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Előszó

Isten iránti hálával és nagy örömmel tesszük le egyházunk asztalára 
Túróczy Zoltán püspök (1893–1971) igehirdetéseinek legújabb kötetét. 
A 2007-ben létrehozott Túróczy-hagyaték Alapítvány alapító okirat-
ban is rögzített célkitűzése, hogy egykori püspökünk „igehirdető szol-
gálatát elérhetővé [tegye] az egyház mai nemzedéke számára, hogy 
ily módon hozzájáruljon az egyház megújulásához.” Túróczy Zoltán 
nemcsak azáltal különleges személy egyháztörténetünkben, hogy há-
romszor választották püspökké, és a pártállami hatalom háromszor 
állította félre, hanem azáltal is, hogy mint igehirdetőnek, evangelizá-
tornak páratlanul hatásos és hatékony volt szolgálata. 

Hogy az igehirdető, a „szónok” hatásosan végzi munkáját, ez minden 
hallgatója számára felismerhető. Szónoki adottság, nyelvi leleményes-
ség, ha kell, az ablakokat, de az emberi érzelmeket is megrázó hang 
olyan eszközök, amelyek nem hiányoztak Túróczy Zoltán „fegyver-
tárából” sem. Ha ezek az adottságok hasznosnak tűnnek is a szónok 
számára, nem ezek teszik igazi igehirdetővé az Isten emberét. Nem 
ettől lesz hatékony a szolgálata. Az kegyelmi ajándék. Nem a szuggesztív 
egyéniség tömegeket rabul ejtő hatása, hanem egyedül a Szentlélek Úr-
isten munkája, hogy a kétélű kard (Zsid 4,12–13) hogyan munkálkodik 
az igehallgatók életében. Isten embereket kereső szeretete sokakat ért 
el és hódított meg Túróczy Zoltán prédikációival. 

Kötetünk címével kétszeresen is tanúságot szeretnénk tenni. Egy-
részt – megszólított igehallgatóként – arról, hogy Túróczy Zoltán 
prédikációi ma is korszerűek, időszerűek. Lehet, hogy egy-két szó, kife-
jezés hatvan év távolából szokatlannak, régiesnek tűnik – de az üze-
net, a hír, amellyel szívünkön kopogtat! Mutatis mutandis ezekre az 
igehirdetésekre is áll, amit a Szentírásról mond az ádvent 1. vasárnapi 
prédikációban: „A Biblia azonban nemcsak megmarad, hanem él is. 
Nincs dohos régiségszaga. Mindig modern. Minden időben Isten mai 
beszéde a ma élő emberhez.” Másrészt e kötet prédikációi – de le-
gyenek bárkiéi is az egyház gazdag kincsestárából, akár Aranyszájú 
Szent Jánosé vagy Lutheré – azért maradnak, maradhatnak korszerűek, 
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ELŐSZÓ

időszerűek, mert a témájuk időszerű: Isten örök szeretete, amely meg-
jelent a mi Urunkban, Jézus Krisztusban. Ez az örök érvényű, mindig 
időszerű, minden korok embere számára létfontosságú üzenet! Ennek 
kell hirdettetnie! Az apostoli és az evangéliumi igehirdetésnek ezért 
a középpontja a keresztről szóló beszéd (1Kor 1,17–18). Ezt az örökké 
időszerű üzenetet jeleníti meg a címlapra került kép is, amely Kis-Tóth 
Ferenc festőművész alkotásáról készült. Hálásan köszönjük az alkotó-
nak, hogy nagyvonalúan engedélyezte e kép felhasználását. Egyúttal a 
köszönet szavával kell fordulnunk Terei Gáborné felé is, aki a szövegek 
digitalizálását végezte.

Amikor e könyv anyagát terveztük, szinte magától adódott a gon-
dolat, hogy az 1989-ben megjelent Posztillás könyv „folytatását” kellene 
kiadni. Abban ugyanis az 1952/53-as egyházi évre előírt igerend alapján 
a magyar perikóparend evangéliumi sorozatáról írt igehirdetések je-
lentek meg. A következő, 1953/54-es évben pedig az epistolai (levélbeli) 
igék kerültek sorra. Először úgy tűnt, hogy a győri gyülekezet levéltá-
rában őrzött anyagban ez is megvan. Később azonban kiderült, hogy 
néhány ponton hiányos a sorozat, ezért ezeket pótoltuk. Bár ezáltal a 
sorozat egysége ezeken a helyeken csorbát szenvedett, mégis jobbnak 
láttuk ezt a megoldást, amelyről a függelékben található táblázat és az 
előtte olvasható bevezetés ad tájékoztatást.

Tekintettel arra, hogy az igehirdetések szövegében idézett igék az 
1937-es kiadású, revideált Károli-fordításból valók, amelyet bizonyít-
hatóan Túróczy Zoltán is használt, az alapigéket is ebből a kiadásból 
vettük át. Igaz ugyan, hogy ezzel vállalnunk kellett a némelyek számára 
talán nehézségeket is jelentő régiesebb nyelv használatát, de csak így 
volt biztosítható, hogy az egyes igehirdetések előtt közölt textusok és 
az adott prédikációban olvasható idézetek szerves kapcsolata világosan 
felismerhető legyen az olvasók számára.

Külön kérdés, hogy a kötetünkben közölt igehirdetések közül me-
lyek hangzottak el, és melyek azok, amelyeket a félreállított és a szol-
gálati lehetőségben is korlátozott püspök „az íróasztal fi ókjának írt”. 
Ahol a kézirat egyértelmű utalást tesz az elhangzásra, a függelékben 
található táblázatban közöljük. Azt azonban nagy bizonyossággal 
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ELŐSZÓ

tudhatjuk, hogy a „születésük” évében, az 1953/54-es egyházi esztendő 
folyamán az igehirdetések túlnyomó többsége nem jutott el élőszóban 
az igére vágyódó lelkekhez. 

Az a reménységünk, hogy a Lélek a holt betűket is megeleveníti, és 
az olvasott prédikációk is élő igévé, viva vox evangelii-vé lesznek a mai 
olvasók számára is – ahol és amikor Istennek tetszik. S ha ez megtör-
ténik, akkor részesei leszünk az igehirdetés csodájának, amely által Ura 
akarata szerint él az egyház nemzedékről nemzedékre. Ennél többet nem 
várhatunk, ennél kevesebbet nem remélünk, amikor Túróczy Zoltán születé-
sének 120. évfordulóján útjára bocsátjuk ezt a könyvet. 

Győr–Budapest, 2013 októberében
ITTZÉS JÁNOS ny. püspök

a Túróczy-hagyaték Alapítvány kuratóriumának elnöke
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A szeretet parancsa és ajándéka
ÁDVENT 1. VASÁRNAPJA – 1953. NOVEMBER 28.

„Lelketeket az igazság iránt való engedelmességben képmutatás nélkül való atyafi úi 
szeretetre tisztítván meg a Lélek által, egymást tiszta szívből, buzgón szeressétek; 
mint a kik újonnan születtetek nem romlandó magból, de romolhatatlanból, 
Istennek igéje által, a mely él és megmarad örökké. Mert minden test olyan, mint 
a fű, és az embernek minden dicsősége olyan, mint a fű virága. Megszárad a fű, 
és virága elhull: de az Úr beszéde megmarad örökké. Ez pedig az a beszéd, a mely 
néktek hirdettetett.” ( 1Pt 1,22–25)

Újra itt van ádvent s vele az új egyházi esztendő. A mai napra kirendelt 
szentlecke a szeretetről és az igéről beszél. Ádvent a szeretet hónapja. 
Készülünk benne karácsonyra, Isten szeretete kijelentésének nagy 
ünnepére, s arra a napra, amelyen ennek az isteni szeretetnek vissz-
hangjaként az örvendező ember meg akarja örvendeztetni felebarátait. 
Ránk fér tehát a tanítás a szeretetről. Az új egyházi esztendő pedig az 
igehirdetésre fi gyeltet fel minket, melynek új sorozata indul meg az 
új egyházi esztendőben. Ránk fér tehát a tanítás az igéről. A mai ige 
ezenkívül össze is kapcsolja a szeretetet és az igét. Úgy beszél az igéről, 
mint amin keresztül Isten újjászületett, szeretetre képes élettel ajándé-
kozza meg az övéit. A mai szentlecke üzenete tehát ebben foglalható 
össze: A szeretet parancsa és ajándéka.

1. Az ige nem akármilyen szeretetet parancsol. Így kezdődik: „Lelketeket 
az igazság iránt való engedelmességben (…) szeretetre tisztítván meg a Lélek 
által…” Az ige által parancsolt szeretet tehát engedelmes szeretet. A világ 
azt állítja, hogy parancsszóra, engedelmességből nem lehet szeretni. A 
szív nem tűr kényszerítő béklyót. Szeretete mindig önkéntes és szabad. 
Engedelmességből tehát lehet mutatni a szeretetet, de nem lehet érezni. 
Ezzel szemben Isten nem tűr egyetlen életterületet sem az övéinél, ami 
nem áll az ő rendelkezése alatt, hanem önállóan, Istentől függetlenül 
akarja élni életét. A szeretetünket is az ő rendelkezési körébe akarja 
vonni a Lélek által. Nem azt kell tehát szeretnünk, aki vagy ami felé a 
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A SZERETET PARANCSA ÉS AJÁNDÉKA

szívünk megmelegszik, hanem akit és amit a Szentlélek mutat nekünk. 
És nem úgy kell szeretnünk, ahogyan a szívünk szeretettárjának dagá-
lya és apálya magával hozza, hanem úgy, ahogyan a Szentlélek kívánja 
tőlünk és tanácsolja nekünk. Isten ugyanis nem azt akarja, hogy mi 
szeressünk, hanem azt, hogy ő szeressen rajtunk keresztül, hogy az 
ő szeretetének csatornái legyünk, ez pedig csak a Szentléleknek való 
engedelmességben történhetik meg. Hányszor volt a mi szeretetünk 
engedetlen szeretet! Hányszor sztrájkolt a szívünk, mikor Isten fel 
akarta használni szeretete megmutatására!

Az ige azonban nemcsak a Léleknek való engedelmességről be-
szél, hanem közelebbről az igazság iránt való engedelmességről is. 
Az ige által parancsolt szeretet tehát az igazsághoz hű szeretet. A világ 
azt állítja, hogy az igazság kellemetlen, aki pedig szeret, az nem akar 
kellemetlenséget a másiknak, megengedett, sőt kötelező tehát a sze-
retet számára az úgynevezett kegyes hazugság. Van azonban ebben a 
gondolkodásban egy nagy tévedés. Sohasem az igazság a kellemetlen, 
hanem mindig az igazság közlési módja: a részvétlenség és az elítélés. 
Ha a rossz hírt valaki közönyösen közli, mint a sürgönydrót, ami nem 
izgul fel, akár öröm-, akár gyászhír zúg is rajta végig; ha valaki a lelep-
lező igazságot úgy vágja oda a bűnös fejéhez, hogy szinte kéjeleg belé, 
az nem szolgája nemcsak a szeretetnek, hanem az igazságnak sem. Az 
igazi szeretet leül az igazság által lesújtott ember mellé, vele szenved és 
imádkozik. Nem szívtelenség és gorombaság, amit mond és csinál. A 
másik sem érzi annak. Hányszor volt a mi szeretetünk édeskés szörp, 
amikor komolynak kellett volna lennie, és hányszor volt otromba, 
mikor gyengédnek kellett volna lennie!

Az ige által parancsolt szeretet képmutatás nélkül való szeretet. A 
szeretetnek mindig megvan az a veszedelme, hogy megüresedik, tar-
talom nélkül való formává merevedik. Ilyenkor modorrá válik, a tár-
sadalmi illendőség hagyományává, a jólneveltség kérdésévé. Mennyi 
ilyen képmutatás van a társadalmi érintkezésben, amit már nem is 
érzünk képmutatásnak, kezdve a „Jó napot!” köszöntéstől az „Örven-
dek, hogy találkoztunk!”-on át a „Viszontlátásig!” való búcsúzásig! 
Vannak, akik úgy akarnak segíteni ezen, hogy hadat üzennek minden 
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Ádvent 1. vasárnapja

társalmi illemnek, s modortalan emberekké válnak azon a címen, hogy 
ők nem akarnak képmutatóskodni s hazudni. Nem az az orvosság, 
hogy dobjunk ki az életünkből mindent, ami szeretetet mutat, de nem 
takar szeretetet, hanem az, hogy töltsünk meg szeretettartalommal 
mindent, ami mögött nincs szeretet, csak megszokás az életünkben. 
Mi mindenre el lehet mondani nálunk is, hogy zengő érc és pengő 
cimbalom, de szeretet nincs benne!

Az ige által parancsolt szeretet tiszta szívből való szeretet. A szeretetet 
beszennyezte az ember. Beszennyezte a birtokvággyal. Az igazi szeretet 
mindig áldozó szeretet. Átadja önmagát annak, akit vagy amit szeret. 
Tékozló szeretettel akar mindent neki adni. Szolgálni akar neki úgy, hogy 
olvadjon fel egészen benne, tűnjék el egészen az ő életében. Az igazi sze-
retet nem birtokolni akar, hanem minden birtokát odaáldozza szerelme 
oltárára. Ezzel szemben a beszennyezett szeretet birtokolni akarja szere-
tete tárgyát. Ezért érzéki, élvező és önző. Mennyivel több mibennünk is 
ez a birtokba venni akaró, mint a birtokba adni vágyó szeretet?

Az ige által parancsolt szeretet buzgó szeretet. Olyan, mint a for-
rásvíz, mely akkor is buzog, ha szárazság van. Felszínen futó patakok 
kiszáradhatnak, őt rejtett mélységek táplálják, hogy el ne fogyjon üdítő 
vize. Az igazi szeretet ilyen megmaradó szeretet. Kiábrándíthatatlan, 
elfogyhatatlan. Független a külső körülményektől. Isten szeretetének 
rejtett mélységei táplálják kifogyhatatlanul. A mi szívünk hány szere-
tetben hűlt már ki, s csúfolta meg a szeretet himnuszának utolsó sorát: 
Megmarad a szeretet!

2. Ki képes erre a szeretetre? Én nem. Bizonnyal te sem. Egyetlen em-
ber sem. A természeti ember, a Biblia nyelvén az óember képtelen így 
szeretni. Az óember csak önmagát képes szeretni. Amikor másokat 
szeret, végeredményben akkor is önmagát szereti. Szereti azt a kelle-
mes érzést, amit a szép látása kelt benne, vagy azt a hasznot, amit a 
valakivel való kapcsolata neki jelent. Úgy szeretni, ahogyan ez az ige 
parancsolja, csak újjászületett ember képes. A születés azonban ese-
mény, nem pedig emberi akarat produkciója. Velünk történik, nem mi 
csináljuk. Így van az újjászületéssel is. Az újonnan született élet Isten 
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A SZERETET PARANCSA ÉS AJÁNDÉKA

ajándéka. Ezért mondja az ige, hogy erre a szeretetre csak azok képesek, 
akik újonnan születtek nem romlandó magból, de romolhatatlanból, 
Istennek igéje által. Isten tehát a szeretetre képes új élet ajándékát az 
ő igéjén keresztül adja. Igéjével kétféle módon közeledik hozzánk: az 
írott igében és a hirdetett igében. Amaz a Biblia, emez a prédikáció.

Ránk az újjászületésből annyi tartozik, hogy becsüljük meg és fo-
gadjuk be Isten igéjét. Ennek a megbecsülésnek egy megjelenési formá-
jára utal a mai szentlecke: Úgy nézzünk Isten igéjére, mint örök értékre!

Nézzünk így az írott igére, a Bibliára is! Nem muzeális érték a Biblia, 
melynek értéke régiségében van, de amely már csak vitrinbe való, mai 
jelentősége nincs. A Biblia él és megmarad örökké. Mindennek rendelt 
ideje van. A mező füvének, a kert virágának s az ember dicsőségének 
is. Az egyik tavasztól őszig él. A másik pár nemzedéken át. De az Úr 
beszéde megmarad örökké. A Biblia túlél mindenkit és mindent. Túléli 
az eget és a földet is. Ég és föld is elmúlnak egyszer, de az Úr beszéde 
megmarad örökké. Pedig az ember mindent elkövetett és elkövet azért, 
hogy elpusztítsa a Bibliát. Tiltott könyvvé tették, hajtóvadászatot ren-
deztek utána, máglyákon égették meg. Támadták a gúny nyilaival, a 
tudomány fegyverzetével. A Biblia túlélte minden támadóját. A Biblia 
azonban nemcsak megmarad, hanem él is. Nincs dohos régiségszaga. 
Mindig modern. Minden időben Isten mai beszéde a ma élő emberhez. 
Péter nem romlandó magnak mondja. Olyan mag tehát, mely nem 
veszíti el csíraképességét. Élet fakadt belőle, mikor először hangzott 
el. Élet maradt benne akkor is, mikor betűkbe merevedett. Évezredek 
során olvasták, s évezredeken át születtek tőle újjá embermilliók.

De nézzünk így mint örök értékre a hirdetett igére, a prédikációra is! 
A mai szentlecke utolsó verse így szól: „Ez pedig az a beszéd, a mely néktek 
hirdettetett.” Az ige magva rendszerint a hirdetett és meghallgatott ige 
útján kerül az emberi szívbe. Néha nagyon emberi a köntöse. Mindig 
méltatlan ahhoz a szent tartalomhoz, amelyet hirdet, s ahhoz a nagy 
feladathoz, melyet végre kell hajtania. Mégis meg kell becsülnünk! 
Lehet, hogy az egyik modern vetőgéppel veti már az ige magvát, a 
másik még mindig kérges paraszttenyérből szórja a magot, a lényeg 
mégis csak az, hogy tiszta magot vessen.
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Ádvent 2. vasárnapja

Aki ilyen megbecsüléssel fogadja Isten igéjének magvát, abban meg-
indul az újjászületés folyamata. Hogyan? Az titok. De hogy megindul, 
az tény. Megfogant egy új élet, s egyszer majd, mikor eljön rendelt 
ideje, megszületik az új ember. Hogy ez az új ember, aki megszületett, 
miként tanul meg igazán szeretni, az is titok. Ajándékba kapja Istentől. 
Az ige szüntelen arról a szeretetről beszél neki, amellyel Isten szereti 
őt, s amellyel neki kell szeretnie a felebarátját. Egyszer csak elkezd járni 
az Istentől számára előre elkészített jó cselekedetekben.

Isten parancsolja, de egyben ajándékozza is az új szeretetet. Nincs 
tehát senkinek mentsége a szeretetlenségre. Csak fi gyeljünk Isten igé-
jére az új egyházi esztendőben, s miénk lesz az új szív, az új élet, az új 
szeretet! Ámen.

Az Úr közel
ÁDVENT 2. VASÁRNAPJA – 1953. DECEMBER 6.

„Dőzsöltetek e földön és dobzódtatok; szívetek legeltettétek, mint áldozás napján. 
Elkárhoztattátok, megöltétek az igazat; nem áll ellent néktek. Legyetek azért, 
atyámfi ai, béketűrők az Úrnak eljöveteléig. Ímé a szántóvető várja a földnek 
drága gyümölcsét, béketűréssel várja, míg reggeli és estveli esőt kap. Legyetek ti 
is béketűrők, és erősítsétek meg szíveteket, mert az Úrnak eljövetele közel van. Ne 
sóhajtozzatok egymás ellen, atyámfi ai, hogy el ne ítéltessetek: ímé a Bíró az ajtó 
előtt áll. Például vegyétek, atyámfi ai, a szenvedésben és béketűrésben a prófétákat, 
a kik az Úr nevében szólottak.” ( Jak 5,5–10)

Ádvent nem csak karácsonyra való készülődés, Krisztus földre jövetelé-
re való emlékezés. Az egyház minden ádventben emlékezteti a híveket 
arra, hogy az a Jézus, aki nagyon szegényes körülmények között jött 
egykor erre a világra, s áldozócsütörtökön a tanítványok szűk köré-
ből tért vissza mennyei honába, egyszer vissza fog még jönni e földre, 
mégpedig hatalommal és dicsőséggel ítélni élőket és holtakat. Az egy-
ház sohasem úgy emlékeztet Jézus visszajövetelére, mint valami távoli 
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történelmi lehetőségre, mely időpontjában bizonytalan, de tényében 
bizonyos, amely kiszámíthatatlan ugyan, de épp ezért számolni kell 
vele, hanem mindig így fogalmazza meg mondanivalóját: Az Úr közel! 
Így beszéltek erről az első keresztyének is. Az Úr közeli visszajövetelére 
való várakozás rányomta bélyegét egész életükre. Amikor később távoli 
ködbe vesző gondolattá szürkült az Úr visszajövetele, s megszűnt a reá 
való várakozás, ezzel megszűnt a Krisztus dicsőséges visszajövetelére 
való emlékezésnek életformáló ereje is. Ezért kell mindenkinek a saját 
nemzedékében visszavárni Krisztust. Várod-e? Miben látszik meg ez a 
várakozás az életeden? Nézz bele abba a tükörbe, amelyet Jakab apos-
tol tart elénk a mai szentleckében, s lásd meg, minek kellene lennie a 
Krisztus-várás, az igazi ádventi lélek gyümölcsének az életünkben!

1. „Lelkem, vigyázz serényen!” Ebben az énekversben foglalhatjuk össze az 
Úr közelségébe vetett hitnek első következményét.

„Dőzsöltetek e földön és dobzódtatok; szívetek legeltettétek, mint áldozás 
napján.” Ezzel a szemrehányással kezdődik a szentlecke, s ebben benne 
van az a felszólítás, hogy aki tudja, hogy az Úrnak eljövetele közel van, 
a Bíró az ajtó előtt áll, annak szakítania kell a könnyelmű élettel. Nem 
aszketikus propagandát akar ezzel csinálni Jakab. Ennél ő sokkal gya-
korlatiasabb, sokkal életközelibb. Tudja, hogy nem csak Keresztelő Já-
nossal lehet elvonulni a pusztába vagy a tékozló fi úval korcsmanépség 
közé keveredni. Mind a kettő véglet. Lehet a két véglet között Jézussal 
szentül is élni ebben a világban. Tudja, hogy nem csak Keresztelő Já-
nossal lehet lemondani a terített asztal gyönyörűségeiről, megelégedve 
sáskával és erdei mézzel, vagy a példázatbeli gazdaggal mindennap 
szegény Lázárokat botránkoztató eszem-iszom lakodalmat csapni. 
Mind a kettő véglet. Lehet a két véglet között Jézussal hálaadással is 
venni, tehát örömmel a mindennapi kenyeret.

Jakab a dőzsölő élet ellen beszél. A dőzsölő élet könnyelmű élet. A 
percemberkék élnek így, akik mindig csak a jelen pillanattal törődnek, 
s nem gondolnak a holnapra, a holnaputánra, a végre, arra, hogy jön 
a leszámolás, s a Bíró már az ajtó előtt áll.

A dőzsölő élet felelőtlen élet. Nem törődik másokkal, csak neki 
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legyen meg szíve minden kívánsága. Nincsenek gátlásai a tekintetben, 
hogy mikor mi illik, és mi nem. Az utolsó napok járnak, az ég és föld 
elmúlását s Isten országa megvalósulását várják az emberek, ők pedig 
– amint a  3. versben mondja az apostol – kincset gyűjtenek az utolsó 
napokban. Az 5. vers végén is ezt a pár szót: „mint áldozás napján”, kétfé-
leképpen magyarázzák. Az egyik szerint az áldozati lakoma örömmá-
morában élnek állandóan ezek az emberek, a másik szerint azonban 
olyankor dőzsölnek, amikor az áldozat napja van, amikor az emberek 
Istennek szentelnek ünnepet, amikor folyik az áldozatok vére, s amikor 
a Bíró már az ajtó előtt áll, s nemsokára ők maguk lesznek az áldozatok.

A dőzsölő élet önző élet. A maga szívét legelteti. Szabadon bocsátja, 
hogy csinálja, ami jól esik neki, mint a csikó tavasszal, amikor szaba-
don eresztik a legelőn. Másoktól azonban elvonja az élet legelemibb 
szükségleteit is. A mai igénk előtti versben kemény szavakkal osto-
rozza Jakab ezeket az embereket azért, mert az aratóik bérét elfogják. 
Hamis biztonságérzetük van. Nem gondolnak arra, hogy a Bíró, aki 
már az ajtó előtt áll, mindig a szegények, a kisemmizettek pártján áll, 
s megvédi őket a hatalmaskodók ellen.

Lelkem, vigyázz serényen! Az Úr közel! Egészen közel van. Már az 
ajtó előtt áll. Még nem láthatom, de már csak egy ajtó választ el tőle, s 
talán a következő pillanatban ráteszi kezét az ajtó kilincsére, s megáll 
az ajtónyílásban mint Bíró, aki elszámoltat.

2. „Tűrd kereszted mind halálig!” Ebben az énekversben foglalhatjuk össze 
az Úr közelségébe vetett hitnek második következményét.

„Legyetek (…) béketűrők az Úrnak eljöveteléig. (…) és erősítsétek meg szívete-
ket, mert az Úrnak eljövetele közel van.” Így folytatódik a szentlecke. Ezekben 
a szavakban Jakab a gyönyör dőzsölői után a nyomor szenvedőihez 
szól. Amazokat fenyegeti, emezeket vigasztalja, de mindkettőjüket 
inti. Amazokat vigyázásra, emezeket béketűrésre. Ez a béketűrés nem 
passzív magatartás, nem tétlen beletörődés a változhatatlan sorsunkba. 
A példa, amit magyarázatul használ az apostol, világosan mutatja ezt. 
A földművelésből veszi a példát: „Ímé a szántóvető várja a földnek drága 
gyümölcsét, béketűréssel várja, míg reggeli és estveli esőt kap.” A szántóvető ma-
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gatartása nem a fáradt beletörődés, hanem a reménység magatartása. 
A lehető legjobban előkészített talajba elveti, a szó szoros értelmében 
beletemeti a lehető legjobb magot. Ostoba tékozlás lenne ez az egész 
művelet, ha nem az aratás reménységében végezné. De mennyi időnek 
kell még eltelnie a vetéstől az aratásig, addig, amíg a földbe temetett régi 
kenyérből megsokasodott új kenyér lesz! Hosszú ideig nem lát mást, 
csak fekete hantokat, kártevő madarakat és bogarakat, szárazságot vagy 
rothasztó esőt, avagy fagyot, s tehetetlenül kell néznie, mint birkózik 
az életért a vetés. És mégis hisz az aratásban. Nem azért, mert évről évre 
így tapasztalta, hanem azért, mert hisz abban a gondviselő Atyában, 
akinek parancsára vetett, aki jól tudja, hogy mire van gyermekeinek 
szüksége, s aki megadja a csíráztató és éltető esőt, amikor arra szükség 
van. Ezért nem idegeskedik, s ezért több béketűrésében a béke, mint a 
tűrés. A világ béketűrésében több a tűrés, mint a béke. Békétlenül tűri 
a szenvedést. A hívőnek azonban nem a szenvedéssel, hanem Istennel 
van dolga. Belé kapaszkodik. Olyan, mint az óra ingája. Húzza a súly, 
de nem zuhan alá, mert fent van egy pont, amelyhez oda van rögzítve, 
s így a súly nem a romlását idézi elő, hanem épp az életét, a munkáját 
segíti elő. Ezért jár. Mihelyt leért a súly, mihelyt nem húzza többé, 
megáll a szerkezet. Így kapaszkodik bele a hívő is az Istenbe, illetve 
így fogja őt is Isten. Húzhatja az élet terhe, ő nyugodtan, egyenletesen 
jár, mint az óra sétálója. Másoknak méri az időt, ő maga mindig ráér.

Erre a béketűrésre csak az képes, aki tudja, hogy az Úr közel. Ott áll 
valamely becsukott ajtó előtt. Talán életkérdés számára, hogy be tud-e 
rajta menni. De az ajtó nem nyílik meg sem az erőszak, sem az ideges 
türelmetlenség előtt. Neki sem könnyű várni s ajtó előtt rostokolni, 
de békén tűr. Tudja, hogy az ajtón túl ott van a Bíró, aki meg fogja 
őt szabadítani. Még nem látja, de tudja, hogy közeledik az ajtó felé, 
talán már az ajtó előtt is van, s a következő pillanatban megnyílik a 
megnyithatatlan ajtó, s megoldódik a megoldhatatlan kérdés. Tűrd hát 
kereszted te is mindhalálig! Az Úr közel!
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3. „Légy csendes szívvel!” Ebben az énekversben foglalhatjuk össze az Úr 
közelségébe vetett hitnek harmadik követelményét.

„Ne sóhajtozzatok egymás ellen, (…) hogy el ne ítéltessetek: ímé a Bíró az ajtó 
előtt áll. Például vegyétek (…) a szenvedésben és béketűrésben a prófétákat, a kik 
az Úr nevében szólottak.” Így fejeződik be a szentlecke. Ezekben a szavak-
ban az elnyomott emberekhez fordul az apostol. Azokhoz, akiknek 
megszolgált bérét nem adják ki a dőzsölő gazdagok (4. v.), akik jogos 
ügyükben nem találnak igazságot, csak az igazság kárhoztatását, akik-
nek nincs ellenállási erejük (6. v.). Ezeknek mondja: Ne sóhajtozzatok 
egymás ellen! Hát még sóhajtozni sem szabad? Hiszen ez olyan ártatlan 
dolog, senkinek sem árt, s a fájó szív megkönnyebbül tőle! Jakab nem 
így látja. Szerinte a sóhajtozó ember ítélet alá kerül. Igaza is van.

A sóhajtozás az emberek ellen végeredményben panasz az Isten 
ellen, aki nem jól intézi véleményünk szerint e világ kormányzását, s 
benne az én életem igazgatását.

A sóhajtozás az emberek ellen Isten bírói fellépésének követelése a 
másik ember ellen. Kifogásolása az Isten hosszútűrésének, s követelése 
annak: Tanítsd őt rendre! Büntesd meg őt!

A sóhajtozás az emberek ellen Isten gyermekeivel való sorsközös-
ségünk megtagadása. A próféták sorsára emlékeztet az apostol. Az Úr 
nevében szóltak, e világ javát akarták, de az emberek kemény szívvel, 
értetlenül, sőt gyűlölettel állottak velük szemben. Üldözték és megölték 
őket. Mi jogon várok én a magam számára jobb sorsot?

A sóhajtozás az emberek ellen elfelejtkezés a saját bűneimről. Nem-
csak azokról, amik miatt mások sóhajtozhatnak miattam, hanem azok-
ról is, melyeket Jézus ellen elkövettem. A 6. verset sok írásmagyarázó 
Jézusra vonatkoztatja. Nem sóhajtozás tehát, hanem bűnbánat! Légy 
csendes szívvel! A Bíró az ajtó előtt áll. Hagyd ügyedet az igazságosan 
ítélőre!

Időszerű-e mindez ma? Igen. A feltámadás és a mennybemenetel óta 
az utolsó időket éljük, s Urunk bármely pillanatban itt lehet. Készül-
jünk, hogy ne legyen ijesztő meglepetés, ha ránk nyitja az ajtót! S addig 
is legyen életformáló erő bennünk ez az ádventi várakozás! Ámen.
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ÁDVENT 3. VASÁRNAPJA – 1953. DECEMBER 13.

„Ne szégyeneld hát a mi Urunk bizonyságtételét, se engem, az ő foglyát; hanem 
együtt szenvedj az evangyéliomért Istennek hatalma szerint, a ki megtartott minket, 
és hívott szent hívással, nem a mi cselekedeteink szerint, hanem az ő saját végezése 
és kegyelme szerint, mely adatott nékünk Krisztus Jézusban örök időknek előtte, 
megjelentetett pedig most a mi Megtartónknak, Jézus Krisztusnak megjelenése 
által, a ki eltörölte a halált, világosságra hozta pedig az életet és halhatatlanságot 
az evangyéliom által, amelyre nézve tétettem én hirdetővé és apostollá és pogányok 
tanítójává. A miért szenvedem ezeket is: de nem szégyenlem; mert tudom, kinek 
hittem, és bizonyos vagyok benne, hogy ő az én nála letett kincsemet meg tudja 
őrizni ama napra. Az egészséges beszédeknek példáját megtartsd, a miket én tőlem 
hallottál, a Krisztus Jézusban való hitben és szeretetben. A rád bízott drága kincset 
őrizd meg a bennünk lakozó Szent Lélek által.” ( 2Tim 1,8–14)

Mikor Pál Timótheushoz a második levelet írja, nehéz idők járnak a ró-
mai keresztyének felett. Lehet, hogy a véres üldözés nem bontakozott 
még ki teljes méreteiben, de a látóhatár már fekete felhőkkel terhes. Pál 
is számol a kivégzésével. Az ilyen idők mindig megrostálják a híveket. 
Előbújik a szív mélyén meghúzódó gyávaság, s elmaradozásra biztatja 
az embereket. Pál is panaszkodik ebben a levelében Timótheusnak 
arról, hogy sokan elhagyják őt. A félelemnek ez a kísértése különösen 
kétfajta embert támad meg: azokat, akik természetüknél fogva nem 
harcos egyéniségek, s azokat, akiket „talán-keresztyéneknek” lehetne 
nevezni. Ezek gyengén állanak a hitbeli meggyőződés dolgában. Nem 
annyira az egyéni meggyőződés, mint inkább sodró erejű élmények s 
a tömeg árja vitték őket a keresztyének táborába. Magukra hagyatva 
talajt vesztett emberekként kezdenek ingadozni, s egyszerre megkér-
dőjelezik az eddig vallott hitigazságokat magukban így szólván: „Ki 
tudja?” „Talán!” S ezzel már el is kezdik a visszavonulást. Timótheus 
nem állt gyenge lábon a hitével, de szelíd, harcok elől inkább kitérő 
jellemnek látszik, ezért érzi az apostol szükségét annak, hogy amikor 
Rómába hívja maga mellé, tehát Krisztus és az ő foglya mellett való 
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nyílt kiállás kockázatos szolgálatát kéri tőle, akkor felbátorítsa őt, 
s megerősítse hitbeli meggyőződését. Ezt a szándékát úgy viszi ke-
resztül, hogy bizonyságot tesz előtte nemcsak bátorságáról, hanem 
arról is, hogy tudja, kinek hitt, és bizonyos a hitében. Feltárja ennek 
a hitbizonyosságának a fundamentumát, s széles távlatú és mélységű 
betekintést enged az úgynevezett üdvrendbe, abba a munkába, amely-
lyel Isten az ember üdvösségét munkálja. Ez az üdvrend kezdődik az 
örökkévalóságban, folytatódik a történelemben, időszerű a mában, s 
betorkollik az örökkévalóságba.

1. Üdvösségem az örökkévalóságban kezdődik. 
Pál üdvtörténete nem a damaskusi úton történt megtérésével kezdődik, 
még csak nem is István vértanú kivégzésével, mely feledhetetlen benyo-
mást tett reá, még csak nem is azzal az ismeretlen dátummal, amikor 
először hallotta valakitől Jézus nevét. Sokkal messzebb kezdődött az. 
Így ír róla: Isten „hívott szent hívással (…) az ő saját végzése szerint (…) örök 
időknek előtte…” (9. v.). Mikor tehát még sem ég, sem föld nem voltanak, 
mikor még az egész világ csak Isten gondolatában élt mint terv, ebben 
a tervben kezdődött el Pál üdvtörténete. Ebbe a tervbe bele volt építve 
az, hogy egyszer valamikor, valamelyik ezredév ütemében születni fog 
Tarsusban egy kis zsidó gyermek, akit az Atya férfi korában Szentlelke 
által Krisztushoz fog téríteni, s elindítja széles e világra hirdetni az evan-
géliumot. Minderre pedig Pál nem úgy néz, mint valami szívmelegítő, 
szép gondolatra, valami gyönyörűséges álomra, hanem úgy, hogy azt 
meri írni róla: „…tudom (…), és bizonyos vagyok benne…” (12. v.)

A te üdvtörténeted s az enyém is így kezdődik. Nemcsak a nagy 
apostolé, a rendkívüli embereké, hanem minden emberé. Ez az örökké-
valóságban meghozott isteni végzés azonban nem tesz minket akarat 
nélküli bábokká. Isten úgy bánik velünk mindig, még terveiben is, 
mint emberekkel, tehát mint erkölcsi lényekkel, akiknek lehetőséget 
ad az isteni akaratba való engedelmes belesimulásba, de arra is, hogy 
ellenálljanak annak. Ezért nem egyenes vonal Pál élete sem, hanem 
ott van benne az Isten terve elleni rugódozás, a Krisztus üldözése is. 
A mindentudó Isten ezt is előre látja, s ezért ez az örökkévalóságban 
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meghozott isteni végzés mindig kegyelem. Ezért így ír róla az apostol 
is: Isten hívott minket „szent hívással, nem a mi cselekedeteink szerint, hanem 
az ő saját végzése és kegyelme szerint (…) örök időknek előtte…” (9. v.) Isten 
üdvtervében tehát benne voltak Pál bűnei is, a jeruzsálemi keresztyének 
összefogdosása, az István kivégzésekor leadott szavazata, a Damaskus 
felé indító gyilkos szándék. Nem úgy voltak benne, mint amiket Isten 
is akar, hanem úgy, mint az üdvösségre elhívott Pál cselekedetei. De 
már akkor kegyelmesen nézett ezekre a cselekedetekre.

A te bűneid és az enyéim is így benne voltak, mint akadályozó, 
előre látott mozzanatok Isten üdvtervében, de Isten, anélkül, hogy 
ezzel felelősségünket csökkentené, már akkor kegyelmesen nézett 
bűneinkre. Nem azért, mert talán előre látta, hogy mi is meg fogjuk 
bánni, s megtérünk hozzá. Nem a mi eljövendő cselekedeteinkre né-
zett, hanem Krisztus Jézusra. Ezért mondja az apostol is: Isten minket 
„hívott szent hívással, nem a mi cselekedeteink szerint, hanem az ő saját végzése 
és kegyelme szerint, mely adatott nékünk Krisztus Jézusban örök időknek előt-
te…” (9. v.). Isten üdvrendjében tehát már örök időknek előtte ott volt 
az, hogy Krisztus lejön erre a földre az idők teljességében, s meghal a 
kereszten a bűnösökért. Mégpedig nemcsak általánosságban volt ott, 
hanem személy szerint. Emberileg szólva, mikor a Szentháromság 
titkos tervtanácskozásán előkerült Pál ügye, akkor az Atya így szólt a 
Fiúhoz: Vállalod-e, hogy ennek a Saulnak a bűnét véreddel elmosod, 
hogy Pál lehessen belőle, az én választott edényem? És a Fiú vállalta. És 
ekkor megadatott… Nem meg fog adatni, vagy kilátásba helyeztetett, 
hanem már megadatott örök időknek előtte Saulnak Krisztusban a 
bűnbocsánat.

Hiszed-e, hogy a te üdvtörténeted is így kezdődött? El tudod-e mon-
dani: Tudom, kinek hittem!

2. Üdvösségem az örökkévalóságban kezdődött, de a történelemben 
folytatódott.

„…megjelentetett pedig most a mi Megtartónknak, Jézus Krisztusnak megjele-
nése által, a ki eltörölte a halált, világosságra hozta pedig az életet és halhatatlan-
ságot az evangyéliom által” – így folytatja az apostol. Isten örök időkben 
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fogant üdvvégzése tehát a múló időben bontakozik ki, a történelemben 
lesz nyilvánvalóvá. Néha úgy látszik, hogy a történelem személytelen 
gazdasági és politikai erők játéka csupán, vagy egyes emberek mes-
terkedése, a valóságban azonban a világtörténelem Isten történelme, 
emberekre vonatkozó, de nem emberek által csinált történelem, tehát 
üdvtörténet. Ennek központja Jézus Krisztusnak az idők teljességében 
való megjelenése. Benne lett nyilvánvalóvá Isten üdvözítő kegyelme. 
A kegyelem testet öltésének nagy tényére emlékeztet minket ez az 
ádvent is. Jézus Krisztusban Istennek reám vonatkozó titkos üdvterve 
is nyilvánvalóvá lett. Istennek ezer oka lett volna, hogy megbánja és 
elejtse üdvtervét, de nem tette. Krisztusban minden ígéretét beváltotta. 
Karácsony óta nemcsak isteni titkos terv, hanem történeti tény, hogy 
Isten engem üdvözíteni akar. 

Üdvösségemért azonban Isten nemcsak Fiát küldte le értem, hanem 
megjelent a történelemben üdvözítő kegyelmének másik látható jeléül 
az egyház is. Így folytatja az apostol: „…az evangyéliom által, amelyre nézve 
tétettem én hirdetővé és apostollá és pogányok tanítójává.” Megjelenik tehát a 
történelemben az egyházi hivatal, s vele maga az egyház is mint Isten 
üdvtervének eszköze. Nézz így az egyházra! Minden nyomorúsága 
dacára is kézzel fogható, szemmel látható, érzékelhető bizonysága 
annak, hogy Isten üdvözíteni akar.

Hiszed-e azt, hogy a te üdvtörténetednek is része karácsony és az 
egyház? Ki tudod-e mondani: Tudom, kinek hittem!

3. Üdvösségem az örökkévalóságban kezdődik, a történelemben foly-
tatódik, s a mában lesz számomra időszerű. Az ige még rövidebb terminust 
szab: most (10. v.).

Most hív az Úr az evangélium által (9. v.). Nem valami új világné-
zetre hív, még csak nem is valami új életre elsősorban. Ezek mind csak 
következmények. Önmagához hív. Magához akar édesgetni, mint 
szerető Atya az ő szeretett gyermekét. Azután hív az emberekhez, 
a bizonyságtétel szolgálatára, hogy mondjam el nekik, mily nagy 
dolgot cselekedett velem, s tárjam fel előttük üdvösségem történetét, 
hogy bennünk is valóság lehessen Isten üdvterve. Ezért biztatja Pál 
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is Timótheust: „Ne szégyeneld hát a mi Urunk bizonyságtételét, (…) hanem 
együtt szenvedj az evangyéliomért…” (8. v.) És hív bennünket hűségre. Pál 
így ír Timótheusnak: „Az egészséges beszédeknek példáját megtartsd, a miket 
én tőlem hallottál, a Krisztus Jézusban való hitben és szeretetben. A rád bízott 
drága kincset őrizd meg…” (13–14. v.) Milyen kicsiny dolgokon fordul meg, 
hogy Isten üdvterve megvalósul-e valakinek az életében! Aki enged a 
hívásnak, s hittel megy Istenhez, hogy elfogadja a számára elkészített 
drága kincset, a kegyelmet; akinek megtelik szíve a szabadulás örö-
mével, s teli szívéből szól a szája mások felé is; aki szívéhez szorítja a 
kegyelem drága kincsét, s őrizi, hogy a gonosz ellenség erőt ne vehessen 
rajta: azé az üdvösség. A többieknél dugába dől Isten üdvözítő terve, s 
hiába halt meg értük Krisztus. Nálam megtörtént-e már, hogy enyém 
lett az üdvösség?

4. Üdvösségem végül beletorkollik újra az örökkévalóságba.
Isten mindig kínálja nékünk azt, amit kíván mitőlünk. Pál bizonyságot 
tesz, hogy Isten nemcsak szerzője, hanem őrzője is üdvösségünknek. 
Visszafelé nézve elmondja: ő tartott meg minket (9. v.). Előre nézve, a 
vesztőhely felé, így szól: „…bizonyos vagyok benne, hogy ő az én nála letett 
kincsemet meg tudja őrizni ama napra.” (12. v.) Mikor pedig Timótheust 
szólítja fel arra, hogy a reá bízott drága kincset őrizze meg, rögtön 
hozzáteszi: „a bennünk lakozó Szent Lélek által” (14. v.), itt is rámutat tehát 
arra, hogy ezt az őriző munkát tulajdonképpen Isten végzi.

Isten tervelte el üdvösségemet. Ő hajtotta is végre. Ő váltja bennem 
is valóra. Ő őrzi is meg az örökkévalóságra, hogy a célig el ne vesszen. 
Hogyne kellene hát nekünk is felkiáltanunk Pállal: „Tudom, kinek 
hittem!” Hogyne kellene félelmetes idők közepette is kitartani ilyen 
Isten mellett! Ámen.
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Hallelujah!
ÁDVENT 4. VASÁRNAPJA – 1953. DECEMBER 20.

„És hallám mintegy nagy sokaság szavát, és mintegy sok vizek zúgását, és mintegy 
erős mennydörgések szavát, mondván: Aleluja!, mert uralkodik az Úr, a mi Iste-
nünk, a mindenható. Örüljünk és örvendezzünk, és adjunk dicsőséget néki, mert 
eljött a Bárány menyegzője, és az ő felesége elkészítette magát. És adatott annak, 
hogy felöltözzék tiszta és ragyogó fehér gyolcsba; mert a fehér gyolcs a szenteknek 
igazságos cselekedetei. És monda nékem: Írd meg: Boldogok azok, a kik a Bárány 
menyegzőjének vacsorájára hivatalosak. És monda nékem: Ezek az Istennek igaz 
beszédei.” ( Jel 19,6–9)

A felolvasott ige János apostolnak egy hallomását és látomását örö-
kíti meg. Az apostol jeles író. Kifejezőkészsége és költői szárnyalású 
képzelete nehéz gondolatokkal és fogalmakkal is meg tud birkózni. 
Itt azonban felmondja a szolgálatot. Úgy érzi, hogy kibeszélhetetlen, 
amit hall és lát. Hasonlatokkal próbálkozik. Egyik kép a másikat űzi 
mondataiban. Hall valamit. Olyan, mint mikor nagy sokaság köze-
ledik, s az embertömeg zaja, moraja már messziről hallszik. A hang 
egyre erősödik. Olyan lesz, mint sok vizek zúgása, mint mikor ömlik 
a zápor, vagy harsog a vízesés. Azután még erősebb lesz. Olyan, mint 
erős mennydörgések szava, mint mikor nyári zivatarban egyik villám 
a másik után hasítja át az eget, s a mennydörgések egymásba folyva 
dübörögnek, mint valami szakadatlan ágyútoroktűz. Végre megért 
valamit a hangorkánból. Egy szó kavarog, visszhangzik a hangorkán-
ban, mint valami nagy zenemű záró tétele: Halleluja! Nem ismeretlen 
ez a szó neki. Érti jól. Zsidó szó. A zsoltárokban sokszor énekelte. Azt 
jelenti: Dicsérjétek az Istent! A keresztyén szóhasználatban azonban 
elég ritka volt. Az egész Újtestamentumban csak ezen az egy helyen, 
a Jelenések könyvének 19. fejezetében fordul elő. Igaz, hogy itt azután 
négyszer egymás után. Vajon mi történhetett, hogy ily nagy sokaság 
egyszerre felkapja ezt a héber szót, s elkezdi egy szívvel-szájjal dicsérni 
torkaszakadtából Istent? Meg is mondják. Azért, „mert uralkodik az Úr, 
a mi Istenünk, a mindenható”. Annak örülnek, hogy Isten kezébe ragadta 
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a kormánykereket, megmutatta, hogy ő az Úr, a mindenható. Két do-
logban mutatta meg Isten, hogy ő az Úr: ellenségeit legázolta, s híveit 
felmagasztalta.

1. Az Úr uralma rejtett. Az, hogy uralkodik az Isten, inkább hitcikk, mint 
tapasztalati tény. A tapasztalat inkább nehézzé teszi, mint támogatja 
ezt a hitet. A tapasztalat ugyanis rendszerint nem azt mutatja, hogy 
Isten uralkodik, hanem azt, hogy e világ uralkodó fejedelme a Sátán. 
Isten ellenségei úgy garázdálkodnak e földön, mintha Isten nem ural-
kodnék, s Isten mindezt úgy tűri, mintha nem volna hatalma, hogy 
közéjük csapjon. Azoknak, akik ebben az igében a halleluját éneklik, 
szintén volt egy ilyen keserves tapasztalatuk. A botránykő Babilon volt. 
A Jelenések könyvének 17., 18. és 19. fejezete szól erről a Babilonról. 
Övé minden hatalom e földön. A föld királyai a markában vannak, vele 
dobzódnak. A föld kalmárai mind vele üzletelnek, mert Babilonnal 
üzleti összeköttetésben lenni, ez a legjobb bolt. A népek fölött egyenes 
bűvös hatalma van. Így ír róla az apostol: „…bűvöléseidtől eltévelyedtek 
mind a népek.” ( 18,23) Jaj annak, aki hatalmának ellenszegült, s útjait 
keresztezni merte! Az menten a halál fi a lett. Részeg volt a szentek 
vérétől és Jézus bizonyságtevőinek vérétől ( 17,6). Isten pedig hallgatott 
és tűrt. Egyszer azután Isten is megsokallta Babilon garázdálkodását. 
Türelmének vége szakadt, s lecsapott Babilonra. Beült az ítélőszékbe, 
kimondta az ítéletet, a bűnöst utolérte a büntetése, s ettől leomlott 
Babilon. A nagy város megtelt egetverő sírással és jajgatással, az ég 
pedig megtelt földig zúgó hallelujával. Ez a halleluja nem a káröröm 
éneke, hanem az Isten feletti örömé. Isten legázolta ellenségeit, de ők 
nem az ellenség pusztulásának örülnek, hanem annak, hogy Isten 
érvényt szerzett uraságának, ahogy Ézsaiás mondja: „Az Úr, mint egy 
hős, kijő, és mint hadakozó felkölti haragját, kiált, sőt rivalg, és ellenségein erőt 
vesz.” ( Ézs 42,13) „Feltűrte az Úr szent karját minden népeknek szemei előtt…” 
( Ézs 52,10) Különösen akkor látjuk ezt meg, ha meggondoljuk, hogy 
ebben a látomásban Babilon nem egy valóságos város, hanem Isten 
ellenségei táborának jelképe.

Babilon leomlása azonban Isten uralma végső érvényesítésének 
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még csak a kezdete. A látomás szerint még hátravan a vadállat, a hamis 
próféta és a Sátán legyőzése. Az ezekkel való leszámolásra majd maga 
Krisztus fog megjelenni fehér lovon. A nagy halleluját kiváltó esemény, 
Babilon leomlása tehát még csak kóstoló Isten uralkodásából. Az el-
lenséggel való végső leszámolás még csak ezután jön. A hallelujázó 
sokaság tehát ádventi nép, mely valamit látott már Isten nagyságos 
cselekedeteiből, de amely Isten büntető szentségének érvényesülését 
még csak ezutánra várja.

Isten nekünk is ad ilyen kóstolót abból, hogy ő az Úr. Végig-
végigcsap ítéletének ostorával földrészeken, egyes országokon, tár-
sadalmi osztályokon, egyes családokon s egyes embereken. „Harag-
jának botjául” ( Ézs 10,5) sokszor használja fel ellenségeit. Ellenségeivel 
pusztítja ellenségeit. Ezek azt hiszik, hogy ők cselekszenek, holott csak 
eszközök Isten uralkodásában.

Saját életünkben is kapunk ebből kóstolót. Számomra mindig na-
gyon megdöbbentő volt, amikor Isten büntető keze alatt megalázkodva 
világosan megláttam nemcsak azt, hogy melyik bűnömért ér most 
a büntetés, hanem azt is, hogy mielőtt azt a bűnt elkövettem, már 
megindult Isten büntető akciója felém, hogy a bűn elkövetése után 
ideérjen hozzám.

Isten sérthetetlen királyi fensége, büntető szentsége azonban legvilá-
gosabban a golgotai kereszten mutatkozott meg. Ott mutatkozik meg 
véres valóságában, hogy a bűnnel nem lehet tréfálni, hogy Isten nem 
csúfoltatik meg, hogy nem marad bűn büntetés nélkül, hogy a bűnnek 
zsoldja a halál. A bűnért valakinek meg kell halnia. Vagy Krisztus hal 
meg helyettem, vagy az én sorsom lesz a második halál, a kárhozat.

Elég-e mindez neked ahhoz, hogy az igebeli nagy sokasággal együtt 
tudd énekelni a halleluját? Hiszed-e, hogy Istené a végső győzelem, és 
tudod-e ezért előre dicsérni őt? Tudod-e dicsérni Istent az ítéleteiért? 
Még akkor is, ha fölötted suhog? Tudod-e, hogy azért büntet, hogy ne 
kelljen az ítélet napján kárhozatra büntetnie, azért ítél, hogy ne kell-
jen véglegesen elmarasztalnia? Halleluja! Dicsérjük Istent, ki leigázza 
ellenségeit!
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2. Isten azonban nemcsak abban mutatta meg, hogy ő az Úr, hogy 
leigázta ellenségeit, hanem abban is, hogy híveit felmagasztalta.

Az ige Jánosnak nemcsak egy hallomását örökíti meg, hanem egy 
látomását is. Menyegzői előkészületet lát s benne egy felékesített, ra-
gyogó menyasszonyt. Tiszta, ragyogó és fehér gyolcsba van öltözve. 
Olyan szép minden, annyira elbámul rajta, hogy még írni is elfelejt. 
Úgy szól rá az angyal: Írd meg: Boldogok azok, akik a Bárány me-
nyegzőjére hivatalosak. Persze ez is jelkép. Krisztus és népe végső, 
boldog, elszakíthatatlan egyesülésének jelképe. Ezenkívül előkép is. 
A Bárány menyegzője még nem történt meg, csak az ideje érkezett 
el. Míg megtörténik, addig a Jelenések könyve szerint sok mindennek 
kell még végbemennie, a vőlegénynek meg kell még harcolnia végső 
nagy harcát, de a menyasszony már felöltözött. Ráadták a vőlegény 
Krisztus nászajándékát, a szentek ragyogó fehér köntösét, a megke-
gyelmezett bűnösöknek s a tisztára mosott tisztátalanoknak ruháját. 
Már nyilvánvaló lett, amit Krisztus tett értük és rajtuk. És ez elég ahhoz, 
hogy felcsendüljön a sokaság ajkán az ádventi halleluja: Örüljünk és 
örvendezzünk, és adjunk dicsőséget néki! Isten felmagasztalja híveit.

Istennek ez az uralkodási ténye is ugyanolyan rejtett, mint az el-
lenségeinek büntetése és leigázása. Nem nagyon látszik Isten népének 
dicsősége. A világ megveti, lenézi, megalázza, meggyalázza. Az örök 
Babilon Isten népének vérétől részeg. De maga Isten népe is meg-
gyalázza önmagát. Tele vagyunk bukásokkal, hűtlenséggel. Krisztus 
bűnbocsátó vérében megmosott fehér ruhánkat újra meg újra beszeny-
nyezzük. Nagy hűségfogadalmaink semmivé lesznek. Bajainkban égig 
lobognak a szavaink, de ahogy enyhül a szorítás, úgy foszlik egyre 
jobban szét lelkünkben az ígéreteink kötelező erejének érzése. Csak 
kóstolót kapunk hébe-korba a Bárány menyegzőjéből. Néha felvisz 
minket Krisztus a megdicsőülés hegyére, ahol minden olyan vakító-
an fényes, fehér, ahol olyan jó együtt lenni a testvérekkel, s ahol nem 
látunk mást, csak Krisztust egyedül, de utána le kell jönni a völgybe, 
ahol kudarcok és bosszúságok várnak reánk. Néha tényleg úgy állunk 
fel az úrvacsorai oltár térdeplőjéről, mintha a Bárány menyegzőjének 
vacsoráján lettünk volna. Máskor azonban sírunk, mint a kifosztott 
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utas, akit a nagy útonálló, a Sátán minden kincsétől megfosztott. Igaz 
ugyan, hogy a Sátán erősebb, mint a keresztyén ember, de az is igaz, 
hogy Jézus meg erősebb, mint az erős Sátán. Hiszed-e ezt? Hiszed-e, 
hogy ebben a tekintetben is Istené a végső győzelem, aki a hűtlen 
arából felékesített menyasszonyt formál majd? Tudod-e ezért előre 
dicsérni őt? Kételkedsz benne? Saját szomorú tapasztalataidat szegezed 
vele szembe? Talán éppen ezért önmagadat is sokszor reménytelen 
esetnek látod? Figyelj fel az angyal szavára, aki ezt íratja fel Jánossal: 
„Ezek az Istennek igaz beszédei!” Mered-e Isten igaz beszédeit szűk körű 
tapasztalataid alapján meghazudtolni?

Te is hivatalos vagy a Bárány menyegzőjére, a halleluját éneklő 
nagy seregbe, azért ha fennhéjázva jár is még a gonosz, s lehajtott fejjel, 
megalázva bandukol is Isten népe, te ádventi reménységgel és hittel 
zengd a dicséretet: Halleluja! Uralkodik az Úr, a mi Istenünk! Nem 
hangfogóval, illedelmesen, hanem harsogón, diadalmasan, mint sok 
vizek zúgása! Halleluja! Ámen.

Kicsoda Krisztus?
SZENTESTE – 1965. DECEMBER 24.

„Minekutána az Isten sok rendben és sokféleképen szólott hajdan az atyáknak a 
próféták által, ez utolsó időkben szólott nékünk Fia által…” ( Zsid 1,1)

Hozzá vagyunk szokva ahhoz, hogy karácsonyeste az igehirdetésben 
a fő helyet mindig a karácsonyi történet foglalja el. Helyes és szükséges 
is ez. Csak nem szabad engedni, hogy a történeti esemény elnyomja a 
történet tanítását, és így tartalmi emlékünneppé legyen a karácsony. 
Nem szabad, hogy az örök időkre szóló üdvtörténeti eseményt a meg-
szépítő érzelmek megfosszák tartalmától, és a forma elpusztítsa a 
lényeget! Karácsonyi tanítás nélkül tehát nincs karácsony!

A karácsony estére kirendelt szentlecke ezért nem szól a karácsonyi 
eseményről, hanem karácsonyi tanítást ad.
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KICSODA KRISZTUS?

1. Krisztus az Isten szava!
Ennek a levélnek írója elsősorban azt akarja szívünkre kötni, hogy az Úr, 
aki karácsonykor megjelent, az Isten különleges szava. Csodálatos az, 
hogy nekünk nem néma, hanem szóló Istenünk van. A bálványok mind 
néma istenek, s akinek istene néma, s nincs hozzászólnivalója ahhoz, 
ami bennem, velem történik, annak bálványa van, nem pedig Istene.

A Biblia világosan megmondja, hogy Isten szólt már a bűnbeesett 
emberhez is, holott nem érdemelte meg, hogy szóljon hozzá, hiszen 
szavát nem fogadta meg. Isten ezen az állásfoglalásán azóta sem vál-
toztatott, és szólt a bűnbeesett emberhez az általános kijelentésben, 
a természet beszédében, történeti tanításában, a lelkiismeret szavá-
ban. Azután szólt a prófétákban, majd, ahogy a felolvasott szentlecke 
mondja: szólt az ő Fiában, Jézus Krisztusban.

Nem lehet tehát egyforma mérleggel mérni Istennek a próféták 
által közvetített szavát és Istennek a Jézus Krisztusban megjelenített és 
elmondott szavát. A próféták is Isten szavát és üzenetét tolmácsolták, 
és prédikációjukat mindig így kezdték: „Ezt mondja az Úr!” Nem én 
mondom! Isten mondja! Jézus másképpen a szava Istennek, mint a 
próféták. Benne és általa maga Isten szól. Óriási különbség van a kettő 
között. Más, ha csak Istenről van szó, s más, ha Isten maga szól. Az 
Írás így fejezi ki ezt a nagy csodát: Jézus Krisztusban az ige testté lett!

2. Krisztus Isten utolsó szava!
Krisztus a felolvasott ige szerint nem csak Isten szava. Ő Isten utolsó 
szava is. Beszél ő Krisztus után is hozzánk, ezt nem lehet tagadni, de a 
Krisztuson túlmenő kijelentést önmagáról nem ad. Aki azt hiszi, hogy 
ilyet kapott, hogy nem ez az Írásban az utolsó és teljes kijelentése az 
Istennek önmagáról, s nincs benne ebben a kijelentésben mindaz, amit 
róla tudhatunk, érezhetünk, felfoghatunk, az nagyképű, öntelt, de nem 
Isten küldötte. Krisztuson túl nincs további kijelentés. Ez nem azt je-
lenti, hogy többet nem szól hozzánk Fián keresztül, nem hív magához 
igéjén keresztül, megtérésünket nem munkálja, de azt jelenti, hogy új 
és további kijelentés Krisztus után nincs!

Azt sem jelenti ez, hogy Krisztusban minden kijelentetett. Maga 
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Szenteste

Jézus mondja tanítványainak, hogy ti azt még el nem hordozhatnátok. 
Vannak kérdések, melyek az üdvösség szempontjából emberileg dön-
tőnek látszanak, de amelyekre vonatkozólag Jézus mégsem felel: ti azt 
még el nem hordozhatnátok − mondja a tanítványok érdeklődésére. 
A kijelentett igében minden benne van, amire üdvösségünk szem-
pontjából szükségünk van, ami pedig nincs benne, arra üdvösségünk 
szempontjából nincsen szükség!

A példázatban is a király utolsó küldötte a fi ú, akit azzal a reménység-
gel küld el a bérlet árát megtagadó szőlőmunkásokhoz, hogy talán fi amat 
meg fogják becsülni. Jézus Krisztus tehát Isten utolsó szava az emberhez. 
És szomorú dolog, hogy a példázat mondata újra és újra megismétlődik a 
valóságban is. Jézus Krisztusban Isten fi át sem becsülte meg az emberiség.

3. Krisztus Isten irgalmának a szava!
A Fiút sem becsülte meg e világ, pedig Krisztus Isten irgalmának szava. 
Üzenete, amit hoz, így szól: Szeretlek! Ez az üzenet nem csak szóbeli 
üzenet Isten ajkáról. Fia feláldozásával is megpecsételi ezt a szóbeli 
üzenetet. Nagyobb kegyelem ez, mint amit a tékozló fi ú kapott. A 
tékozló fi ú nem kap üzenetet, csak befogadást, és nem küldi el fel-
háborodva régi otthonából, mikor koldussorsban, nyomorultul újra 
hazaérkezik. Minket nem vár Isten, miértünk elküldte egyszülött Fiát, 
és benne személyesen maga jön értünk: Jöjj haza, vár Atyád szerelme!

4. Az utolsó szó meg nem becsülésének következménye: ítélet!
Nem lehet karácsonykor úgy igét hirdetni, hogy csak a karácsonyi evan-
gélium hangozzék ki belőle. Ugyanis Krisztus az Isten utolsó szava a 
bűnös emberhez, s meg nem becsülésének következménye: az ítélet! 
Nem látja karácsony igazi örömhírét az, aki az utolsó ítélet borzalmát 
és Krisztus dicsőséges visszajövetelét nem tartja szem előtt. Isten nem 
akarja, hogy a bűnös meghaljon, hanem azt akarja, hogy megtérjen és 
éljen! Azt sem akarja, hogy én és te meghaljunk. Ő azt akarja, hogy meg-
térjünk és éljünk! Ezért lett karácsony Isten dicséretének ünnepe. Ezért 
zengik a karácsonyi angyalok Isten dicséretét, és ezért áll elénk ebben az 
igében is a karácsony. Nagy kérdés: zenged-e te is Isten dicséretét? Ámen.
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Megjelent a kegyelem!
KARÁCSONY 1. NAPJA – 1956. DECEMBER 25.

„Mert megjelent az Isten idvezítő kegyelme minden embernek, a mely arra tanít 
minket, hogy megtagadván a hitetlenséget és a világi kívánságokat, mértékletesen, 
igazán és szentül éljünk a jelenvaló világon: várván ama boldog reménységet és 
a nagy Istennek és megtartó Jézus Krisztusunknak dicsősége megjelenését; a ki 
önmagát adta mi érettünk, hogy megváltson minket minden hamisságtól, és 
tisztítson önmagának kiváltképen való népet, jó cselekedetekre igyekezőt. Ezeket 
szóljad, és ints és feddj teljes méltósággal; senki téged meg ne vessen.” ( Tit 2,11–15)

A mai ige nem a karácsonyi eseményt mondja el, hanem afölött el-
mélkedik.

1. Mindenekelőtt a karácsonyi ajándékról beszél. Az emberi szeretet 
által a karácsonyfánk alá tett sok ajándékról odairányítja fi gyelmünket 
az egyetlen, az igazi karácsonyi ajándékra, amelynek halvány visszfé-
nye csupán minden más ajándék: az Isten kegyelmére. Ezt mondja: „…
megjelent az Isten idvezítő kegyelme minden embernek…” (11. v.) Ajándéknak, 
mégpedig ünnepi, nagy ajándéknak tartod-e te a kegyelmet?

Figyeld meg a gyermeket, mikor tudja, hogy valamivel magára ha-
ragította a szüleit! Milyen zavart! Nem találja a helyét. Legkedvesebb 
játéka sem tudja lekötni. Üldözi őt apja összeráncolt homloka s anyja 
szomorú tekintete. A szó szoros értelmében szerencsétlennek érzi ma-
gát. És fi gyeld meg akkor, mikor bocsánatkérésére bocsánatot kapott! 
Milyen túláradóan boldog! Úgy repes örömében, mint a börtönkalit-
kájából kiszabadult madár! Ha nem is tudja még, de érzi már, milyen 
nagy ajándék a kegyelem!

Vagy fi gyeld meg a foglyot, kit halálra ítéltek! Már állítják számára 
a bitófát. Tudja, hogy meg vannak számlálva az órái. A siralomházban 
ül már. Egyszer csak nyílik az ajtó, és jön az amnesztia. Nem az, hogy 
halálbüntetését életfogytiglanra változtatták. Ez is nagy dolog lenne. 
Nem is az, hogy büntetését tizenöt évi fegyházra szállították le. Ez még 
nagyobb dolog lenne, s mindkettő kegyelem lenne. Amnesztiája azt 
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jelentené, hogy egészen elengedik a büntetését, s mehet haza. Ilyen 
amnesztiát kapott Krisztusért Barabbás. Elképzelhető, milyen felejt-
hetetlen ünnepnap lenne ez a nap a fogoly számára, s milyen ujjongó 
örömmel lépne ki börtöne kapuján. Mi is a bűnnek, ördögnek és halál-
nak vagyunk a foglyai, a karácsonykor e földre jött Krisztus azonban 
szabadulást hoz nekünk a kegyelem által.

Ez a nagy karácsonyi ajándék, a Krisztus által hozott bűnbocsá-
nat, idvezítő kegyelem. Nem holmi apró, ideig-óráig tartó büntetés 
elengedéséről van tehát szó, hanem az örök életről, az üdvösség és 
kárhozat nagy kérdéséről. Minél nagyobb a büntetés, melyet elenged 
a bűnbocsánat, annál nagyobb ajándék és annál nagyobb öröm a ke-
gyelem. A kárhozat, melyet megérdemelnénk, a legnagyobb büntetés, a 
karácsonyi kegyelem tehát a legnagyobb kegyelem, s így a legnagyobb 
örömnek kellene lennie.

Ez a kegyelem az ige szerint „megjelent”. Tehát ezelőtt is megvolt, 
de el volt rejtve. Karácsonykor azonban lehullott a titokról a lepel, s 
lelepleződött a kegyelem. A karácsonyi ajándékokban mindig van 
valami meglepetésszerű leleplezés. Nemcsak abban, hogy szeretteink 
nagy leleményességgel lesik el és találják ki, hogy mivel szereznének 
nekünk örömöt, s ezt a szentestéig a legnagyobb dugdosódással titkol-
ják, hanem abban is, hogy karácsonykor meglepetve láthatjuk, mennyi 
szeretet árad felénk onnan is, ahonnan egyáltalán nem vártuk. Az az 
egyszerű karácsonyi jászolbölcső, melybe Isten egyszülött fi át helyezte 
be a mi üdvösségünkre, ilyen szívünk mélyéig megindító leleplezés 
arról, mennyire szeret Isten. Ez az üdvözítő kegyelem minden ember-
nek megjelent. Magyarnak éppúgy, mint németnek vagy orosznak, 
fehérnek éppúgy, mint feketének vagy sárgának. Jónak éppúgy, mint 
gonosznak. Neked éppúgy, mint nekem. A kegyelemnek ez a senkit 
ki nem záró jellege a legcsodálatosabb ebben a kegyelemben. A bűne 
tehát senkit sem akadályozhat meg abban, hogy üdvözüljön, csak a 
hitetlensége, mely elutasítja a felkínált kegyelmet.

Magasztaljuk Istent ezért a kimondhatatlan nagy karácsonyi aján-
dékért!
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MEGJELENT A KEGYELEM!

2. Beszél a mai ige a karácsony kötelezéséről is, mikor így szól: a kegye-
lem „arra tanít minket, hogy megtagadván a hitetlenséget és a világi kívánságokat, 
mértékletesen, igazán és szentül éljünk a jelenvaló világon” (12. v.), mert Jézus 
Krisztus „önmagát adta mi érettünk, hogy megváltson minket minden hamisság-
tól, és tisztítson önmagának kiváltképen való népet, jó cselekedetekre igyekezőt” (14. 
v.). A kegyelem tehát nem kapunyitás a bűnre, hanem épp kapuzárás 
a bűn elől. A kegyelem tanít, eszünkbe vési azt, hogy hová vitt a bűn 
minket, s mi lett volna belőlünk, ha Isten kegyelemben nem részesít. Ez 
a kegyelem nevelő, fegyelmező, tisztító kegyelem. Azt akarja, hogy más 
emberré legyünk. Ez a kegyelem fegyelme. Azt akarja, hogy mi is akar-
junk más emberré lenni s igyekezni jó cselekedetekre, hogy ne legyünk 
többé a bűn rabjai, hanem tudatosan tagadjuk meg a bűnt. Hiába veszi 
az a kegyelmet, s épp azért kiesik a kegyelemből, aki a kegyelemnek ezt 
a bűnmegtagadó következményét és kötelezését nem vállalja.

A kegyelem azonban nemcsak az értelmünket akarja tanítani, az 
akaratunkat megfegyelmezni s mindkettőt a bűn elleni harcra ráállíta-
ni, hanem a szívünket is meg akarja tisztítani. A bűn elleni harcban a 
szívünkön van a fő hangsúly. Hiába tudjuk, hogy a bűn zsoldja a halál, 
hiába akarunk egeket verdeső akarattal szabadulni a halálnak ebből a 
testéből, míg csak a fejünk meg az akaratunk tér meg, a szívünk azon-
ban pogány marad, csak sírni tudunk s kiáltani: „Óh én nyomorúlt ember! 
Kicsoda szabadít meg engem e halálnak testéből?” ( Róm 7,24) A szívünknek 
kell megszabadulni a világi kívánságoktól és a hitetlenségtől. Akit 
még mindig vonz és édesget a tulajdon kívánsága, abban a kívánság 
megfogan, s bűnt szül, a bűn pedig egyre jobban kiterjeszti hatalmát, 
míg végül teljességre jutván halált nemz ( Jak 1,14–15).

Hogyan tisztítja meg a kegyelem a mi kívánságos szívünket? Úgy, 
hogy hálát ébreszt bennünk a kegyelemért. Felragyogtatja előttünk a 
kegyelem árát, hogy így drága legyen a szemünkben ez a kegyelem. 
Ha a kegyelemnek nem lenne több és nagyobb ára, mint karácsony, 
az is nagy ár lenne, hiszen ez is mutatja már, hogy Istennek le kellett 
mondani a fi áról, a Fiúnak emberré, sőt gyermekké, méghozzá tehe-
tetlen csecsemővé kellett lennie, vállalni a földi emberi élet minden 
korlátozottságát. Ott kellett hagynia a menny gazdagságát, s vállalnia 
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kellett a föld szegénységét érettünk. Nézz a betlehemi istálló jászolára, 
benne a szúrós szalmán fekvő, szegényes pólyába csavart gyermekre, 
s kaphatsz egy kis ízelítőt abból, hogy mibe került bűneid bocsánata! 
Pedig mi már ennél sokkal többet látunk. Látjuk a felnőtt Krisztust. A 
betlehemi kisded helyett a fájdalmak férfi ját, a jászol helyett a keresztet. 
Ó, milyen árat fi zetett Krisztus az én bűneim bocsánatáért! Zengjen 
érte hálaének s hálás élet!

Ez a hála, amelyre a Szentlélek a kegyelemért elkötelez minket, 
nem csupán valami tartalomtöbblet a többi mellett az ember életében, 
hanem az egész életünket átfogó s átformáló hatalom. A kegyelem 
nemcsak megbocsát, hanem meg is vált. Drága áron. Nem arannyal, 
sem ezüsttel, hanem szenvedéssel és vérrel. Nem a magunkéi vagyunk 
tehát immár ( 1Kor 6,19−20), hanem Istennek önmaga számára megtisz-
tított, kiváltképpen való népe (14. v.). Azért váltott meg a maga számára, 
mert rajtunk keresztül akarja végrehajtani az ő jó cselekedeteit. Elvárja 
tőlünk, hogy erre mi is igyekezzünk. Vállalod-e a kegyelemnek ezt az 
elkötelezését?

3. Az ige nemcsak karácsony nagy ajándékáról s ennek az ajándéknak 
karácsonyi elkötelezéséről beszél, hanem karácsony reménységéről 
is, mikor így szól: „…várván ama boldog reménységet és a nagy Istennek és 
megtartó Jézus Krisztusunknak dicsősége megjelenését…” (13. v.)

Karácsony tehát csak kóstoló. Drága kóstoló. Minden szegénysége 
mellett is csodálatos távlatokba enged beletekinteni. Megnyílik az ég. 
Angyalok jelennek meg. Fényárban úszik az éj sötétjébe merült föld. 
Barázdás arcú, fáradt pásztorok szíve és ajka Isten dicséretével telik 
meg. Angyaloktól tanult új énektől hangos a föld. De mi ez mind ahhoz 
képest, amikor majd nem minta, hanem a valóság érkezik meg, amikor 
majd nem úgy nyílik meg az ég, hogy rajta keresztül látogatóba jöjjön 
hozzánk a menny, hanem úgy tárul fel kapuja, hogy mi mehetünk be 
az aranyutcájú városba, amikor nem egy gyermek születik nékünk, 
hanem fehér lován dicsőségesen megérkezik az ég és föld királya. 
Mindez nem valami zugolyába lett dolog lesz, mint karácsony, hanem 
az egész világra szóló nagy jelenség.
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Nemcsak formailag, hanem tartalmilag is csak kóstoló karácsony 
ahhoz képest, ami lesz. A betlehemi jászol is leleplezi ugyan Isten hoz-
zánk való nagy szerelmét, üdvözítő kegyelmét, de annak szélességét, 
magasságát és mélységét majd csak akkor fogjuk tudni áttekinteni, ha 
nemcsak karácsony kulcslyukán keresztül kukucskálunk majd be Isten 
szívébe, hanem színről színre láthatjuk majd őt.

A kóstoló mindig megjelenít valamit, de ugyanakkor el is rejt. A pi-
cit megmutatja, a nagyot eltakarja. Ez a pici azonban elég ahhoz, hogy 
következtetni tudjunk belőle az elrejtett s még nem látható nagyra, s 
ahhoz is elég, hogy reménységgel tudjunk várni, míg minden lepel 
lehull, s az egész dicsőség láthatóvá válik, és a miénk lesz. Ne legyünk 
tehát kíváncsiskodó gyermekek, kik a kulcslyukon szeretnénk kifür-
készni azt, hogy mit készít számunkra a karácsonyra tartogatott szülői 
szeretet, hanem reménységgel várjuk Isten kegyelmes szeretetének 
leleplezését, amikor nyilvánvaló lesz, hogy amit szem nem látott, fül 
nem hallott, amit emberi elme el sem képzelhet, Isten azt készíti szá-
munkra majd az utolsó nagy karácsonyon.

Karácsonykor „megjelent az Isten idvezítő kegyelme minden embernek”. 
Láthatóvá lett Krisztusban. Ez az üdvözítő kegyelem nekem is megje-
lent. Láthatóvá lett-e bennem? Ez karácsony nagy, személyes kérdése. 
Ámen.

Isten szeretete
KARÁCSONY 2. NAPJA – 1953. DECEMBER 26.

„Az által lett nyilvánvalóvá az Isten szeretete bennünk, hogy az ő egyszülött Fiát 
elküldte az Isten e világra, hogy éljünk általa. Nem abban van a szeretet, hogy mi 
szerettük az Istent, hanem hogy ő szeretett minket, és elküldte az ő Fiát engesztelő 
áldozatul a mi bűneinkért. Szeretteim, ha így szeretett minket az Isten, nekünk is 
szeretnünk kell egymást. Az Istent soha senki nem látta: Ha szeretjük egymást, az 
Isten bennünk marad, és az ő szeretete teljessé lett bennünk: erről ismerjük meg, 
hogy benne maradunk és ő mibennünk; mert a maga Lelkéből adott minékünk. 
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És mi láttuk, és bizonyságot teszünk, hogy az Atya elküldte a Fiút a világ üdvö-
zítőjéül. A ki vallja, hogy Jézus az Istennek Fia, az Isten megmarad abban, és ő is 
az Istenben. És mi megismertük és elhittük az Istennek irántunk való szeretetét. 
Az Isten szeretet; és a ki a szeretetben marad, az Istenben marad, és az Isten is ő 
benne.” ( 1Jn 4,9–16)

Karácsony a szeretet ünnepe, de nem azé a szereteté, amely az embertől 
telik, és az emberre vonatkozik. Az ember ennek az Istentől függetle-
nített szeretetnek ünnepévé tette karácsonyt, holott karácsony épp az 
isteni szeretetről beszél. Az ember arról a szeretetről beszél, mely az 
embertől indul ki és emberre irányul, az ige pedig arról a szeretetről, 
mely Istentől indul ki és az emberre irányul. Az Istentől függetlenített 
emberi szeretet olyan, mint a gyökerétől megfosztott karácsonyfa. 
Sokáig tartja még zöld színét, sok minden ékességet lehet ráaggatni, 
de sorsa kikerülhetetlenül az elszáradás, a szemétdomb.

1. Isten szeretetéről azt mondja az ige, hogy az rejtett.
Így kezdődik a szentlecke: nyilvánvalóvá lett az Isten szeretete. Nyilván-
valóvá annak kell lennie, ami különben önmagától nem nyilvánvaló, 
ami el van rejtve, ami csak akkor lesz látható és megismerhető, ha lehull 
róla a rejtő lepel. Sok oka van annak, hogy Isten szeretete rejtett, csak 
néhányra mutatunk rá a sok okból.

Isten szeretete elrejtett a Sátán miatt. A Sátán eltakarja előlünk 
Isten szeretetét, félremagyarázza szándékait, kétséget akar bennünk 
támasztani cselekedeteinek jósága iránt. Így csalja lépre Évát is. Bebe-
széli Évának, hogy Isten azért tiltotta el az embert a fa gyümölcsétől, 
mert irigy, s nem akarja, hogy az ember olyan legyen, mint Isten. Aki 
elhiszi az ördögnek, hogy Isten nem szeret, az akkor is, most is a bűn 
martaléka lesz.

Isten szeretete elrejtett a bűneink miatt is. A bűn válaszfalat emel 
közénk és Isten közé. Nem láthatjuk tőle Istent, mert Istent csak a tiszta 
szívűek láthatják meg ( Mt 5,8). Rossz a lelkiismeretünk, nem merünk 
hinni abban, hogy Isten mégis szeret. Maradék igazságérzetünk arról 
győz meg, hogy büntetésnél egyebet nem érdemelünk, s félelemmel és 
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rettegéssel csak azt lessük mindig, mikor csap le ránk Isten ostora. Úgy 
vagyunk, mint az első emberpár az édenben. Hiába közeledik Isten hoz-
zánk, mi futunk előle, s rejtekhelyeket keresünk. Hiába szólít meg, nem 
merünk hívó szavára felelni. El sem tudjuk képzelni, hogy nem büntetni, 
hanem szeretetből megmenteni jön. Rossz lelkiismeretünktől felszított 
képzeletünk még szeretetének jelei mögött is haragját látja, s attól remeg.

Isten szeretetét azonban nemcsak a Sátán és a bűn rejti el előlünk, 
hanem sokszor maga Isten is. Az ő szeretete nem becéző, hanem nevelő 
szeretet, s ezért, ha úgy látja, hogy szeretetével visszaél az ember, tud 
kemény is lenni szeretetből. Jégpáncélt ölt magára, holott alatta olyan 
a szíve, mint egy vulkán. Haraggal csapkod körülöttünk, mint nyári 
förgetegben a villám, pedig az egész csak műharag. Mi sem mutatja 
ezt jobban, mint az, hogy a bocsánatot kérőnek milyen gyorsan kész 
megbocsátani.

Hiszed-e, hogy szeret az Isten akkor is, ha semmit sem látsz sze-
retetéből?

2. Aki szeret, az nem tudja, de nem is akarja sokáig titkolni szeretetét. 
Leleplezi önmagát, elárulja szívét, s így nyilvánvalóvá lesz, ami eddig 
rejtett volt. Így van Isten rejtett szeretete is. „Az által lett nyilvánvalóvá 
az Isten szeretete bennünk, hogy az ő egyszülött Fiát elküldte az Isten e világra 
(…) engesztelő áldozatul a mi bűneinkért.” (9–10. v.) Isten szeretete az ige 
szerint megbizonyított szeretet. A szív rejtett szeretetét ajándékok árul-
ják el s bizonyítják. Isten is az ajándékaival mutatja meg, mennyire 
szeret. Mindennapi földi életünkben is bőven ellát mindennel, amire 
lelkünknek s testünknek szüksége van. Ez maga is elég volna annak 
bizonyítására, hogy Isten szeretet, János azonban mindezt szóra sem 
méltatja. Nem azért, mintha természetesnek tartaná, hogy van élel-
me, ruhája, egészsége, munkája stb. Tudja jól, hogy ez is mind Isten 
kegyelmes szeretetének jele, de számára nem ez a fő bizonyíték. Ha 
mindez nem volna is, ő akkor is vallaná, hogy Isten szeret. Ha éheznie 
és rongyoskodnia kellene, ha betegágyon fetrengene kínok között, 
akkor sem rendülne meg abban a hitében, hogy Isten szeretet. Ezekben 
a dolgokban ugyanis sokszor sajátságosan keveredik az isteni és az 
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emberi szeretet. Isten megadja minden embernek mindazt, ami földi 
szükségleteire tartozik, de az egyik ember kapzsi és irigy kezén sokszor 
eltűnik a felebarát kenyere. Ezen a vonalon tehát a „nincs” nem annak 
a bizonyítéka, hogy Istenben nincs szeretet, hanem annak, hogy az 
emberben nincs egymás iránt való szeretet.

János számára Isten szeretetének fő bizonyítéka a jászol és a kereszt, 
karácsony és nagypéntek. Olyan tények ezek, amelyek előtt minden 
kételkedésnek el kellene némulnia. Aki egyetlen egyszülött fi át haj-
landó nekünk ajándékozni, tehetetlen kisgyermek testébe öltöztetni, 
ebbe a rideg világba küldeni s értünk a kereszten kínos halálra juttatni, 
annak a szeretetében nincs jogunk kételkedni. Annak a szeretete leta-
gadhatatlanul és vitathatatlanul be van bizonyítva.

Még van valami, amiben János Isten szeretetének bizonyítékát látja, 
s ez az, hogy Isten szeretete megelőző, kezdeményező szeretet. „Nem 
abban van a szeretet – mondja –, hogy mi szerettük az Istent, hanem hogy ő 
szeretett minket…” (10. v.) A szeretetet tehát Isten és ember között Isten 
kezdi. A mi szeretetünk csak visszhangja annak, amit Isten kiált bele 
az emberszívek sziklafalába.

Tények ezek, melyeket csak az nem lát, aki nem akarja látni. Látod-e 
te is? El tudod-e Jánossal mondani: „mi megismertük és elhittük az Istennek 
irántunk való szeretetét” (16. v.)?

3. Éppen azért, mert Isten szeretete nem viszontszeretet, hanem elsőd-
leges, kezdeményező szeretet, az ige szerint egyben elkötelező szeretet 
is. Megható gyöngédséggel fi gyelmezteti János levele olvasóit Isten 
szeretetének erre az elkötelezésére. „Szeretteim, ha így szeretett minket az 
Isten, nekünk is szeretnünk kell egymást.” (11. v.) János tehát úgy látja, hogy 
Istennek irántunk való szeretete elsősorban arra kötelez minket, hogy 
egymást szeressük. Nem azt köti a lelkükre, hogy szeressük Istent, 
mert ő előbb szeretett minket, hanem azt, hogy a láthatatlan Istent 
a látható felebarátban kell szeretnünk. Így magyarázza közelebbről 
ezt a kérdést: „Az Istent soha senki nem látta: Ha szeretjük egymást (…), az ő 
szeretete teljessé lett bennünk…” Az apostol tehát különbséget tesz hiányos 
és teljes szeretet között. Az a szeretet, mely szereti Istent, akit nem lát, 
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de nem szereti a felebarátját, Isten gyermekét, vagyis a saját testvérét, 
akit lát, az nem teljes, hanem hiányos szeretet. Persze fordítva is igaz. 
Az a szeretet, mely szereti a felebarátját, de nem szereti felebarátjának 
s önmagának édesatyját, az Istent, szintén hiányos szeretet. A teljes 
szeretetben mind a kettő benne van, mégpedig nemcsak szoros egy-
másutánban, hanem elválaszthatatlan összeforrottságban. A teljes 
szeretet egyszerre és együtt szereti Istent és a másik embert. Istent a 
felebarátban szereti s a felebarátban Istent. Minden más szeretet, mely 
ezt az Istentől rendelt egységet megbontja, hiányos, csonka, amputált, 
rokkant szeretet.

Érzed-e te is az Isten szeretetének ezt az elkötelezését, vagy csak 
élvezője akarsz lenni annak, hogy szeret az Isten? Ez alól a kötelezettség 
alól csak Isten szeretetének elvesztésével lehet kibújni.

4. Isten szeretete az ige szerint végül ígéretes szeretet.
Négy nagy ígéretet állít elibénk az apostol. Az egyik az élet ígérete. A 9. 
versben azt mondja, hogy Isten szeretetből azért küldte Fiát e világra, 
hogy éljünk általa. A második a kegyelem ígérete. A 10. vers szerint 
Isten úgy szeretett minket, hogy elküldte az ő Fiát engesztelő áldoza-
tul a mi bűneinkért. A harmadik a Szentlélek ígérete. A 12. és 13. vers 
arról beszél, hogy aki megmarad az Isten teljes szeretetében, annak a 
maga Lelkéből ad. A negyedik az Istennel való tartós közösség. A 15. 
és 16. vers abban csendül ki, hogy aki a szeretetben marad, az Istenben 
marad, és az Isten is őbenne.

Csupa olyan ígéret, melynek birtokáért sóvárogva sóvárgunk. 
Mennyit szenvedünk az alatt, hogy az az élet, amit élünk, nem méltó 
az élet nevére, hogy a kegyelemben nem tudunk megmaradni, hogy 
Szentlélek nélkül olyan gépiesen halott, erőtelen és erőltetett az egész 
keresztyénségünk, s hogy Istenhez való viszonyunk olyan, mint a 
változó hold ragyogó holdtölték után pislákoló, felhők között szé-
gyenkező újholddal! Mi mindent próbálunk azért, hogy életünk az 
újonnan született ember élete legyen! Nézd, itt valami egészen egyszerű 
utat kínál Isten! Nem kíván emberfölötti áldozatokat, nehéz kegyes-
ségi gyakorlatokat, elénk siető szeretetével csak egyet ajánl: Szeress! 
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Szeress, de nem az ember Istentől függetlenített szeretetével, hanem 
Isten szeretetének karácsonyi visszhangjával! Szeresd az Urat, a te 
Istenedet teljes szívedből és felebarátodat, mint önmagadat! A többit 
bízd a szeretet Istenére! Az ő ígéretei nem a szerelmes, nagyhangú, 
pózoló, meggondolatlan ígéretei. Isten szótartó Isten. Karácsony is ezt 
mutatja. Évezredes ígéretét váltotta benne valóra. A szeretetnek tett 
ígéreteit sem dobta a háta mögé. Egyszer te is a betlehemi pásztorok 
ámuló szemével fogod énekelni: „Eljött már, akit az atyák rég vártak, 
Sok királyok is kit látni kívántak, Kiről próféták jövendőt mondottak, 
Nyilván szólották.” (135. ének 3. v.) Ámen.

Ő a mi békességünk
KARÁCSONY UTÁNI VASÁRNAP – 1953. DECEMBER 27.

„Most pedig a Krisztus Jézusban ti, kik egykor távol valátok, közelvalókká lettetek 
a Krisztus vére által. Mert Ő a mi békességünk, ki egygyé tette mind a két nemzet-
séget, és lerontotta a közbevetett választófalat, az ellenségeskedést az Ő testében, a 
parancsolatoknak tételekben való törvényét eltörölvén; hogy ama kettőt egy új em-
berré teremtse Ő magában, békességet szerezvén; és hogy megbékéltesse az Istennel 
mind a kettőt egy testben a keresztfa által, megölvén ezen az ellenségeskedést. És 
eljövén békességet hirdetett néktek, a távol valóknak és a közel valóknak. Mert Ő 
általa van menetelünk mindkettőnknek egy Lélekben az Atyához.” ( Ef 2,13–18)

A polgári esztendő utolsó vasárnapja van. Még pár nap, és vége az 
esztendőnek. Üzemekben és hivatalokban ilyenkor rendszerint nagyon 
lázas munka folyik. Előveszik az év folyamán el nem intézett ügyeket, 
a nem teljesített munkavállalásokat, s be szeretnének hozni minden 
mulasztást, hogy ne kelljen átvinni adósságot az új esztendőre.

A mai ige is ilyen el nem intézett ügyeket állít elénk. Ennek az esz-
tendőnek el nem intézett ügye: a béke. Nemzetközi feszültségeket 
feloldani, világbékét teremteni nekünk nincs hatalmunkban, de nincs-e 
elég békefeladat a saját hatáskörünkben is? Mennyi feszültség van köz-
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tem és más ember között! Milyen hideg távolságban élünk még ma is 
egymástól! Ne vigyük át az új esztendőre! Intézzük el a még hátralevő 
pár napon! Induljunk el a megbékülés útján!

Azt mondod: nem lehet! Az ige azt mondja: lehet. Volt-e valaha 
nagyobb feszültség és távolság ember és ember között, mint a zsidó és 
a pogány között? A zsidó isteni kiválasztottságának gőgös tudatában 
lenézte és megvetette a pogányt. Még templomában is csak a pitvarba 
engedte be. A pogányok pitvarából a templom belsejébe vezető ajtó 
fölött kőtábla hirdette, hogy nem zsidóknak a belépés halálbüntetés 
terhe alatt tilos. A pogány pedig tömegöntudatának, hatalmának és 
kultúrfölényének birtokában nézte le s csúfolta ki a zsidót. Ez a fe-
szültség még az első keresztyén egyházban is éreztette hatását. Az 
úgynevezett zsidókeresztyének azt követelték, hogy a pogányok, akik 
keresztyénné óhajtanak lenni, előbb zsidókká legyenek, mert csak a 
zsidóságon át vezet út a Megváltóhoz, a pogányokból lett keresztyének 
azonban fölöslegesnek tartották ezt a kerülőutat, s Jézusban nem zsi-
dó Messiást, hanem a világ Megváltóját látták. Mennyit kellett Pálnak 
harcolnia köztük a békességért! Nem hiába harcolt. A mai igében úgy 
beszél erről a kérdésről mint lezárt ügyről. Szent a béke! Krisztus a mi 
békességünk!

Mindezt nemcsak tényként állapítja meg, hanem egyben megmu-
tatja az utat is, melyen Krisztus ezt a békességet megszerezte.

1. A béke útja mindenekelőtt megbékélés Istennel.
Azt mondja a 16. versben: Krisztus megbékéltette „az Istennel mind a 
kettőt egy testben a keresztfa által”. Mi köze van, kérdezheti az ember, az 
emberek közötti békességnek az Istennel való megbékéléséhez? Az a 
köze, hogy Isten nélkül nincs igazi béke.

Az Istentől függetlenített béke az üzlet békéje. Az érdek még az 
ellenségeket is össze tudja hozni, a gyűlöletet is le tudja győzni a ha-
szon. Pilátus és Heródes is ellenségek voltak, de Jézus peres ügyében 
találkozott az érdekük. Mindkettőnek kellemetlen volt Krisztus. Mikor 
egymáshoz küldözgetik a megkötözött Mestert, azon a napon − így írja 
az evangélista − „lőnek barátok egymással Pilátus és Héródes” ( Lk 23,12). Ma-
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gától értetődik azonban, hogy ez a béke csak addig tart, amíg a közös 
érdek. Mihelyt az érdekek megint szembekerülnek, a régi ellenségek 
is ismét hadállásba helyezkednek.

Az Istentől függetlenített béke a börtön békéje. A börtön ajtaja 
mögött a zavargók nem zavarnak többé, a lázadók nem szítanak for-
radalmat, a hatalmasok tehát nyugodtan garázdálkodhatnak, békében 
hagyják őket. Tudjuk azonban, hogy abban a küzdelemben, melyben az 
elnyomók befelé nyomják a börtönajtót, hogy ki ne jöhessenek onnan, 
az elnyomottak pedig kifelé nyomják, mert jogot és szabadságot köve-
telnek… abban a küzdelemben az elnyomottak ereje végül is erősebb, 
s ha egyszer kinyílik a börtönajtó, azután kezdődik el a haddelhadd.

Az Istentől függetlenített béke a kórház békéje. A betegágyakon 
harcképtelen emberek vannak. Az életben is van úgy, hogy kimerülnek 
a harcban az ellenségek. Belefáradnak a viszályba, idegeikre megy a 
veszekedés, és elhallgatnak. Olyanok lesznek, mint a kimerült embe-
rek a kórházi betegágyon. De ez a béke is csak addig tart, míg a harci 
szünetben a fáradtság el nem múlik, s a harci kedv újra nem jelentkezik.

Az Istentől függetlenített béke a temető békéje. A halottak nem 
bántanak senkit. Így gondolkoznak a győzők is, mikor a békediktá-
tumot a legyőzöttekkel aláíratják, s a vesztett háború után a halottak 
csöndjét parancsolják rá egy-egy népre. A történelem azonban azt 
mutatja, hogy a halottak feltámadnak, a földre tepert népek egyszer 
lábra állanak, s a visszafi zetés, a bosszú mindig háborúra szít.

Ezzel szemben az Istennel való megbékélés alapján létrejött emberi 
béke nem a tüneteket gyógyítja, hanem az alapbajt. Tisztán emberi 
megfontolás alapján is világos ez. Az Istennel megbékélt ember nyu-
godt ember. Ez a belső nyugalom kisugárzik a környezetére. Nem 
követelődző, nem türelmetlenkedő, nem idegeskedik, következés-
képpen nem támadnak körötte feszültségek, civakodások, harag. A 
háborúság oka tudniillik nem a körülményekben van, hanem mindig 
az emberben. A háborúság oka a bűn, a bűn oka pedig az Istentől való 
elszakadás. Az őstörténet is ezt mutatja. Az embernek Istentől való el-
szakadása után mindjárt a második nemzedékben, Káinnál jelentkezik 
az önzés, az irigység s vele a testvérgyilkosság.
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Krisztus a vére által békéltette meg Istent a bűnös emberrel s a bűnös 
embert a szent Istennel, s így lett ő a mi békességünk.

2. A béke további útja megbékélés az ellenséggel.
A 16. verset így fejezi be az apostol: „…megölvén ezen (a kereszten) az 
ellenségeskedést.” A kereszten tehát kettős gyilkosság történt. Megölték 
Krisztust, Krisztus pedig megölte az ellenséget, mégpedig éppen vére 
hullása, halála által. A hívőnek nincs többé ellensége. Nem ellensége 
többé az Isten. Krisztus vére kiengesztelte őt, s megbocsátott. Nem 
ellensége többé az ember sem. Lehet, hogy a másik ember az ellensé-
gének tekinti önmagát, talán gyűlöli is, sőt talán még az életére is tör, 
mint Krisztusnak, de ő Krisztussal együtt nem tekinti ellenségének az 
őt gyűlölőt, hanem menti őt Isten és e világ előtt, s kegyelemért ese-
dezik számukra mondván: „Atyám! Bocsásd meg nékik; mert nem tudják, 
mit cselekesznek.” ( Lk 23,34)

El tudod-e mondani: A kereszten meghalt minden ellenségem? 
Azóta csak két ellenséget látok életemben. Az egyik a Sátán, a másik 
én magam. Lehet, hogy vannak, akik ellenséges indulattal viseltetnek 
irányomban, de én nem tekintem őket ellenségeimnek. Mióta Isten 
Szentlelke a kereszt alá állított, azóta csak kettőt látok: az én nagy bűne-
imet, s Isten még nagyobb kegyelmét. Bűneimet oly nagynak és soknak 
látom, hogy a bűnösök között az elsőnek, a legnagyobbnak magamat 
tartom, akihez képest mindenki más csak jobb. A mások szemében 
levő szálkához képest gerendának látom azt, ami az én szememben 
van, s ahhoz a gerendához képest, ami az én szememben van, csak 
szálkának tűnik fel előttem minden más ember bűne. Sem időm, sem 
kedvem, sem jogom nincs azóta, hogy más szálkáit piszkálgassam, és 
sérelmeket melengessek a szívem mélyén.

De nem csak bűneim látása kötelez el a békességre. Erre kötelez 
a Bárány vérében kapott kegyelem is. Ahhoz a kegyelemhez képest, 
amelyet én kaptam Istentől, oly kevés az a kegyelem, amelyet nekem 
kell gyakorolnom, mint tízezer talentumhoz képest száz pénz. Isten 
annyit és annyiszor bocsát meg nekem, hogy ahhoz képest szóba 
sem jöhet az, amit nekem s ahányszor nekem kell megbocsátanom. 
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Karácsony utáni vasárnap

A kegyelem az az éltető levegő, amelyben élek. Ebben erősítgetem 
magam minden napon az Úrtól tanult imádságban is, mikor azt a 
kegyelmet, amit én várok, összekapcsolom azzal a kegyelemmel, amit 
tőlem várnak, mondván: Bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi 
is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek!

3. A béke útjának célja békés együttélés mindenekkel.
Vannak, akik a békét így képzelik el: Én békét hagyok mindenkinek, 
nekem is hagyjon békét mindenki! Ez nem béke. Ez alapjában éppen 
olyan önző magatartás, mint amilyenből a békételenség születik. Az 
igazi béke nem negatívum, hanem pozitívum. Nem három lépés távol-
ságot jelent, mely eleve kizárja a súrlódási lehetőségeket, hanem épp 
ennek a távolságnak megszüntetését, azt, hogy közel lépek a másik 
emberhez, s testvéri szeretettel megszorítom a kezét. Ezért beszél Pál 
olyan sokat a mai igében a távol levőkről és a közel levőkről, a válasz-
tófallal gondosan elkerített s másoktól elzárkózó emberportákról s a 
választófal leomlásáról, a kerítés és zár nélküli életről, mely kóstoló ab-
ból a mennyei városból, ahol  Jel 21,25 szerint a kapuk be nem záratnak 
soha. Zsidó és pogány viszonylatban a távol valók közel valókká lettek 
a Krisztus vére által (13. v.), a kettőt egy új emberré teremtette önmagá-
ban (15. v.). Egy az Atya, akinek gyermekei, egy a Fiú, aki megváltotta 
őket, s egy a Lélek, aki a Fiún át az Atyához vezető útra irányította s 
az azon tartja őket.

Közel van-e hozzád a te felebarátod, még ha a tenger túlsó partján 
lakik is? Vagy azt mondod arra, ami nem fáj: Nem érdekes! Krisztus, a 
mi békességünk, egy testté akar minket összekovácsolni (16. v.), hogy 
mindegyik öröme mindenki öröme és mindegyik bánata mindenki 
bánata legyen.

Meg van írva: „…a nap le ne menjen a ti haragotokon…” ( Ef 4,26) Test-
vér! Ez az esztendő le ne menjen a te haragodon! Kegyelem néktek és 
békesség Istentől! Ámen.
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Az élet óév estéjének tükrében
ÓÉV ESTÉJE – 1953. DECEMBER 31.

„Azért igyekezünk is, hogy akár itt lakunk, akár elköltözünk, néki kedvesek le-
gyünk. Mert nékünk mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélőszéke 
előtt, hogy ki-ki megjutalmaztassék a szerint, a miket e testben cselekedett, vagy 
jót, vagy gonoszt.” ( 2Kor 5,9–10)

Az óév estéje tulajdonképpen komoly ünnep. Van benne valami a temető 
hangulatából. Szoktunk is beszélni arról, hogy ezen a napon temetjük 
a megvénhedt óesztendőt. Ezt az igazságot nem erőteleníti meg ennek 
a napnak a szilveszteresti hangulata, a zsúfolásig megtöltött mulatóhe-
lyek, a kacagástól hangos színházak, a részeg emberek kurjongatásaitól 
visszhangzó utcák. Olyan ez, mint a halotti tor vagy a búfelejtető mákony 
az életben megfáradt, fájó szívű embernek. Ebbe menekül óév estéjének 
komoly gondolatai elől. Mi, kik ezen az estén Isten házába gyülekeztünk 
össze, ne futamodjunk meg gyáván ennek az estének komoly gondolatai 
elől. A valóság nem tűnik el azért, mert mi behunyjuk a szemünket, hogy 
ne lássuk. Az igazság igazság marad akkor is, ha kellemetlen tudomásul 
vennünk. Nézzünk hát bátran a szemébe a komoly óév esti gondolatok-
nak! Nézzük, mit látunk az életről óév estéjének tükrében!

1. Az élet mulandósága. Erre emlékeztet ezen az estén elsősorban a szent-
lecke, mikor arról beszél, hogy „akár itt lakunk, akár elköltözünk” (9. v.).

Az élet mulandó. Az idő siet. Egy percre sem áll meg. Homok-
óráján hamarosan lepereg az 1953. esztendőnek utolsó homokszeme 
is, s nemsokára énekelhetjük: Elmúlt már az óesztendő. És mennyi 
minden elmúlt ebben az esztendőben ezzel az esztendővel együtt! 
Hányan elköltöztek szeretteink közül! Új sírhantok domborodnak 
a temetőben, s mi lélekben megállunk mellettük. A kemény, hideg 
göröngyökre ráhull szemünkből egy-egy forró könnycsepp. Siratjuk 
azt, aki elment s azt, ami elmúlt.

Némelyik nem került ki a temetőbe, mégis elveszítettük. Van, aki 
elmaradt barátját siratja e napon. Egy évvel ezelőtt még együtt me-
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neteltek, azután egy meggondolatlan szó vagy egy ostoba tréfa na-
rancshéján elcsúszott a barátság, látszólagos érdekellentétek szembe 
helyeztek egymással, s ma egyik a másikat az elköltözöttek szomorú 
halotti menetébe sorolja már.

Van, aki füstbe ment tervei, eltemetett reményei romjain sírdogál 
e napon.

Ebben a múló világban én magam is múlófélben vagyok. Minden-
nap megállíthatatlanul öregszem, s ezt − ha máskor nem − így évfordu-
lón mégis kénytelen vagyok tudomásul venni. Mikor gyermek voltam, 
hetekben, majd hónapokban számolták az életidőmet, ifjúságomban 
évekkel mérték koromat, meglett koromban szinte kortalanná váltam, 
mintha csak megállt volna felettem az idő. Ilyenkor évtizedekkel mér-
ték a koromat. Azután, mikor az ember túlmegy az életútjának felén, 
megint elkezdődik fordított sorrendben az egész. Előbb az éveket 
kezdjük számolgatni, azután már a hónapok is számítanak, végül már 
csak hetekkel mérik az életünket. 

Mindezt meg lehet szépíteni, de nem lehet rajta változtatni. A ko-
porsóra lehet virágokat rakni, de attól az élet nem tér vissza. Lehet 
azt mondani, hogy ez a természet rendje, mi mégis úgy fogjuk érezni, 
hogy minden porcikánk tiltakozik ellene. Lehet a mulandóságot teo-
lógiailag megszépíteni s Pállal azt mondani: most itt lakunk, azután 
elköltözünk, de azért bizony összeszorul a szívünk, mikor nap nap 
mellett kiselejtezünk valamit a nagy költözködésre való készületben, 
mint ami fölösleges poggyász lenne csak a nagy úton.

Óév estéjén tudomásul kell vennünk, hogy süllyesztős színpadon 
járunk, s nem tudni, mikor nyílik meg alattunk a nagy süllyesztő, hogy 
elnyeljen bennünket.

2. Az élet felelőssége. Erre emlékeztet ezen az estén másodsorban a szent-
lecke, mikor arról beszél, hogy „nékünk mindnyájunknak meg kell jelennünk 
a Krisztus ítélőszéke előtt, hogy kiki megjutalmaztassék a szerint, a miket e testben 
cselekedett, vagy jót, vagy gonoszt” (10. v.).

Az élet tehát felelősségteljes. Nem lehet felelőtlenül, csak úgy a 
világba élni. Egyszer mindenért mindenkinek felelni kell. Ahogyan 
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minden év végén eljön a zárlat ideje, s akkor kitűnik, hogy hogyan 
gazdálkodtunk az egész évben, úgy eljön minden élet végén is a nagy 
leszámolás, az ítélet napja.

Erről a nagy felelősségre vonásról azt mondja Pál, hogy kikerül-
hetetlen. Meg kell jelennünk az ítélőszék előtt, akár tetszik, akár nem! 
Amilyen feltartóztathatatlanul megy ez az esztendő a vége felé, épp 
olyan bizonyosan megyünk mi is az ítélőszék elé.

Azt is mondja Pál erről a felelősségre vonásról, hogy ezen minden-
kinek át kell esni. „…nékünk mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus 
ítélőszéke előtt…” Pál magát sem veszi ki a nagy leszámoltatásból. Őt is 
felelősségre fogja vonni a Bíró. Engem is, téged is.

Arra is fi gyelmeztet az apostol, hogy az ítélőszékben Krisztus ül. János 
evangéliumában maga Jézus is beszél erről, mikor ezeket mondja: „Az 
Atya nem ítél senkit, hanem az ítéletet egészen a Fiúnak adta” ( 5,22), és „hatalmat 
ada néki az ítélettételre is, mivelhogy embernek fi a” ( 5,27). Lehet, hogy te most 
azzal biztatod szorongó lelkiismereted, hogy az „ember fi a” kifejezés a 
Biblia nyelvén a Megváltót jelenti, s ha a nagy zárszámadáskor a bírói 
székben a Megváltó ül, akkor nincs baj, hiszen a Megváltó a bűnösök 
barátja, aki nem akarja a bűnös halálát, hanem azt akarja, hogy megtérjen 
és éljen. Ez igaz, de csak addig, míg a Megváltó az ítélőszékbe nem ül. 
Addig Megváltó, azután már Bíró. A kegyelmi idő világviszonylatban 
addig tart, míg a Megváltó bele nem ül az ítélőszékbe. Akkor vége szakad 
a kegyelmi időnek, s az ítélet időszaka köszönt be. Egyéni viszonylatban 
pedig a halál a határvonal. Csak addig írhatunk az élet könyvébe, amíg 
e testben élünk. Halálunk pillanatában lezárják számadási könyvünket, 
aláhúzzák nagy fekete vonallal a tételeket, s kezdődik a mérlegkészítés 
ideje. Akkor pedig nem mentség, hanem súlyosbító körülmény lesz az, 
hogy az ítélőszékben az embernek fi a ül, tehát olyan valaki, aki ember 
volt, s aki ember tudott maradni bűn nélkül, pedig hozzánk hasonló volt.

Mindebben benne van már az is, hogy ebben a nagy felelősségre 
vonásban földi életünk, vagy ahogyan Pál kifejezi magát, e testben 
eltöltött életünk kerül terítékre.

A mérlegkészítés mindig izgalmas. Nem látni előre az eredményt. 
Csak a végén, a szó szoros értelmében az utolsó pillanatban ugrik ki az 
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eredmény, hogy gyarapodással vagy veszteséggel zárunk-e. Ugyanilyen 
izgalmas minden szakértői ellenőrzés is. Még a legpontosabb ember 
sincs bebiztosítva az ellen, hogy nem bukkan-e rá az idegen szem 
valami hibára, amit mi nem vettünk észre.

Az 1953. évben is mennyi bűn terhel minket! Csak érezzük ezen az 
estén a felelősségre vonás minden izgalmát! Áldott ez, és szükségünk 
van reá.

3. Az élet célja. Erre emlékeztet ezen az estén harmadszor a szentlecke, 
mikor arról beszél, hogy „azért igyekezünk is, hogy akár itt lakunk, akár 
elköltözünk, néki kedvesek legyünk” (9. v.).

Pál az élet célját a maga és olvasói számára nem csupán abban látja, 
hogy a nagy felelősségre vonásban meg tudjon állani az ítélőszék előtt. 
Ezen ő már s vele együtt minden megtért ember − emberileg fejezem ki 
magamat – túl van. Bűneit letette a Krisztus keresztje alá. Isten megbo-
csátott neki. Krisztus vére eltörölte bűneit. A Szentlélek bizonyosságot 
adott a szívébe efelől. S mindez nem csak egyszeri nagy eseménye az 
életének. Minden napon újra meg újra megtapasztalja ezt a kegyelmet. 
Ebből a kegyelemből és ebben a kegyelemben él. Ezért és nem saját 
életszentségéért nem fél az ítélettől. De épp ezért egyetlen célja van 
már csupán az életének: a hála. A háláját szeretné megmutatni Istennek 
mindazért, amit tőle kapott. Mindenekelőtt a bűnbocsánatért, de vele 
együtt minden egyéb jóért is, melyet Istentől oly bőségben kapott.

Ez volt a te életed célja is ebben az esztendőben? Ennek kellett volna 
lenni, hiszen a te bűneid bocsánatáért is meghalt Krisztus a kereszten, 
neked is sok bűnödet bocsátotta meg ebben az esztendőben is. Ezenkí-
vül sok minden földi jóval is megáldott. Sok minden elmúlott, de sok 
minden megmaradt, és még több új ajándék jött hozzá. Elveszítettél 
embereket, de kaptál újakat is. Füstbe mentek terveid, de voltak olya-
nok is, amelyek egészen csodálatosan valóra váltak minden nehézség 
ellenére is. Szétfoszlottak reménységeid, de megáldattál reménységen 
felül ott, ahol nem is gondoltad. Azt sem szabad elfelejtened, hogy 
ebben az esztendőben Isten bőven terítette meg a magyar föld asztalát 
kenyérrel. Hol a hála mindezért?
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Aki hálás, az szeretne örömöt szerezni annak, akinek hálás. Ez Pál 
életcélja is. Kedves szeretne lenni az Istennek. Örömöt szeretne szerezni 
neki. Mert Isten sokszor bánatos Isten, sokszor kedvetlen. Az Írás is 
beszél erről. Az ember bűne teszi Istent sokszor bánatossá és kedvet-
lenné. Pálnak az a szíve vágya, hogy jókedvre derítse az ember bűne 
miatt szomorú Istent. Egyszer már sikerült neki. A damaskusi úton, 
mikor megtért, nagyot dobbant az örömtől Isten szíve, s boldog ének 
csendült fel a mennyei seregek ajkán, mert hiszen meg vagyon írva, hogy 
nagy öröm van a mennyben egy bűnös ember megtérésén. De szeretné, 
hogy Isten jókedve nyugodnék meg arcán, valahányszor rátekint. Nem 
könnyű dolog ez. Igyekezni kell reá. Meg kell feszíteni minden erőnket. 
Nem is sikerül sokszor. De bizonyos, hogy Isten a hálás embernek erre 
az erőlködésére olyan megértéssel és örömmel néz, mint az édesatya 
a gyermeke karácsonyi ajándékára, melyet talán ügyetlen kézzel, de 
forró szívvel és nagy iparkodással készített számára a karácsonyfa alá.

Így mutatja meg az ige óév estéjén nekünk az életet. Így méri le 
az óesztendőt, s így akar elindítani az újra. Fogadjuk el alázatosan 
az ítéletet, s lendüljünk neki az új életnek, ez lesz kedves Istennek s 
boldogító nekünk! Ámen.

Ami velünk jön az új esztendőbe
ÚJÉV NAPJA – 1954. JANUÁR 1.

„Mert kegyelemből tartattatok meg, hit által; és ez nem tőletek van: Isten ajándéka 
ez; nem cselekedetekből, hogy senki ne kérkedjék. Mert az Ő alkotása vagyunk, 
teremtetvén Általa a Krisztus Jézusban jó cselekedetekre, a melyeket előre elkészített 
az Isten, hogy azokban járjunk.” ( Ef 2,8–10)

Az újnak rendszerint örülni szokott az ember, de az új esztendő kü-
szöbén mégis bizonyos szorongással állunk meg. Minden új esztendő-
ben van valami titokzatos. Nem tudjuk, mit hoz reánk. Ezért érezzük 
olyan jólesően megnyugtatónak azt az igét, mellyel az új esztendő első 
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istentiszteletén a mai szentleckében ránk köszönt Isten. Kinél ezer 
esztendő annyi csupán, mint egy nap, arról beszél nekünk, mulandó 
embereknek, ami nem változik akkor sem, ha változik az esztendő, 
ami velünk volt az óévben, s velünk jön az új esztendőbe is.

1. Velünk jön az Isten kegyelme. Ez az ige első üzenete.
Így kezdődik: „Mert kegyelemből tartattatok meg, hit által; és ez nem tőletek 
van: Isten ajándéka ez; nem cselekedetekből, hogy senki ne kérkedjék.” (8–9. v.)

Ez a megállapítás nagyon megalázó reánk, emberekre nézve. Azt 
jelenti ugyanis, hogy az 1954. esztendőbe is velünk jön a bűn. Mi, bal-
gatagok, sokszor gondoljuk azt, hogy a naptár fegyver és erő a bűn 
ellen. Mindig új meg új terminusokat tűzünk ki a megtérés és az új élet 
elkezdésére. Elhatározzuk, hogy holnap elkezdem. Vagy a jövő vasárnap 
kezdem el. Vagy a jövő hónap elsején kezdem el. Vagy most így szól-
tunk: majd az újévvel kezdem el. S maradt minden a régiben. A múló 
évvel nem múlik el a bűn csak úgy magától, s az újévvel nem újul meg 
az életünk ugyancsak úgy magától. Az óév nem rántja magával a sírba 
az óembert, s az újévvel nem jön meg automatikusan az újember. Az 
ördög hazugsága az, hogy a naptárnak hatalma van a bűnön. Amikor 
látja, hogy már nagyon belecsömöröltünk a bűnbe, s igen vágyódunk 
Isten kedve szerint való életre, ő nyomja kezünkbe ezt az ócska fringiát, 
amellyel még soha senki sem aratott győzelmet a bűnön, s úgy állítja 
be, mintha a naptár lenne a bűn elleni harcban a legmodernebb atom-
fegyver. Közben azután kárörömmel vigyorog rajtunk, mikor mindig 
újra meg újra kitoljuk az új élet kezdetét egyik napról a másikra, egyik 
hétről a másikra, egyik hónapról a másikra, egyik évről a másikra.

Nézz ilyen józanul az új esztendőre! Az 1954. esztendő önmagában 
nem hoz változást bűn elleni harcodban. Ugyanolyan bűnös, ugyan-
olyan kegyelemre szorult leszel, mint 1953-ban. Tudom, hogy ez az 
igazság nemcsak megaláz, hanem nagyon fáj is. Fáj, mert tudjuk, hogy 
ez volt minden baj oka 1953-ban, s ha boldogabb új esztendőt szeret-
nénk 1954-ben, ezen kellene segítenünk. Fáj, mert tudjuk, hogy 1953-
ban is kegyelemből tartattunk meg, s szégyelljük, hogy a megbocsátó 
és megtartó kegyelemért új bűnökkel fi zetünk Istennek.
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De nem csak a bűn jön velünk. Velünk jön Isten kegyelme is. Ez 
a kegyelem ugyanis nem csupán történeti tény, hanem állandó, élő 
valóság. Isten nemcsak az idők teljességében bocsátotta meg az ember 
bűneit a golgotai kereszt nagy üdvtényében, hanem a bűnbánó hívőnek 
azóta is minden bűnt naponta kegyesen megbocsát.

Ez a kegyelem nemcsak állandó élő valóság, hanem szabad ke-
gyelem is. Szabad, független a kegyelemre szorult embertől. Ha Isten 
helyében nekünk kellene annyit és annyiszor megbocsátani, mint 
amennyit és amennyiszer Isten megbocsát nekünk, a mi türelmünk 
már régen elfogyott volna, s lezártuk volna a kegyelmi időt. Bizonyos, 
hogy mi nem érdemeljük meg Isten kegyelmét. Senki nem kérkedhetik. 
Mindegyikünk méltatlan erre a kegyelemre. Ha Isten ránk nézne, ami-
kor kegyelmet akar gyakorolni, akkor sohasem kapnánk kegyelmet. 
Isten azonban nem ránk néz, hanem Jézus Krisztusra, az ő fi ára, s érette 
ad kegyelmet. Kegyelmének tehát nincs semmi indoka bennünk. Isten 
kegyelmének egyetlen indoka, hogy Isten kegyelmes. Ahogyan Jn 1,16 
mondja: Vettünk mindnyájan kegyelmet kegyelemért.

És ez a kegyelem ajándékozó kegyelem. Mindent ajándékba ad. Még 
a hitet is, mellyel az ember Isten kegyelmét megragadja s elfogadja.

Nem egyedül állsz tehát tétovázva az új esztendő küszöbén. Míg bű-
nös természeteddel terhelve görnyedten rostokolsz a kapuban, melléd 
lép Isten, s így szól: Veled megyek. Jöjj, menjünk együtt! Te bűnös vagy, 
én kegyelmes vagyok. Te bukdácsoló vagy, én a megtartó vagyok. Te 
kétségeskedsz, én hitet kínálok neked. – Ki ne merne bátran átlépni a 
küszöbön, s nekivágni az új év titokzatos útjának, akinek ilyen Isten 
a vándortársa!

2. Velünk jön az Isten uralma. Ez az ige második üzenete.
Így folytatódik az ige: „…az Ő alkotása vagyunk, teremtetvén Általa a Krisztus 
Jézusban…” (10. v.)

Isten teremtő munkájáról beszél ez a mondat. Az összefüggésből 
világos, hogy az apostol elsősorban a lelki teremtésre gondol, arra, 
hogy a kegyelmet nyert, hitre jutott, megváltott, megtért és újjászüle-
tett ember Isten teremtése, magától értetődő azonban, hogy az ember 
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mindenestül Isten teremtménye, tehát a természeti ember is úgy, aho-
gyan atyától, anyától született. Szabad tehát általánosítanunk s ebben 
az átfogó értelemben néznünk a kijelentésre: Az ő alkotása vagyunk. 

Az alkotónak alkotása fölött, a teremtőnek teremtménye fölött 
korlátlan rendelkezési joga van. Azt tehet vele, amit akar. Megbecsül-
heti, vagy szemétre dobhatja, felhasználhatja, vagy összetörheti, ahogy 
jólesik neki. Amint az edény nem kérheti számon sorsát az edényké-
szítő fazekastól, úgy nincs joga az embernek sem Istennel szemben az 
önrendelkezésre. Isten a mi Urunk. Minden évnek ura. Az 1954. évre is 
bejelenti ezt az uralmi igényét. Velünk együtt lépi át az új év küszöbét 
Istennek ez az uralmi igénye. Azt akarja, hogy egészen az övé legyek. 
Igényt tart minden időmre, teljes vagyonomra, maradéktalanul az 
erőmre. Övé kell, hogy legyen minden gondolatom, egész szívem!

De hát ez nem rabszolgaság? Igen, de csak addig látszik annak, amíg 
meg nem látjuk, hogy Isten nemcsak az alkotás kötelességeiről beszél, 
és az alkotó jogait gyakorolja, hanem az alkotó felelősségét is vállalja. 
Isten nem gyárt, s azután nem törődik a gyártmányával, hanem alkot, 
mint a művész, kinek szívéhez nőtt minden műalkotása. Mint teremtő, 
atyának tudja magát, s gyermekének tekinti teremtményét. Uralma 
tehát szülői uralom, gondviselő hatalom. Ebben ugyanolyan egészen 
adja magát minekünk, amilyen egészen követel minket magáénak. A 
legnagyobbat, egyszülött Fiát is nekünk és értünk adta, hogy éljünk 
általa.

Nem egyedül állsz tehát az új év titokzatos küszöbén. Veled jön 
Isten, az uralkodó Úr. Azt mondja neked: Enyém vagy, mert én terem-
tettelek. De azt is mondja: „…így szól az Úr, a te Teremtőd, és a te alkotód, 
Izráel: Ne félj, mert megváltottalak, neveden hívtalak téged, enyém vagy! Mikor 
vízen mégy át, én veled vagyok, és ha folyókon, azok el nem borítnak, ha tűzben 
jársz, nem égsz meg, és a láng meg nem perzsel téged. Mert én vagyok az Úr, a te 
Istened (…), a te megtartód…” ( Ézs 43,1–3)

Ki ne merne bátran átlépni a küszöbön s nekivágni az új év titok-
zatos útjának, akinek ilyen Isten a vándortársa!
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3. Velünk jön az Isten terve. Ez az ige harmadik üzenete.
Így fejeződik be a szentlecke: „…teremtetvén Általa a Krisztus Jézusban jó 
cselekedetekre, a melyeket előre elkészített az Isten, hogy azokban járjunk.” Isten-
nek van tehát terve az 1954. esztendőre, mégpedig jó előre elkészített 
terve. Ez a terv a jó cselekedetek terve. Ezek a jó cselekedetek nem 
elsősorban nekem jók, hanem a mások számára jók. Isten tervének 
nekem feladatul kiszabott részlegénél tehát nem az én boldogságom 
a fő, hanem a másik emberé, a felebarátomé. Talán éppen azé, akivel 
ma reggel csak úgy futtában szorítottam kezet, s hagyományos meg-
szokottsággal mondtam neki: Boldog új évet kívánok! Talán éppen 
ezt kell ebben az évben valóra váltanom. Ebben a tervben tehát Isten 
az egyik embert a másikkal akarja megáldani. Azt akarja, hogy te is, 
én is áldás legyünk mások számára. Ezért ez a terv a szolgálat terve.

No, és mi lesz énvelem? – kérdezed magadban. Ne félj, Isten ter-
vében nemcsak neked szóló feladatok vannak, hanem reád irányu-
ló feladatok is. Ebben a tervben vannak emberek, akikkel téged akar 
megáldani, s akiken keresztül neked akar boldog új évet ajándékozni. 
Te azonban ne ezzel törődj! Tanulja csak ki-ki a maga leckéjét, s telje-
sítse a terv tőle várt valóra váltását, a többibe beleavatkozni fölösleges 
kíváncsiság és rút önzés.

De hát honnan tudom én, hogy mi az én feladatom? Isten elkészítette 
ezt is már. Az egyiknek belső indítást ad Szentlelke által, mint Simeonnak, 
mikor a templomba küldi, hogy a kis Jézusról prófétáljon, vagy Filepnek, 
mikor a Gáza felé vezető járatlan útra küldi, hogy Szerecsenországba is 
eljusson Kandaké komornyikja által az evangélium. A másiknál a kül-
ső körülményeket alakítja úgy, hogy egy út kerül elénk, melyre rá kell 
lépnünk. Így kényszerítette a népszámlálási parancs Józsefet és Máriát, 
hogy menjenek Betlehembe, mert az ígéret szerint ott kellett születnie 
a Megváltónak. Így veszi lelki gondozásába Pál Onézimust, a szökött 
rabszolgát, mert Isten becsukatja mellé a római börtönbe.

Nem egyedül állsz tehát az új esztendő küszöbén, hanem te és 
Isten. Te nem tudod, mi lesz, Isten tudja, sőt tervei szerint formálja. 
Ki ne merne bátran átlépni a küszöbön s nekivágni az új év titokzatos 
útjának, akinek ilyen Isten a vándortársa!
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Az új év első napja Jézus nevenapja. A mi Istenünk a Jézus Krisztus 
Istene. Hogyne bíznánk hát benne! Mondjuk hát a régi versikét: Isten 
nevében kezdem el, Ő segéljen kegyelmével… Ámen.

Alázzátok meg magatokat Isten keze alatt!
ÚJÉV UTÁNI VASÁRNAP – 1954. JANUÁR 3.

„Alázzátok meg magatokat az Úr előtt, és felmagasztal titeket.” ( Jak 4,10)

Jakab apostol levelének negyedik fejezete, melyből mai szentleckénk 
való, a levél legfelháborodottabb fejezete. Az apostol ostort fon a sza-
vaiból, s ezzel ver végig a keresztyéneken. Ez annál feltűnőbb, mert épp 
előbb, a 3. fejezetben fi gyelmezteti olvasóit a nyelv bűneire, s ajánlja ne-
kik a bölcs szelídséget ( 3,13). Mi lehet az, ami ennyire kihozza sodrából 
az apostolt, s így a szíve mélyéig felháborítja? Az, hogy nem alázatosak 
a keresztyének. Az apostol a keresztyénséget és a kevélységet összefér-
hetetlennek tartja. A keresztyén ember megkegyelmezett bűnös. Vajon 
lehet-e valami büszkélkednivalója egy megkegyelmezett bűnösnek, 
akinek az a bűne, hogy megölte Isten fi át, s aki csak úgy kaphatott 
kegyelmet, hogy Isten önmagának adott véres elégtételt fi a kínos ke-
reszthalálával? Elméletileg elképzelhetetlen tehát a kevély keresztyén, 
az életben azonban lépten-nyomon találkozunk kevély emberekkel, 
akik magukat jó keresztyéneknek tartják, s talán még kevélységüket is 
épp erre alapítják. Ne söpörjünk azonban a más portája előtt, marad-
junk csak szépen a magunk háza előtt, van ott is elég söpörnivaló! Nem 
kell nagy önvizsgálat ahhoz, hogy meglássuk: az alázatosság külszíne 
és modora alatt a szívünk mélyén nálunk is mennyi kevélység van. Mi 
is rászorulunk tehát az apostol szenvedélyes felszólítására: „Alázzátok 
meg magatokat az Úr előtt…” Nézzük közelebbről az ige fényében, hogy 
miért kell megalázkodnom!
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1. Meg kell alázkodnom azért, mert nem alázkodtam meg.
Nem alázkodtam meg az emberek előtt.
A 4. fejezetet ezzel a szemrehányással kezdi az apostol: „Honnét vannak 
háborúk és harczok közöttetek? (…) gyilkoltok és irigykedtek, (…) harczoltok és 
háborúskodtok…” ( 1–2. v.) A keresztyének élete tehát telve van viszállyal, 
haraggal – mert ezt kell érteni a Hegyi beszéd szerint a gyilkosság alatt 
– és irigységgel. Ez mind azt mutatja, hogy mindegyik különbnek tartja 
magát a másiknál, nem pedig – amint parancsolja az ige – a másikat 
tartja különbnek, mint önmagát. Viszály mindig ott támad, ahol ab-
ban a fennhéjázó meggyőződésben vagyok, hogy mindig nekem van 
igazam. Harag ott lobban fel bennem, ahol kevély igazságérzékem 
azt diktálja, hogy nekem van jogom, s azt sérelem érte. Az irigység 
pedig ott önti el szívemet, ahol gőgös elfogultsággal úgy vélem, hogy 
nem másnak, csak nekem van érdemem valamire. Ha ilyen vagyok a 
szívem mélyén, akkor nincs bennem alázatosság. Az alázatos keresz-
tyén tudja, hogy neki sosincs igaza, mindig csak Istennek van igaza; 
neki semmire sincs joga, neki csak kötelessége van; neki nincs semmi 
érdeme, illetve büntetésnél egyebet nem érdemel. Aki ezt nem vállalja, 
vallja és éli, az olyan lesz, mint a sündisznó: mindenkit megszúr, aki 
hozzá közeledik, s közben még ő panaszkodik sérelmek miatt, hogy 
olyan kiállhatatlanul bökősek az emberek.

Azt hiszem, mindnyájunknak meg kell alázkodnunk amiatt, hogy 
nem voltunk elég alázatosak a közösségi életben, emberekhez való 
viszonyulásunkban. Legfeljebb annyira voltunk alázatosak, amennyire 
érdekünk s az erőviszonyok kívánták, de nem annyira, amennyire 
Isten várja az övéitől.

Meg kell alázkodnom azért is, mert nem alázkodtam meg Isten előtt.
A dorgálást így folytatja az apostol: „Parázna férfi ak és asszonyok, nem 

tudjátok-é, hogy a világ barátsága ellenségeskedés az Istennel? A ki azért e világ 
barátja akar lenni, az Isten ellenségévé lesz.” ( 4. v.) Az apostol ezekben a szavak-
ban Isten és a gyülekezet, Isten és az ember egymáshoz való viszonyának 
ábrázolására az Ótestamentum jól ismert képét használja: a házastársi 
viszonyt. Isten a férj, a gyülekezet és az ember az ő hitvese. A hitvesnek 
kizárólagos joga van a hitvestársához, házasságtörő és parázna, aki ezt 

Turoczy.indd   54Turoczy.indd   54 2013.10.07.   13:15:532013.10.07.   13:15:53



55

Újév utáni vasárnap

fi gyelmen kívül hagyva barátkozik mással. Istennek is kizárólagos és 
teljes joga van hozzám. Azt kívánhatja és kívánja is, hogy senki más 
ne legyen számomra, csak ő. Ahol ezt az ember nem bírja, vagy csak 
nehezen bírja, ahol fellázad benne a bűnös önérzet, ahol jogokat kö-
vetel, és szabadság után kiált, ott megszűnt az alázat, s felütötte fejét a 
kevélység. Ott előbb-utóbb bekövetkezik a tékozló fi ú esete: odaáll az 
ember gőgösen, hetykén az Isten elé, s követelni kezdi a jussát.

Azt hiszem, mindnyájunknak meg kell alázkodnunk amiatt, hogy 
nem voltunk elég alázatosak Isten előtt. Lehet, hogy nyílt szakításra 
még nem került sor, de a szívünk mélyén sok keserűség, neheztelés és 
panasz volt és talán van is Isten felé. Azt hisszük, hogy ellenségünk az 
Isten, pedig mi vagyunk Isten ellenségei. Nem a sorsunk mindennek 
az oka, hanem a kevélységünk.

2. Meg kell alázkodnom nemcsak azért, mert nem alázkodtam meg 
Isten és emberek előtt, hanem azért is, mert Isten nem alázott meg, hanem 
felmagasztalt.

Az apostol ezt írja a fejezet  6. versében: „De majd nagyobb kegyelmet 
ád; ezért mondja: Az Isten a kevélyeknek ellenök áll, az alázatosaknak pedig 
kegyelmet ád.” Az apostol tehát úgy látja, hogy Isten az ember kevély 
lázadására kegyelemmel felel. Tud ő keményen is beszélni, meg tudja 
mutatni, hogy ki az úr, erős kézzel le tudja törni a szarvakat, s igájába 
tudja kényszeríteni a lázadót, de ezt mindig utoljára hagyja. Előbb a 
kegyelmével próbálkozik.

A tékozló fi úra sem förmed rá kihívó magatartásáért, nem szidja 
össze, tekintélyével nem parancsolja vissza, megsértett büszkeséggel 
nem mutat ajtót neki, hanem – akárhogy fáj is a szíve – elengedi. Mi-
kor pedig visszajön, nem uszítja rá a kutyákat, nem zárja be előtte az 
ajtót, nem tart neki erkölcsi prédikációt, s nem űzi el magától, hanem 
visszafogadja – nem béresnek, hanem fi ának. Nem alázza meg, hanem 
felmagasztalja.
Pétert sem zárja ki, mint méltatlant, a tanítványok köréből, mikor 
megtagadta olyan gyalázatosan őt, hanem arról beszél neki, hogy aty-
jafi ait erősítse ( Lk 22,32) és bárányait őrizze és legeltesse ( Jn 21,15−17). 
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Megalázás helyett felmagasztalja őt. Aki maga is erőtelennek bizonyult, 
azt a feladatot kapja, hogy másokat erősítsen; aki maga magára sem 
tudott eléggé vigyázni, arra mások őrizetét bízza.

Istennek ez a csodálatos kegyelme kell, hogy megalázzon minket. 
A tékozló fi ú soha többet nem lázongott. Tudta, hogy kegyelemke-
nyéren él, s nagyon boldog volt vele. Péter inkább meghalt, de többé 
meg nem tagadta urát, mert tudta, soha el nem felejtette, hogy mit 
bocsátott meg neki.

Hálás vagy-e te Isten csodálatos kegyelemkenyeréért, s alázattal 
csókolod-e érte mindennap áldó kezét?

3. Meg kell alázkodnom azért is, mert az ördög nem akarja, hogy megalázkodjam.
A fejezet  7. versében ezt írja az apostol: „Engedelmeskedjetek azért az Is-
tennek; álljatok ellene az ördögnek, és elfut tőletek.” A Sátán embergáncsoló 
tervében ugyanis rendszerint ez a kiindulópont. A hiúságunkon ke-
resztül akar megfogni. Felcsillogtatja előttünk a nagyság és dicsőség 
délibábját. Ezzel akarja megfogni Évát is, mikor azt ígéri neki, hogy ha 
eszik a tiltott fa gyümölcséből, olyan lesz, mint Isten ( 1Móz 3,5). Ezzel 
kísérletezik Jézusnál is a pusztában. A csodatevő, a látványos és a vilá-
gon uralkodó ember dicsőségét rajzolja eléje ( Mt 4,1–10). Aki hitelt ad 
a Sátán hízelgő beszédének, az bizton elbukik. Aki túlságosan maga-
biztosan áll, az elesik. A fennhéjázás a biztos bukás előjele. Ezért beszél 
nekünk a gonosz lélek mindig arról, hogy milyen kiválóak vagyunk, 
a Szentlélek pedig arról, hogy milyen gyalázatosak. A gonosz lélek az 
erőnket dicsőíti, a Szentlélek az erőtelenségünket tárja fel. A gonosz 
lélek az erényeinket szedi csokorba, a Szentlélek a bűneink bűzét csapja 
orrunkba. A gonosz lélek simogatva súgja, kik vagyunk, a Szentlélek 
dorgálva szégyenít meg, megmutatva, kivé kellene lennünk. A gonosz 
lélek felfuvalkodottá, a Szentlélek alázatosakká akar minket tenni. 
Kire hallgatsz? Péter nagycsütörtök éjszakáján az ördögre hallgatott, 
ezért verte a mellét oly nagy önbizalommal, hogy Jézusban meg nem 
botránkozik, s ezért bukott el ( Lk 22,33–34). Állj ellen a gonosznak, s 
hallgass az alázatosságra tanító Szentlélekre!

Néha álcázva akar az ördög megközelíteni. A fejezet végén beszél 
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az apostol a tervező emberekről, akik egész évre szóló nagy üzleti 
tervekkel vannak telve, s elfelejtik hozzátenni s hozzáhinni: ha az Úr 
akarja és élünk ( 4,13–16). Telve vannak magabízással, s ezért Isten nélkül 
csinálnak terveket. Minden Isten nélkül csinált, vele nem számoló terv 
az emberi gőg szüleménye, az alázatos ember pedig terveiben is Isten-
nel számol. Hogyan tervezel te az új esztendőre? Csinálsz magadnak 
valami jónak látszó tervet, s azután odatárod Isten elé felülvizsgálásra 
és jóváhagyásra? Ez is alázatosság. Van azonban ennél nagyobb aláza-
tosság is. Nem az én tervemre kérem Isten aláírását: „Engedélyezem”, 
hanem Isten tervére írom rá: „Vállalom”. Ez az Isten kedve szerint való, 
alázatos újévi indulás.

Ezt az alázatosságot tanulni kell! Nem könnyű lecke. Még hagy-
ján, amikor Jézus a tanítómester, aki ezt mondotta: „…tanuljátok meg 
tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok…” ( Mt 11,29) Néha azonban 
embereken keresztül tanít Isten az alázatosságra, kemény, lehengerlő, 
megalázó embereken keresztül. Ilyenkor is meg kell látnunk a meg-
alázó ember mögött az alázatosságra tanító Istent, s el kell tudnunk 
mondani, nem ember felé, hanem Isten felé: „Jó nékem, hogy megaláztál…” 
( Zsolt 119,71) Ámen.

A világ világosságának szolgálatában
VÍZKERESZT – 1954. JANUÁR 6.

„Atyámfi ai, nem új parancsolatot írok néktek, hanem régi parancsolatot, a mely 
előttetek volt kezdettől fogva; a régi parancsolat az ige, a melyet hallottatok kez-
dettől fogva. Viszont új parancsolatot írok néktek, a mi igaz ő benne és ti bennetek; 
mert a sötétség szűnni kezd, és az igaz világosság már fénylik. A ki azt mondja, 
hogy a világosságban van, és gyűlöli az ő atyjafi át, az még mindig a sötétségben 
van. A ki szereti az ő atyjafi át, a világosságban marad, és nincs benne botránko-
zásra való. A ki pedig gyűlöli az ő atyjafi át, a sötétségben van, és a sötétségben jár, 
és nem tudja, hová megy, mert a sötétség megvakította az ő szemeit.” ( 1Jn 2,7–11)
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Egy megszólítással kezdődik a mai szentlecke: Atyámfi ai! Amilyen ter-
mészetes, hogy egy beszélgetést megszólítással kezdünk, vagy hogy egy 
szónoki beszéd elején megszólítjuk a hallgatóságot, avagy ha valakinek 
levelet akarunk írni, azzal kezdjük, hogy megszólítjuk a címzettet, épp 
annyira nem magától értetődő, hogy beszéd vagy levélírás közben alkal-
mazzunk megszólítást. Szónoki beszédben még csak eltűrjük, bár ott is 
súlytalan, tartalmatlan, tehát fölösleges szószaporításnak érezzük, a levél 
szövegében azonban egészen szokatlan. Valami nagy, belső, lelki megin-
dultság kell, hogy erőt vegyen a levélírón, ha szükségét érzi annak, hogy 
mondanivalójának súlyát külön megszólítással növelje. János apostol 
ebben a levelében többször alkalmaz ilyen közbeeső megszólítást. Hol 
fi acskáim, hol szeretteim, itt pedig atyámfi ai ez a megszólítás. Ez annál 
feltűnőbb, mert ez a levél nem személyhez szóló levél, hanem körlevél, 
kevésbé érvényesülhetnek tehát benne a személyes kapcsolatok. Mégis 
újra meg újra megszólítja olvasóit. Nagyon a szívén lehet az, amit ír s az, 
hogy amit ír, azt olvasói megértsék és befogadják. Vajon mi az, ami ilyen 
belső megindultságba hozza az apostolt? A sötétség és a világosság harca.

Ebben a szinte értekezésszerűen megírt levélben érzi az ember az 
élményszerűséget, mikor az apostol a sötétség és a világosság harcáról 
ír. Számára ez a harc élmény. Nem úgy ír róla, mint valami tantételről, 
melyet ki kell fejtenie, hanem úgy, mint amely harcot ő maga is meghar-
colta lelkében. Még a hasonlat is, mellyel meg akarja világosítani, magán 
viseli az élmény jellegét. A természetből veszi hasonlatát. Amikor azt 
írja, hogy a sötétség szűnni kezd, és az igaz világosság már fénylik, 
akkor a hajnalhasadás, a napkelte lebeg a szeme előtt. Öreg ember 
már, amikor ezt a levelet írja. Az öreg ember korán álmosodik este, és 
korán ébred reggel. Ki tudja, hányszor ébredt ő is még sötéttel, s milyen 
nehezen várta ilyenkor, míg megvirrad! Ki tudja, hányszor nézte végig a 
sötétség harcát a világossággal, amint a sötétben előbb kibontakoznak 
a tárgyak vonalai, majd szürkeségbe borul minden, s végül megjelenik 
az első piros csík az ég alján, hirdetve: Pirkad már! Győz a világosság!

Ez a harc nem könnyű. A sötétségnek hatalma van.
A fi zikai sötétségnek is. Aki nem tudott aludni, az magán tapasztal-

hatta. A sötét a gonosz életeleme. Ilyenkor megnőnek az árnyak, s 
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ijesztőre torzulnak a dolgok. A sötétből előbújnak a gondok. Nap-
közben elhessegette őket a napi hajsza, vagy ha eszünkbe jutottak, a 
világosságban józanul s reménykedve gondoltunk rájuk, a sötétben 
azonban minden ilyen félelmetes. A képzeletünk még ijesztőbbre festi 
azt, ami magában is elég ijesztő. Az így megnőtt gondok ráülnek az 
ágyunk szélére, rátelepülnek a mellünkre, és szorítanak, mint valami 
rajtunk lovagló lidérc. És nincs sehol fény, nincs remény. Ilyenkor 
születnek a lehetetlennél lehetetlenebb tervek, rendszerint az ördög 
sugallta, eleve kilátástalan álomtervek. Az ember tényleg úgy érzi, 
amint az apostol írja, a sötétben az ember „nem tudja, hová megy, mert a 
sötétség megvakította az ő szemeit” (11. v.). 

A levél olvasóinak is lehetett elég sok ilyen sötét éjszakája. Nehéz 
idők jártak akkor a keresztyénekre. Pétert keresztre feszítették, Jaka-
bot, az Úr testvérét agyonkövezték, Pált lemészárolták, Jeruzsálemet 
elpusztították. Fekvőhelyükön forgolódva sokszor mondogathatták: 
Győz a sötétség! Mi lesz velünk? Ebbe a sötétségbe kiáltotta bele János 
szíve teljes megindultságával: Atyámfi ai, pirkad már, győz a világosság!

Hatalma van az értelmi sötétségnek is. Értelmi sötétségben a tudatlan 
ember van. Első pillanatra azt gondolná az ember, hogy a tudatlanság 
nem hatalom. Azt gondoljuk, hogy a tudatlanság csak hiány, ismeretek 
hiánya. Ez a hiány gátolja az embert a boldogulásában, s akadályozza a 
társadalmat is abban, hogy felhasználja az illetőt úgy, amint különben 
lehetne, de ezen a káron túl nem jelent semmit. Tévedés. A tudatlanság 
lélekformáló hatalom, amely azt mutatja, hogy az értelmi sötétség is a 
gonosz életeleme. A tudatlan ember egészen különleges valaki. Csak 
annyit említek meg ebből, hogy befolyásolható és csökönyös. Bármilyen 
ellentétesnek látszanak is ezek a tulajdonságok, így igaz. Nincs kellő 
ismerete, s így hiszékeny. Be lehet csapni. Minél hihetetlenebb valami, 
annál hamarább elhiszi. Az egyszerű, józan igazságok helyett mindig 
jobban imponál neki az, ami sejtelmes és komplikált. Az igaz hit nem kell 
neki, mert az túl egyszerű, de a babonára esküszik. A tiszta tan hidegen 
hagyja, de a legbolondabb tévtanért rajong, ahhoz csökönyösen ragasz-
kodik, azért tűzbe is hajlandó menni, abban meggyőzhetetlen. Ezért 
van az a közmondás, hogy a butaság ellen az istenek is hiába harcolnak.
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A levél olvasói között is lehettek ilyen, értelmi sötétségben leledző 
emberek. Írására főképp az szolgáltatott okot, hogy Kis-Ázsia gyüle-
kezeteiben tévtanítók léptek fel, kiknek vezére egy Kerinthos nevű 
efézusi keresztyén volt. Ez a tanítás megkülönböztette a mennyei és a 
földi Krisztust. A mennyei Krisztus csak Jézus megkeresztelkedése al-
kalmával vett lakozást Jézusban, s eltávozott belőle, mielőtt a kereszten 
meghalt volna. Ma csak mosolyogni tudunk rajta, de akkor csoporto-
san szedte áldozatait ez a sötét tévtanítás, s tette ingadozóvá az igazi 
hívők hitét is, s szenvedélyes vitákban hűtötte le a keresztyének között 
a testvéri szeretet melegét. Sokszor gondolhattak arra, hogy győz a 
sötétség. Ezekbe a lelkekbe kiáltotta bele János szíve teljes megindult-
ságával: Atyámfi ai, pirkad már, győz a világosság! Csak ragaszkodjatok 
a régi parancsolatokhoz, és ne vessétek meg az igét (7. v.)!

Hatalma van a lelki sötétségnek is. Erről szól főképpen a szentlec-
kében. A lelki sötétség a vak gyűlölet világa. Ezt írja róla: „A ki pedig 
gyűlöli az ő atyjafi át, a sötétségben van (…), és nem tudja, hová megy, mert a 
sötétség megvakította az ő szemeit.” (11. v.) Nem egyszerre hatalmasodik el 
a sötét lelken a gyűlölet. Előbb meghidegül a szív. Még megmaradnak a 
szeretet cselekedetei, de nincs már mögöttük a szeretet érzése. Azután 
közönyös lesz. Egyszerűen nem érdekli a másik ember. Azután terhére 
lesz a másik ember. Örömei untatják, panasza fárasztja. Innen már csak 
egy lépés, és útjában van a másik ember. Akadály a számára, akit félre 
kell állítani, ha nem megy másképp, át kell rajta gázolni. Ezzel azután 
megkezdődik mindenki harca mindenki ellen. Ebben a harcban nincs 
belátás, csak vak gyűlölet, mely esztelenségekre ragadja az embert. A 
zsidók sem tudták, hová viszi őket Jézus elleni vak gyűlöletük: megöl-
ték Isten fi át, a saját Messiásukat. De nem is lehet ez másképp. A lelki 
sötétség is a gonosz életeleme, akiről azt mondja Jézus, hogy emberölő 
volt kezdettől fogva ( Jn 8,44).

A levél olvasói között is lehettek, akik borzadva látták, hogy a tan-
viták között mennyi aljas szenvedély lobban fel a szívek mélyén. Talán 
senki sem tud úgy gyűlölködni, mint két különböző irányzathoz tar-
tozó keresztyén. Lehet, hogy a maguk szíve mélyén is megdöbbenve 
vették észre a növekvő csírákat, s ijedten kiáltottak fel: Győz a sötétség! 
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Ezeknek kiáltotta oda János szíve teljes megindultságával: Atyámfi ai, 
pirkad már, győz a világosság!

Mire alapítja János a világosság győzelmébe vetett hitét? Két tényre. Az 
egyik régi, a másik új.

A régi tény az, hogy megjelent a világ világossága, Jézus Krisztus. Ő 
a régi parancsolat képviselője, ő az örök Ige. Ő veszi le a gondok sötét 
fellegét a meggyötört orcákról, ő az út a legsötétebb, legkilátástalanabb 
útvesztőből is. Az értelmi sötétségben ülőknek ő az igazság. Aki őt 
követi, olyan úton jár, amelyen még a bolond sem téved el ( Ézs 35,8). 
A gyűlölet sötétségében ő az élet, a szeretet világossága. Senki nem 
kénytelen többé sötétségben élni. Meglátogatott minket a naptámadat 
a magasságból.

Az új tény, hogy megjelentek e világon a világ világosságának szol-
gái: emberek, kikben – amint írja – igaz lett a szeretet életének világító 
fénye (8. v.), akikben nincs botránkozás (10. v.), mert nem botránkoznak 
a mások bűnén, hanem imádkoznak érte és mentik azt, s nem botrán-
koztatnak másokat, nem elbotlatni, hanem felsegíteni és útba igazítani 
akarván őket. Apró kicsiny fénypontok ugyan, de néha egy gyufaszál, 
egy kis mécses is elég ahhoz, hogy megtörje a sötétség hatalmát. Virradat 
hírnökei, előre küldött sugarai a felkelő napnak. Még nincs nappal, de 
pirkad már, s feltartóztathatatlan a világosság győzelme.

Vízkereszt ünnepe egyházunkban a misszió ünnepe is. Ezen a 
napon hódoltak Jézus előtt az első pogányok, a napkeleti bölcsek, 
ezért emlékezünk ezen a napon a sötétségben ülő pogányokról s a 
világ világosságának köztük munkálkodó szolgáiról. A mai ige arra 
fi gyelmeztet, hogy a pogányoknak sem a civilizáció fényforrásaira 
van legégetőbb szükségük, még csak nem is a kultúra ismeretterjesztő 
igazságfényére, hanem Jézus Krisztusra, a világ világosságára, s a tőle 
tanult szeretettel világító emberi fénypontokra. Ma sok mindenféle 
munkát nem végezhet a misszió, de szeretnie lehet, szeretnie szabad, 
a szolgáló szeretet hangtalan, de mégis bizonyságot tevő fényével 
világítania megengedett, s ez elég, hogy Jánossal mi is úgy nézzünk a 
keresztyénség jövőjére itthon és a misszióban, mint akik tudjuk, hogy: 
Atyámfi ai! Pirkad már. Győz a világosság! Ámen.
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Isten dicsőségének szolgálatában
VÍZKERESZT UTÁNI 1. VASÁRNAP – 1954. JANUÁR 10.

„Mert valátok régen sötétség, most pedig világosság az Úrban: mint világosságnak 
fi ai, úgy járjatok. (Mert a világosságnak gyümölcse minden jóságban és igazság-
ban és valóságban van), Meggondolván, mi legyen kedves az Úrnak. És ne legyen 
közösségtek a sötétségnek gyümölcstelen cselekedeteivel, hanem inkább meg is 
feddjétek azokat; mert a melyeket azok titokban cselekesznek, éktelen dolog csak 
mondani is. Mindezek pedig megfeddetvén, a világosság által napvilágra jőnek; 
mert minden, a mi napvilágra jő, világosság. Annakokáért mondja: Serkenj föl, 
a ki aluszol, és támadj fel a halálból, és felragyog tenéked a Krisztus.” ( Ef 5,8–14)

Vízkereszt és az utána következő vasárnapok Isten dicsőségét tárják a 
gyülekezet elé. Isten önmaga is munkálja a saját dicsőségét, de főképp 
emberek által akarja e földön munkáltatni. A betlehemi mezőn angyalok 
zengik ugyan dicséretét, de az angyalok elhaló énekét embereknek kell 
továbbzengeni. Ezt teszik a pásztorok. Krisztus születésekor fényes csil-
lag gyúl fel Isten dicsőségére az égen, de a csillag nyomán embereknek 
kell elindulni, napkeleti bölcseknek, hogy a kisded Jézus előtt leborulva 
dicséretet tegyenek a magasságban lakozó Istennek. Ez az istendicsőítés 
nemcsak kiválasztott emberek joga és kötelessége, hanem minden em-
beré. Ézsaiás próféta ajkán így szól az Úr Isten: „A nép, a melyet magamnak 
alkoték, hirdesse dicséretemet!” ( 43,21) Ezt várja tőlem is teremtő Istenem.

Mivel szolgálhatom én Isten dicsőségét? Ez a mai vasárnap nagy kérdése.

1. Az életemmel. Ez az ige első felelete erre a kérdésre. Az ige sokszor 
prédikál nekünk azzal, hogy valamiről nem prédikál. Így vagyunk ezzel 
az igével is. Ha ugyanis mi Isten dicsőítésére gondolunk, rendszerint 
úgynevezett szabad kultikus cselekményekre gondolunk. Arra, hogy 
járunk a templomba, énekelünk, imádkozunk, adakozunk. Ma már 
ezekhez a szabad szent cselekményekhez tartozónak tekintjük azokat 
a vallási cselekményeket is, melyekre sem emberi törvény, sem társa-
dalmi illendőség nem kényszerít többé, de amelyek azelőtt vagy a tör-
vény, vagy az illem kényszere alatt állottak. Isten dicsőítésének látjuk, 
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ha valaki hitoktatásra járatja a gyermekeit, templomban áldatja meg 
frigykötését, keresztségben részesítteti gyermekét, él az úrvacsorával. 
Figyeld meg, hogy az apostol ebben az igében egy árva szót sem szól 
ezekről a kultikus cselekményekről. Amit mond, az még csak nem is 
a vasárnap tartozéka. Csupa hétköznapi életmegnyilvánulásról beszél.

Tévedés volna azonban azt gondolni, hogy az apostol szerint tehát 
Isten dicsőítéséhez nem szükséges az egyházi életben való tevőleges 
részvétel. Más helyeken elég sokat beszél ő arról, hogy az ünnep meg-
szentelése s a gyülekezetben való bennélés nélkül nincs Isten dicsőítése. 
Itt a hallgatása csak arról beszél, hogy mindez magában nem elegendő. A 
templomi istentiszteleten való részvétel az élet istentisztelete nélkül, egy 
Istennek szentelt ünnepnap hat Istennel nem törődő pogány hétköznap 
mellett nem istendicsőítés, inkább istengyalázás. Az ilyen ember rabság-
ban akarja tartani Istent. Becsukja őt a templomba, s nem engedi, hogy 
kijöjjön onnan, és beleszóljon abba, ami a templomon kívül történik.

Persze az egyház kultikus életén kívül maradó polgári erkölcs sem 
istendicsőítés, hanem emberdicsőítés. Az ilyen ember magának akar 
dicsőséget szerezni jó cselekedeteivel, s nem Istennek. A kettő tehát 
együvé tartozik. Féllábú rokkant az a keresztyénség, amelyikből vala-
melyik hiányzik. Mivel azonban Pál ezt a levelet olyanoknak írja, akik 
benne élnek a gyülekezetben, természetes, hogy az élet istentiszteletét 
hangsúlyozza előttük. Nekünk is, kik most itt együtt vagyunk az egyház 
istentiszteleti életében, ez a leckénk: az életeddel, a hétköznapjaiddal 
szerezz dicsőséget Istennek!

2. Szolgáld Isten dicsőségét azzal, amit nem teszel! Ez az ige második 
felelete.

Az apostol két részre osztja az embereket. Az egyik csoport a sötét-
ség fi ai, akik a sötétség gyümölcstelen cselekedeteit cselekszik, a másik 
a világosság fi ai, akik a világosság gyümölcseit termik. Aki az Isten di-
csőségét szolgálni akarja, annak ne legyen semmi közössége a sötétség 
gyümölcstelen cselekedeteivel (11. v.). Az apostol nem mondja meg kö-
zelebbről és nem részletezi, hogy mik a sötétség cselekedetei, de világos, 
hogy az a sötétség cselekedete, ami nem bírja el a szent Isten jelenlétét. 
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Amit csak úgy követhetünk el, hogy elfelejtkezünk Isten mindenütt 
jelenvalóságáról, vagy elkergetjük magunktól azt a Szentlélek által su-
gallt gondolatot, hogy itt az Isten, és lát, az mind a sötétség cselekedete. 
De a sötétség cselekedete az is, ami nem bírja el egy kívülálló ember 
jelenlétét. A sötétség cselekedete nem bírja a napvilágot, titokban akar 
maradni (12. v.). Bujkál. Fél a leleplezéstől, mert tudja, hogy az rettentő 
botrány lenne. Amit csak úgy követhetünk el, hogy magunkra zárjuk 
az ajtót, s aminél zavartan borulna lángba az arcunk, ha valaki mégis 
ránk nyitná az ajtót, az mind a sötétség cselekedete.

Az ige azonban rámutat arra is, hogy nem csak éktelen bűnök le-
hetnek a sötétség cselekedetei. A sötétség cselekedete az Istennel és 
emberrel nem törődő állapot is. Az apostol lelki álomnak nevezi ezt 
az állapotot, melyben az embernek tulajdonképpen csak a teste él. 
Aki ebből az alvásból nem serken fel, az észrevétlenül átalszik az örök 
sötétségbe, a halálba (14. v.).

Az apostol három dolgot köt azoknak a lelkére, akik Isten dicsőségét 
szeretnék szolgálni. Az első ez: Ne csináld velük! Akármilyen furcsán 
néznek is ezért reád, akármilyen kínos is az ilyen pillanat, akármennyire 
csúfolnak is ezért, egy pillanatig se hagyd kétségben a sötétség fi ait afelől, 
hogy nem tartasz velök. Még a látszatát is kerüld annak, mintha neked 
nem volna ellenvetésed a sötétség cselekedete ellen!

A másik ez: Ne beszélj fölöslegesen róluk! Az apostol sem beszél. 
Ennyit mond: „…a melyeket azok titokban cselekesznek, éktelen dolog csak 
mondani is.” (12. v.) Hányszor kapjuk magunkat azon – ha elég őszinték 
vagyunk önmagunk előtt –, hogy látszatra az erkölcscsősz felháboro-
dásával tárgyaljuk a sötétség fi ainak cselekedeteit, de belül kéjelegve 
csámcsogunk rajta, mint valami tiltott nyalánkságon.

A harmadik ez: Fedd meg (11. és 13. v.)! Ne légy bűnrészes a hallga-
tásoddal! Merd szóvá tenni, amiről más hallgat!

Nem könnyű ez, mert valánk régen sötétség mi is (8. v.). Az a le-
hetőség, hogy nekem is szememre vethetik a múltamat, nagyon meg 
tud kötözni s el tud némítani. Csak az tud ez alól szabadulni, aki tudja, 
hogy Krisztus vérében megbocsáttattak az én bűneim.

Nem könnyű ez, mert az úgynevezett negatív erénynek van két 
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nagy kísértése: a képmutatás és a törvényeskedés. Csak az tud ez alól 
szabadulni, aki tudja, hogy a megtisztított, de üresen hagyott szívbe 
hetedmagával tér vissza a gonosz, meg kell tehát töltenie szívét pozitív 
tartalommal, az élő Jézus Krisztussal.

Nem könnyű ez, mert az ember missziói felelőssége sokszor úgy 
érzi, hogy ezzel a magatartással árt Isten ügyének. Életidegenné lesz a 
többiek számára. Mégse menj velük egy lépésre sem! Még senki sem 
mentett meg valakit a bűnből azzal, hogy társa lett a bűnben. Ne nyúlj 
hozzá a sötétség cselekedeteihez, mert bepiszkolod magad! Ne gon-
dold, hogy a piszok életközelség!

3. Szolgáld Isten dicsőségét azzal, amit teszel! Ez az ige harmadik felelete.
Az apostol nemcsak óv a sötétség cselekedeteitől, hanem biztat is a 
világosságban való járásra. Nem a világosság cselekedeteire biztat, 
hanem a világosságban való járásra. Aki jár a világosságban, akinek 
életeleme a világosság, mint a halnak a víz, az minden erőltetett mes-
terkedés nélkül megtermi a világosság gyümölcseit (8–9. v.).

Mik a világosság gyümölcsei?
A 9. vers szerint minden jóság. Az Isten dicsőségét szolgáló ember 

tehát e világ szemében jó ember. Ő magát nem tartja jónak, mert tudja, 
hogy jó egyedül csak Isten, de ez nem változtat a világ véleményén. 
Lehet, hogy jóságát sokszor kinevetik, de a bajban mégiscsak hozzá 
fordulnak a rajta mosolygók is, mert tudják, hogy mindig minden 
szolgálatra kész embert találnak benne.

A világosság gyümölcse az igazság (9. v.). Az Isten dicsőségét szol-
gálni akaró ember tehát igaz ember. Igaz, ennek a szónak erkölcsi és 
bibliai értelmében is. Igaz a beszédében és ítéletében. Meg lehet bízni 
benne. De igaz az Isten előtt is, mert megigazíttatott Krisztus érdeme 
által. Isten megkegyelmezett neki, s most megkegyelmezett bűnösként 
élve hirdeti Isten megigazító kegyelmét.

A világosság gyümölcse a valóság (9. v.). Az Isten dicsőségét szol-
gáló ember valóban olyan, mint amilyennek látszik. Nincsenek titkai. 
Nem képmutatóskodik.

A világosság gyümölcse Isten kedvének keresése (10. v.). Az Isten 
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dicsőségét szolgáló ember mindig azon gondolkozik, hogy mi kedves 
az Úrnak. Mindennap és minden esetben újra meg újra urára néz. Ajká-
ról várja a parancsot. Szeméből akarja kiolvasni a tanácsot ( Zsolt 32,8). 
Ez a titka sokszor érthetetlen magatartásának, de sokszor érthetetlen 
nyugalmának is.

A világosság gyümölcse Krisztus felragyogtatása (14. v.). Az Isten di-
csőségét szolgáló ember életét megvilágítja Krisztus kegyelme, az így 
megvilágított ember élethálájából pedig fényes sugár száll vissza a kereszt-
re, mert nincs, mi Istennek jobban szolgálná dicsőségét, mint a Krisztus 
által megváltott, megtért, újjászületett, lelki halálból feltámadt ember.

El mered-e mondani magadról azt, amit Pál mondott magáról a Gal 
1,24 versében: „És dicsőíték bennem az Istent”?! Ámen.

Isten akaratának szolgálatában
VÍZKERESZT UTÁNI 2. VASÁRNAP – 1954. JANUÁR 17.

„A békesség Istene pedig, a ki kihozta a halálból a juhoknak nagy pásztorát, örök 
szövetség vére által, a mi Urunkat, Jézust, tegyen készségesekké titeket minden jóra, 
hogy cselekedjétek az ő akaratát, azt munkálván ti bennetek, a mi kedves ő előtte 
a Jézus Krisztus által, a kinek dicsőség örökkön örökké. Ámen.” ( Zsid 13,20–21)

A mai ige tulajdonképpen a Zsidókhoz írt levél záróakkordja. Követke-
zik még ugyan utána a levélben négy vers, de az már utóiratnak számít. 
A levél lényeges tartalmát nem érintő személyi közlések és köszönté-
sek vannak benne. Amikor a levélíró a levél végéhez érkezik, a szívét 
szólaltatja meg. Az egyik csókot és ölelést küld, a másik üdvözletet, a 
harmadik áldáskívánságot, kihez mi illik. Ennek a levélnek írója áldást 
küld. Figyeljünk fel mondanivalójára úgy, mint ahogy kijár a fi gyelem 
mindennek, amiben megszólal a szív!

A levél írójának áldáskívánsága nem formaság. Levelek végén sok-
szor vannak olyan megszokott s megüresedett mondatok, melyeket 
sem az író, sem az olvasó nem vesz komolyan. Ennek a levélnek az írója 
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egy imádságot ír a levele végére. Az előző versekben arra kéri olvasóit, 
hogy imádkozzanak érte, ezekben a versekben pedig arról tesz bizony-
ságot, hogy ő is imádkozik értük. Figyeljünk fel hát az ige üzenetére 
úgy, mint ahogy kijár a fi gyelem a másik ember imádságának!

A levelet ámennel fejezi be a levél írója. Az ámen ma már sokszor 
nem egyéb, mint a mondanivaló végét jelző pont, a Biblia emberei 
számára azonban a mondottak ünnepélyes megerősítésére szolgált, 
mintha ma azt mondanók: Ez bizonnyal igaz. Ez a hitem. Erre rá me-
rem tenni a becsületemet. Figyeljünk fel hát arra, amit mond, úgy, mint 
ahogy kijár a fi gyelem egy ünnepélyes nyilatkozatnak!

Miért imádkozik ilyen szívből jövő módon és ünnepélyesen a le-
vél írója? Azért, hogy olvasói álljanak Isten akaratának szolgálatába. 
Ahhoz, hogy az ember Isten akaratát szolgálja, nemcsak az szükséges, 
hogy készséges engedelmességgel vállalja Isten akaratát, hanem az 
is, hogy tudja, mit akar Isten. Közelítsük meg erről az oldalról a mai 
szentlecke mondanivalóját, s nézzük meg, mit akar Isten!

1. Isten azt akarja, hogy akaratát imádságban keressük.
Isten akaratának szolgálata a levél írója szerint imádság tárgya. Jézus is 
így látta. A tőle tanult imádság harmadik kérésében mindennapi imád-
ságunk tárgyává tette, hogy legyen meg az Isten akarata. Mindenki, aki 
komolyan szeretne keresztyén lenni, tudja jól, hogy Isten akaratának 
szolgálatáért mondott imádságainkban nemcsak arról van szó, hogy 
gyengék vagyunk, s erőre van szükségünk onnan felülről, ha Isten aka-
ratának engedelmeskedni szeretnénk, hanem arról is, hogy nem tudjuk, 
mit akar Isten, s tusakodunk akaratának kijelentéséért. Persze Isten 
akaratának ismerete nem kérdés annak az embernek a számára, aki 
csak azt vállalja, hogy nagy elvi kérdésekben és keretekben lássa, mit 
akar Isten, ezen belül azonban maga akarja beosztani és igazgatni az 
életét. Az ilyennek nincs szüksége arra, hogy imádságban tusakodjék: 
Mit akarsz, Uram, hogy cselekedjem? Aki azonban egész életét Isten irá-
nyítása alatt szeretné élni, aki nemcsak elveket, irányvonalakat, hanem a 
legegyszerűbb dolgokban is vezetést vár Istentől, az tudja, hogy milyen 
nehéz sokszor megtalálni Isten akaratát, s milyen kegyelem az, ha vilá-
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gosan látjuk: mit akar Isten. Az ilyeneknek mindennapi tapasztalatuk, 
hogy Isten akaratának megtalálását mennyire zavarja a Sátán, a saját 
gondolataink, melyek nem foglyai Krisztusnak ( 2Kor 10,5), tisztátalan 
képzeletünk, megromlott szívünk kívánságai, jól nem látott érdekeink 
és másoknak sokszor jóindulatú, de sokszor megzavaró tanácsai. Csak 
az Isten előtti imádságos elcsendesedésben bontakozik ki ebből a zűrza-
varból kegyelmes feleletül könyörgésünkre a kijelentés arról, hogy mit 
akar Isten. Ez is csak akkor, ha tudunk rá várni. A türelmetlen ember csak 
a maga akaratára talál rá a csendességben is, nem pedig Isten akaratára.

Szeretnéd, ha életed Isten akaratának szolgálata lenne? Ne indulj 
neki ne csak nagy dolgoknak, hanem az élet legszürkébb napjainak 
sem addig, míg imádságban meg nem kérdezted: Mit akarsz, Uram, 
hogy cselekedjem?

2. Isten azt akarja, hogy béke legyen.
Szentleckénk imádsága Istent a békesség Istenének szólítja meg, s Is-
ten békeakaratának legfőbb bizonyítékát abban látja, hogy fi ában, Jézus 
Krisztusban nagy pásztort adott az emberiségnek. A pásztor a nyáj békés 
életének munkálója és biztosítéka. A jó pásztor gondoskodik arról, hogy 
a nyájnak meglegyen a legelője, szomjat oltó vize, hőségben enyhet adó 
árnyéka s gonosz emberek és vadállatok ellen a védelme. Isten tehát azt 
akarja, hogy az emberiség a jó pásztor alatt jól ellátott s biztonságban levő 
nyáj békés életét élhesse. Jeremiás prófétán keresztül is ( 29,11) ezt üzente 
már az Úr: „…én tudom az én gondolatimat, a melyeket én felőletek gondolok, (…) 
békességnek és nem háborúságnak gondolata…” Isten tehát azt akarja, hogy 
minden embernek meglegyen a mindennapi betevő falatja, s legyen féle-
lemmentes élete, s legelésző nyájként éljen egymás mellett békességben.

Aki Isten akaratának szolgálatába szeretné állítani az életét, annak 
vállalnia kell Istennek ezt a békeakaratát. Meg kell tanulnia az egyéni ér-
dek helyett az egész nyáj, a köz haszna szempontjából nézni mindent, 
magának való harácsolás helyett a más javára munkálkodni, kizsák-
mányolás helyett szolgálni, boldogulás helyett boldogítani. Aki Isten 
békeakaratát szolgálja, az Isten pásztori gondviselésének a munkása. 
A békesség Istene azt akarja, hogy az ember a békesség embere legyen.

Turoczy.indd   68Turoczy.indd   68 2013.10.07.   13:15:542013.10.07.   13:15:54



69

Vízkereszt utáni 2. vasárnap

Az azután már magyarázatra sem szorul, hogy ebben benne van 
nemcsak Isten gondviselő akarata, hanem Isten emberek közötti békét 
munkáló akarata is. A béke embere a megbékélés szolgálatában áll. 
Nem uszít, hanem csendesít. Nem ellentéteket szít, hanem szakadé-
kokat hidal át. Nem haragít, hanem békít.

Vajon elismer-e engem a békesség Istene a békesség emberének?

3. Isten azt akarja, hogy az ember az ő szövetségese legyen.
Szentleckénk imádsága azt mondja, hogy a békesség Istene kihozta a 
halálból a juhok nagy pásztorát, a mi Urunkat, Jézust, örök szövetség 
vére által. Eszerint Isten nemcsak az ember földi életéről akar gondos-
kodni, hanem üdvösségéről is. Nem elégszik meg azzal, hogy az ember 
a béke embere legyen, hanem azt akarja, hogy Isten embere is legyen. 
Ezért köt vele szövetséget, melyben megígéri, hogy Istene lesz az em-
bernek, s az embert arra kötelezi, hogy népe legyen neki. Ez a szövetség 
Isten részéről mindig is örök volt, az ember részéről azonban rendsze-
rint csak időszaki. Nagy felbuzdulások és nagy megtagadások, nagy 
hűségfogadkozások s botránkoztató hűtlenségek váltogatták egymást 
az ember életében. Hol szövetségese volt Istennek, hol az ellenségeihez 
pártolt. Hol Isten pártjára állt, hol pedig még azt is letagadta, hogy 
valami köze volna hozzá. Épp úgy, mint Péter azon az emlékezetes 
nagycsütörtök éjszakán. Ekkor Isten új szövetséget kötött az emberrel. 
Fia vérével pecsételte meg, s kihozta a halálból Fiát, hogy legyen örök 
őrizője ennek a szövetségnek. A kereszt világosan mutatja a húsvéti 
üres sírral együtt, hogy mennyire akarja Isten ezt a szövetséget.

Aki Isten akaratának szolgálatába akarja állítani az életét, annak akarni 
kell ennek a szövetségnek a képviseletét, a missziót! Azt nem hagyhatja 
közönyösen, hogy valaki szövetségese-e vagy árulója Isten ügyének, az 
nem mondhatja, hogy: Avagy őrizője vagyok-e én az én felebarátomnak?

Isten embere vagy-e a másik ember számára?

4. Isten azt akarja, hogy az ember jó legyen.
Szentleckénk írója így imádkozik: Isten „tegyen készségesekké titeket minden 
jóra”. Mikor így imádkozik, nem felejtette el, hogy senki sincs jó, csak 
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egyedül az Isten. Nem az ember erkölcsi tökéletességéért imádkozik, 
hanem azért, hogy készséges legyen minden jóra. Ez a készség vállalja, 
hogy Isten mindig a jót akarja, s hogy az, amit Isten akar, az mindig jó, 
még akkor is, ha mi nem látjuk azt jónak. Lehet, hogy rossznak lenni 
könnyebb, a jót vállalni nehezebb, lehet, hogy a gonoszság sokszor 
kifi zetődőbbnek látszik, míg a jóságára ráfi zet az ember, lehet, hogy 
a gátlások nélkül garázdálkodónak nagyobb a dicsősége, az erkölcsi 
gátlásokkal küzdőt pedig kimosolyogja a világ, mindez azonban nem 
változtat azon, hogy aki Isten akaratának szolgálatába szeretné állítani 
az életét, annak mindig a jó pártján kell lennie, még ha az pillanatnyi-
lag nem is látszik jónak, előnyösnek a maga számára. Vállalod-e ezt?

5. Isten azt akarja, hogy az ember akarata olvadjon fel az ő akaratában.
Szentleckénk írója azért imádkozik, hogy Isten munkálja olvasóiban, 
ami kedves őelőtte. Csodálatos titok ez, de mégis valóság. Isten aka-
rata rajtunk kívül van, s kívülről parancsol nekünk, de aki ennek az 
akaratnak szolgálatába akarja állítani az életét, s vállalja látatlanban 
Isten akaratát, annak Isten odaajándékozza a maga akaratát. Az ilyen 
embernél belülre kerül Isten akarata mint hajtóerő. Ez az, amiről Je-
remiásnál így szól az Úr: „Törvényemet az ő belsejökbe helyezem, és az ő 
szívökbe írom be…” ( 31,33) Ekkor el tudja mondani az ember Jánossal: 
Isten „parancsolatai pedig nem nehezek” ( 1Jn 5,3). Ilyenkor nem mi munkál-
juk többé Isten akaratát, hanem Isten maga munkálja bennünk a saját 
akaratát. Ezért azután nem is fanyalogva engedelmeskedünk, hanem 
jókedvvel keressük azt, mi kedves Isten előtt, s készségesen teljesítjük 
akaratát, mint a mennyben az angyalok. Nincs többé saját akaratunk, 
felolvadt Isten akaratában.

Ha így áll a helyzet, lehet-e valami mentségem az engedetlensé-
gemre, hiszen Isten az, aki parancsol, s Isten az, aki munkálkodni akar 
bennem, hogy meglegyen az ő akarata!

Az engedelmes lelkek által lesz Jézus Krisztusnak dicsősége, mint 
ahogy az engedetlenek által van az ő gyalázata. Legyen neki dicsőség 
általunk is! Ámen.
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Isten gyermekei vagy az ördög gyermekei
VÍZKERESZT UTÁNI 3. VASÁRNAP – 1954. JANUÁR 24.

„Erről ismerhetők meg az Isten gyermekei és az ördög gyermekei: a ki igazságot 
nem cselekszik, az egy sem az Istentől való, és az sem, a ki nem szereti az ő atyjafi át. 
Mert ez az üzenet, a melyet kezdettől fogva hallottatok, hogy szeressük egymást: 
nem úgy, mint Kain, a ki a gonosztól vala, és meggyilkolá az ő testvérét. És miért 
gyilkolta meg azt? Mivel az ő cselekedetei gonoszok valának, a testvéreié pedig 
igazak.” ( 1Jn 3,10–12)

Isten igéje sokszor megdöbbentő módon veti fel a vagy-vagy kérdését, 
s kibúvót, alkudozást nem engedve állítja döntés elé az embert. Csak 
egy párat említek meg ezekből: Csak két út van. Az egyik széles, a má-
sik keskeny. A kettő közül valamelyiken kénytelen vagyok járni, mert 
harmadik út, valami arany középút nincs. Vagy-vagy. Csak két vég van. 
Vagy kárhozat, vagy üdvösség. Tisztítótűz nincs. Csak kétféle bűnös 
van. Az egyik megkegyelmezett, a másik kegyelmet nem nyert bűnös. 
Középlény nincs. Vagy-vagy. Csak kétféle keresztyén van. Az egyik szíve 
Jézusért ég, a másik csak gondolja magát keresztyénnek, holott Jézus 
megmondotta, hogy aki nincs vele, az ellene van. Az egyik tehát Jézus 
híve, a másik már Jézus ellensége. Langyos keresztyén nincs. Az ilyet 
undorral köpi ki szájából a Jelenések könyve szerint Jézus. Jézus ön-
magával kapcsolatban nem ismer pártatlan semlegességet. Vagy-vagy.

A mai szentlecke is ilyen ige. Két csoportra osztja az embereket. Az 
egyik csoport Isten gyermekei, a másik az ördög gyermekei. Kétféle az 
emberi lét is. Az egyik élet, a másik halál. Persze ez az élet és ez a halál 
nem azonos azzal, amit ugyanezek alatt a szavak alatt a közfelfogás 
ért. Isten gyermeke ha meghal is, él. Az ördög gyermeke ha él, akkor is 
halott. Az emberek mindegyike e két csoport valamelyikébe tartozik. 
Vagy-vagy. Átmenet lehetséges, de közbeeső állapot nem. A halálból át 
lehet menni az életbe, az életből vissza lehet zülleni a halálba, az ördög 
gyermekeiből lehet Isten gyermeke, s Isten gyermeke visszazuhanhat 
az ördögfi ak közé, de a kettő között, mint valami senki földje lakója 
nem maradhat. A hernyóból lesz a pillangó. A csúszó-mászó, csúf, 
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utálatos hernyó és a napsütésben röpdöső, tarka, csillogó pillangó 
között azonban van egy középlény: a báb. Már nem hernyó, de még 
nem pillangó. Hát ez a bábállapot nincs meg az embernél. Vagy-vagy. 
Vagy Isten gyermeke, vagy az ördög gyermeke, vagy az élet boldog 
birtokosa, vagy a halál rabja.

Ez ellen a szíven ütő állítás ellen megpróbál az ember védekezni. 
Hivatkozunk arra, hogy magunknál is, másoknál is tapasztaljuk a ke-
resztyén élet hullámzását, ismerjük a forrósodó s a hűlő szívet, a kereső 
lelket s a pusztában vándorló seregtől el-elmaradozó megfáradt hívőt. 
Hivatkozunk bibliai helyekre. Rámutatunk arra, hogy Jézus egy írástu-
dónak is azt mondotta: „Nem messze vagy az Isten országától.” ( Mk 12,34) 
Olyan ember lehetett tehát ez, aki úton volt az istenfi úság felé az ör-
dögfi ókák közül. A sárdisi gyülekezet angyalát pedig olyanokhoz küldi, 
akik halófélben vannak, akik tehát valamikor éltek, de most úton vannak 
az életből a halálba, már se nem élnek, se nem halnak ( Jel 3,2). Ez mind 
igaz, de nem változtat a nagy vagy-vagyon. A kérdést ugyanis az dönti 
el, hogy Jézus miképp néz erre a kérdésre. Jézus pedig világosan meg-
mondja, hogy az írástudó még nincs benne az Isten országában, tehát 
kívül van rajta, s ha nem érek oda a nagy menyegzőre, mikor bezáratik 
az ajtó, mindegy, hogy pár lépésre vagyok-e tőle, mikor csikordul a zár, 
vagy még nagy messzeségben botorkálok valahol a sötétben. A sárdisi 
gyülekezet angyalának is ezt mondja: „…az a neved, hogy élsz, és halott vagy.” 
( Jel 3,1) Missziói munkára nem képes ugyan még, de jelenleg mégis a 
halál birodalmában van. Nem lehet tehát kibújnunk ez alól a tény alól: 
vagy Isten gyermeke vagyok, vagy az ördög gyermeke.

Vajon megismerhető-e, hogy ki Isten gyermeke, és ki az ördögé? 
Nem könnyű, de nem lehetetlen az apostol szerint.

Némelyik gyermeket meg lehet ismerni az arcvonásairól. Úgy ha-
sonlít az apjára vagy az anyjára, hogy aki nem is találkozott előbb vele, 
de ismerte a szüleit, ráismer, hogy kinek a gyermeke. Bizonyos, hogy 
az istenfi úság is ki szokott ülni az arcra. Mózes orcája is félelmetesen 
tudott sugározni ( 2Móz 34,29–30). István vértanú orcája a kihallga-
tás alkalmával olyan volt, mint egy angyal orcája ( ApCsel 6,15). Ma 
is láthatjuk, hogy a bűn hogyan el tudja torzítani a legszebb arcot is, 
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s a hit hogyan meg tudja szépíteni a legcsúnyábbat is. Amarról lerí a 
gonoszság, emerről sugárzik a tisztaság. Mindez azonban mégsem 
biztos ismertetőjel, mert hiszen az ördög is fel tud öltözni a világosság 
angyalának álruhájába ( 2Kor 11,14).

Némelyik gyermeket meg lehet ismerni a beszédéről. Mihelyt meg-
szólal, azonnal kitűnik, hogy nem idevalósi. Péternek is ezt mondja 
nagycsütörtök éjszakáján az egyik ott álldogáló: „Bizony te is közűlök való 
vagy; hiszen a te beszéded is elárúl téged.” ( Mt 26,73) Isten gyermekének ma is 
más a beszédtémája és beszédmodora, mint az ördög gyermekéé. Ajkát 
megtisztította Isten, mint Ézsaiásét, oltárról vett parázzsal ( Ézs 6,5–7). 
Mindez azonban nem biztos ismertetőjel, hiszen sok, képmutatóvá 
züllött istenfi  beszéli még folyékonyan a kánaáni nyelvet. 

Némelyik gyermek erkölcsi magatartásával árulja el származását. 
Isten gyermekének is más az erkölcsi élete, mint az ördög gyermekéé. 
Más a bűnhöz való viszonya. Iszonyodik a gonosztól, s ragaszkodik a 
jóhoz ( Róm 12,9). Más az öröme. Másképp dolgozik. Másképp szenved. 
Igaz, de azért sokszor tapasztaljuk, hogy az ördög gyermekei szilárdabb 
erkölcsűek, s nem járnak meg olyan mélységeket, mint Isten gyermekei. 
Mózes gyilkos volt, Dávid házasságtörő, Péter megbízhatatlanul gyáva, 
Pál Krisztus-üldöző. Mikor mindezeket elkövették, az ördög gyermekei 
voltak, de megtérésükkor Isten megbocsátott nekik, s gyermekeivé 
fogadta őket. 

A sorsukból sem lehet biztos következtetést levonni. Azt gondolnók, 
hogy Isten gyermekeinek jól megy dolguk, az ördögéi pedig Isten haragja 
alatt állanak. Néha éppen fordítva áll, illetve látszik a helyzet. A gono-
szoknak van jó szerencséjük, s Isten gyermekei kereszt alatt nyögnek. 
Nem szabad elfelejtenünk, hogy az ördög gyermekei Isten türelme alatt 
élnek még, Isten gyermekei pedig Isten fegyelmezése alatt nevelődnek.

Nem is lehet csodálni ezek után, ha a lelkek megítéléséhez külön ke-
gyelmi ajándék szükségességét hangsúlyozza az írás. 1Kor 12,10 szerint a 
lelkek megítélése olyan kegyelmi ajándék, melyet csak némelyeknek ad 
meg Isten. Ne is kontárkodjunk bele! Istenre és az Istentől erre felkészí-
tett emberekre tartozik ez. Az azonban ránk tartozik, hogy magunkat 
ítéljük meg: Isten gyermeke vagyok-e vagy az ördög gyermeke. Ez a 
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szentlecke szerint szükséges is, lehetséges is. Semmiféle műszerrel sem 
lehet ugyan megállapítani, hogy végbement-e valakiben a nagy változás 
– még János sem tudja leírni, miképp lesz az ördög gyermekéből Isten 
gyermeke –, de gyümölcseiről meg lehet ismerni a fát. Megvannak az 
ismertetőjelei annak, hogy valakiben végbement-e ez a folyamat.

Isten gyermekének első ismertetőjele János szerint az, hogy igazsá-
got cselekszik. Ahogy az éhes ember keresi az ételt, a szomjas a vizet, 
úgy keresi szenvedélyesen az igazságot. Nem a saját igazságát, hanem 
az igazságot. A megtalált igazságot azután minden vonatkozásban 
alkalmazza. Még saját magával szemben is. Közfelfogás nem befolyá-
solja, zsarnokok nem tudnak szájkosarat tenni rá, mert az ő igazsága 
nem az ő igazsága, nem emberi agymunka eredménye, hanem Jézus 
Krisztus, aki önmagát mint az igazságot jelentette ki. 

Az igazságot azonban nem nagyképűen és irgalmatlanul képviseli, 
hanem szeretettel. Épp ez a szeretet a második ismertetőjele. Arról 
ismerhető meg, hogy Istentől való, hogy szereti az ő atyjafi át. Nemcsak 
szaval a szeretetről, mint valami zengő érc és pengő cimbalom, nem-
csak mézesmázos beszéd szirupjával keni be s álcázza el szíve önzését, 
nemcsak kegyesen s begyesen odavetett alamizsnával akarja megvásá-
rolni a szeretet hírnevét, hanem igazán szeret, tehát szolgál. Szolgálata 
kiterjed nemcsak azokra, akik őt szeretik, akik neki szolgálnak, akiket 
könnyű szeretni, hanem azokra is, akik őt gyűlölik, akik segítség helyett 
akadályokat gördítenek útjába, akiket nagyon nehéz szeretni.

Mert Isten gyermekeinek harmadik ismertető jele épp az, hogy 
gyűlöli őket a világ. Az ember azt gondolná, hogy épp ellenkezőleg, 
szereti és megbecsüli a világ az ilyen derék, hasznos és szeretetre méltó 
embereket. Nem így van. Az ördög gyermekei egyszerűen nem bírják 
ki Isten fi ainak létezését. Fölöttük Isten fi ainak egyszerű léte is ítélet, s 
ez ellen az ítélet ellen védekeznek, mikor gyűlölettel fordulnak Isten 
gyermekei ellen. Ábel sem vétett Káinnak semmit. Csendesen legel-
tette nyáját s mutatta be áldozatát. Áldozatának felfelé szálló füstje 
azonban kibírhatatlan volt Káin számára. Ítéletnek érezte önmaga 
felett, s ahelyett, hogy önmagára és saját gonoszságára haragudott 
volna, Ábelre haragudott meg, s megölte őt. Ez a gyűlölet nem mindig 
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forr fel gyilkosságig, de mindig kikerülhetetlen. Lehet, hogy ma meg-
elégszik azzal, hogy le akarja magához rántani a szennybe. Kicsúfolja 
tisztaságát, csalogatja őt a bűnre, s ha sikerült, ő fújja először nagyra, 
hogy mindenki lássa meg. Ha pedig nem sikerül, még mindig ott van 
a pletyka és rágalom sara, azzal fröcsköli be Isten gyermekét.

Megvannak-e bennem ezek az ismertetőjelek? Ha nem, akkor az 
ördög gyermeke vagyok, s sorsom a halál. Ha igen, akkor Isten kegyel-
méből az ő gyermeke vagyok, s enyém az élet. Vagy-vagy! Vigyázz, hogy 
úgy ne járj, mint aki fél az igazi élettől, mert halálnak tartja azt, s inkább 
megy az örök halál felé, mert azt tartja életnek! Válaszd az életet! Ámen.

Krisztus dicsősége
VÍZKERESZT UTÁNI 4. VASÁRNAP – 1954. JANUÁR 31.

„A ki képe a láthatatlan Istennek, minden teremtménynek előtte született; mert Ő 
benne teremtetett minden, a mi van a mennyekben és a földön, láthatók és látha-
tatlanok, akár királyi székek, akár uraságok, akár fejedelemségek, akár hatalmas-
ságok; mindenek Ő általa és Ő reá nézve teremttettek; és Ő előbb volt mindennél, 
és minden Ő benne áll fenn. És Ő a feje a testnek, az egyháznak: a ki a kezdet, 
elsőszülött a halottak közűl; hogy mindenekben Ő legyen az első; mert tetszett az 
Atyának, hogy Ő benne lakozzék az egész teljesség; és hogy Ő általa békéltessen 
meg mindent Magával, békességet szerezvén az Ő keresztjének vére által; Ő általa 
mindent, a mi csak van, akár a földön, akár a mennyekben.” ( Kol 1,15–20)

A levél sohasem időtől és helytől független elvi megnyilatkozás, hanem 
mindig valami időben és meghatározott helyen jelentkező helyzetre 
való visszhang. A mai szentlecke is úgy hangzik, mintha valami hittan-
könyvnek Krisztus művéről szóló fejezete lenne, melynek semmi köze 
a kolosséi gyülekezethez, aki azonban ismerős a levél hátterével, az 
rögtön észreveszi, hogy amit itt Pál ír, az épp a kolossébeli gyülekezet 
állapota miatt született meg.

A kolossébeli gyülekezetet tévtanítók zavarták meg. Amit tanítottak, 
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az a zsidó törvény és a pogány bölcsészet keveréke volt. Azt mondották, 
hogy a gyülekezet még nincs birtokában az Istenre, a láthatatlan világra, 
a lélekre vonatkozó ismeretek teljességének. A keresztyénség elemi 
iskolájába járnak még csupán. Csak betűzgetik a Bibliát, mint a kisgyer-
mekek, csak a legfelszínesebb, a betű szerinti és történeti értelmét fogják 
fel, de nem találnak rá a takaró alatt megbúvó mélyebb, lelki értelemre, 
ők azonban – tudniillik a tévtanítók – már birtokában vannak az írás 
titkos értelmének, s ismerik a láthatatlan világ mélységeit. Ezt a titkos 
ismeretet ők az angyaloktól kapják, akikkel titokzatos összeköttetésben 
állanak. Aki a vallásnak ezt a magas iskoláját ki akarja tanulni, annak 
hozzájuk kell csatlakozni, velük együtt tisztelnie kell az angyalokat, 
szigorúan meg kell tartania az Ótestamentum törvényét, az étkezési 
szabályokat, a szombatra vonatkozó előírásokat, kemény fegyelem 
alatt kell tartania a testét s megrendszabályozni azt, hogy minél inkább 
hasonlatos legyen az angyalokhoz. Ez nemcsak a teljesebb ismeret, ha-
nem a boldogság útja is. A Sátán hatalma alól ugyanis kivette ugyan a 
keresztyéneket a Krisztusban adott váltság, de a világ felett álló szellemi 
hatalmak továbbra is az urai az életüknek. A világot megrontó szellem-
től, az ördögtől függetlenekké lettek, de a világot irányító, fenntartó 
félelmes démonoktól nem. Ezért van szükség az angyalok tiszteletére 
s az önmegtartóztató életre. Ez az üdvösség útja is. Ez a zagyva szelle-
miség és szellemi zagyvaság főképp a gyülekezet értelmiségi rétegében 
hódított, de az egyszerűbb emberek fejét is megzavarta.

Mindez azonban nem csupán felnőtt emberek gyerekes szellemi já-
téka volt, hanem a keresztyénséget fundamentumában veszélyeztette. 
Félretolta a középpontból Krisztust és a benne megjelent kegyelmet. 
Mellette, sőt föléje más kijelentés is feltolakodott, más közbenjáró is fel-
lépett, s a hit által, kegyelemből való üdvözülés helyét megint elfoglalta 
az emberi cselekedet által való érdemszerzés, a keresztyén szabadságét 
a törvényeskedés. Téves Krisztus-tan terpeszkedett el fölöttük, s ez 
nem csupán ismereti tévelygés volt, hanem egész keresztyénségüket, 
magát az egyházat, üdvösségüket veszélyeztette. Ezért ír Pál apostol 
nekik Krisztus dicsőségéről, egyedülálló méltóságáról. Ezért veti fel 
nekik a kérdést: Kicsoda néktek Krisztus?
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Jó minekünk is tisztázni ezt a kérdést, mégpedig nem csupán álta-
lánosságban, hanem személy szerint, hiszen ezen fordul meg minden 
életben s halálban. Milyen feleletre tanít minket a kolossébeliekkel 
együtt Pál apostol?

1. Krisztus Isten kijelentése. Ez az első felelet.
Krisztus képe a láthatatlan Istennek, minden teremtménynek előtte 
született. Így kezdődik a szentlecke. Isten láthatatlan. Emberi szem 
nem láthatja, érzékszerveink elől el van rejtve, kutató emberi elme 
fel nem fedezheti. Ember csak annyit tudhat róla, amennyit ő maga 
mond magáról az embernek. Megismerésének tehát egyetlen lehetséges 
útja a kijelentés. Jézus Krisztus Istennek teljes, tökéletes és elégséges 
kijelentése. Amint az ige mondja: „…tetszett az Atyának, hogy Ő benne 
lakozzék az egész teljesség…” (19. v.) A Jézus Krisztusban adott kijelentés 
azonban nem csak tanítás az Istenről. Nem csak abból áll, hogy valaki, 
aki látta Istent, elmondja mint szem- és fültanú azoknak, akik nem 
látták Istent, hogy milyen Isten, és kicsoda ő. Ez is nagy dolog lenne. 
Jézus Krisztus azonban ennél több. Ő az Isten képe. Olyan, mint az 
Isten. Ő Isten Fia, ki az Atyától örök időknek előtte született, minden 
teremtményt megelőzőleg. Ő a Fiú Isten, aki egy az Atyával. Aki őt látja, 
az Atyát látja. Jézus Krisztusban tehát maga Isten jött le erre a földre, és 
mutatta meg magát az emberiségnek: Ez az Isten! Ilyen az Isten! Ezért 
mondhatjuk, hogy Jézus Krisztus Isten teljes és tökéletes kijelentése.

Mindez persze nem jelenti azt, hogy Jézus Krisztus után semmi 
titok sem maradt Istenben. Ha majd egyszer színről színre láthatjuk, 
lesz még elég álmélkodnivalónk. Vannak kérdések, melyekre Jézus 
nem felelt, vagy elutasítólag felelt: Nem a ti dolgotok tudni, miket az 
Atya a maga hatalmába helyezett ( ApCsel 1,7). Vannak titkok, melyek 
azért maradtak titkok, mert emberi elménk azt el nem hordozhatja ( Jn 
16,12). Ami azonban szükséges és elégséges az üdvösségre, azt mind 
kijelentette. Nem kell az igénél feljebb bölcselkedni, angyaloktól vagy 
szellemektől extra oktatást kérni, nincs szükségünk semmiféle okkult 
bölcseletre. Az igazságból nem mondhat többet, ha többet mond, az 
már nem igazság.
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Hiszed-e, vallod-e, hogy Jézus Krisztus, amint a Bibliában előttünk 
áll, Istennek teljes, tökéletes és elégséges kijelentése?

2. Krisztus a teremtett világ ura. Ez az ige második felelete.
Így folytatódik az ige: „…Ő benne teremtetett minden, a mi van a mennyek-
ben és a földön, láthatók és láthatatlanok, akár királyi székek, akár uraságok, 
akár fejedelemségek, akár hatalmasságok; mindenek Ő általa és Ő reá nézve 
teremttettek; és Ő előbb volt mindennél, és minden Ő benne áll fenn.” (16–17. v.) 
Három munkáról van szó ezekben a versekben: a világ teremtéséről, 
fenntartásáról és megítéléséről. Mindhármat általában az Atya Isten 
munkájának szoktuk tekinteni: Az Atya Isten teremtett, ő tartja fenn 
gondviselésével a teremtettséget, s egykor az ő ítélőszéke előtt kell 
majd megállani mindenkinek. Pál azonban mindezt Krisztus művé-
nek tekinti. Krisztus teremtette a világot. A kolossébeli helyzetre való 
tekintettel kiemeli, hogy nemcsak a földet, hanem a mennyet is, nem-
csak a láthatókat, hanem a láthatatlanokat is, nemcsak az embereket, 
hanem az angyalokat is. Az igében említett királyi székek, uraságok, 
fejedelemségek, hatalmasságok nem emberi, földi méltóságok, hanem 
angyalnevek, melyek az akkori kor irataiban gyakran szerepelnek. 
Krisztus tartja fenn a világot. Őbenne áll fenn minden. És ő lesz a végső 
mérték, mert őreá nézve teremtetett minden.

Pál nem egyedül áll ezzel a felfogásával. János szerint is az Ige által 
lett minden ( 1,3), a terméketlen fügefa példázata szerint is ( Lk 13,6–9) 
csak azért élhet a fa, mert Krisztus irgalmat jár ki a számára, azt pedig 
maga Jézus mondja, hogy az Atya nem ítél senkit, hanem az ítéletet 
egészen a Fiúnak adta ( Jn 5,22). Az egész élet tehát Krisztus értünk 
átszögezett kezében van. Mit kell akkor babonás félelemmel félni ha-
talmasságoktól, akár földiektől, akár démonoktól? Hiszed-e ezt, s elég-e 
ez neked élő reménységre?

3. Krisztus az egyház feje. Ez az ige harmadik felelete. Így folytatódik 
a szentlecke: „…Ő a feje a testnek, az egyháznak: a ki a kezdet, elsőszülött 
a halottak közűl; hogy mindenekben Ő legyen az első…” (18. v.) Így is fo-
galmazhatnánk ezt: Az egyház Krisztusé. Úgy vigyáz rá, mint a saját 
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testére. Leronthatják, ő felépíti. Megölhetik, ő feltámasztja. Föld alá 
kényszeríthetik nagypénteken, elhozza rá a diadalmas húsvétot, s ki-
hozza a föld alól. Külső hatalom nem pusztíthatja el, csak saját belső 
hitetlensége. Az, ha elszakad Krisztustól. Akkor fej nélküli test lesz, 
oszlásra ítélt hulla. Az egyháznak tehát egyetlen létfeltétele van, az, 
hogy Krisztus az egyházé legyen, hogy ő legyen a fő, aki benne gon-
dolkozik és rendelkezik, hogy mindenekben ő legyen az első. A többi 
mind megadatik neki.

Tudsz-e így nézni az egyházra, annak sorsára, feladatára, egész 
életére? Élő egyháztag vagy-e, szerves testrész a Krisztus csodálatos 
testében? Első-e ő a te életedben is? Ezen fordul meg egyházunk jövője 
s az, hogy Krisztus dicsőségét sugározza-e a mi gyülekezetünk.

4. Krisztus a nagy békéltető. Ez az ige utolsó felelete. A szentlecke utolsó 
verse így szól: „…tetszett az Atyának…, hogy Ő általa békéltessen meg mindent 
Magával, békességet szerezvén az Ő keresztjének vére által; Ő általa mindent, a 
mi csak van, akár a földön, akár a mennyekben.” (20. v.) Krisztus békét akar 
teremteni a menny és a föld, Isten és az ember és az ember és az ember 
között. A világ omladozó, széthulló épületét erős várrá akarja átépíteni, 
a hangzavart összhangra áthangolni, s ezért a kereszten vérét is hullatja. 
Vérét ontja azért, hogy kiengesztelje Istent, s a kiengesztelt Isten kegyel-
mével megvigasztalja a kétségbeesett bűnöst. Széttárt két karját keresztre 
szögeztette, hogy tanulja meg tőle az ember még az ellenség felé is az 
ölelésre tárt karok mozdulatát. Adhat-e valaki nagyobb ajándékot e vi-
lágnak, mint ezt a békességet? Békesség a mennyben, békesség a földön! 
Vajon tied-e már ez az ajándék?

Ilyen nagynak és dicsőnek látja Pál apostol Krisztust. Csoda, hogy 
mindezt ilyen tanító modorban, ilyen higgadtan tudja elmondani, pe-
dig a szíve bizonnyal erősebben dobog, míg ezeket a szavakat diktálja, 
s a lelke mélyén angyalok seregével zengi a Krisztust dicsőítő éneket: 
Méltó a megöletett Bárány, hogy vegyen dicséretet, tisztességet és 
áldást! Valljuk-e, zengjük-e, hogy nekünk is Krisztus minden minde-
nekben?! Ámen.
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Ketten a tükör előtt
VÍZKERESZT UTÁNI 5. VASÁRNAP – 1954. FEBRUÁR 7.

„Emlékezhettek ugyanis, atyámfi ai, a mi fáradozásunkra és bajlakodásunkra: 
mert éjjel-nappal munkálkodva hirdettük néktek az Isten evangyéliomát, csakhogy 
senkit meg ne terheljünk közűletek. Ti vagytok bizonyságok és az Isten, milyen 
szentül, igazán és feddhetetlenül éltünk előttetek, a kik hisztek. Valamint tudjátok, 
hogy miként atya az ő gyermekeit, úgy intettünk és buzdítgattunk egyenként mind-
nyájatokat, és kérve kértünk, hogy Istenhez méltóan viseljétek magatokat, a ki az 
ő országába és dicsőségébe hív titeket. Ugyanazért mi is hálát adunk az Istennek 
szüntelenül, hogy ti befogadván az Istennek általunk hirdetett beszédét, nem úgy 
fogadtátok, mint emberek beszédét, hanem mint Isten beszédét (a minthogy való-
sággal az is), a mely munkálkodik is ti bennetek, a kik hisztek.” ( 1Thessz 2,9–13)

Ritka vasárnapon ritka ige szól hozzánk ma. Ritka a mai vasárnap, a 
vízkereszt ünnepe utáni ötödik vasárnap. A vízkereszt ünnepe utáni 
vasárnapok száma ugyanis változó. Attól függ, hogy mikorra esik a 
tavaszi első holdtölte utáni vasárnap, tehát húsvét ünnepe. Ha későbbre 
esik húsvét, több a vízkereszt utáni vasárnapok száma, ha korábbra, 
akkor kevesebb. Kettő és hat között szokott változni. Az ötödik és 
hatodik vasárnapra már ritkán esik sor. Ilyenkor szokta mondogatni 
a világ, hogy most hosszú lesz a farsang. Ebben az évben öt ilyen va-
sárnap van. Ezért mondjuk, hogy a mai vasárnap ritka vasárnap.

De ritka az az ige is, amely ezen a napon szól hozzánk. A lelkipász-
tor és a gyülekezet viszonyáról van szó benne. Ilyen igék rendszerint 
csak új lelkész beiktatásakor vagy régi lelkész búcsúztatásakor szok-
tak elhangzani templomainkban. Ezek azok az alkalmak, amikor a 
lelkész és a hívek kötelességeiről szól a tanítás. Máskor is szokott a 
lelkész önmagának prédikálni, hiszen az ige üzenetét csak úgy tudja 
a gyülekezetnek helyesen tolmácsolni, ha előbb azzal jön tisztába, mit 
üzen ez az ige nekem, a lelkésznek. Máskor is szokott a lelkész az ige-
hallgatók kötelességeiről prédikálni. Az előbbi a készülés csendjében, 
az utóbbi az istentisztelet nyilvánosságában szokott történni. A mai 
ige azonban a lelkész önmagának mondott prédikációjának is hangos 
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hangot ad. − Máskor is odaáll a lelkész az ige tüköre elé, hogy meg-
nézze magát benne, máskor is odaállítja a gyülekezetet ez elé a tükör 
elé, hogy keresse meg magán a lelki szeplőket, a mai igében azonban 
ketten egyszerre állanak az ige tüköre elé: lelkipásztor és gyülekezet.

Ketten állunk a tükör előtt. Vegyük szemügyre magunkat külön-
külön!

1. Mit mond a tükör a lelkipásztornak?
Az ige tüköréből Pál apostol képe néz reánk. Thessalonikában Pál 
távozása után zavarok léptek fel. Ellenséges zsidó elemek le akarták 
rombolni, amit Pál épített. Gyűlöletük nem válogatott az eszközök-
ben. Személyi hajszát indítottak az apostol ellen. Tekintélyét aláásták, 
jellemét befeketítették. Az apostol védekezésre kényszerül az általa 
képviselt evangélium ügye érdekében. Ezért ír arról, hogyan munkál-
kodott ő Thessalonikában.

Ez is Isten mindent jóra fordító kegyelméről beszél. Ha ez az aljas 
támadás nem indult volna Pál ellen, az utókornak sejtelme sem vol-
na arról a mintaszerű papi szolgálatról, melyet Pál Thessalonikában 
végzett, így azonban megörökíttetett. Az igazság ellenségei tudtukon 
kívül és akaratuk ellenére sokszor tesznek így nagy szolgálatot a meg-
támadott igazságnak.

Úgy látszik, hogy a támadás fő iránya az anyagi vonal. Abban az 
időben sok vándortanító járkált egyik helyről a másikra. Ezeknek 
nem valami megismert igazság terjesztése volt a fő céljuk, hanem a 
könnyű élet. Élősködtek a mások nyakán, s vendégeskedtek a mások 
számlájára. Pál ellenségei is – úgy látszik – ezzel akarták aláásni Pál 
tanításának hitelét: Ez is csak afféle lusta világcsavargó. Ezért beszél 
Pál munkájának önzetlenségéről. Még a látszatát is el akarta kerülni 
annak, hogy pénzért csinálja azt, amit csinál, s ezért a thessaloniki 
keresztyénektől nem fogadott el semmit. Ő és munkatársai, Silás, 
Timótheus és Lukács, az orvos, maguk gondoskodtak fenntartásukról. 
Hogy a munkatársak miképp keresték meg a kenyerüket, azt nem 
tudjuk, Pálról azonban tudjuk, hogy neki tanult mestersége is volt. 
Sátorponyva-készítő volt. Keresett tehát itt is valamelyik üzemben 
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egy üres szövőszéket, s beállott munkásnak. Nem volt ez könnyű 
olyan gyenge egészségű embernek, mint Pál, mégis megtette, hogy 
ezzel is mutassa, itt nem olyan tanításról van szó, melynek hirdetője 
azt keresi, ami a thessalonikaiaké, hanem olyanról, aki őket magukat 
keresi. Nem volt ez törvény az apostol számára. Más alkalommal vilá-
gosan leszögezte álláspontját, mely szerint a lelki munkás is méltó a 
maga jutalmára ( 2Thessz 3,9), Thessalonikában való tartózkodásakor 
is hálásan vette egyszer-máskor a fi lippibeli hívek szeretetadományát 
( Fil 4,16), de azt nem engedte, hogy az anyagiasságnak látszata tönk-
retegye igehirdetésének hitelét. Mindenki előtt nyilvánvalóvá akarta 
tenni, hogy számára a szolgálat a fontos, és nem a fi zetség. Jó ezt a 
leckét nekünk, papoknak megtanulni.

Pál a kenyérkereső munkája mellett nem csak időmorzsákat juttatott 
a missziói munkának. Ez is nagy dolog lett volna egy olyan beteges em-
bernél, mint Pál, akinek arra lett volna szüksége, hogy minden szabad 
idejét pihenéssel töltse el, ő azonban fáradhatatlan a missziói munkában. 
Éjjel-nappal munkálkodik. A szombatra valót is a többi napokon kell 
megkeresnie, mert a szombatot teljesen az evangéliumnak akarja szen-
telni. Ha nappal igét hirdet, éjszaka ül a szövőszék mellett, ha nappal sző, 
késő éjszakába nyúló beszélgetésekben tesz bizonyságot Krisztusról. 
Arca megnyúlik, szeme megkarikásodik, de nem keresi a pihenést. Nem 
hagyja nyugton az emberek üdvösségének gondja. Jó lecke ez nekünk, 
sokszor a dolgok könnyebbik végét megfogó papoknak.

Nemcsak a szavával prédikál, hanem az egész életével is. Nincs titka. 
Előttük él. Mindenki láthatja, milyen szentül, igazán és feddhetetlenül él. 
Ezért mer minden bűn ellen prédikálni és megtérést követelni. Mindez 
nem jelenti azt, hogy Pál magát bűntelennek tartja. Elég sokszor adja 
tanúbizonyságát leveleiben annak, hogy milyen lesújtó véleménnyel 
van önmagáról. Az azonban mindenki előtt világos, hogy a bűnt nem 
csak másokban ítéli el, hanem elsősorban önmagában, s a bűn ellen 
nem csak mások életében harcol, hanem legelkeseredettebben a saját 
életében. És élete annak is bizonysága, hogy mi mindenre van ereje 
annak, akit Krisztus megerősít. Jó lecke ez nekünk, papoknak, kik 
életünkkel sokszor leromboljuk azt, amit szavunkkal építünk.
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Nemcsak a katedrán pap, hanem a magánbeszélgetéseiben is az 
egy szükséges dologról van szó. Nem várja, hogy hozzá jöjjenek az 
evangéliumért, hanem ő viszi házhoz az evangéliumot (11. v.). Nem kot-
nyeleskedik bele minden dologba, de édesatyaként lelki atya az emberek 
számára. Jó lecke ez nekünk, kik oly sokszor trónolunk a templomban, 
s várjuk méltóságteljesen lábaink elé a híveket, a templomon kívül 
pedig nem nagyon látszik meg rajtunk, hogy Isten szolgái vagyunk.

Amit hirdet, az tiszta evangélium. Ha kell, tud inteni, buzdítani is, de 
alaphangja a szeretet, a kérve kérés, az Isten országába való hívogatás 
(12. v.). Isten vőfélye, és nem rendőre. Jó lecke ez nekünk, papoknak, kik-
nek ajkán sokszor több az ostorozó szó, mint Isten hívogató szeretete.

2. Mit mond a tükör a híveknek? A tükörből a gyülekezetre a thessalonikabeli 
gyülekezet képe néz vissza.

Pál azt mondja róluk, hogy befogadták az igét (13. v.). Az istentisztelet 
számukra nem csak köteles időtöltés volt. Nem eresztették el a fülük 
mellett a tanítást. Nemcsak az elméjükbe vésték, hanem nyitott szívvel 
hallgatták, szívükbe fogadták és ott forgatták. Jó lecke ez azoknak, akik a 
templomon kívül mindig nyitott szívvel járnak, de a templomban azon-
nal bezárják a szívüket, mihelyt Isten igéje személyes élét észreveszik. 

Azt is mondja róluk Pál, hogy az igehirdetést nem emberek beszédének, 
hanem Isten beszédének tekintik. Nem volt ez könnyű a számukra. Pálban 
nem takarta el díszes papi öltöny az embert, beszédét nem vette körül 
liturgia mint méltóságteljes istentiszteleti keret, egy egyszerű mester-
ember beszéde volt csupán az, amit hallottak. Mégis úgy hallgatták, 
mintha maga Isten szólna hozzájuk. Jó lecke ez azoknak, kik a prédi-
kációban többé-kevésbé sikerült emberi produkciót látnak csupán, 
s elfelejtik, hogy a templomban nem ez vagy az a lelkész prédikál, 
hanem maga az Isten.

Azt is mondja róluk Pál, hogy az ige munkálkodik bennük. Az ige min-
dig munkálkodni akar bennünk, mint ahogy az elvetett mag is mindig 
gyümölcsöt akar teremni, csak az ember sokszor megakadályozza, 
hogy az ige elvégezze a maga munkáját bennünk. A thessalonikai 
gyülekezeten meglátszik, hogy hallgatja az igét. Főképp abban, hogy 
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hűségesen áll minden támadást s türelemmel minden szenvedést ( 14. 
v.). Nem tántorodik el a megismert igazságtól. Jó lecke ez azoknak, 
akiken egyáltalán nem látszik meg az, hogy templomba is szoktak járni.

Persze mindez nem jelenti azt, hogy a thessalonikai gyülekezet 
makulátlan. Vannak ott is hibák, Pál nem is takargatja azokat. Van a 
tanításban is, s az életben is. Különösen az Úr visszajövetelére vonat-
kozó hit körül vannak zavarok, de ez csak azt mutatja, hogy itt nem 
valami képzelt eszményképről van szó, hanem valóságról. Van ilyen 
pap, és van ilyen gyülekezet. Hát a miénk miért nem ilyen?

Azért, mert nem imádkozunk eleget egymásért, pap a gyülekezetért 
és gyülekezet a papért. Pál és a thessalonikai gyülekezet szüntelenül 
imádkozott egymásért (13. v.). Nemcsak könyörögni tudtak egymásért, 
hanem hálát is adni Istennek azért, hogy ilyen papunk van, s ilyen gyü-
lekezetünk van. A másik ok az, hogy nem a magunk leckéjét tanuljuk 
az igéből. A pap megtanulja a gyülekezetét, a gyülekezet a papét. A 
zsugori gyülekezet tudja a pap önzetlenségéről szóló leckét, a lusta 
pap pedig igényeli magának, hogy úgy hallgassák, mintha Isten be-
szélne belőle, holott meg sem beszélte Istennel azt, amit mond. Ketten 
állottunk a tükör előtt. Lássa meg benne ki-ki a maga hibáját! Ámen.

Vigyázz!
VÍZKERESZT UTÁNI UTOLSÓ VASÁRNAP – 1964. JANUÁR 19.

„És noha ő ennyi jelt tett vala előttük, mégsem hivének ő benne: hogy beteljesedjék 
az Ésaiás próféta beszéde, a melyet monda: Uram, ki hitt a mi tanításunknak? És 
az Úr karja kinek jelentetett meg? Azért nem hihetnek vala, mert ismét monda 
Ésaiás: Megvakította az ő szemeiket, és megkeményítette az ő szívöket; hogy 
szemeikkel ne lássanak, és szívökkel ne értsenek, és meg ne térjenek, és meg ne 
gyógyítsam őket. Ezeket mondá Ésaiás, a mikor látá az ő dicsőségét; és beszéle ő 
felőle. Mindazáltal a főemberek közűl is sokan hivének ő benne; de a farizeusok 
miatt nem vallák be, hogy ki ne rekesztessenek a gyülekezetből: mert inkább 
szerették az emberek dícséretét, mintsem az Istennek dícséretét.” ( Jn 12,37–43)

Turoczy.indd   84Turoczy.indd   84 2013.10.07.   13:15:542013.10.07.   13:15:54



85

Vízkereszt utáni utolsó vasárnap 

Téli időben a rádió reggeli hírei után sokszor hallhatjuk a fi gyelmez-
tetést: Járművezetők, gyalogosok, vigyázat, síkos az út!

Ez az ige is, amit az egyház a mai vasárnapra kirendelt, egy ilyen 
nagy felszólítás. Akármilyen nagy a rádió nyilvánossága, ez a felszó-
lítás még több embernek szól, függetlenül attól, hogy hallja-e, vagy 
nem hallja, megszívleli-e, vagy nem szívleli: Vigyázat, síkos az út! Van 
egy énekünk is, amely erről szól: „Lelkem, vigyázz serényen, buzgón 
fohászkodjál, hogy a síkos ösvényen meg ne csuszamodjál!”

Farsang idején ez az ige, mely az egyház rendelése alapján szól 
hozzánk, lelki vonatkozásban akar fi gyelmeztetni arra, hogy: Vigyá-
zat, síkos az út! Aki nem vigyáz, pórul járhat, lábát törheti, vagy más 
szerencsétlenség érheti, de aki ennek az igének fi gyelmeztetésére nem 
vigyáz, azt még nagyobb veszedelem éri, mert „mit használ az embernek, 
ha az egész világot megnyeri is, de az ő lelkében kárt vall” ( Mt 16,26)?!

Mire kell vigyáznunk? 
Ez az ige először is azt köti lelkünkre:

1. Vigyázz, mert a kegyelem ideje lejár!
Aki közelebbről ismeri János evangéliumát, az tudja, hogy János apos-
tol rövidre fogja Jézus nyilvános működésének leírását, de annál rész-
letesebben tárgyalja élete utolsó idejét. János 13. fejezetében kezdődik 
az utolsó hét eseményeinek leírása. Ezzel szinte lezárja Jézus nyilvános 
működését. Nem természetes dolog ez emberileg sem, hiszen Jézus 
ebben az időben még nem volt több, mint harminchárom éves. Ki 
gondolt volna arra, hogy egy harminchárom éves fi atalember életének 
és szolgálatának az utolsó napjait éli? Inkább az lett volna természetes, 
ha Jézus is így gondolkozott volna: előttem a jövő, előttem a pálya, s 
ha a hallgatósága is így gondolkodott volna akkor, mikor Jézus igehir-
detésének sürgetését hallotta: Nem kell sietni, ráérünk még! Mire való 
ez a nagy nyugtalanság, nem sietős a dolog! Hiszen én élek, és Jézus is 
él, munkálkodik, hogyne kellene hát a dolgot jobban meggondolni? 

Pedig mi nem tudhatjuk, mikor jár le a kegyelmi idő, mikor szünteti 
be Jézus tanításait, csodatételeit, bizonyságtételeit és gyógyításait. Ez 
az emberi élet legnagyobb kiszámíthatatlansága. Kiszámíthatatlan, 
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hogy meddig élek. Senkinek sincs homlokára írva, hogy mennyi évet 
ér meg. Nem tudhatjuk még azt sem, hogy megérjük-e a mai estét, s 
átmegyünk-e majd a következő évbe, vagy hogy szeretteinket mikor 
kell koporsóba fektetni. Ennél azonban még kevésbé tudhatjuk, hogy 
mikor jár le Istennel való életünk, az örök életünk lehetősége egyszer 
s mindenkorra, mert a kegyelem ideje addig tart, amíg megtérhetünk.

Jézus hallgatósága nem gondolt arra, hogy a kegyelem ideje lejárhat. 
Vajon mi gondolunk-e erre? Hogy nem mindig mehetek majd temp-
lomba, mikor én szeretnék. Nem mindig nyúlhatok Isten igéje után, 
hogy táplálkozzam belőle, mert lehet, hogy az éhség ott van szívemben 
az ige után, de nincs mód rá, hogy Bibliához jussak. Elvétetik tőlem az 
ige, lejár a kegyelem ideje. Ezért nem lehet halogatni a megtérést, mert 
mi időbizonytalanságban szenvedünk. Csak a ma a mienk, a holnap 
felett már nem rendelkezünk, az nincs hatalmunkban.

A mai napra kirendelt igeszakasz előtti utolsó mondat így hangzik: 
„Ezeket mondá Jézus, és elmenvén, elrejtőzködék előlük.” Ez történik, mikor 
lejár a kegyelem ideje. Elmegy tőlünk Jézus, mert neki is útja van, mint 
nekünk is, de ezek az utak nem mindig találkoznak. Vannak áldott 
pillanatok, mikor a mi utunk meg Krisztus útja keresztezi egymást, 
találkozik egymással, és van úgy is, mikor távolodik egymástól a két 
út, és talán soha többé nem lesz találkozás. És ha nem is megy el, ha 
itt marad is, sokszor elrejtőzködik előlünk. És ebben nem az az igazán 
megdöbbentő, hogy Jézus eltűnik látóhatárunkról, mert vannak esetek 
a Bibliában, amikor Jézus úgy menekül meg ellenségeitől, hogy egysze-
rűen eltávozik úgy, hogy észre sem veszik − de az a legborzasztóbb, 
mikor Jézus ott van, és én nem látom, mert „megvakultam” arra, hogy 
lássam, vagy Jézus „elrejtőzködött” előlem, s így dacára annak, hogy 
ott van, nem tudok róla tudomást szerezni.

Ez igének első fi gyelmeztetése: Jézusnak joga van arra a magatartás-
ra, hogy egyszer lezárja a kegyelem idejét, mert ő mindent elkövetett 
azért, hogy az ember a kegyelemre rátaláljon, és a kegyelem rátaláljon 
az emberre. Senki a világon, aki elkárhozott, vagy el fog kárhozni, 
Jézusnak nem tehet szemrehányást azért, mert ő nem kereste őt, vagy 
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nem állította meg élete útján, nem fi gyelmeztette veszedelemre, mikor 
a szakadék szélén járt.

Mikor a nagy menyegzőről szóló példázatot mondotta Jézus, ott 
is volt valaki, akinek nem volt menyegzői ruhája. Ez az ember Jézus 
számon kérő szavára egy szó mentséget sem tudott szólni. Hallgatott. 
Milyen bőbeszédű lehetett, mikor a szolgák a palota kapujában meg-
állították azzal, hogy ilyen ruhában nem lehet bemenni, fel kell venni 
a király által ajándékozott ruhát! Mikor azt mondták, vesd le a magad 
ruháját, ebben nem jelenthetsz meg a király előtt! Hogy tudott akkor 
debachálni a rendelkezés ellen! De mikor Isten számon kérte őt, akkor 
csak hallgatni tudott.

Vedd hát tudomásul: Jézusnak joga van erre a kemény magatar-
tásra! Joga van azért, mert az ember magatartása Jézusnak fájdalmat 
okoz. A felolvasott szakasz egy élet eredménytelenségéről szól: Ki hitt 
a mi beszédünknek?! Akik hittek a főpapok közül, azok sem merték 
megvallani, hanem gyáván meghunyászkodtak, ahelyett, hogy bátran 
bizonyságot tettek volna. Ésaiás írja le ezt a szomorú mondatot, de 
az Úr beszél az ő ajkán keresztül: Ki hitt a mi tanításunknak? Én az 
utolsó órákat élem, és mindent megtettem azért, hogy az emberek 
rátaláljanak a kegyelemre! Éjjel-nappal hirdettem az igét, emberek 
hallották, nyomorékok meggyógyultak, vakok látnak, bénák járnak, 
hát mit csináljak még? Eredmény semmi!

Hát ez az, ami olyan súlyossá és keménnyé teszi Jézus beszédét 
utolsó nyilvános működése alkalmával. Vigyázz, vigyázz ember! Lejár 
a kegyelmi idő, amit az Úr elénk szabott! Nincs olyan ember, akinek ne 
volna kegyelmi ideje, de nincs olyan ember sem, aki kegyelmi idejének 
hosszúságát maga szabhatná meg. Ma még szabad, ma még lehet, de 
holnap már nem biztos, hogy lehet. A holnap nincs hatalmadban sem 
neked, sem nekem!

A másik fi gyelmeztetése az igének így fogalmazható meg:

2. Vigyázz, mert egy a szükséges dolog!
Jézus hallgatósága nem törődik Jézus munkájának gyümölcsével. Úgy 
gondolkozik: ezt a dolgot még meg kell gondolni, ebben még nem 
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kell dönteni – és nem látják a jelentőségét annak a munkának, amit 
Jézus életében és lelkében el akar végezni. Úgy látják, hogy a földi 
dolgok fontosabbak vagy legalábbis időszerűbbek, mint a Jézus által 
hirdetett dolgok. Hallgatósága azért nem törődik a bizonyságtétellel, 
mert közönyös iránta. Úgy gondolják, hogy Jézus tanítása legfeljebb 
fűszerezése az életnek, de nem döntő jelentőségű kérdése a léleknek. 
Csodáit értékelték, tolongtak hozzá ilyenkor, a gyógyíthatatlan esetek 
jöttek egymás után elő azért, hogy Jézus gyógyítsa meg őket. Tanítá-
saiban is gyönyörködtek, azt mondották, hogy ilyen hatalmasan még 
senki sem prédikált – de azután nem történt semmi! Követni nem 
követték. Akik követték is, csak ideig-óráig követték. A kereszten egy 
pár asszonyt és egy férfi t kivéve magára maradt az, akinek életében 
ezrek hallgatták prédikációját.

Hány ember van ma is, aki úgy gondolja, hogy ezen a világon a 
legelhanyagolhatóbb Jézus és az ő tanítása. Minden más előbbre va-
ló: az egészség, étel, ital, ruha, a fi zetés – mondjuk talán így: a munka 
– előbbre való, mint Jézus. Ő az utolsó. Jézus pedig azt mondja: én 
vagyok az egyetlen szükséges dolog!

Itt csupa olyan emberről van szó az igében, akik ezt nem látják, vagy 
csak egy ideig látták. Nyilvánvaló, hogy ezeknek életében is elkövetke-
zett az idő, amikor meg kellett látniok, hogy életük legnagyobb ostoba-
sága és gyalázata az, hogy az egy szükséges dologra nem ismertek rá. 
Itt járt köztük Jézus, alkalmuk volt látni, hallgatni, csodáit élvezni vagy 
orvosi működése következtében meggyógyulni, minden itt történt 
szemük előtt, és minden mással törődtek, csak vele nem. A közönyös 
emberek mérhetetlen áradata veszi körül Jézust nemcsak régen, hanem 
most is. Pedig hidd el, testvérem, hogy te is és én is, mindnyájan rá kell, 
hogy jöjjünk arra, hogy egy a szükséges, és ez Jézus Krisztus!

Ismered Lk 16-ból a gazdag és Lázár történetét. A gazdagnak min-
dene megvolt, amit szíve, szája kívánt. Mindenki irigyelhette őt. Min-
dennap dúsan megrakott asztal mellett ült vendégeivel, úgy élt, mintha 
soha nem kellett volna meghalnia. Nem is az volt a tragédiája, hogy 
meg kellett halnia, hanem az, hogy az egy szükséges dologra nem 
gondolt idejében. Mikor becsukódott szeme a földi gyönyörök látására, 
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akkor nyílt meg szeme annak meglátására, hogy életében ott követte 
el a legnagyobb hibát, hogy nem törődött az örökkévalósággal. Nézd, 
hogyan könyörög a kárhozatból: Atyám, Ábrahám! Legalább küldd 
el Lázárt a hozzátartozóimhoz, hogy megüzenhessem testvéreimnek 
a pokolból, hogy térjenek meg, és vigyázzanak, hogy ide a gyötrelem 
helyére ne jussanak! Én itt már látom, hogy egy a szükséges dolog, csak 
én elkéstem vele és róla.

Nem ez az egyetlen hely a Bibliában, amely nagyon kemény és 
határozott üzenetet mond minden közönyös ember számára. Egy 
másik gazdag emberről is szól Lukács evangéliuma, akinek élete nem 
kifogásolható annyira, mint az előbbi gazdagé. Ez az ember a föld-
művelés területén jó szakember, virágzó gazdasága van, raktárait, 
magtárait akarja bővíteni, mert munkája és bölcsessége révén nagy 
aratási eredményt tud felmutatni. Mindez dicséretes dolog, csak az a 
baj, hogy mindennel törődik, csak a lelkével nem! Mindenre van kedve, 
ideje, energiája, csak lelkével nem törődik. Nem érdekli a lélek kérdése. 
És jön a kemény szó Jézus ajkán: Te bolond! Még ez éjjel számon kérik 
tőled a lelkedet, és akkor mindaz, amiért életedet feláldoztad, amiért 
verítékeztél, koplaltál, halálra dolgoztad magadat, kiéi lesznek? Látod, 
nem volt jó a mértéked! Arra fordítottál több időt, amire kevesebb is 
elég lett volna, és nem fordítottál semmi időt, fáradságot, erőt arra, ami 
az örökkévalóság kérdése. Vigyázz! Mert ha az egy szükséges dolgot 
elveszted, akkor mindent elvesztettél!

3. Vigyázz, mert a gyáváknak nincs helyük Isten országában!
Az ige e harmadik üzenete a 42–43. versben van. „Mindazáltal a főemberek 
közűl is sokan hivének ő benne; de a farizeusok miatt nem vallák be, hogy ki ne 
rekesztessenek a gyülekezetből: mert inkább szerették az emberek dícséretét, mint-
sem az Istennek dícséretét.” Mintha ez a két vers kilógna ez igeszakaszból. 
Főemberekről van szó, akik hittek Jézusban. Jézus az embereket nem 
külsőség alapján értékelte. Előtte a főember és az egyszerű rabszolga 
ugyanannak az emberi méltóságnak a képviselője volt, de azért mégis-
csak azt kell mondani, hogy a főembereknek nyitottabb volt a szemük, 
tágasabb a látásuk, nagyobb a lelki műveltségük, mert ők nem világi, 
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hanem egyházi dolgokban voltak főemberek azok között, akik hittek 
Jézusban. Egy hatalmas tábor verődött össze, akik hittek Jézusban 
éppen a főemberekből, csak nem merték ezt megmutatni. Ott voltak, 
mikor prédikált, de ki tudja, hol rejtőztek a prédikáció alatt! Talán egy 
eperfa lombjai alatt, mint Zákeus, vagy csak éjjel mertek odamenni, 
mint Nikodémus, mikor senki sem látta, és senki nem mondhatta, 
hogy „te is az ő tanítványai közül való vagy”! Szegény gyáva emberek! 
Megoldották életük legnagyobb kérdését, megtalálták a Messiást, csak 
nem mertek róla beszélni. Gyávák voltak.

Emberileg van rá magyarázat: a vak meggyógyításánál is az történt 
– írja János –, hogy a vakot a tanács elé cipelik, és ott faggatják: Miképp 
gyógyultál meg? Ki volt, aki meggyógyított? És mikor őszintén meg 
akarja mondani, hogy Jézus gyógyította meg – nem tudom ki, csak azt 
tudom: vak voltam, s most látok –, el akarják némítani. Kirekesztik a 
gyülekezetből. Akkoriban ez volt a legnagyobb büntetés. Mindez a 
főemberek előtt játszódott le, de nem mertek szólni semmit Jézus érde-
kében, mert féltek, hogy ők is átok alá kerülnek, mint a meggyógyított 
vak. Úgy gondolkodtak: okosan kell viselkedni, nem kell plakátra ra-
gasztani azt, hogy hiszünk Jézusban! Gyávák voltak. Poltron emberek. 
Nem tudták, hogy egyszer megírja János apostol a Jelenések könyvében 
azt, hogy a gyáváknak helye a kénköves tüzes tóban lesz. Azok lesznek 
az elsők, akik oda bevettetnek. Nem a gyilkosok és a háborús uszítók 
és nem a paráznák és rablók, ezeknek sorsa is a kénköves tüzes tó, de 
a listavezetők a gyávák lesznek ( Jel 21,3).

Nem kell erről neked sem sokat beszélni, elég, ha csak annyit mon-
dok, neked is szól a fi gyelmeztetés: vigyázz, mert a gyáváknak nincsen 
helyük az Isten országában!

Az utolsó vigyázásra intő szó ebben az igében pedig az:

4. Vigyázz, mert egyszer nem lehet többé megtérni!
Milyen emberekről van itt szó? Jézus harsonával kiáltja a világba: Térje-
tek meg, mert elközelített az Isten országa! Jézus nem tesz különbséget 
emberek között: te térj meg, neked nem kell megtérned! Itt arról beszél, 
hogy vannak, akiknek csak ezt lehet már mondani: ne térjetek meg! 
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(40. v.) Nagy fájdalom tölti el a szívét, mikor kénytelen hirdetni: Nem 
térhettek többé meg! Megkeményedtek… Ezt olvassuk: „És noha ő ennyi 
jelt tett vala előttük, mégsem hivének ő benne: hogy beteljesedjék az Ésaiás próféta 
beszéde, a melyet monda: Uram, ki hitt a mi tanításunknak? És az Úr karja kinek 
jelentetett meg? Azért nem hihetnek vala, mert ismét monda Ésaiás: Megvakította 
az ő szemeiket, és megkeményítette az ő szívöket; hogy szemeikkel ne lássanak, és 
szívökkel ne értsenek, és meg ne térjenek, és meg ne gyógyítsam őket.” (37–40. v.)

Figyeld meg, itt nem megkeményedésről van szó, itt megkemé-
nyítésről. Mind a kettő igaz, de ez a második több, mint az első, mert 
a megkeményedés természetes folyamat. Egy olyan ösvény, amelyet 
sokan taposnak, megkeményedik, egy olyan szív, amely tudatosan vagy 
következetesen elzárkózik Isten elől, megkeményedik és megvakul 
Isten számára. Itt azonban arról van szó, hogy ez nem természetes 
folyamat az Isten elől elzárkózó ember életében, hanem ez Isten ak-
tusa. Isten keményíti meg ezeknek az embereknek szívét, vakítja meg 
szemét és süketíti meg fülét. Ez a büntetése az Isten világossága elől 
való állhatatos elzárkózásnak.

Először nem akartak hinni, azután nem tudtak már hinni. Hogy 
hogyan ment át egyik állapotból a másikba az ember, ki tudná ezt már 
lélektanilag megfejteni és megmagyarázni! Maguk sem vették észre, 
és megvakultak, hogy egyre messzebbről hallják az igét, s egyszer már 
nem is hallják. Szól az ige, de nem értik, nem tudják appercipiálni. 
Elvétetett tőlük az ige.

Lehet, hogy azt gondolod: nagyon kemény beszéd ez! Hadd mond-
jam meg: ezt nem én találtam ki, ez nem teológiai eszmefuttatás, ez ige, 
maga Jézus mondotta. Ennek az igének az a súlya és jelentősége, hogy 
Jézus ezt nem általánosságban mondotta: emberek, vigyázzatok, nagy 
veszedelmek várnak rátok az élet síkos országútján, hanem személyes 
üzenetként mondotta, és az egyes embert fenyegető veszedelmet akar-
ja elhárítani az ember életéből. Ezért hát mindazt, amit mondottam, 
ebben az egy mondatban szeretném összefoglalni: Testvér, vigyázz! 
Keresd az Urat, amíg megtalálható, mert nem mindig található meg! 
Ámen.
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HETVENED VASÁRNAPJA – 1954. FEBRUÁR 14.

„Levetvén azért minden gonoszságot, minden álnokságot, képmutatást, irígykedést 
és minden rágalmazást, mint most született csecsemők, a tiszta, hamisítatlan tej 
után vágyakozzatok, hogy azon növekedjetek; mivelhogy ízleltétek, hogy jóságos 
az Úr. A kihez járulván, mint élő, az emberektől ugyan megvetett, de Istennél 
választott, becses kőhöz, ti magatok is mint élő kövek épüljetek fel lelki házzá, 
szent papsággá, hogy lelki áldozatokkal áldozzatok, a melyek kedvesek Istennek 
a Jézus Krisztus által.” ( 1Pt 2,1–5)

Drága ajándéka Istennek az emberi szó. Ezzel értetjük meg magunkat. 
Ezzel fejezzük ki gondolatainkat, érzéseinket, szándékainkat. Mikor 
azonban a lélek legbelsőbb dolgaira kerül szó, gyengének bizonyul a 
legékesszólóbb ajak is. Ilyenkor menekül az ember a képekhez, ha-
sonlatokhoz, s így próbálja megkerülni, körülírni a kifejezhetetlent, 
láttatni azt, amit szavakkal nem tud hallhatóvá tenni.

Péter apostol is így járt a mai szentleckében. Arról akar szólni, hogy 
a keresztyén ember nem maradhat meg ugyanabban az állapotban, 
hanem növekednie kell. El is kezdi értelmes szavakkal magyarázni, 
hogy miben áll ez a lelki növekedés. A növekedő gyermek kinő a gyer-
mekruhákból. Kénytelen levetni, s nem veszi fel többé, mert egyszerűen 
nem megy már rá. Így kell levetni a keresztyén embernek is minden 
álnokságot, képmutatást, irigykedést és minden rágalmazást, szóval 
minden gonoszságot. Itt egyszerre abbahagyja a magyarázó leírást. 
Úgy érzi, hogy a lelki növekedés ennél sokkal több. Abba is hagyja a 
magyarázkodást, és színes képekben próbálja megláttatni olvasóival, 
hogy mi a lelki növekedés. Merész képes beszédében egymásra hal-
mozódnak a képek. Próbáljuk szétválasztani őket, s mindegyiknek 
üzenetét vegyük külön szemügyre!

1. Három képet használ az apostol. Ezek között az első a csecsemő képe. 
Azt mondja: Legyetek olyanok, mint a most született csecsemő, aki 
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először szívta tele magát a meleg, édes anyatejjel, megízlelte annak jó-
ságát, s azóta egy vágy tölti el egész parányi életét: vágy az anyatej után.

Ez a kép mindenekelőtt arra fi gyelmeztet, hogy a lelki növekedés 
bizonyos alapvető dolgok frissességének megőrzésében áll. Mindig 
most született gyermeknek kell maradnunk. Megtérésünknek és új-
jászületésünknek mindig olyan frissnek kell maradnia, mintha most 
történt volna meg. Szájunkban ott kell, hogy legyen az a csodálatos 
Isten-íz, melyet akkor tapasztaltunk, mikor a megtérésben először íz-
leltük igazán, hogy jóságos az Úr, s ez a jóság nemcsak rólunk való gon-
doskodó atyai szeretet, bajoktól megoltalmazó hatalom, hanem értem 
véres áldozatot vállaló kegyelem. Isten megismétlődő bűnbocsánatának 
mindig oly megrendítően újnak kell lennie, mint mikor először hang-
zott el fölöttem, kétségbeesetten Isten haragját váró, szorongó szívem 
számára szinte megfoghatatlanul: Megbocsáttattak néked a te bűneid.

Ahol ez nem így van, ahol a megtérés és újjászületés nem a jelen 
eseménye, hanem a múlt drága emléke csupán, ott megállt a lelki nö-
vekedés, s megindult a visszaesés. A vitrinbe tett drága emlékre csukott 
ajtó mellett is rászáll a por, az élmény megfakul, s olyan lesz, mint 
megszáradt, porlepte, régi menyasszonyi csokor. A csókok megszo-
kásból vagy udvariasságból, avagy kötelességből megmaradnak, de 
nincs bennök többé az első csók íze. Ez az az állapot, mely ellen az 
Jézus panasza: Az első szeretetet elhagytad. Nem olyan számodra 
többé Isten irántad való szeretete, mint először volt, s te sem szereted 
őt már úgy, mint először szeretted.

Lehet, hogy te erre azt mondod, hogy könnyű frissen megőrizni egy 
megrendítő, hirtelen megtérést és újjászületést, mint Péternél a nagy 
halfogást vagy Pálnál a damaszkuszi utat, nékem azonban nem volt 
ilyen hirtelen és megrendítő élményem. Ha ilyen nem volt, akkor is 
elkövetkezett számodra egy olyan pillanat, amelyben hittel meg tudtad 
ragadni, hogy Isten megbocsátotta bűneidet, gyermekévé fogadott 
és szeret téged. Ennek az ízét őrizd meg akkor állandóan frissen! Ha 
pedig azt mondod, hogy néked ilyen tapasztalatod sem volt, akkor 
nem tudok mást mondani néked, mint csak azt, amit Jézus mondott 
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Nikodémusznak: Ha valaki újonnan nem születik, nem láthatja Isten 
országát. Szükség néked újonnan születned ( Jn 3,3–7).

Egy másik tanítása is van a csecsemő képének. A csecsemő vágyódik 
az anyatej után. Az egészséges gyermekkel együtt születik ez a vágy. 
Senki sem magyarázza meg neki, hogy szüksége van rá, s hol található. 
Az egészséges keresztyén élet is így vágyódik Isten igéje után. Tudja, 
hogy abban van benne minden, ami megmaradásához és növekedésé-
hez szükséges. A lelki kenyér után való éhség nemcsak feltétele a növe-
kedésnek, hanem egyetlen jele is. Amint az étvágytalan gyermek beteg, s 
ezért satnyul, ugyanúgy az a keresztyén ember is, aki csak kötelességből 
olvassa a Bibliát, vagy egészen rá is unt, az a lelki elsatnyulás útján van. 
Tudsz-e úgy vágyódni Isten igéje után, mint a gyermek az anyatej után? 
Tudsz-e sírni érte, és tudod-e szent erőszakoskodással követelni?

2. A második kép, amit az apostol használ, a templom képe, vagy amint 
ő mondja: az élő kövekből épült lelki ház. Így ír az apostol: „A kihez – 
tudniillik az Úrhoz – járulván, mint élő, az emberektől ugyan megvetett, de 
Istennél választott, becses kőhöz, ti magatok is mint élő kövek épüljetek fel lelki 
házzá…” (4–5. v.) Lehet, hogy amikor az apostol ezeket a sorokat leírja, 
a jeruzsálemi templom építésére gondolt, hiszen ez volt az ő egyetlen 
templomuk. Azt mondják, hogy a jeruzsálemi templom köveit nem a 
helyszínen faragták, hanem a kőbányákban, s onnan készen kifaragva 
hozták a templomépítés helyére, s ott minden nagyobb munkazaj nél-
kül csak szépen összeállították. A szétszórt kövekből így épült meg a 
templom. Megvolt tehát a templom azelőtt is, mielőtt megépült, csak 
szétszórt darabokban. Isten pedig nem szétszórt templomköveket, 
hanem egybeépült templomot akar.

A keresztyén növekedésnek sem az a célja, hogy a keresztyénség 
kertjében egyéni díszpéldányok nőjenek, hanem az, hogy Jézus Krisz-
tushoz mint örök fundamentumhoz eljusson minden, Isten teremtő és 
kegyelmes keze által formált keresztyén egyén, s benne és rajta szent 
templommá, élő közösséggé épüljön. A keresztyén növekedés célja 
tehát: belenőni a gyülekezetbe. A gyülekezet Isten temploma, de nem 
kőből épített művészi templom, hanem élő emberekből épülő lelki ház, 
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a szentek közössége. Amint a csecsemő képe a hitben való növekedés-
re, úgy a templom képe a szeretetben való növekedésre tanít minket.

A szentlecke első versében csupa olyan bűnök levetéséről beszél az 
apostol, amelyek a felebaráti szeretet ellen vannak, tehát a gyülekezeti 
közösség megbontását idézik elő. Ezért kell a keresztyén embernek 
levetnie a gonoszságot, amely örülni tud a felebarát kárának, az álnok-
ságot, amely kárt okoz a testvérnek, a képmutatást, amely megcsalja az 
atyafi t, az irigységet, amely elkeseríti a másik embert s a rágalmazást, 
amely megmételyezi az együttélés levegőjét.

Kinőttél-e már ezekből, mint óembered régi gyerekruhájából? Ér-
zed-e, hogy a szeretet nélküli keresztyén ugyanolyan nevetséges fi gura, 
mint mikor a felnőtt ember régi gyermekruhájába próbál öltözni? 
Harcolsz-e ellene? Élő kő vagy-e a gyülekezet lelki házában, vagy kü-
löncködve extra utakon jársz, s bontod a szentek közösségét?

3. A harmadik kép, amit az apostol használ, a szent papság képe. Így 
fejeződik be a szentlecke: „…épüljetek fel (…) szent papsággá, hogy lelki 
áldozatokkal áldozzatok, a melyek kedvesek Istennek a Jézus Krisztus által.” (5. v.) 
A papság papi gyülekezet. Az apostol előtt tehát nem olyan gyülekezet 
képe áll, amelyben van egy pap, az dolgozik, s a többiek vagy csupán 
tétlen szemlélői a szakadásig dolgozó pap verítékes küzdelmének, vagy 
legfeljebb élvezői annak, esetleg csak igényes bírálói…, hanem olyan 
gyülekezetre gondol, mely a szó szoros értelmében papi gyülekezet, 
amelyben tehát minden egyháztag pap. Mégpedig nem csupán olyan, 
akinek papi jogai vannak, hanem olyan, akinek papi kötelességei is 
vannak, s ezt vállalja. Egy gyülekezet, melynek minden tagja dolgozó 
pap! Amíg tehát a csecsemő képe a hitben való, a templom képe a 
szeretetben való növekedésről tanít, addig a szent papság képe a keresz-
tyén munkában, a szolgálatban való növekedésre hívja fel a fi gyelmet.

A keresztyén növekedésnek tehát nem az a célja, hogy egy szent 
család otthonában jól érezze magát a keresztyén ember, s sütkérez-
zen ott a kölcsönös szeretet melegében, hanem az, hogy a gyülekezet 
munkaközösség legyen, melyben mindenki dolgozik Isten országáért. 
A munkát is megmondja az apostol, amit minden élő, egészséges, 
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növekedő keresztyénnek vállalnia kell. Az Ótestamentum papságá-
nak fő szolgálata az áldozatok bemutatása volt. Az áldozat az Isten 
és az ember közötti megbékélés útja volt. A papság szolgálata tehát a 
békéltetés szolgálata. Ebben kell részt vennie minden keresztyénnek. 
Aki ezt nem vállalja, aki nem hajlandó dolgozni valamit az egyházban, 
az a lusta, tétlen emberek sorsára jut, elsatnyul.

Érzed-e, hogy állandóan szól az Úr a hivalkodó keresztyénekhez: 
Jöjj, és dolgozz az én szőlőmben! ( Mt 20,4) Mit dolgoztál ma azért 
hívogatással vagy bizonyságtétellel, hogy valaki rátaláljon Istenre, s 
megbékéljen vele?

Mint az atya rég nem látott gyermekét, úgy mustrál ma végig minket 
Isten, s kérdi tőlünk: Nőttél-e, édes gyermekem? Ámen.

Meg ne vessétek azt, aki szól!
HATVANAD VASÁRNAPJA – 1954. FEBRUÁR 21.

„Vigyázzatok, meg ne vessétek azt, a ki szól; mert ha azok meg nem menekültek, 
a kik a földön szólót megvetették, sokkal kevésbbé mi, ha elfordulunk attól, a ki a 
mennyekből vagyon, kinek szava akkor megrendítette a földet, most pedig ígéretet 
tesz, mondván: Még egyszer megrázom nemcsak a földet, hanem az eget is. Az 
a »még egyszer« pedig jelenti az állhatatlan dolgoknak mint teremtményeknek 
megváltozását, hogy a rendíthetetlen dolgok maradjanak meg. Annakokáért 
mozdíthatatlan országot nyervén, legyünk háládatosak, melynél fogva szolgál-
junk az Istennek tetsző módon kegyességgel és félelemmel. Mert a mi Istenünk 
megemésztő tűz.” ( Zsid 12,25–29)

Egyházunkról sokszor mondjuk és valljuk, hogy az ige egyháza. Így is 
van. Hálásak is vagyunk érte. Úgy nézünk erre a tényre mint Isten drága 
ajándékára. Isten minden ajándéka felelősséggel jár. Minél nagyobb az 
ajándék, annál nagyobb a felelősség. Akinek több adatik, attól több kí-
vántatik is. Az ige ura az igével kapcsolatban az ige egyházának híveitől 
kíván a legtöbbet. Ha így nézünk erre a kérdésre, dicsekedés helyett 
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egyszerre szégyenkezés tölti el a szívünket. Nem gőgösen verjük a mel-
lünket, mondván: Mi állunk leginkább az ige fundamentumán!, hanem 
bűnbánattal verjük a mellünket, s így szólunk: Mi vétünk legtöbbet 
Isten igéje ellen! S egyszerre nem mások felé kiáltjuk: „meg ne vessétek 
azt, a ki szól”, hanem magunknak szóló fi gyelmeztetésnek érezzük.

1. Meg ne vessétek azt, aki szól, mert az ige Isten szava!
Így kezdődik a mai szentlecke: „Vigyázzatok, meg ne vessétek azt, a ki szól; 
mert ha azok meg nem menekültek, a kik a földön szólót megvetették, sokkal 
kevésbbé mi, ha elfordulunk attól, a ki a mennyekből vagyon…” (25. v.) A Bib-
lia tehát nem Isten egyszer valamikor e földön elhangzott igéjének, 
szavának nyomtatásban való megörökítése csupán, hanem ma is Isten 
szava hozzánk. Isten nemcsak szólt benne egykor, hanem ma is szól 
benne. Sokszor gondolunk arra, mennyivel nagyobb hatása lenne az 
igének, ha nem egy ilyen történeti emléket, egy több ezer esztendős 
könyvet használna fel hozzánk intézendő szavainak közlésére, ha nem 
a szemünkön keresztül közeledne hozzánk, hanem a fülünkön át… Ha 
úgy hallanánk a szavát, mint egykor a bűneset után az első emberpár: 
„Hol vagy?” ( 1Móz 3,8−10), vagy ahogyan Mózessel beszélt. Mózessel 
„hangosan” beszélt ( 2Móz 19,19) és színről színre, amint szokott ember 
szólani barátjával ( 2Móz 33,11). Számunkra Isten már nem földön szóló, 
hanem mennyből szóló. Azt gondoljuk, hogy mivel így messzebbre 
került tőlünk a hangforrás, gyengébb lett a hang ereje is. Ezt a mente-
getődzést töri össze a szentlecke. Az, hogy Isten hozzánk a mennyből 
szól, nem mentség a számunkra, hanem csak még nagyobb felelősség. 
Égi hangként kell fogadnunk Isten igéjét. Úgy, mint egykor Keresztelő 
János Jézus megkeresztelésekor ezt az égi szózatot: „Ez amaz én szerelmes 
fi am, a kiben én gyönyörködöm.” ( Mt 3,17) Vagy mint az oszlopapostolok a 
megdicsőülés hegyén a felhőből jövő szózatot: „Ez amaz az én szerelmes 
fi am, (…) őt hallgassátok.” ( Mt 17,5) Vagy ahogyan Jézus hallotta a feleletet, 
mikor a templomban így imádkozott: „Atyám, dicsőítsd meg a te nevedet! 
Szózat jöve azért az égből: Meg is dicsőítettem, és újra megdicsőítem. A sokaság 
azért, a mely ott állt, és hallotta vala, azt mondá, hogy mennydörgött: mások 
mondának: Angyal szólt néki.” ( Jn 12,28–29)
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Maga Isten szól tehát hozzád az olvasott és a hirdetett igében. Hall-
gatod-e olyan megrendüléssel, mint valami egyenesen hozzád intézett, 
égből jövő szózatot?

2. Meg ne vessétek azt, aki szól, mert az ige elleni bűnt Isten személyes sértésnek veszi!
A szentlecke imént felolvasott első verse arról beszél, hogy aki nem 
helyesen viszonyul az igéhez, az nem a Bibliát veti meg, hanem azt, aki 
benne szól, Istent; aki elfordul attól, aki a földön szól, nem az igehirdető 
embertől fordul el, hanem attól, aki a mennyekből vagyon. Istent nézi 
le, Istentől fordul el, Istent veti meg, aki az igéhez nem kellő hódolattal 
nyúl. Úgy is bűnhődik, mint a felségsértő, mert a mi Istenünk meg-
emésztő tűz (29. v.).  5Móz 4,24, ahonnan ez a kemény mondat idézve 
van, még hozzáteszi: „féltőn szerető Isten ő”, aki  Jer 1,12-ben megmondotta: 
„gondom van az én igémre”. Még Jézus is ilyen kemény, mikor az igéről 
van szó. Ezt mondja: „A ki megvet engem, és nem veszi be az én beszédeimet, 
(…) a beszéd, a melyet szólottam, az kárhoztatja azt az utolsó napon.” ( Jn 12,48)

Az igével szemben milyen magatartás az, amit ilyen személyes 
sértésnek vesz Isten? Nemcsak az felségsértő, aki sutba dobja a Bib-
liáját, vagy eladja a hulladékgyűjtőnek, vagy felhasználja alágyújtó-
nak, esetleg a vékony papírját cigarettapapírnak, hanem az is, aki ott 
hagyja porosodni a könyvszekrényen vagy a ládafi ában. Nemcsak az, 
aki közönyös az Isten szava iránt, hanem az is, aki nem tanítványa, 
hanem mestere akar lenni az igének. Sokan vannak, akik mikor igét 
olvasnak vagy hallgatnak, abban a lelkiállapotban helyezkednek el, 
hogy ők vannak felül, s az ige alul. Nem az ige tanítja őket, hanem ők 
tanulmányozzák az igét. Vizsgálgatják, mint valami mikroszkóp alá 
tett tárgyat, törik a fejüket rajta, magyarázzák másoknak, mint valami 
katedrán ülő mester ahelyett, hogy leülnének az ige lábai elé tanulni, 
mint valami tanítvány. Papok és hívők is sokszor elfelejtik, hogy nem 
urai az igének, hanem szolgái. – Arról azután nem is kell bővebben 
beszélni, hogy ebbe a csoportba tartozik bele mindenki, aki csak hall-
gatója vagy olvasója az igének, de nem megtartója.

Nem veted-e meg Istent most is, mikor pedig azért jöttél el temp-
lomba, hogy tiszteld?
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3. Meg ne vessétek azt, aki szól, mert az ige félelmetes!
Ennek igazolására elég lenne az, amit eddig mondottunk, az tudniil-
lik, hogy Isten azonosítja magát az ő igéjével. A szentlecke még mást 
is mond: Istennek „szava akkor megrendítette a földet, most pedig ígéretet 
tesz, mondván: Még egyszer megrázom nemcsak a földet, hanem az eget is. Az 
a „még egyszer” pedig jelenti az állhatatlan dolgoknak mint teremtményeknek 
megváltozását, hogy a rendíthetetlen dolgok maradjanak meg.” (26–27. v.) Két 
eseményre emlékeztetnek ezek a szavak. Az egyik már volt, a másik 
még csak lesz. Az egyik a törvényadás a Sinai-hegyen. Ezt így írja le 
Mózes: „Az egész Sinai hegy pedig füstölög vala, mivelhogy leszállott arra az Úr 
tűzben, (…) és az egész hegy nagyon reng vala.” ( 2Móz 19,18) A mai lecke előtti 
versekben is szó van arról, hogy „oly rettenetes volt a látomány, hogy Mózes 
is mondá: Megijedtem és remegek” ( Zsid 12,21), a többiek pedig „kérték, hogy 
ne intéztessék hozzájuk szó” ( 19. v.). A másik esemény a világvége, mikor 
Isten szava nemcsak a földet fogja megrendíteni, hanem megrázza a 
földet és az eget is, s ég és föld elmúlnak.

Isten szava azonban nemcsak az igét kísérő félelmetes jelenségek 
miatt félelmetes, hanem maga az a tény megrendítő, hogy Isten meg-
szólítja az embert. A bűnös ember fél az Istennel való találkozástól. 
Ádámhoz úgy jön az Isten, mintha csak esti sétát tenne a kertben, 
mégis azt mondja: „Szavadat hallám a kertben, és megfélemlém…” ( 1Móz 
3,8–10) A bűnei miatt hazulról menekülő Jákóbnak angyalok között 
jelenik meg álmában az Isten, és biztató szavakat szól hozzá, mégis 
felriad álmából, és így kiált fel: „Mily rettenetes ez a hely; (…) Istennek háza 
és az égnek kapuja.” ( 1Móz 28,17) Simont, Jónának fi át, nagy halfogással 
áldja meg Jézus, mikor megszólítja, mégis remegve esik lábai elé, s 
így könyörög: Eredj el tőlem, mert én bűnös ember vagyok ( Lk 5,8). 
Az ember Isten jelenlétében mindig tudatára ébred bűnös voltának, s 
érzi, hogy érdeme szerint nem számíthat másra, ha Isten megszólítja, 
csak ítéletre. Van-e benned valami ebből a szent izgalomból, szoron-
gó félelemből, mikor az igét olvasod, avagy hallgatod? Vagy egészen 
mindennapi, közönséges dolognak tartod, hogy megszólít Isten?
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4. Meg ne vessétek azt, aki szól, mert az ige hatalmas! Az imént hallott vers 
nemcsak az ige félelmetes voltáról szól, hanem a hatalmáról is. Csodálatos 
ereje van Isten szavának. Teremthet, ronthat száz világot. Szavára állott 
elő az ég és föld, szavára fog össze is dőlni minden. Ez a szó oldotta meg a 
kánai menyegzőben a család nehéz anyagi kérdését ( Jn 2,1–11), ez gyógyí-
totta meg a kananita édesanya beteg gyermekét ( Mt 15,28), ez adta vissza 
testvéreinek a halálból is Lázárt (  Jn 11,43). Ez mentette meg a házasságtörő 
asszony életét, s adta őt vissza a tisztességes életnek ( Jn 8,11). A felsorolást 
lehetne folytatni. A Biblia lapjairól kilépve elénk állanának az egyháztör-
ténelem bizonyságtevői, azokat követnék a ma emberei is, és mind arról 
beszélnének, hogy Isten igéje ma is hatalom. Ugyanolyan problémaoldó 
ereje van, mint Isten élő igéjének. Természetes is, hiszen az: Istennek élő 
igéje a holt betűkben s emberi szavak méltatlan köntösében is! Te olyan 
erős vagy önmagadban is, hogy nincs szükséged erre a hatalmas igére? 
Oly bölcsen meg tudod oldani problémáidat, hogy fölösleges számodra 
Isten eligazító szava? Olyan szilárdan állasz, hogy nem érzed szükségét 
annak, hogy belekapaszkodj a rendíthetetlen igébe? Nem hiszem.

5. Meg ne vessétek azt, aki szól, mert az ige hálára indító ajándék! „Annakokáért 
mozdíthatatlan országot nyervén, legyünk háládatosak, melynél fogva szolgáljunk 
az Istennek tetsző módon kegyességgel és félelemmel.” (28. v.) Adjunk hálát 
Istennek, hogy szól hozzánk, hogy szava hozzánk nem a bűnöst el-
pusztító ítélet szava, hanem megtérésre hívó, életre vezérlő, kegyelmes 
szó! Engedelmeskedjünk neki, és szolgáljunk boldogan, de tisztelettel, 
bizalommal, de mégis félelemmel, szóval igazi kegyességgel az ige út-
mutatása alapján Istennek! − Jeremiás úgy beszélt Isten igéjéről, mint 
az Úrnak terhéről ( Jer 23,33–38). A 119. zsoltár írója pedig azt mondotta 
róla: „…a te parancsolataid gyönyörűségeim nékem.” ( 143. v.) Nehéz teher 
és kívánatos gyönyörűség. Ez Isten igéje. Mindkettő. Nemcsak teher, 
hanem gyönyörűség is. Nemcsak gyönyörűség, hanem teher is. Aho-
gyan Jézus mondotta egyszer: gyönyörűséges iga ( Mt 11,30). Vegyük fel 
magunkra! „Föld, föld, föld! Halld meg az Úrnak szavát!” ( Jer 22,29) Ember, 
ember, süket ember! Halld meg az Úrnak szavát! Nyisd meg Uram, 
füleimet, hogy én is halljak! Ámen.

Turoczy.indd   100Turoczy.indd   100 2013.10.07.   13:15:552013.10.07.   13:15:55



101

Kétféle bölcsesség
ÖTVENED VASÁRNAPJA – 1954. FEBRUÁR 28.

„Kicsoda köztetek bölcs és okos? Mutassa meg az ő jó életéből az ő cselekedeteit 
bölcsességnek szelídségével. Ha pedig keserű irígység és czivódás van a ti szívetek-
ben, ne dicsekedjetek és ne hazudjatok az igazság ellen. Ez nem az a bölcsesség, a 
mely felülről jő, hanem földi, testi és ördögi. Mert a hol irígység és czivakodás van, 
ott háborúság és minden gonosz cselekedet is van. A felülről való bölcsesség pedig 
először is tiszta, azután békeszerető, méltányos, engedelmes, irgalmassággal és jó 
gyümölcsökkel teljes, nem kételkedő és nem képmutató. Az igazság gyümölcse pe-
dig békességben vettetik azoknak, a kik békességen munkálkodnak.” ( Jak 3,13–18)

Sokszor hallható az a vád, hogy a keresztyénség kultúraellenes. Ezt a 
vádat maga a történelem cáfolja. Nem ismeri jól a történelmet, vagy 
nem akarja tudomásul venni a történeti tényeket az, aki ennek a vádnak 
hitelt ad. Csak aki nem akarja, az nem látja, hogy mit tett a keresztyén 
egyház az iskoláztatás és a tudomány előhaladása érdekében. Lehet, 
hogy voltak esetek, mikor az egyház a vele született konzervativiz-
musában maradivá lett, megijedt a tudomány által felfedezett újtól, s 
el akarta hatalmával némítani azt, de sokkal többször volt szárny az 
emberi gondolat számára, mint béklyó. Kevesen gondolnak például 
arra, hogy az általános népoktatásnak a reformáció, közelebbről Luther 
volt az első hatalmas harcosa.

Egy kultúrának azonban mindig ellensége volt a keresztyénség: a 
megromlott kultúrának. A kultúra ugyanis önmagában se nem jó, se 
nem rossz. Az alkalmazásában, tehát az életben, a gyakorlatban válik 
jóvá vagy rosszá. Például: Hatalmas vívmánya a kultúrának az atom-
hasadás felfedezése, alkalmazásában azonban fel lehet majd használni 
az otthon tűzhelyében, hogy könnyebbé, gyorsabbá és kényelme-
sebbé tegye a háziasszony munkáját… és lehet belőle atombombát 
gyártani, mely földrészeket tud egyszerre megsemmisíteni. Hatalmas 
vívmánya a kultúrának a bacilus felfedezése is. Laboratóriumokban 
ki tudják tenyészteni már az egyes betegségek kórokozóit, az egyik 
tudós azonban azért tenyészti, hogy megtalálja az ellenszerét, a men-
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tő szérumot, hogy megakadályozza a ragályt, a másik pedig talán 
azért, hogy járványt idézzen elő vele. Az egyik az életnek, a másik a 
halálnak állítja az alkalmazásába. Hatalmas vívmánya a kultúrának 
a nyomtatás feltalálása is, de ugyanazokból a betűkből lehet szedni 
építő, léleknemesítő írást is, meg lélekmérgező szennyes mételyt is. 
A szélhámosok is okos emberek, de eszüket nem arra használják fel, 
hogy a közjót segítsék elő vele, hanem arra, hogy az embereket be-
csapják. Mindezek a példák mutatják, hogy Jakab helyes nyomon jár, 
amikor azt követeli, hogy a bölcs és okos ember mutassa meg a maga 
bölcsességét az élet jó cselekedeteiben, mert a bölcsesség nem csupán 
elmélet vagy gondolatvilág, avagy fejügy, hanem életmagatartás, amely 
különösen a felebarátunk iránt való viszonyunkban mutatkozik meg. 
Ahogy gondolkodik az ember, úgy él, és úgy bánik a felebarátjával is.

Az apostol kétféle bölcsességet különböztet meg. Az egyiket alul-
ról való, a másikat felülről való bölcsességnek nevezi, s megpróbálja 
mindegyiket leírni.

1. Milyen az alulról való bölcsesség?
Három jelzővel jellemzi: földi, testi és ördögi.
Az alulról való bölcsesség földi. Ez a földiség nem azt jelenti, hogy ez a 
bölcsesség a földre irányul. Minden bölcsesség, még a legelvontabbnak 
látszó, a legelméletibb is a földre irányul. Minden kultúrának végered-
ményben az a célja, hogy szebbé, nemesebbé, emberhez méltóbbá 
tegye a földet. Hogy az alulról való bölcsesség földi, az azt jelenti, 
hogy földhöz tapadt, érzéketlen a földöntúli valóságok iránt, függet-
leníti magát Istentől. Istenhez való viszonyunknak nincs semmi köze 
gondolatvilágának kialakításához. Úgy gondolkodik, mintha nem is 
lenne Isten. Lehet, hogy eljut a nyílt istentagadáshoz is, de lehet, hogy 
nem tagadja Isten létét, nem is törődik azonban vele. Az embert tartja 
világkormányzó és világformáló tényezőnek. Persze azután ennek az 
Istentől függetlenített kultúrának ilyenek a gyümölcsei is. Olyan, mint 
a fékje romlott autó. Nem oda megy, ahová a kormánykeréknél ülő 
ember akarja, hanem oda, ahová a motor sodrása viszi, legtöbbször 
a veszedelembe. Nincsenek gátlásai. Irgalmatlan a bűnösökhöz, mert 
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eszébe sem jut, hogy ő is Isten mindennapi bűnbocsátó kegyelméből 
él. Elfelejti, hogy testvére a másik ember, mert nem gondol közös 
mennyei Atyánkra.

Az alulról való bölcsesség testi. Egyenes következménye ez a földhöz 
tapadottságnak. Aki függetleníti magát Istentől, függvényévé válik a 
saját testének. Aki nem akarja, hogy Isten gátolja őt gondolatvilágának 
és életének saját tetszése szerint való kialakításában, azt gátolni fogja 
a saját teste legnemesebb szándékainak megvalósításában. Aki nem 
akarja, hogy uralkodjék felette a Szent Isten, az úrrá teszi önmaga 
felett bűnös testét. A kultúrember fegyelmezett ember, a vadember 
nem ismer önuralmat. Az Istentől függetlenített kultúra tehát nem 
kultúrlénnyé teszi az embert, hanem vademberré.

A test legjellemzőbb tulajdonsága a hivalkodás: önmagunk túl-
értékelése. A testre hallgató s annak engedelmeskedő ember gőgös, 
nagyképű. Dicsekszik, s közben észre sem veszi, hogy – mint az apostol 
mondja – hazudik az igazság ellen.

A test fölött a szenvedélyek uralkodnak. A testi embert is indula-
tai vezérlik. Tárgyilagosság helyett rokonszenv és ellenszenv alapján 
hozza meg ítéleteit. Aki igazat ad neki, az kedves előtte, s annak ő is 
igazat ad mindig. Aki bírálni merészeli, arra haragszik, s abban csak 
kifogásolnivalót talál.

A test mindig érvényesülni akar. A testi ember is. Ha másképp nem 
megy, embertársa felett vagy azzal szemben, esetleg azon keresztül-
gázolva is.

Ezek után már nem sok magyarázat kell a harmadik jelzőhöz: az 
alulról való bölcsesség ördögi. Aki felmond Istennek, beszegődik az 
ördöghöz. Aki becsapja az ajtót Isten előtt, az ugyanakkor kaput nyit 
az ördögnek. Az ördöggel együtt azután jön – mint az ige is mondja – a 
keserű irigység, civakodás, háborúság és minden gonosz cselekedet. 
Jön tehát a rend helyett a zűrzavar, a menny helyett a pokol.

Ez a megromlott kultúra. Ez mindig szembe találja magát az egy-
házzal. Vajon szembe találja-e magát velünk is, vagy mi is a híveivé 
szegődtünk? A kezdetnél kell vigyázni! Ne felejtsd el, hogy az egész ott 
kezdődik, hogy függetleníteni akarja az ember magát Istentől!
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2. Milyen ezzel szemben a felülről való bölcsesség?
Itt több jelzőt használ az apostol, próbáljuk azonban ezt is háromra 
összesűríteni. Ha az alulról való bölcsesség földi, testi és ördögi, a 
felülről való bölcsesség épp az ellentéte: mennyei, szellemi és isteni.

A felülről való bölcsesség mennyei. Azt mondja az apostol: „A felülről 
való bölcsesség először is tiszta”, tehát szent, vagyis Istenhez kötött. Míg 
az alulról való bölcsesség tudatosan oldozgatja az Istenhez kötöző 
szálakat, a felülről való bölcsesség tudatosan kötözi magát Istenhez. 
Rendelkezéseit nem érzi szekatúrának, tilalmait tehernek, kijelentéseit 
titkolódzásnak, mert Jézus Krisztusban nemcsak a világ urának ismerte 
meg Istent, hanem szerető Atyjának, bölcs gondviselőjének, aki min-
denben gyermekei javát akarja, s mindent a lehető legjobban intéz el.

Felülről kapja ezt a világosságot. A Szentlélek vezérli el őt minden 
igazságra, ezért a felülről való bölcsesség szellemi. Aki Istenhez kötözi 
életét, tőle tanul bölcsességet, az ajándékba kapja a Szentlelket, s mint 
a testnek megvannak a maga gyümölcsei, a Szentlélek is megtermi a 
maga gyümölcseit bennünk. Megtanít minket szelídségre (13. v.). Meg-
ismerteti velünk ismereteink korlátait, s minél többet fogunk tudni, 
annál alázatosabbak leszünk, mert annál inkább fogjuk látni, hogy mi 
mindent nem tudunk még. Megismerteti velünk bűneinket s állandóan 
kegyelemre szorult állapotunkat. Megkapjuk a legnagyobb bölcsességet: 
megismerjük magunkat és Istennek Krisztusban megjelent üdvözítő 
kegyelmét. Ez a megismerés kihat a felebarátainkhoz való viszonyunkra 
is. Békeszeretőek leszünk, minden áldozatra hajlandók leszünk ezért 
a békéért, hiszen Isten is megbékélt velünk, s ezért a legnagyobb áldo-
zattól sem riadt vissza: egyszülött Fiát adta oda érte áldozatul. Méltá-
nyosak leszünk, mint akik tudjuk, hogy Istennek sok gyermeke van, 
nem foroghat tehát csupán körülöttem az egész világ. Nem úgy fogunk 
nézni a dolgokra, mint valami elkényeztetett egyke, akinek semmi sem 
jó, hanem úgy, mint egy sokgyermekes család tagja, aki nem felejti el, 
hogy testvérei is vannak, s azoknak is jár a jó falatból. A következő jelző: 
engedelmes. Van bibliafordítás, mely így fordítja: lehet beszélni vele, 
engedi meggyőzni magát, nem önfejű, nincsenek rögeszméi, nem csak 
a maga nótáját fújja mindig. Mennyi bölcsesség kell ahhoz, hogy elis-
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merjük, hogy másnak is van bölcsessége, s talán több is, mint nekünk! 
A Szentlélektől onnan felülről ezt is megkapjuk. Azt is mondja az ige 
erről a bölcsességről, hogy irgalmassággal és jó gyümölcsökkel teljes. 
A Szentlélek megtanít minket elhordozni egymást, mint ahogy Isten is 
elhordoz minket naponként, pedig bizonnyal nem könnyű neki olyan 
embert elhordozni, mint amilyen én is vagyok. Azt is mondja az ige, 
hogy ez a bölcsesség nem kételkedő és nem képmutató. Összetartozik 
ez a kettő. Csak az tud hinni másnak, akinek magának is hinni lehet. 
Aki maga más képet mutat, mint ami valójában, hogy félrevezesse az 
embereket, az mindig gyanakodva fogja fogadni a másik ember szavait 
és cselekedeteit is. A Szentlélek ezt is orvosolja.

Ezek után nem kell sok magyarázat a harmadik jelzőhöz: a felülről 
való bölcsesség isteni. Aki felmond az ördögnek, beszegődik Istenhez, s ő 
megadja neki ajándékba azt a bölcsességet, mit itt e földön semmiféle is-
kolában sem lehet megtanulni, s akkor mi is Istentől tanítottak leszünk.

„Kicsoda köztetek bölcs és okos?” – kérdi az apostol. Levele elején pedig 
azt is megírja: „Ha pedig valakinek közületek nincsen bölcsessége, kérje Istentől, 
a ki mindenkinek készségesen és szemrehányás nélkül adja; és megadatik néki.” 
( Jak 1,5) Ámen.

A hívő és a bűn
BÖJT 1. VASÁRNAPJA – 1954. MÁRCIUS 7.

„És tudjátok, hogy ő azért jelent meg, hogy a mi bűneinket elvegye; és ő benne 
nincsen bűn. A ki ő benne marad, egy sem esik bűnbe; a ki bűnbe esik, egy sem 
látta őt, sem meg nem ismerte őt. Fiacskáim! Senki el ne hitessen benneteket: a ki 
az igazságot cselekszi, igaz az, a miként ő is igaz: a ki a bűnt cselekszi, az ördögből 
van; mert az ördög kezdettől fogva bűnben leledzik. Azért jelent meg az Istennek 
Fia, hogy az ördög munkáit lerontsa.” ( 1Jn 3,5–8)

Újra itt a böjt. Böjt a keresztjáró napok ideje. Lélekben elzarándokolunk 
a golgotai kereszt alá, s ott azon elmélkedünk, hogy mit tett Jézus a 
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bűnnel, és mit teszünk mi a bűnnel. Jézus elvette tőlünk a bűnt, mi 
pedig visszavesszük tőle. Jézus lerontotta az ördög munkáját bennünk, 
mi pedig a romokból újra felépítjük magunkban azt. Erről beszél a mai 
szentlecke is. Éles fogalmazása miatt sokszor félreértett ige ez a mai.

1. Félreértik a bűnös hívők.
A rajongók erre az igére építik fel a megtért, újjászületett hívők, Isten 
gyermekei bűntelenségének tanítását. Nincs bűnünk – mondják ön-
maguk felé –, mert Krisztus elvette bűneinket, és nem cselekedhetik 
több bűnt, aki Istentől született. Nem vagy Isten gyermeke – mondják 
mások felé –, mert bűneid vannak, márpedig aki bűnbe esik, egy sem 
látta Krisztust, sem meg nem ismerte őt.

Nyilvánvaló, hogy ez az írásmagyarázat írásellenes. Jellemző pél-
dája annak, miképp lehet bibliaellenes tanítást bibliai alapon tanítani 
azáltal, hogy egy-egy bibliai verset kiragadunk az összefüggésből. Maga 
János apostol állapítja meg épp ebben a levelében, hogy egyedül Jézus 
az, akiben nincsen bűn (5. v.), mi többiek pedig, ha azt mondjuk, hogy 
nincsen bűn mibennünk, magunkat csaljuk meg, és igazság nincsen 
mibennünk. Ha azt mondjuk, hogy nem vétkeztünk, hazuggá tesszük 
őt, és az ő igéje nincsen mibennünk ( 1Jn 1,8–10). Pál apostol is azt 
mondja az emberiségről, hogy nincs különbség, mert mindnyájan 
vétkeztek ( Róm 3,22–23), s mikor a Római levél 7. fejezetében a hívő 
ember harcáról beszél, ezt mondja önmagáról: „a bűn megvan bennem” 
( Róm 7,21). Timótheusnak pedig egyenesen ezt írja önmagáról: a bű-
nösök közül „első vagyok én” ( 1Tim 1,15).

Nyilvánvaló az is, hogy ez az írásmagyarázat tapasztalatellenes. 
A bűn nem hitcikk, hanem érzékelhető valóság. A lelkiismeretünk 
rámutat, a szemünk láthatja, mások a fejünkhöz vagdoshatják. Ta-
gadhatjuk, de nem szüntethetjük meg. Ezek a rajongók nem is életük 
erkölcsi tapasztalatai alapján beszélnek bűntelenségükről, hanem egy 
hittapasztalat alapján. Megtérésükre, újjászületésükre, hitre jutásukra 
hivatkoznak. Ezt mondják: Mivel Istennek újjászületett gyermekei 
vagyunk, ezért nincs bűnünk. Cáfolhatja a tapasztalat önmaguknál is, 
másoknál is, ők kitartanak elvük mellett, mint a rögeszmések.
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Ez azután nyilvánvalóvá teszi azt is, hogy van ebben az írásma-
gyarázatban valami ördögi. Az ördög hiteti el velük azt, hogy bűnte-
lenek. Eltompítja lelkiismeretüket, s nem érzik többé bűnnek azt, ami 
azelőtt nyugtalanította őket. Szemük elé állít más embereket, akikhez 
mérten önelégülten állapíthatják meg magukról, hogy nem vagyunk 
olyanok, mint egyéb emberek. Pontosan úgy, mint a farizeusról és 
publikánusról szóló példázatban. Kegyes gőggel telnek el. Észre sem 
veszik, hogy megcsalja őket a Sátán, és ők megcsalják önmagukat. 
Tetszelegnek önmagukban, hiszen óemberünknek mindig tetszik a 
dicsőség. A Sátán vak Sámsonjai, akiknek elment az erejük, s most a 
Sátán taposómalmában raboskodnak. 

Vajon nem tartod-e te is magad ilyen „jó” embernek?

2. Félreértik ezt az igét a hívő bűnösök is.
Ezek azok, akik tudják, hogy bűnösök. Tudják, sőt hiszik is azt is, hogy 
Jézus Krisztus azért jelent meg, hogy a mi bűneinket elvegye, s az ördög 
munkáit bennünk lerontsa. Vallják, hogy az Isten gyermekei számá-
ra bűnbocsánat van Krisztusnak a kereszten kiomlott drága vérében. 
Mindezt azonban nem merik magukra vonatkoztatni. Hitüknek szár-
nyát szegi a bűntudatuk. Nem merik magukat Isten újjászületett gyer-
mekeinek tekinteni, mert – erre az igére támaszkodva – azt mondják, 
hogy ha igazán megtörtént volna bennük ez a nagy változás, akkor nem 
volna bennük bűn. Aki ugyanis Krisztusban van, az egy sem esik bűnbe. 
A Sátán nyomorult rabjainak tekintik magukat, hiszen meg van írva, 
hogy aki bűnt cselekszik, az az ördögből van. Amíg tehát a bűnös hívők 
azt mondják: Mivel megtértem, nincs bűnöm, az ilyen hívő bűnösök 
pedig ezt mondják: Mivel még bűnöm van, tehát még nem tértem meg.

Ez az írásmagyarázat is írásellenes. Csak két igére mutatok rá. Az 
egyik ótestamentumi,  Ézs 44,22: „Eltöröltem álnokságaidat, mint felleget, és 
mint felhőt, bűneidet; térj én hozzám, mert megváltottalak.” Eszerint a bűnbo-
csánat és a váltság előzménye, és nem következménye a megtérésnek. 
Nem azért bocsát meg Isten, mert megtértünk, hanem azért térünk 
meg, mert Isten megbocsátott. A másik ige újtestamentumi,  Jn 1,16: „…
az ő teljességéből vettünk mindnyájan, kegyelmet is kegyelemért.” Isten kegyelme 
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szabad kegyelem. Az emberben nincs indoka. Nem lehet sem előre 
kiérdemelni, sem utána megszolgálni. A kegyelemmel természetsze-
rűleg együtt jár ugyan a hála, amely életünk megszentelődésében termi 
meg gyümölcseit, de a mi vissza-visszatérő hálátlanságunk nem teszi 
a kegyelmet meg nem történtté. Hogy Isten megbocsátotta bűneimet, 
s gyermekévé fogadott, azt nem azért hihetem, mert valami földön-
túli, boldog érzelem tölti el szívemet vagy eddig még nem tapasztalt 
erkölcsi erő az életemet, hanem egyszerűen azért, mert Isten így szólt: 
Megbocsáttattak néked a te bűneid. Az ige a fundamentum, és nem 
emberi érzés vagy cselekedet.

Ez az írásmagyarázat Krisztus-ellenes. Azok, akik az ember bűn-
telenségéből akarnak visszakövetkeztetni Isten kegyelmére, előbb-
utóbb áldozatául esnek a jó cselekedetek által való megigazulás 
tévtanításának. Előbb ugyan a kegyelem következményeként, gyümöl-
cseként keresik az emberi jó cselekedeteket, de a hangsúly egyre jobban 
áttolódik az ember cselekedeteire, s ezt a mondatot: Még nem kaptam 
bocsánatot, mert bűneim vannak…, csak egy hajszál választja el ettől 
a fogalmazástól: Ha majd nem lesznek bűneim, akkor kegyelemben 
leszek – s ez már teljesen az ember érdemére alapítja üdvösségét. Aki 
pedig a maga bűntelenségéből akar üdvözülni, annak nincs szüksége 
váltságra, Jézus Krisztusra, a golgotai véres áldozatra.

Ez azután nyilvánvalóvá teszi, hogy ebben az írásmagyarázatban is 
van valami ördögi. Az ördög kerülteti ki velük a golgotai keresztet, s 
hajszolja bele őket az erények Bábel tornyának építésébe. Mivel pedig 
ez sohasem sikerülhet, belehajszolja őket a kétségbeesésbe. Így lesznek 
belőlük a Sátán nyomorult Júdásai, akik kétségbe esnek bűneik miatt, 
nem mernek hinni abban, hogy még számukra is van bocsánat, s ma-
guk rohannak a kárhozatba.

Hiszed-e, hogy akármilyen gonosz vagy, van még számodra is bo-
csánat?

3. Nekünk azonban ne a Sátán magyarázza a Bibliát, hanem a Szentlé-
lek. A Szentlélek magyarázatát csak azok értik meg, akik egyszerre bűnösök 
és egyszerre hívők. Luther beszél arról, hogy a bűn és a megigazulás nem 
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egymásután következnek az ember életében, hanem egyszerre van-
nak jelen. A keresztyén ember egyszerre igaz és egyszerre bűnös. Ha 
Krisztusra néz, aki vérével eltörölte minden bűnét, s megajándékozta 
őt igazságával, akkor igaznak tudja magát. De ha önmagára néz, akkor 
ugyanaz az ember, aki előbb igaznak látta magát, elszörnyülködik saját 
romlottságán, és nyomorult, hálátlan, gonosz bűnösnek tudja magát. 
És ez így van, amíg csak e testben élünk. A bűn kiküszöbölhetetlen e 
földi életünkből. Bűnözés és bűnözés között azonban nagy különb-
ség van. Lehet elbukni a bűn elleni harcban, s lehet küzdelem nélkül 
megadni magunkat a kísértőnek. Lehet futni a kísértés elől, az azonban 
mégis utolér s leteper… És lehet belső kívánsággal vágyódni a kísértés 
után és keresni annak alkalmát, elébe menni vagy megvárni azt. Lehet 
utálni magunkat, hogy még mindig ilyen gonoszok vagyunk, s lehet 
mentegetni magunkat, hogy „én is csak ember vagyok”. Lehet sírni 
a bűneink fölött, s lehet magunkat csupán sajnálatra méltó áldozat-
nak tekinteni. A Szentlélek azt akarja világossá tenni előttünk ebben 
az igében, hogy az egyik fajta bűnözés a keresztyén ember számára 
erkölcsileg lehetetlen, s ezzel akar megerősíteni a bűn elleni harcban, 
hogy a valóságban is lehetetlen legyen. Nem lehet Krisztusban hinni s 
engedni, hogy a Sátán tovább végezze rontó munkáját bennem. Nem 
lehet bűneimért kegyelemért könyörögni, azt elfogadni s továbbra is 
ugyanúgy élni a bűnben. Krisztus nem azért intézte el bűneimet, hogy 
ezután nyugodtabban bűnözhessek, hanem épp azért, hogy ezután 
ne tudjak többé nyugodtan bűnben élni, hanem harcoljak ellene. Aki 
ezt az erkölcsi lehetetlenséget észben tartja, annak kezében hatalmas 
fegyver van a bűn elleni harcban. Az szívében szembekerült a bűnnel, 
s ez óriási dolog.

Ez az erkölcsi lehetetlenségre való gondolás azonban csak addig 
lesz eleven ható erő bennünk, míg Krisztusban maradunk. „A ki ő benne 
marad, egy sem esik bűnbe”, mondja az ige. Így is van. Amíg benne mara-
dok, nincs hatalma fölöttem a bűnnek, mert körülvesz és megvéd, mint 
valami erős vár. Amely pillanatban azonban kilépek belőle, rögtön 
elkap a Sátán, és leteper. Maradj hát benne, s akkor meglátod, hogy 
Jézus Krisztus nemcsak azért jött, hogy a bűneink büntetését elvegye, 
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hanem azért is, hogy a bűneinket elvegye! Akkor meglátod, hogy a 
Sátán legyőzött ellenfél, akinek nincs hatalma fölöttünk addig, míg 
Krisztusban maradunk. Jézus Krisztus, aki meghalt bűneinkért, a Sá-
tán legyőzője. Dicsőség néki érte! A bűn elleni harcunkkal is dicsőség 
néki érte! Ámen.

Böjti út
BÖJT 2. VASÁRNAPJA – 1954. MÁRCIUS 14.

„A ki, mikor Istennek formájában vala, nem tekintette zsákmánynak azt, hogy ő az 
Istennel egyenlő, hanem önmagát megüresíté, szolgai formát vévén föl, emberekhez 
hasonlóvá lévén; és mikor olyan állapotban találtatott, mint ember, megalázta 
magát, engedelmes lévén halálig, még pedig a keresztfának haláláig.” ( Fil 2,6–8)

Jézus Krisztus útjáról beszél ennek a böjti vasárnapnak szentleckéje. 
Három oldalról világítja meg ezt az életutat. Azt mondja, hogy Jézus 
Krisztus útja igazi böjti út, mert az a megüresítés, a megalázkodás és 
az engedelmesség útja.

1. Jézus Krisztus életútja igazi böjti út, mert az a megüresítés útja.
Így kezdődik a szentlecke: Jézus Krisztus „mikor Istennek formájában vala, 
nem tekintette zsákmánynak azt, hogy ő az Istennel egyenlő, hanem önmagát 
megüresíté, emberekhez hasonlóvá lévén” (6–7. v.). Jézus Krisztus életrajza 
tehát az apostol szerint nem karácsonykor kezdődik, még csak nem is 
a szeplőtelen fogantatáskor, hanem sokkal messzebb: az örökkévaló-
ságban, az Istennél, ahol az Atyával és a Szentlélekkel egységben, mint 
Isten, élt, él és uralkodik mindörökké. Maradhatott volna a mennyben, 
s élvezhette volna isteni dicsőségét. Senki sem róhatta volna fel neki. 
Joga lett volna hozzá. Hagyhatta volna az embert elveszni bűneiben. 
Nem lett volna ez tőle sem önzés, sem közöny, sem irgalmatlanság. 
Hiszen az emberrel nem történik semmi méltánytalanság, ha elkár-
hozik. Csak azt eszi meg, amit maga főzött magának. Magára vessen, 
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ha okosabb akart lenni, mint Isten, s nem hallgatott a fi gyelmeztető 
szóra! Jézus mégsem tudott nyugton maradni a menny dicsőségében. 
A példázatbeli gazdag ember nyugodtan tudott dúskálkodni terített 
asztala mellett, őt nem zavarta az, hogy ajtaja előtt ott gyötrődött 
éhesen, betegen, elhagyottan a fekélyekkel teli, koldus Lázár. Jézusnak 
azonban – emberileg szólok – kellemetlenné vált a menny a föld mi-
att, Istennel való együttléte az embernek Istentől való távolléte miatt. 
Az apostol a „zsákmány” kifejezést használja. Jézus tehát úgy érezte, 
hogy zsákmány, ragadomány lenne számára a menny, ha tovább is 
ott maradna, s veszni hagyná az embert. A zsákmány mindig idegen 
tulajdon, amit az erősebb jogán harácsol el egyik ember a másiktól. 
Az az érzése tehát, mintha olyan valaminek lenne a birtokában, ami 
tulajdonképpen másé, az emberé. Természetesen nincs ennek semmi 
ténybeli alapja, eszének igazságérzete tiltakozik minden ilyen beállí-
tásnak még a gondolata ellen is, de a szíve mégis így érez. Otthagyja 
tehát a mennyet, lejön a földre, és emberré lesz.

Méghozzá hozzánk hasonló emberré. Nem valami emberfeletti 
ember, akinek egész megjelenése elárulja a földre szállt Istent. Nem 
építtet magának mesebeli palotát a Genezáret partján, nem kápráztatja 
el pompával a világot, hatalmával és tekintélyével nem kényszeríti az 
Isten ellen fellázadt embert újra Isten igájába. Ez is nagy dolog lett vol-
na, hiszen Istennek egy emberi testbe beleszorulni mindenképpen nagy 
megüresítés. Jézus azonban hozzánk hasonló ember volt. Egyszerű, 
kérges tenyerű, falusi ács, országutak poros vándortanítója.

Ebben a nagy önmaga megüresítésében még egy szempontot nem 
szabad fi gyelmen kívül hagyni. Ez a megüresítés nem azt jelenti, hogy 
Jézus harminchárom esztendőre lemondott istenségéről. Valóságos 
Isten maradt ő akkor is, amikor valóságos emberré lett, csak elrejtette 
istenségét, nem élt vele. Egészen ritka, kivételes alkalmak azok, amikor 
övéinek megmutatja az ő dicsőségét, mint például a megdicsőülés 
hegyén az oszlopapostoloknak, máskülönben csak a megnyílt szemű 
hívők ismerik meg benne a rangrejtett Istent. Sohasem nevezte magát 
Istennek, ritkán Isten fi ának, legtöbbször ember fi ának. Csodáinak hí-
resztelését tiltotta. Semmi sem mutatja jobban ennek az elrejtettségnek 
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nagyságát, mint az, hogy ellenségei még a csodáit is sátáni eredetűnek 
tudják tartani.

Épp ez a rejtőzködés adja Jézus önmaga megüresítésének legna-
gyobb erkölcsi értékét. Az is nagy dolog lett volna, ha harminchárom 
évig nem lett volna Isten, de az még nagyobb, hogy istenségének teljes 
birtokában nem él istenségével, csak oly mértékben, amennyire azt – 
nem a saját dicsősége, hanem az emberek üdvössége és boldogsága 
megkívánja. Ez az igazi önmegüresítés. Joga volna hozzá, lehetősége 
volna reá, s ő mégsem él vele.

És ezt mind miértünk cselekedte szeretetből. Szégyelljük magun-
kat, hogy mi mégsem járjuk az önmegüresítésnek ezt a böjti útját. 
Jogainkhoz körömszakadtáig ragaszkodunk, a lehetőségek ki nem 
használását élhetetlenségnek tartjuk, másoknak csak a fölöslegünk-
ből csurran-csöppen, holott követnünk kellene Urunkat a szeretetből 
fakadó önkéntes önmegüresítés útján.

2. Jézus Krisztus életútja igazi böjti út, mert az a megalázkodás útja.
Így folytatja az apostol a leckét: „…és mikor olyan állapotban találtatott, 
mint ember, megalázta magát…” Jézusnál tehát az önmegüresítést meg-
alázkodás követte. Nem mindenkinél van ez az egymásután. Lehet, 
hogy például egy király lemond a trónjáról, tehát a királyságtól meg-
üresíti magát, de nem alázkodik meg, hanem önkéntes száműzetésbe 
megy, ott királyi méltóságának maradványaiból udvartartást épít ki 
magának, s folyton azon álmodozik, mint szerezhetné vissza a trón-
ját. A megalázkodás tehát nemcsak folytatása az önmegüresítésnek, 
hanem magasabb fokozata is.

Ebben a böjti időben csak a nagyhét eseményeiből vegyünk elő pá-
rat, amik mutatják Jézus alázatosságát. Megalázta magát Isten előtt. Fia 
volt. Amint a mai ige mondja: Istennel egyenlő… mégis a Gecsemáné 
kertjében kínos haláltusájában minden könyörgése ezzel végződik: 
Mindazonáltal ne úgy legyen, amint én akarom, hanem amint Te aka-
rod! Megalázta magát a tanítványai előtt. Fejük volt, mesterük… mégis 
az utolsó vacsora előtt ő végezte el a lábmosást, melynek elvégzését 
mindegyik tanítvány méltóságán alulinak tartotta.
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Az alázatosságnak nagy vizsgája azonban nem az, hogy mennyire 
tudom magam megalázni, hanem az, hogy miképp hordozom el, ha 
mások megaláznak. Jézus ezt is alázattal hordozta el. Az elfogatására 
kiküldött sereggel nem állítja szembe a rendelkezésére álló tizenkét 
sereg angyalt, s nem kergetteti széjjel őket. Még csak azt sem kéri, hogy 
ne kísérjék őt, mint valami latrot a városon keresztül, hanem menjen a 
csapat külön haza, ő pedig a parancsnokkal kettesben csendben oda-
megy, ahová parancsolják. Engedi, hogy áldott kezét bilincsbe verjék, 
s úgy vigyék át a városon, mint valami veszedelmes gonosztevőt. A 
bírói tárgyalásokon is csendes. Nem tart maga mellett hatalmas védő-
beszédet, nem csinál jeleneteket, nem lázítja fel a tömeget, amelyben 
bizonnyal voltak olyanok, kik neki köszönhették az egészségüket, az 
életüket. Elhordozza a hamis vádak minden rágalmát. Lehajtott fejjel 
fogadja a hóhérok kínzását, a csúfolódó tömeg szidalmára a kereszten 
nem szidalommal felel, hanem imádsággal. Megalázta magát, s engedte, 
hogy megalázzák őt.

És ezt mind miértünk cselekedte szeretetből, hogy szenvedésével és 
halálával megváltson minket. Szégyelljük magunkat, hogy mi mégsem 
járjuk a megalázkodásnak ezt a böjti útját! Sokra tartjuk magunkat, 
s azt követeljük, hogy mások is nagyra becsüljenek. Arra még néha 
hajlandók vagyunk, hogy magunkat megalázzuk, különösen, ha az 
alázatosság a dicsőségünket szolgálja, de ha más aláz meg minket, 
akkor felháborodunk, s csak az alkalmat várjuk, hogy visszavágjunk, 
s megtoroljuk a sérelmünket, holott kegyelmet nyert, megváltott vol-
tunknak épp az alázatosságban kellene megnyilvánulnia.

3. Jézus Krisztus életútja igazi böjti út, mert az az engedelmesség útja.
Szentleckénk utolsó szavai így hangzanak: „…megalázta magát, engedel-
mes lévén halálig, még pedig a keresztfának haláláig.” (8. v.) Jézus alázatossága 
tehát engedelmességét vonja maga után. Engedelmes a szüleinek ( Lk 
2,51). Engedelmes egyháza szokásainak és törvényeinek. Ahol látszólag 
szembekerül velük, mint például a böjtölés kérdésében, ott sem lazítja, 
hanem épp szigorítja a törvényt. Gondoljunk csak a Hegyi beszéd tör-
vénymagyarázatára! Elsősorban azonban Istennek engedelmes. Azokat 
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beszéli, amiket Isten mond neki ( Jn 8,26), azokat cselekszi, amiket ő 
parancsol neki ( Jn 8,28–29). Ha Isten megállítja, nem mozdul, akárhogy 
hajtaná is szerető szíve például Jairus leányának vagy Lázárnak beteg-
ágyához. Ha pedig Isten megindítja, senki sem tarthatja vissza, még 
legkedvesebb tanítványának könyörgése sem, például a jeruzsálemi 
úttól ( Mt 16,21–23). Az Atya akaratát a Bibliában és a csendességben 
keresi és találja meg. Sok mindennek életében az az egyetlen magyará-
zata, hogy „beteljesedjék az írás”. Mikor a tanítványok kiválasztásának 
nagy jelentőségű lépése előtt áll, az egész éjszakát az Istenhez való 
imádkozással tölté el ( Lk 6,12–16). Azt mondja az ige róla, hogy szolgai 
formát vett fel (7. v.). Ő, aki Istennel egyenlő, úgy rendeli magát alá 
Isten akaratának, mint a rabszolga az ura parancsának. A halálba is 
engedelmességből megy, pedig ez a halál nem csendes elaluvás. Nem 
hosszú élet után éri őt el tisztelettől körülövezve, csendes végelgyen-
gülésben, hanem a gonosztevők kereszthalála, a legmegszégyenítőbb 
kivégzési forma jut neki osztályrészül. És ezt mind értünk cselekedte 
szeretetből, hogy megváltson minket. Szégyelljük magunkat, hogy 
mi mégsem járunk az Istennek való engedelmeskedésnek ezen a böjti 
útján, hanem rugódozunk Isten vezetése ellen, alkudozunk a paran-
csaival, kibúvókat keresünk.

Mindezt Pál azért is írja a fi lippibelieknek, mert bajok vannak náluk 
a testvéri szeretet területén. Jól látja: a megüresítés, az alázatosság és 
engedelmesség útja Krisztusnál a mi váltságunk útja, nálunk pedig a 
békesség és a felebaráti szeretet útja. Így szól az Úr ma hozzád: Jer, 
kövess engem! Ámen.
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BÖJT 3. VASÁRNAPJA – 1954. MÁRCIUS 21.

„És ha Atyának hívjátok őt, a ki személyválogatás nélkűl ítél, kinek-kinek csele-
kedete szerint, félelemmel töltsétek a ti jövevénységtek idejét: tudván, hogy nem 
veszendő holmin, ezüstön vagy aranyon váltattatok meg a ti atyáitoktól örökölt 
hiábavaló életetekből; hanem drága véren, mint hibátlan és szeplőtlen bárányén, 
a Krisztusén: a ki eleve el volt ugyan rendelve a világ megalapítása előtt, megjelent 
pedig az idők végén ti érettetek.” ( 1Pt 1,17–20)

Egyszer kemény kézzel ragadott vissza az erkölcsi lejtő széléről egy fi atal 
leányt a szülői szigor. A leánnyal való lelkipásztori beszélgetés közben 
egyszer csak könnybe borult a leány szeme, arcán valami titokzatos 
fény gyúlt ki, és sírástól remegő ajakkal ezt mondotta: „Úgy szeretnék 
jó lenni!” Azon az úton volt, hogy e világ ítélete szerint is rosszá legyen, 
de ez a könnyes, remegő mondat világosan megmutatta, hogy a szíve 
mélyén sóvárgó vágy van világosság, fény, jóság, szentség után. Melyi-
künk nem ment még ugyanezen keresztül? Melyikünk nem utálta meg 
még önmagát, mikor a bűn szennyében meghempergett? Melyikünk 
nem szidta még össze magát olyan indulatosan, hogy ha tudta volna, 
szemen köpte volna magát? Melyikünk nem sikoltott még fel Pállal: Ó, 
én nyomorult ember, kicsoda szabadít meg engem? Akinek szívét még 
nem tompította el egészen a Sátán, abban benne van a mélyben ez az 
elveszített paradicsom utáni honvágy, a vágy a szentség után.

Vágyunk a szentség után, de nincs erőnk a megvalósításához. Pedig 
sok mindent megpróbálunk. Ma van kerek ezernégyszáz esztendeje 
annak, hogy 543-ban meghalt Nursiai Benedek, a nyugati szerzetesség 
megalapítója. Lehet többféleképpen vélekedni a szerzetesi életről, de 
azt nem lehet letagadni, hogy indítóokai között a legfőbb ugyanez a 
szentség utáni vágy. Ezért akar kolostorba menekülni a világ kísértései 
elől, s ezért keresi hitében való erősödését a hívők közösségében. Per-
sze, amint Istent sem lehet sehonnan sem kizárni, úgy – amíg e világ 
világ lészen – a Sátánt sem lehet sehonnan sem kizárni. Ez azonban 
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nem változtat azon a tényen, hogy szívünk mélyén ott lobog hatalma-
san a szentség utáni vágy.

Erről beszél Péter apostol is a mai szentleckében. A szakaszt meg-
előző versben ugyanis ezt olvassuk: „Szentek legyetek, mert én szent vagyok.” 
( 16. v.) A továbbiakban azután rámutat a szentség erőforrásaira. Kettőt 
említ meg közülük. Az egyik a félelem, a másik a hála.

1. A szentség egyik erőforrása tehát a félelem. Ennél a gondolatnál fel-
merül az emberben az a közfelfogás, hogy az újtestamentumi keresz-
tyénnek nem kell félnie többé Istentől. Az Újtestamentum Istene nem 
az Ótestamentum haragvó kényura, akinek szeme villámokat cikáz, 
szava félelmetesen mennydörög, és keze büntetéseket és halált oszto-
gat, hanem szerető mennyei Atya, aki övéit kegyelemmel hordozza, s 
áldozatával üdvösségre viszi. Nem győzzük eléggé hangsúlyozni, hogy 
ez a közfelfogás téves. Az Ótestamentum Istene is szerető mennyei 
Atya, s az Újtestamentum Istene is szent és bűnt gyűlölő. Nem is lehet 
ez másképpen, hiszen csak egy Isten van, s ugyanarról az egy Istenről 
beszél az Ó- és Újtestamentum is. Éppen ezért beszél az Újtestamentum 
is arról, hogy dacára annak, hogy bűneink büntetését Krisztus magára 
vette, s véréért az Atya megbocsátott nékünk, mégis ott kell, hogy 
legyen szívünkben a félelem, mégpedig nemcsak az Isten magasabb-
rendűsége iránt való hódolat vagy a gyermeknek atyja iránti tisztelete 
formájában, hanem az Isten büntetésétől való félelem formájában is. 
A mai szentleckében is ezzel kezdi Péter apostol: „És ha Atyának hívjátok 
őt, a ki személyválogatás nélkűl ítél, kinek-kinek cselekedete szerint, félelemmel 
töltsétek a ti jövevénységtek idejét…” (17. v.) Ha valaki, Péter tudta, hogy 
mi a bűnbocsánat és az Atya közösségébe való visszafogadás, mégis 
úgy látja, hogy egész földi életünkben ott kell lennie az Isten ítéletétől 
való félelemnek.

Isten kegyelembe fogadott gyermekeinek is kell félni Isten fegyel-
mező büntetésétől. Éppen azért, mert szeret Isten, s mert szülői fele-
lősséget érez irántunk, nem hagyhat szabadjára minket. Minél jobban 
szeret, annál keményebben fog, annál kevesebbet enged meg nékünk. 
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Jól tudjuk ugyan, hogy Isten javunkra fenyít, hogy szentségében része-
süljünk, de ez a fenyítés mégis keserves és félelmetes ( Zsid 12,10–11).

Isten kegyelembe fogadott gyermekeinek is kell félni Isten utolsó 
ítéletétől. Jól tudjuk ugyan, hogy azokat, akik hisznek Jézus Krisztus-
ban, Krisztus érdemének palástja eltakarja az utolsó napon a szent 
Isten haragjától, de éppen az a kereszt, amely Isten kegyelmét hirdeti 
minékünk, hatalmas szóval hirdeti Isten ítéletességét is. A kereszt mu-
tatja meg, hogy Isten milyen komolyan veszi a bűnt, mennyire igaz az, 
hogy vérontás nélkül nincs bűnbocsánat, és hogy a bűnnek zsoldja 
a halál és a kárhozat. A kereszt evangéliuma épp arról beszél, hogy 
Isten kegyelme nem ellágyult atyai szíve pillanatnyi elérzékenyedése 
következtében kihirdetett amnesztia, hanem bírói cselekmény, amely-
ben a kegyelem abban áll, hogy az ítéletben kiszabott büntetést más 
szenvedi el helyettünk.

Péter apostol az utolsó ítéletről az igében két dolgot emel ki: az 
egyik az, hogy személyválogatás nélkül való, a másik pedig az, hogy 
cselekedeteink szerint történik. Személyválogatás nélkül való, tehát 
nem számíthatok semmi kedvezményre azért, mert Isten gyermeke 
vagyok, sőt akinek több adatott, attól több kívántatik is. Cselekedete-
ink szerint ítél meg. Ez nem azt jelenti, hogy érdemünk lehet az utolsó 
ítéletnél, de jelenti azt, hogy hitünket az életünk cselekedeteiből mint 
hitünk gyümölcseiből állapítja meg az utolsó ítélet. Lehet-e csodálkoz-
ni tehát, ha Isten gyermeke bizodalommal mer nézni az ítélet napjára, 
ha hitével Krisztusra tekint, de egyszerre megtelik a szíve félelemmel 
és reszketéssel, ha önmagára tekint?

Isten megkegyelmezett gyermekeinek is kell félni attól, hogy még 
a célig minden el is veszhet. Ez az élet a jövevénység ideje. Vándorok 
vagyunk. Luther egyszer azt mondotta, hogy az egész földi élet nem 
több, mint egy éjszakai szállás. Idegenben járunk tehát, ahol istenelle-
nes hatalmak nyújtják felénk polipkarjukat. Kezünkbe, mint az egyszeri 
keresztes lovag kezébe, Krisztus sírján meggyújtott gyertyát adott Isten, 
s ezt a lángot kell hazavinnünk idegen országokon át szélben, zuhogó 
záporban, csúfot űző emberek között. Nem érünk vele haza, ha nem 
félelemmel, tehát elővigyázatossággal töltjük jövevénységünk idejét.
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2. A büntetéstől való félelem nevelő hatalom, de e világban jobban 
beválik, mint a lelki életben. Isten büntetése ugyanis sokszor késik, 
és sokszor egészen el is marad. Nem csap le azonnal a bűnösre, mert 
nem akarja a bűnös halálát, hanem azt akarja, hogy megtérjen és éljen, 
s ezért hosszan tűr értünk. Ez sokszor tompítja a félelmet bennünk, s 
ilyenkor nem félünk bűnt cselekedni. Ezért beszél az apostol a szent-
ség egy másik erőforrásáról is, s ez a hála. Így folytatja a szentleckét: 
„…tudván, hogy nem veszendő holmin, ezüstön vagy aranyon váltattatok meg 
a ti atyáitoktól örökölt hiábavaló életetekből; hanem drága véren, mint hibát-
lan és szeplőtlen bárányén, a Krisztusén, aki eleve el volt ugyan rendelve a világ 
megalapítása előtt, megjelent pedig az idők végén ti érettetek…” (18–20. v.) 
Tudatosítani kell tehát magunkban, hogy mibe került a váltságunk. 
Nem csengő pénzt áldozott értünk Krisztus, mint a rabszolgáért, akit 
valami vagyonos úr megszán, s az emberpiacon megvesz, hogy azután 
szabadon bocsássa. A kemény rabtartó úr igájában sínylődő rabszolga 
tudja, hogy ez is milyen nagy dolog lett volna. Krisztus azonban úgy 
szabadított fel minket, hogy vérét ontotta értünk. Meghalt érettünk a 
felszabadító harcban. Sőt még többet is csinált: áldozati báránnyá lett 
a bűneinkért. Hibátlan és szeplőtelen volt, mint az áldozatra szánt 
bárány, de magára vette a bűneinket, s eleget tett értök Isten előtt.

Szabad-e ezt elfelejtenünk? Ugye nem! Lehet-e ezt elfelejtenünk? 
Ugye, sajnos, lehet! Pedig itt nem régi jóltevők sírjának kegyeletes ápo-
lásáról van szó, hanem olyan valakiről, aki a világ megalapítása előtt 
már élt, s a világ elmúlása után is élni fog, aki ma is él. Aki tudatosítja 
magában, hogy mit tett érte Krisztus, annak nem alszik ki a szívében a 
hála lángja, s iszonyodni fog attól, hogy ennek a Krisztusnak fájdalmat 
okozzon, s sóvárogni fog azután, hogy örömöt szerezzen neki.

Tudjuk jól, hogy a gondolatok ócska fringiák a bűn elleni harcban. 
A bűn nem gondolat, mely párbajra, vitába hívja a bennünk levő többi 
gondolatot, s amelyiknek nagyobb az igazságtartalma, az győz. A bűn 
szenvedély, a szenvedély pedig mámorba ringat. A mámoros ember 
pedig érzéketlen az érvekkel szemben. Egyszerűen nem gondolkozik. 
A bűn mámorában nem fél az ember a büntetéstől, nem gondol arra, 
hogy milyen szomorúságot okoz Megváltójának, csak megy vakon 
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arra, amerre a szenvedélye viszi. Aki azonban, mielőtt a mámor köde 
egészen elborítaná, a fuldokló kétségbeesésében felsikolt az Úrhoz, 
amellé odalép a Szentlélek, eszébe juttatja azt, ami mögötte van: a 
Krisztus keresztjét, s azt, ami előtte van: az ítéletet. Felébreszti benne 
a hála buzgó szenvedélyét azért, ami volt, s a büntetéstől reszkető 
félelmet attól, ami lesz. Ezek a szenvedélyek azután kijózanítják őt a 
bűn mámorából, s megmenekül. Persze ez nem valami lélektani kúra, 
hanem Isten megtartó kegyelme. Aki megtapasztalta, az tudja, hogy 
nem övé a győzelem, hanem a könyörülő Istené. Nem úgy menekült 
meg, hogy valami ügyes lélektani fogással kiragadta magát az őskígyó 
bűvköréből, hanem úgy, ahogyan megmenekül a tűzgyűrűben kínlódó 
féreg, amelyre mindenfelől a biztos halál leselkedik, ha felülről be nem 
nyúl a tűzgyűrűbe egy irgalmas kéz, mely kiemeli őt. Ámen.

Úrvacsorai közösség
BÖJT 4. VASÁRNAPJA – 1954. MÁRCIUS 28.

„Mint okosokhoz szólok, ítéljétek meg ti, a mit mondok. A hálaadásnak pohara, a 
melyet megáldunk, nem a Krisztus vérével való közösségünk-é? A kenyér, a melyet 
megszegünk, nem a Krisztus testével való közösségünk-é? Mert egy a kenyér, egy test 
vagyunk sokan; mert mindnyájan az egy kenyérből részesedünk.” ( 1Kor 10,15–17)

A korinthusi gyülekezetnek kérdésévé lett az elhagyott világgal való 
érintkezés. Ez a világ számukra a görög pogányság volt. Isten kegyelme 
kihívta őket ebből a világból, hitre juttatta s megtérítette, de ugyanak-
kor benne hagyta ebben a világban. Nem vitte őket valami keresztyén 
szigetre, ahol csak hívők élnek, hanem továbbra is ott kellett élniök a 
pogány görög világban. Az világos volt előttük, hogy Isten nem akarja 
a kegyes elzárkózottságot, de az már vitás volt, hogy hogyan és meddig 
mehetnek az érintkezésben. A szövevényes társadalomban ezer szállal 
voltak egymással kötözve. Az elhagyott világban ott voltak a rokonok, 
barátok, szomszédok, munkatársak. Érezték, hogy megtérésük nem 
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oldja fel őket a társadalmi illendőség kötelezettségei alól. Egy ponton 
vált ez a kérdés különösen égetővé, s ez a bálványáldozati lakoma volt. 
A bálványáldozatnak ugyanis volt egy kultikus és egy profán része, így 
is mondhatnánk: egy templomi és egy otthoni vagy egy istentiszteleti 
és egy társadalmi része. Ma talán a búcsút lehetne hasonlítani hozzá. 
Ennek is van egy kultikus része: a mise a templomban, de van azután 
egy társadalmi része: a vendégeskedés, az eszem-iszom, dínomdánom, 
este talán még bál is, s a végén esetleg egy kis parázs verekedés és szur-
kálás is. Az volt a kérdés: mit csináljanak a korinthusi keresztyének, ha 
egy ilyen bálványáldozati lakomára meghívja őket valaki a hitetlenek 
közül? Nem olyan egyszerű ez a kérdés. Egyszerű volna, ha a pogány 
templomba az áldozathoz hívnának. Akkor gondolkodás nélkül nemet 
lehetne mondani. Ők azonban nem az áldozathoz hívják a keresztyé-
neket, s nem kívánják tőlük, hogy tisztességet adjanak a bálványoknak, 
hanem az áldozat utáni családi lakomához kérik őket. Lehet-e ezt a 
gőg látszata és bántó sértés nélkül visszautasítani? Igen ám, csakhogy 
az áldozat bemutatása utáni lakoma nem csak egyszerű ünnepi ebéd! 
Az áldozati oltáron bemutatott állat húsának egy részét az áldozó 
visszakapta, s ezen az ünnepi lakomán azt fogyasztja el ünnepélyesen 
a háznép. Ez a lakoma sem volt tehát egészen társadalmi együttlét, 
mégis összefüggött az áldozattal. Szabad-e keresztyén embernek a 
bálványnak áldozott állat húsából enni? Nem is alakult ki ebben a 
kérdésben egységes gyakorlat a korinthusi keresztyének között. Voltak 
szabadelvűek, s voltak visszahúzódók, s ezért volt sok botránkozás és 
vita is. Ezt a kérdést veszi elő az apostol a mai szentleckében.

Az apostol véleménye szerint keresztyén ember ne vegyen részt 
a pogány áldozati lakomán. Nem csinál azonban ebből törvényt. Ha 
valaki úgy érzi, hogy nem zárkózhatik el a meghívás elől, ám menjen 
el, s egyék-igyék ott nyugodtan mindent, de ha valaki az egyik ételre 
ezt mondja: „Ez bálványáldozati hús”, ne egyék abból ( 27–28. v.). Ezt az 
álláspontját sem akarja tekintélyi alapon ráerőszakolni a korinthusiakra. 
Szeretné, ha meg tudná győzni őket, s ők saját belátásuk alapján helyez-
kednének ugyanerre az álláspontra. Ezért is kezdi így: „Mint okosokhoz 
szólok, ítéljétek meg ti, a mit mondok.” Fejtegetésében arra mutat rá, hogy 

Turoczy.indd   120Turoczy.indd   120 2013.10.07.   13:15:562013.10.07.   13:15:56



121

Böjt 4. vasárnapja

az dönti el a kérdést: mi történik az oltár körül? A pogány áldozati 
lakomát az úrvacsorához hasonlítja. Merész hasonlatnak látszik, de 
érthető, ha meggondoljuk, hogy valamikor az úrvacsora tulajdonkép-
pen a szeretetvendégség záró mozzanata volt. Az úrvacsorában is az 
oltárról kap valamit Isten népe: kenyeret és bort, de az a kenyér és bor 
nem csupán kenyér és bor, hanem Krisztus teste és vére. Az úrvacsora 
tehát nem egyszerű étkezés, hanem az Úrral való közösség. Mivel pedig 
nem egyedül vesszük, hanem a többi hívővel együtt, egy test vagyunk 
sokan, mert mindnyájan az egy kenyérből és egy pohárból részesedünk, 
az úrvacsora nemcsak az Úrral való közösség, hanem az Úr népével is. 
Ugyanez történik a bálványáldozati lakománál is. Bálvány azonban 
csak az ember képzeletében van, a valóságban nincs, a bálvány mögött 
a hazugság és megtévesztés atyja, az ördög van. A bálványáldozati la-
koma tehát közösség az ördöggel és az ördögimádókkal. Ezért állapítja 
meg: „Nem ihatjátok az Úr poharát és az ördögök poharát; nem lehettek az Úr 
asztalának és az ördögök asztalának részesei.” ( 21. v.)

Épp az a tény, hogy ennek az igének a történelmi helyzetét ilyen hosz-
szan kellett magyarázni, mutatja, hogy ez a probléma nekünk ma nem 
problémánk. A lényeg azonban ma is kérdés és örök kérdés: Hogyan érint-
kezzék a keresztyén ember az elhagyott világgal? A gőgös elzárkózottság 
és az Istent megtagadó barátkozás között hogyan található meg az az út, 
melyen nem vétkezünk sem az Isten-hűség, sem a felebaráti szeretet ellen? 
Mai szentleckénk azonban nem öleli fel az egész kérdést, csak az úrvacsora 
hasonlatát ragadja ki belőle, maradjunk meg hát mi is ennél a részletnél, s 
lássuk meg, hogy az úrvacsora közösség az Úrral és közösség az Úrban.

1. Az úrvacsora közösség az Úrral.
Erről az úrvacsorázó nép is sokszor elfelejtkezik. Lehet, hogy a római 
katolikus kovásztól való félelem idézte elő, s így történetileg érthető, de 
semmiképp sem menthető, hogy az úrvacsorában a fő gondolat nálunk a 
bűnbocsánat lett. Ezért járulunk hozzá, s ennek örülünk benne. Ez helyes, 
csak nem elég. Nem szabad elfelejtenünk, hogy az úrvacsora nem önma-
gában szerzi és nyújtja a bűnök bocsánatát, hanem épp Krisztus által. 
Krisztus lép velünk közösségre az úrvacsorában, s végrehajt egy csodá-
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latos cserét: magára veszi szennyünket, s nekünk adja tisztaságát. Bűnné 
lesz helyettünk, s mi szentekké leszünk őhelyette. Az átlag evangélikus 
azonban, ha mindezt látja is, rendszerint csak arra gondol, hogy Krisztus 
hozzálép az úrvacsorában, a pap kezével az ő átszögezett keze nyugszik 
meg bűnbánattal lehajtott fején, s a pap ajkán felcsendülő feloldozás a 
Krisztus feloldozása. Mindennek pedig érzékelhető pecsétje a kenyér és a 
bor. Közben elfelejtkezik, hogy az úrvacsorában nemcsak bűnbocsánatot 
kapunk, hanem Krisztust és bűnbocsánatot. Aki erről elfelejtkezik, vagy 
ha gondol is közben arra, hogy az ostya Krisztus teste, a bor Krisztus 
vére, de nem tud ezzel a gondolattal mit kezdeni, annál csak az úrvacsora 
hátra néző arca úszik fényárban, de az előre néző arca árnyékban van. A 
múltat eltörli, de a jövőt legfeljebb csak annyiban munkálja, amennyiben 
a tiszta ruha a gyermeket nagyobb tisztaságra, fokozottabb vigyázásra 
serkenti, vagy a kapott kegyelemért érzett hála harcol az emberben a 
további bűnözés ellen. Ez az oka annak, hogy az úrvacsora után sokszor 
nem következik az az új élet, amit joggal elvárhatnánk.

Gondoljunk például mindjárt az első úrvacsora történetére! Mi 
történik az első úrvacsora után? A legkiválóbbak is elalusznak, nem 
tudnak Jézussal vigyázni. Gyáván megfutamodnak. Péter élete legna-
gyobb mélységébe zuhan alá: megtagadja urát. Hitük meginog. Tamás 
kételkedik. Egy pár óráig sem hat az első úrvacsora. S csak valljuk be, 
hogy nálunk is sokszor így van. Miért? Mert nem gondolunk arra, 
hogy Krisztust kaptuk az úrvacsorában. Ő lépett közösségre velünk. 
Ő él bennünk, és ő akar munkálkodni bennünk. Nem mondjuk: Élek 
többé nem én, hanem Krisztus él bennem.

Pál az igében egy félelmetes oldalát is megmutatja ennek a kérdésnek: 
Minden úrvacsorázó Krisztust kapja. A hitetlen is, nem csak a hívő. Az 
egyik üdvösségre, a másik ítéletre, mert nem becsülte meg őt. És erre 
nem megoldás az, hogy akkor inkább nem járulok az Úr asztalához, 
mert akkor meg az elkészített vacsorára hívó szót vetem meg, s ez 
ugyanaz a bűn: nem becsülöm meg őt. Úgy élj tehát az úrvacsorával, 
hogy a hálaadásnak pohara a Krisztus vérével való közösségünk, s a ke-
nyér, amelyet megszegünk, a Krisztus testével való közösségünk! (16. v.)
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2. Az úrvacsora nemcsak Krisztussal, hanem emberekkel való közösség 
is. Az úrvacsora közösség az Úrban. Így fejeződik be a szentlecke: „Mert egy 
a kenyér, egy test vagyunk sokan; mert mindnyájan az egy kenyérből részesedünk.” 
Akikkel tehát egy oltárnál térdelek, vagy akikkel egy oltárnál kellene 
térdelnem, azokkal asztalközösségben vagyok, vagyis egy családhoz 
tartozunk, a Krisztus családjához, azok testvéreim az Úrban. Az úrva-
csorának ez az emberek felé irányuló, úgynevezett vízszintes része elég 
tudatos népünkben. Ápoljuk még a régi szokást, hogy úrvacsora előtt a 
családtagok megcsókolják egymást, s bocsánatot kérnek egymástól, és 
így indulnak el a templomba. Arra is van indítás bennünk, hogy mielőtt 
az oltárhoz mennénk, elébb békéljünk meg atyánkfi aival. Hála Istennek, 
sok bocsánatkérés és sok megbocsátás születik meg még ma is úrvacsorák 
előtt, és sok rendezetlen viszály rendeződik el, mert megvilágosodott az 
emberek előtt, hogy aki kegyelmet akar kapni, annak tudni kell kegyelmet 
adni is. Sajnos azonban sokan vannak olyanok is, akiknél mindez nem a 
panaszos felebarát felé hajtó erő, hanem az úrvacsorától visszatartó hata-
lom. Szegény, szerencsétlen emberek! Azt gondolják, hogy nem vétkez-
nek, ha nem mennek úrvacsorához, mert nem tudnak vagy nem akarnak 
bocsánatot kérni vagy megbocsátani. A Miatyánkból is kihagyják talán ezt 
a kérést: És bocsásd meg a mi vétkeinket, amiképpen mi is megbocsátunk 
az ellenünk vétkezőknek?! Avagy mit csinálnak az ilyen igékkel: „Ha meg 
nem bocsátjátok az embereknek az ő vétkeiket, a ti mennyei Atyátok sem bocsátja meg 
a ti vétkeiteket” ( Mt 6,15)? A haragtartás bűn úrvacsora nélkül is.

Az úrvacsora közösség függőlegesen Krisztussal, vízszintesen a 
felebarátainkkal. Ez az úrvacsora igazi öröme. Így teljesedik be a mai 
vasárnap ősegyházi igéje: „Örüljetek Jeruzsálemmel, és örvendjetek fölötte 
mind, a kik őt szeretitek!” ( Ézs 66,10a) Ámen.
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Könyörülő és hív főpap
BÖJT 5. VASÁRNAPJA – 1954. ÁPRILIS 4.

„Annakokáért mindenestől fogva hasonlatosnak kellett lennie az atyafi akhoz, 
hogy könyörülő legyen és hív főpap az Isten előtt való dolgokban, hogy engesztelést 
szerezzen a nép bűneiért. Mert a mennyiben szenvedett, ő maga is megkísértetvén, 
segíthet azokon, a kik megkísértetnek.” ( Zsid 2,17–18)

A zsidó szemében a legfőbb méltóság a főpap volt. Voltak ugyan fő-
papok, akik méltatlanná tették magukat erre a megkülönböztetett 
tiszteletre, s alaposan megtépázták a főpap dicsőségét – gondoljunk 
csak a Jézus szenvedéstörténetében szereplő Annásra és Kajafásra –, de 
azért a főpapnak mindig volt valami személytől független méltósága 
és dicsősége. Amikor a Zsidókhoz írt levél szerzője valami nagyot akar 
írni Jézusról, ezért mondja róla, hogy főpap. Mégpedig nem akármi-
lyen. Két jelzőt mond róla: könyörülő és hív főpap.

1. Jézus könyörülő Főpap.
Így kezdődik az ige: „Annakokáért mindenestől fogva hasonlatosnak kellett lennie 
az atyafi akhoz, hogy könyörülő legyen és hív főpap az Isten előtt való dolgokban, 
hogy engesztelést szerezzen a nép bűneiért.” (17. v.) Ennek a versnek a gondo-
latmenete ez: Könyörülni a másikon csak az tud, aki meg tudja érteni a 
másikat. Megérteni a másikat csak az tudja, aki maga is volt már hason-
ló helyzetben. Ennek okáért Jézusnak is emberré kellett lennie, végig 
kellett mennie az egész embersorson, hogy könyörülő főpap lehessen 
Isten előtt az ember dolgában. Ebből az embersorsból a 18. vers kiemeli 
a szenvedést, a megkísértetést, a 17. pedig a bűnért való engesztelést.

Jézus tudja, mi a szenvedés, mert maga is szenvedett, mégpedig töb-
bet, mint akármelyikünk. Istállóban látta meg e világot. Szegénységben 
született, és szegény maradt holta napjáig. Egyszerű falusi ács családjá-
ban növekedett, s szekercétől kérges tenyérrel kereste később maga is a 
kenyeret. Mikor tanítani kezdett, akkor sem tőkéből élt, hanem mások 
irgalmából. Mikor meghalt, sem volt többje, mint a rajtavalója. Halálában 
még azt is elvették tőle, s nem maradt mása, mint egyszerű ágyékkötője.
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Nemcsak szegény volt, hanem üldözött is. Már édesanyja ölén a 
menekülők országútján kellett sietnie idegen országba Heródes gyil-
kos szándéka elől. Felnőttkorában mindig lestek rá. Fogas kérdésekkel 
tőrt vetettek neki, hogy megfogják. Végül is elfogták, és hamis vádak 
alapján halálra ítélték.

Pénze nem volt, nyugalma sem, de szeretetet sem sokat kapott életé-
ben. Legszűkebb családja értetlenül állott vele szemben, s hóbortosnak 
tartotta őt. Tanítványai közül az egyik elárulta, a másik megtagadta, a 
többiek – János kivételével – mind rútul cserbenhagyták.

Ismerte a test kínjait. Tudta, mi az éhség, milyen gyötrő a szomjú-
ság, milyen nehéz a hajléktalanság, de tudta azt is, mi a korbács, mi az 
arcul köpdöstetés undora, az átszögeztetés. Többet szenvedett, mint 
akármelyikünk.

Jézus tudja, mi a kísértés, mert maga is megkísértetett, mégpedig 
erősebben, mint akármelyikünk. Ott ólálkodott körülötte az ördög, 
mikor negyven napig a pusztában készülődött szent hivatására. Egyik 
támadást a másik után intézte ellene. Belebújt egyik legkedvesebb tanít-
ványába, Péterbe, s rajta keresztül akarta visszatartani őt a váltság útjától 
( Mt 16,23). Még a kereszten sem hagy neki békét, hanem a csúfolódó 
tömeg ajkán keresztül akarja felizgatni, hogy szálljon le a keresztről, s 
vegyen elégtételt magának. Nincs, aki ellen annyi és olyan heves táma-
dást intézett volna vagy intézne a Sátán, mint éppen Jézus ellen.

Jézus tudja, mi a bűn, mert – hogy engesztelést szerezzen a nép 
bűneiért – bűnné lett érettünk ( 2Kor 5,21). Nem úgy ismerte meg a 
bűnt, hogy mások megnyitották előtte a szívüket, s ebben a feltáruló 
szívben látta meg a bűn gyötrelmét, sem nem úgy, hogy magán kellett 
megtapasztalnia, milyen gonoszok az emberek… A bűnt igazában 
a Gecsemáné kertjében ismerte meg, ahol abban az irtózatos keserű 
pohárban, melyet ki kellett ürítenie, benne volt az egész világ minden 
bűnének minden utálatos szennye. Ezért irtózott tőle. Ezért verítékezett 
véresen. Nincs, aki a bűn miatt annyit gyötrődött volna, mint Jézus.

Jézus tudja, mi a halál, mert – hogy engesztelést szerezzen a nép 
bűneiért – vállalnia kellett a halált, mert vérontás nélkül nincs bűnbo-
csánat ( Zsid 9,22). Mégpedig milyen halált! Nem úgy halt meg, hogy 

Turoczy.indd   125Turoczy.indd   125 2013.10.07.   13:15:562013.10.07.   13:15:56



126

KÖNYÖRÜLŐ ÉS HÍV FŐPAP

késő vénségben érett kalászként hajtotta fejét álomra szeretteitől s a 
világ hálájától körülövezve, eredményekben gazdag élet után, hanem 
kora ifjúságában szidalmazó csőcselék nyelvöltögetése közben bitó-
fán szenvedett ki rettentő kínok között. Ha valaki, ő tudja, hogy mi a 
haláltusa!

Jézus tudja, hogy mi a kárhozat, mert – hogy engesztelést szerezzen 
a nép bűneiért – nemcsak a szenvedést és halált vállalta helyettünk 
magára, mint a mi bűneink zsoldját, hanem magát a kárhozatot is. 
Helyettünk alászállt a poklokra, az Istentől való elhagyatottság rette-
netes állapotába. Ezért kiáltott fel a kereszten: „Én Istenem, én Istenem! 
Miért hagytál el engemet?” Ha valaki, ő tudja, mi a kárhozat.

Jézus tehát tudja, hogy mit jelent embernek lenni, s ez a tudat főpapi 
méltóságában is ható tényező. Mennyei dicsőségében Isten előtt sem 
felejtette el, hogy mit jelent embernek lenni. Ezért könyörülő főpap ő. 
„Mert nem oly főpapunk van, a ki nem tudna megindúlni gyarlóságainkon, hanem 
a ki megkísértetett mindenekben, hozzánk hasonlóan, kivéve a bűnt. Járuljunk 
azért bizodalommal a kegyelem királyi székéhez, hogy irgalmasságot nyerjünk és 
kegyelmet találjunk, alkalmas időben való segítségűl.” ( Zsid 4,15–16)

2. A másik jelző, melyet szentleckénk Jézussal mint főpappal kapcso-
latban használ, az, hogy Jézus hív főpap.

Három dologban látja szent igénk Jézus főpapi hűségét: az en-
gesztelés szerzésében, az Isten előtt való dolgokban és a kísértésekkel 
küszködők megsegítésében.

A zsidó főpap fő szolgálata is az engesztelés szerzése volt. Évente 
egyszer, a nagy engesztelési ünnepen előbb önmagának megtisztulá-
sáért mutatott be véres áldozatot Istennek, majd a nép bűneiért öntötte 
az áldozati állat vérét a szentek szentjében a szövetség ládájának arany-
fedelére. Mennyivel könnyebb volt ez, mint Jézus főpapi szolgálata! 
Jézus nem áldozati állat vérét vitte engesztelésül Isten színe elé, hanem 
a saját vérét. Önmaga lett az áldozati bárány a keresztfa oltárán. S míg 
a zsidó főpapot áhítatos tömeg vette körül hódolattal, Jézus engesztelő 
áldozatának környezete a bitófa csőcselékének gúnyolódása, szidalma 
volt. Csak az tudta ezt végigcsinálni, aki hív főpap volt, akit nem lehetett 
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visszariasztani az áldozattól, sem elkedvetleníteni nem lehetett. Hű 
volt mindhalálig, egészen a keresztfának haláláig.

De hív az Isten előtt való dolgokban is: abban, ahogyan képvisel 
minket az Atya előtt. A főpap ugyanis nem csupán Isten képviselője a 
nép előtt, hanem a nép képviselője is Isten előtt. Jogi kifejezéssel élve: 
ő a mi védőügyvédünk. Csodálatos kóstolót adott ebből a kereszten, 
amikor kínzóiért és szidalmazóiért imádkozott, s mentegette őket 
Isten előtt azzal, hogy nem tudják, mit cselekesznek. Így csak az tud 
érvelni azok mellett, akiknek bűne égre kiált, így csak az tudja védeni 
azokat, kik az ő védtelenségéből csúfot űznek, így csak az tud irgalo-
mért könyörögni, aki ismeri az embert, sajnálja, megérti, és maga is 
megbocsát neki. A hűséget a reménytelen eseteken lehet lemérni. Jézus 
a reménytelen eseteknek is szószólója Isten előtt.

És hív a kísértésekkel küszködők megsegítésében. A szentíró nem 
magyarázza közelebbről ezt az állítását. Nem mondja el, hogy miképp 
segít Jézus, a főpap, rajtunk a kísértések között. Olyan köztapaszta-
lati ténynek tudja ezt, mely sem leírást, sem bizonyítást nem igényel. 
Isten minden gyermekének ma is van ilyen tapasztalata. Nincs olyan 
kísértés, melynek kezdeti állapotában meg ne csendülne emlékezetünk-
ben Krisztus igéje. Talán az aznap reggel olvasott ige. Talán egy régi, 
gyermekkorban tanult aranymondás. Talán egy prédikációfoszlány, 
vagy olvasmányunknak egy, már rég elfelejtettnek gondolt mondata. 
Ez mind a főpap tusakodása értünk, hogy el ne bukjunk a kísértések 
közepette. Ezekben közli az ő visszatartó és erőt kínáló segítségét.

Azonban ennél többet is tesz: imádkozik azokért, akik kísértésekkel 
küszködnek. Mielőtt a kísértő hozzánk lépne, már elhangzott Jézus 
főpapi imádsága értünk. Péterért is már akkor imádkozott, mikor még 
az utolsó vacsorán voltak együtt ( Lk 22,32). A kísértést megelőző köz-
benjáró imádság, kísértés közben a kísértő hazugságait megerőtelenítő 
igékre való emlékeztetés, ez Jézus hű főpapi szolgálata a kísértésekben 
küszködők mellett.

Ilyen főpapunk van. Ha végiggondoljuk, megmelegszik tőle a szí-
vünk, felbátorodik a lelkünk, s úgy érezzük, hogy az értünk meghalt, 
feltámadott és a mennyben Isten jobbján dicsőségben élő Krisztus 
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egyszerre nagyon közel jött hozzánk. Úgy érezzük, hogy nemcsak 
azért kell térdet, fejet hajtanunk előtte, mert Isten Fia, hanem talán még 
inkább azért, mert embernek fi a, nekünk irgalmas és hűséges főpapunk.

A mai vasárnap az ősegyházi neve szerint Judica vasárnapja, ami 
azt jelenti: Ítélj meg engem, Uram! Ó, be jó, hogy az ítéletben nekünk 
ilyen drága főpapunk van! Ámen.

A király
VIRÁGVASÁRNAP – 1954. ÁPRILIS 11.

„Mert ez a Melkisédek Sálem királya, a felséges Isten papja, a ki a királyok leveré-
séből visszatérő Ábrahámmal találkozván, őt megáldotta, a kinek tizedet is adott 
Ábrahám mindenből; a ki elsőben is magyarázat szerint igazság királya, azután 
pedig Sálem királya is, azaz békesség királya, apa nélkűl, anya nélkűl, nemzetség 
nélkűl való; sem napjainak kezdete, sem életének vége nincs, de hasonlóvá tétetvén 
az Isten Fiához, pap marad örökké.” ( Zsid 7,1–3)

Az ősatyák történetében van egy titokzatos jelenet. Sodoma és Gomora 
háborúba keveredik. A háborút elveszti. Lót is fogságba kerül egész csa-
ládjával és minden jószágával. Mikor ezt meghallja Ábrahám, hadra kel, 
hogy kiszabadítsa atyjafi át. A csatát megnyeri, Lótot kiszabadítja. Mikor 
seregével hazafelé vonul, találkozik Melkisédekkel, aki Sálem, azaz Je-
ruzsálem királya és a Magasságos Istennek papja. Ez kenyérrel és borral 
megvendégeli és megáldja Ábrahámot, Ábrahám pedig tizedet ad neki a 
zsákmányból ( 1Móz 14,18–20). Mi van ebben titokzatos? – kérdezhetné 
valaki. A győztes hadvezérnek minden időben kijárt a hódolat, s az 
ajándékot mindig illett viszonozni. Nem is ebben van ennek a jelenetnek 
a titokzatossága, hanem abban, hogy Melkisédek előzmények nélkül 
tűnik fel egyszerre a történelem színpadán, s következmények nélkül 
tűnik el azonnal róla. Egyetlen nemzetségtáblázatban sem szerepel a 
neve, sem elődjéé, sem utódjáé, sem szüleié, sem gyermekeié. Sehol sincs 
szó arról, hogy született, sem arról, hogy meghalt. Pedig a Magasságos 
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Istennek papja, s mint ilyen, beletartozik Isten történetébe, igazolni 
kellene a papi rendbe tartozását is. Titokzatosságát növeli az a tény 
is, hogy a történet szerint Ábrahám minden igazolás nélkül azonnal 
elismeri Melkisédek magasabbrendűségét, elfogadja tőle az áldást, és 
tizedet ad neki, pedig Ábrahám Isten barátja s Isten népének ősatyja.

Melkisédek titokzatos alakja mindig izgatta Isten népének képze-
letét. Végül is úgy tekintettek rá, mint a megígért Messiás előképére. A 
110. zsoltár is így szól az jövendő Messiáshoz: „Megesküdt az Úr, és meg 
nem másítja: Pap vagy te örökké Melkhisedek rendje szerint.” ( 4. v.) Különösen 
a zsidókhoz írt levél foglalkozik ezzel a kérdéssel. Ebből való a mai 
szentlecke is. Ebben azt emeli ki, hogy Jézus Krisztus Melkisédek rendje 
szerint örök király s egyben örök főpap. A fejezet eleje, mely mai alap-
igénk, főképp az ő királyságát emeli ki, mégpedig érdekes szómagyará-
zattal. Melkisédek magyarra fordítva ezt jelenti: igazság királya, Sálem 
királya pedig lefordítva ezt jelenti: békesség királya. Jézus Krisztus tehát 
az igazság és a békesség örök királya. Így lesz ez az ige virágvasárnapi 
üzenetté, melyben felcsendül a régi prófécia, mely virágvasárnap nyert 
beteljesedést: „Imhol jő néked a te királyod…” ( Mt 21,4–5)

1. Jézus az igazság királya. Birtokosa és ajándékozója az igazságnak.
Az igazság szó kétféle értelemben fordul elő a Bibliában. Mindegyik 
értelemre külön-külön szó van. Az egyiket talán értelmi igazságnak 
lehetne mondani, mert ez a valóságnak megfelelő, igaz ismeret. A mási-
kat talán törvény előtti igazságnak lehetne körülírni, mert ez meg olyan 
fogalmat takar, mint az a mondat, amelyet a magyar akkor használ, ha 
valaki megnyerte a pörét: Megtalálta a maga igazát. Röviden az egyiket 
igazságnak, a másikat megigazulásnak lehet mondani. Mai szentlec-
kénkben a megigazulás szó van az eredeti szövegben, mikor azonban 
Jézus azt mondja magáról ( Jn 14,6), hogy „Én vagyok az igazság”, ott az 
értelmi igazságot jelentő szó van. Szabad tehát nekünk Jézust mindkét 
értelemben az igazság királyának tekinteni.

Az emberben valami olthatatlan vágy van az igazság megismerése 
után. Úgy érzi, hogy csak az van birtokában, afölött van hatalma, amit 
ismer. Hangyaszorgalommal tapasztalatokat gyűjt, lélegzetvisszafojtva 
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izgul a kísérletei fölött, s töri a fejét a nagy összefüggéseken, csak hogy 
minél többet megismerjen az igazságból. Előbb-utóbb azonban még 
a leglángeszűbb tudós is beleütközik a titok kőfalába, ahol legérzéke-
nyebb műszerével sem tud már tapasztalatot szerezni, ahol kísérletre 
nincs már lehetőség, s a természeti törvények sziklaalapjáról az em-
beri feltevések ingoványtalajára kénytelen lépni. Ezek az úgynevezett 
őskérdések, a kezdet és a vég nagy kérdései: Honnan hová… miért, mi 
célból? A titokkőfalnál az egyik alázatosan megáll, s bevallja: Megállt 
a tudományom. A másik lemond az igazság kereséséről, és cinikusan 
legyint Pilátussal: „Micsoda az igazság?” ( Jn 18,38). A harmadik az Isten-
től függetlenített hit világába lendül át nagy merészen, s fantasztikus 
elképzelései számára nagyobb és vakmerőbb hitet követel, mint Isten 
az ő kijelentése számára. A Krisztus híve pedig elfogadja a Krisztus által 
kijelentett igazságot. Hitében e világ minden gyötrő kérdésére választ 
talál, amire pedig nem kap választ, az nem gyötri őt, mert elég neki az, 
hogy „jól tudja a ti mennyei Atyátok” ( Mt 6,32). Jézus az igazság királya.

De Jézus a megigazulás királya is. Nagy a vágy az emberben az 
igazság megismerése után, de még nagyobb az után, hogy igaz legyen 
Isten előtt. Ez az az igazság, melyre a Hegyi beszéd szerint éheznek és 
szomjúhoznak az emberek ( Mt 5,6). Ez a vágy gyújtotta régen az ál-
dozatok tüzét, ez hajtotta az embereket a jó cselekedetek gyűjtésére, a 
vezeklésre, az önfeláldozásra. Ez volt Pál és Luther életének motorja és 
egyetlen magyarázata. Ezért ítéltek minden mást kárnak és szemétnek, 
csak hogy megnyerjék Isten jó tetszését.

Isten előtt érvényes igazságra azonban az ember a maga erejéből 
sohasem tud eljutni. Nekünk nincs semmi érdemünk, Isten előtt csak 
bűnünk van. Csupán Jézus Krisztus által és Jézus Krisztusban talál-
tathatunk igaznak Isten előtt. Ő elveszi tőlünk s magára veszi min-
den bűnünket. Mint örök főpapunk, bemutatja érettünk engesztelő 
áldozatul önmagát mint ártatlan bárányt a keresztfa oltárán. Aki ezt 
hittel elfogadja, az boldogan vallhatja Pállal: „Nincsen azért immár semmi 
kárhoztatásuk azoknak, a kik Krisztus Jézusban vannak…” ( Róm 8,1) Annak 
bizodalma van az ítélet napjához. Bizony, Jézus az igazság királya.
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2. Jézus a békesség királya is Melkisédek rendje szerint.
Ezt a kérdést is két irányban kell végiggondolnunk. Jézus békességet 
teremt Isten és az ember és az ember és az ember között. Mind a két 
vonatkozásban megromlott a viszony.

A bűn megrontotta a viszonyt Isten és az ember között. Azóta Isten 
haragban van az emberrel. Azt senki sem vonja kétségbe, hogy Istennek 
joga volna haragudni az emberre, de azt már sokat kétlik, hogy tényleg 
haragszik-e. Az ember hálátlansága, engedetlensége, keményszívű-
sége méltán kihívja maga ellen Isten haragját, de azért – mondják – a 
kijelentés szerint Isten mégsem a harag és a bosszúállás Istene, hanem 
a kegyelemé, aki nem akarja a bűnös halálát, hanem azt akarja, hogy 
megtérjen és éljen. Ez igaz is, de csak féligazság. Az igazság másik 
fele az, hogy ugyancsak a kijelentés beszél arról is, hogy Isten nem a 
bíró tárgyilagos szenvtelenségével nézi az ember bűnét, melyben neki 
személyválogatás nélkül és indulatok nélkül kell igaz ítéletet hoznia, 
hanem úgy tekint reá, mint aki személy szerint is érdekelve van benne, 
hiszen ő a sértett fél. Ezért beszél nekünk a Biblia arról, hogy mikor 
Isten ítél, akkor haragjának poharát önti ki a bűnös világra. Haragja 
tehát rejtett ugyan, de ugyanakkor pohárba gyűjtött is. Hosszútűrése 
elrejti, de igazsága megőrzi. Ezért olyan borzalmas mindig, mikor Isten 
ítél, s ezért rettenetes dolog az élő Isten kezébe esni.

A bűneset óta azonban nemcsak Isten van haragban az emberrel, 
hanem az ember is haragban van Istennel. Akármilyen furcsán hangzik 
is, de így van. Vakmerőség, de mégis tény. Hány ember tart haragot 
Istennel, mert nem jár úgy a kedvében, mint ahogy szeretné. Durcásan 
nem szól hozzá. Abbahagyja az imádságát, mert Isten nem ugrott 
azonnal szolgálatkészen a rendelkezése szerint. Bedugja a fülét, nem 
akarja hallani szavát, abbahagyja a Biblia olvasását, egyszerűen „nem 
érdekes” neki az, hogy van-e Istennek valami mondanivalója hozzá. 
Nem jár templomba, mint ahogy a haragos kerüli haragosának házát.

Ebbe az áldatlan viszonyba hozott békességet Jézus. Keresztjével 
kiengesztelte Istent, ki Jézus Krisztusban most már kegyelemmel és 
mentő szeretettel tud nézni a bűnösre, s kiengesztelte az embert is, 
mert a keresztjével meggyőzte arról, hogy ha sokszor rejtett is Isten 
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szeretete, valójában Isten mégis nagyon szereti az embert, hiszen kü-
lönben nem áldozta volna fel érte Fiát.

Békességet hoz Jézus az ember és ember közti viszonyba is. Ezt 
is megrontotta ugyanis a bűn. Ahogy szokták mondani: Ember em-
bernek farkasa lett. Az élet azóta nem egymás mellé rendelt emberek 
egymást segítő, egymást boldogító, harmonikus együttélése, hanem 
az őserdők vadállatainak harca, mindenki harca mindenki ellen. Jézus 
Krisztusban azonban – amint Luther mondja – ember az embernek 
Krisztusa lett. A kegyelmet kapott ember az emberi együttélés alapjá-
nak többé nem az érdeket, jogot és erőt látja, hanem a bűnbocsánatot 
és szeretetet. Nem leigázni akarja többé a másikat és uralkodni rajta, 
hanem szolgálni szeretne néki. Nem a maga igazát keresi, hanem a 
békességet. Irigység helyett együtt örülő szeretet tölti el a szívét, ha a 
másik embernek jól megy dolga, s bosszú helyett bűnbocsánat tölti el 
a szívét, ha a másik ember valami kárt, sérelmet vagy fájdalmat okoz 
neki. Mindezt a Krisztus keresztje alatt tanulja meg az ember.

Virágvasárnap van, Jézus Krisztus királyi bevonulásának ünnepe. 
Zengjük neki a hozsannát, de vajon alattvalói vagyunk-e az igazság és 
békesség királyának?! Az igazság és békesség királya azt akarja, hogy 
az övéi az igazság és békesség emberei legyenek. Legyünk azok! Ez a 
Krisztus-királynak szóló igazi virágvasárnapi hódolat. Ámen.

Nem hagy el Isten
NAGYCSÜTÖRTÖK – 1964. MÁRCIUS 26.

„Mit mondunk azért ezekre? Ha az Isten velünk, kicsoda ellenünk? A ki az ő 
tulajdon Fiának nem kedvezett, hanem őt mindnyájunkért odaadta, mimódon ne 
ajándékozna vele együtt mindent minékünk? Kicsoda vádolja az Isten választottait? 
Isten az, a ki megigazít; kicsoda az, a ki kárhoztat? Krisztus az, a ki meghalt, sőt 
a ki fel is támadott, a ki az Isten jobbján van, a ki esedezik is érettünk: kicsoda 
szakaszt el minket a Krisztus szerelmétől? Nyomorúság vagy szorongattatás, vagy 
üldözés, vagy éhség, vagy meztelenség, vagy veszedelem, vagy fegyver-é? A mint 
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megvan írva, hogy: Te éretted gyilkoltatunk minden napon; olybá tekintenek mint 
vágó juhokat. De mindezekben felettébb diadalmaskodunk Az által, a ki minket 
szeretett.” ( Róm 8,31–37)

Ebben az esztendőben a nagyheti esti áhítatok vezérfonala a 181. számú 
énekünk, amit most is énekeltünk: „Jézus, szenvedésedről mostan elmél-
kednem…” Legalább pár mondatot hadd mondjak el erről az énekről, 
hogy ezzel is közelebb jöjjön hozzánk! Maga az ének régi, kerek há-
romszáz esztendős. Szerzője Birken Zsigmond nürnbergi tudós, költő 
s énekköltő. Papgyerek. Édesapja lelkész volt Csehországban, de nem 
sokáig. Hite miatt száműzték, és kénytelen volt feleségével és hároméves 
kisfi ával együtt felesége szülőföldjére, Nürnbergbe menekülni. Ott kapott 
diakónusi állást, ami ma megfelel a másodlelkészi állásnak. Nem sokáig 
élt. Halála után fi a teológusnak ment, de amellett jogot is tanult. Mikor 
tanulmányait elvégezte, nem ment lelkésznek, neveléssel kereste kenye-
rét. Nürnbergben telepedett meg ő is. A városban akkor divatos volt a 
költészet, ő is írt költeményeket, és neves költő lett. Az akkori idők ba-
rokk ízlésének megfelelő verseit már rég elfeledték, befedte őket a feledés 
pora, s ma már csak az irodalomtörténészek ismerik csupán, de az akkor 
énekelt egyházi lelki énekei – ezeket is írt – túlélték híres verseit. Ezeket 
ma is éneklik. Énekeskönyvünkben csak ez az egyetlenegy ének van tőle. 
Dallama a cseh testvérektől való, magyarra Zábrák Dénes fordította. Jó 
ezeket szem előtt tartani, mikor ezt az éneket énekeljük. Igaz, ezek az 
énekek megszületésük pillanatában tulajdonképpen elváltak szüleiktől, 
a költőtől, s elkezdenek különálló életet élni, különállóan munkálkodni 
az éneklő gyülekezet szívében és lelkében, de azért mindig sokat jelent 
számunkra az, ha tudjuk kitől, milyen körülmények között, hogyan 
születtek meg. Ezeket az énekeket Isten gazdagon megáldotta, nemcsak 
születésüket, hanem életük folyását is. Legyen áldott érette Isten!

A mai estére a sorozat összeállítója ez éneknek 5. versét jelölte meg 
az igehirdetés témájául, hadd olvassam fel még egyszer: „Ha bűnöm 
miatt rettent kárhozat gyötrelme, Jézus, érdemed megment, s nem 
árthat sérelme. Szenvedésed lelkemet méltán megnyugtatja: a kit Isten 
szeret, azt el nem hagyhatja.”
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Ez énekversnek utolsó két sora az, amire különösképpen kell fi -
gyelmünket irányítani: Akit Isten így szeret, azt el nem hagyhatja. Ez 
igehirdetés témáját az összeállító így állapította meg: nem hagy el Isten! 
A kirendelt ige is azzal kezdődik, hogy Isten velünk. Ebben a megfogal-
mazásban, ahogy Pál apostol itt megírta, Istennek nem elháríthatatlanul 
mindenütt jelenlevőségét akarja dokumentálni, mert nyilvánvaló, hogy 
az az Isten, aki mindenütt jelen van, az velünk is jelen van, akár látszik, 
akár nem, akár örülünk ennek, akár zavar bennünket jelenléte – velünk 
van. Pál apostol azonban úgy látja, hogy itt többről van szó, mint Isten 
jelenlétéről. Ez nem fi zikai jelenlétet akar jelenteni, hanem állásfoglalást. 
Isten velünk van, ez azt jelenti: pártunkon van. A mi pártunkon van, 
ha az érdekek – Isten érdeke meg az ember érdeke – össze is ütköznek 
egymással. Isten akkor sem a maga, hanem a mi pártunkon van!

Merész dolog ezt állítani. A tapasztalat ugyanis igen sokszor az 
ellenkezőjét látszik bizonyítani. Pál apostol mégis ezt merte mondani, 
mégpedig olyan ünnepélyes formában, mint a Római levél 8. fejezeté-
nek végén van megírva, ahol szinte szárnyal a himnusz, a győző vitézek 
diadalmas himnusza: Isten a mi pártunkon van!

Három oldalról szeretném ennek az igének kapcsán ez igazságot 
közelebb hozni hozzánk, hogy az Atya, a Fiú és a Szentlélek Úristen a 
mi pártunkon van. Igaz, az anyaszentegyháznak a Szentháromságról 
szóló tanítása ebben az igében közvetlenül nincs megfogalmazva, de 
majd meg fogjuk látni, hogy benne van ebben az igében is az Atya, Fiú 
és Szentlélek Úristennek a mi pártunkon való állásának bizonyságtétele.

1. Az Atya a mi pártunkon van!
Így kezdődik az ige: Isten velünk! Érted? Isten nem a Fiának pártján, 
hanem a mi pártunkon van. „A ki az ő tulajdon Fiának nem kedvezett, ha-
nem őt mindnyájunkért odaadta, mimódon ne ajándékozna vele együtt mindent 
minékünk?” Úgy intézi a világ sorsát, hogy nem Fiának, az egyszülöttnek 
akar kedvezni, annak, aki neki mindig csak örömöt szerzett, hanem ne-
künk, embereknek, akik megszegtük parancsát, akik bánatnál egyebet 
nem okoztunk atyai szívének, minket szeret így, tékozló gyermekeit, 
a Fiával, az egyetleneggyel szemben.
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Testvéreim, nagycsütörtök estéje kényszerít bennünket a vissza-
emlékezés kapcsán arra, hogy ezt a nagy kijelentést megpróbáljuk 
történetileg is alátámasztani, s meg fogjuk látni, milyen csodálatosan 
igaz ez az elragadtatott himnusz arról, hogy Isten tulajdon fi ának nem 
kedvezett, hanem nekünk.

Gondoljunk a Getsemáne kerti jelenetre! Itt azért harcol Isten Fiával, 
hogy vállalja a váltságot. Vállalta tudva azt, hogy a váltság az ember mél-
tó büntetésének magára vállalása, tehát a halált, szenvedést, kárhozatot 
fogja jelenteni. Mindig más dolog valamit elméletben vállalni, igaz, ez 
is nagy dolog, de még nagyobb, mikor komolyra fordul a dolog, s nem 
szavakon fordul meg a kérdés, de vállalni kell tettben is. Nem akarom túl 
elemberesíteni Jézus Krisztust, de mikor a mi Urunk Jézus Krisztusunk 
a Getsemáne kertjében elérkezett ahhoz a pillanathoz, mikor vállalnia 
kellett azt, amit az Atyának megígért, akkor nézd meg, milyen véres 
verítéket izzad, s hogy könyörög az Atyának, nem egyszer, háromszor 
újra és újra visszatér ehhez a gondolathoz: Atyám, ha lehetséges, múljék 
el tőlem e keserű pohár! Nem tudom, nem lehetne másképp megváltani 
az emberiséget? Atyám, megértem, hogy hiányoznak neked gyerme-
keid, az emberek, akiket életre hívtál, megteremtettél, szeretnéd magad 
mellett tudni őket, hiányoznak, azért küldesz engem, hogy vállaljam 
érettük mindazt az elégtételt, mely számodra is elégtétel. Tudom, meg-
ígértem, Atyám, a váltság munkáját, de mégis remeg a szívem, veríték 
gyöngyöz arcomon, Atyám, nem volna mégis más mód a világ megvál-
tására? Keress, kérlek, valami más módot, hogy ezt a keserű poharat ne 
kelljen kiinnom, csak ezt a nagypénteket, ezt a Golgotát vedd el tőlem!

Megrendítő az, amit Jézus tusakodásában végigharcol a Getsemáne-
kertben. De nem kevésbé megrendítő az Atya számára sem. Aki tulaj-
don Fiát olyan kimondhatatlanul szerette, látni őt, ahogy megtorpan 
az utolsó lépések előtt. Látni, amint véres verítéket izzad, gyötrődik, és 
újra s újra könyörög: Atyám, ha lehetséges, múljék el tőlem ez a pohár!

Nem tudom, szabad-e nekünk Istenről egyáltalában úgy beszélni, 
mint emberről, de mi emberek nem tudunk másképpen fogalmazni, 
nem tudunk dolgokat másképp el sem képzelni, nem is szeretném 
Istent elemberesíteni, de sokszor gondolok arra, ha Isten abban a 
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pillanatban azt mondta volna: Álljon meg a váltság munkája! Nem 
engedem Fiamat gyötrődni azokért, akik nekem mindig csak keserű-
séget, fájdalmat okoztak! Maradjon befejezetlenül a váltság! – s lehajol 
Fiához, felemeli, keblére szorítja, hazaviszi, s azt mondja: Hát vesszen 
a világ, csak te maradj meg nekem! Ha ezt mondta volna, lehetne ezen 
csodálkozni? Nem csodálkozhatnánk, testvéreim.

Pedig ez még csak az egyik próbatétele volt az Atyának és Fiúnak. 
Amikor keresztre került a mi Urunk Jézus Krisztusunk, miután vállalta 
a Getsemáne-kertben az Atya megmásíthatatlan akaratát, akkor ott a 
kereszten a legmélyebb szenvedésből így kiáltott fel: én Istenem, én 
Istenem, miért hagytál el engemet?! Jézus Krisztus az Atyától soha nem 
kérdezte: miért? Számára mindig az volt a helyes, ahogy az Atya akarta. 
Ha ő akarja, én teljesítem, de amikor az Istentől való elhagyatottság 
pokoli kínja szakadt rá, ártatlanul érettünk s helyettünk, akkor a nagy-
pénteki koromsötétségben, a kiterjedt nagy csendességben a középső 
keresztről egy kétségbeesett férfi hang kiáltott: én Istenem, én Istenem…

És most hadd mondjam meg, ha el is tudom képzelni azt, hogy az 
Atya megkeményítette szívét, mikor látni kellett fi ának a Gecsemánéban 
való gyötrődését, és azt tudta mondani: nem másítom meg akaratomat, 
végig kell vinni a váltságot, de amikor kereszten a Fiú, s a mélybe zuhant 
alá, akkor én nem csodálkoznék azon, ha itt végét szakítja Isten a nagy-
péntek déli koromsötétségnek, egyszerre felragyogna az ég, lenyúlna 
Isten, akit provokáltak a kínzók azzal, hogy azt mondják: Ha Isten Fia 
vagy, szabadítsd meg magad, szállj le a keresztről! Ha akkor megtörtént 
volna a világ legnagyobb csodája, és Isten lenyúl a kereszthez, letépi róla 
Fiát, s ahogyan van, véresen, leköpdösötten, meggyalázva, mezítelenül 
hazaviszi magához a mennybe, mondván: Vesszen a világ, de téged nem 
hagylak elveszni, én szerelmes fi am, akiben egyedül gyönyörködöm!

Két mozzanat csupán az, amit elmondottam a szenvedés történe-
téből, de nem látod belőle, hogy az Atya jobb szeret minket, mint a 
Fiút, egyszülöttjét? Neki nem kedvezett, hogy nekünk kedvezhessen. 
Hát csodálkozol azon, hogy amikor Pál apostol erre gondol, szívéből 
himnusz születik, mert az Atya pártunkon van? Pedig ez még csak az 
igének egyik versszaka.
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2. A Fiú a pártunkon van!
Nem csak az Atya, a Fiú is pártunkon van. A 34. versben ezt olvassuk: 
„Krisztus az, a ki meghalt, sőt a ki fel is támadott, a ki az Isten jobbján van, a ki 
esedezik is érettünk…” Mikor vége lett a szomorú nagyhétnek, s a húsvéti 
diadal pontot tett a nagypénteki gyalázat után, mikor eltelt e földön 
tartózkodásának még negyven napja, és utána Jézus, az egyszülött Fiú 
megdicsőült, itt hagyva a földet, mely neki csak otthontalansággal, 
gyötrelemmel fi zetett, tanítványait, akik sokszor rútul cserbenhagyták, 
itt hagyta a testben való lét minden korlátozottságát, megkötözöttsé-
gét, felment az Atyához.

El tudod-e képzelni azt, hogy mit jelentett Jézus Krisztus számára 
az, hogy hazamehetek? Igaz, hogy földi életében is az Atyával együtt 
élt, vele beszélt meg mindent imádságában, számára egészen konkrét, 
reális volt az Atya jelenléte, mégis milyen más volt az, amikor hazaér-
kezett. Az Atyaisten ott megtisztelő helyet adott néki, isteni trónusán 
jobbjára ültette, angyalok jöttek mindenfelől, s zengték az éneket: 
Méltó a megöletett Bárány, hogy vegyen tisztességet és dicsőséget és 
áldást! Tízezerszer tízezer, ezerszer ezer angyal zengte úgy az éneket, 
ahogyan csak angyalok tudnak énekelni a szívnek mélységéből.

És akkor mit csinált a Fiú? Az ember megint csak emberileg tud beszél-
ni a kérdésről. Azt várnánk, hogy ott a Fiú így kiált fel: nem akarok hallani 
semmit a földről, sem az emberekről! Hátam mögé vetem a főpapokat, 
írástudókat, a csőcselék népséget Pilátussal, hóhérlegényekkel, a velem 
együtt megfeszített latrokkal együtt, a tanítványokat, az áruló Júdást, a 
cserbenhagyó Pétert s a többi gyáva anyámasszony katonáját, és élvezem 
az otthont, ahol szeretnek, megbecsülnek, ahol az Atya jobbján ülök, 
az angyalok serege tisztel és dicsőít, s élvezem a menny gyönyörűségét.

Ugye mi ezt így tudjuk elképzelni, s valószínűleg így is csináltuk 
volna. Krisztusról azonban ezt olvassuk: a mennynek dicsőségében 
ülve az Atya jobbján „esedezik érettünk”! Rendülj meg, testvérem, a Fiú 
a mi pártunkon van! Pártunkon volt nemcsak akkor, mikor vállalta a 
váltságot, hanem akkor is, mikor végrehajtotta érettünk, és visszament 
a mennybe, akkor is a mi pártunkon maradt. Akkor sem a mennynek 
dicsőségét, hanem a földnek nyomorúságát látta. A mennyben nem 
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az angyalok szent seregét szemlélte, nem bennük gyönyörködött, 
hanem az embert látta bűnökben gyötrődve, kárhozat útján járva, 
veszedelembe rohanva, és nem bírta háta mögé dobni mindazt, amit 
a földről magával vitt, a mennyben is kísérti, mint valami rossz álom. 
E földnek boldogtalansága eltakarja a menny gyönyörűségét, és ajkán 
egy könyörgés van: Atyám, szánd meg az embert, akikért meghaltam! 
Szánd meg a gyáva Pilátusokat, a főpapokat, akik méltatlanok arra, 
hogy szolgáid köntösében járjanak! Szánd meg a nyomorult és gyá-
va tanítványokat, szánd meg a sok hálátlan beteget, a bűnök útjára 
visszatérő gonoszokat, és könyörülj rajtuk! Olyan jó nekem veled 
és az angyalokkal együtt lennem, de olyan üres a menny, ha ember 
testvéreim nincsenek itt. Könyörülj rajtuk, és szerezd meg nekem azt 
az örömöt, hadd térjenek meg, hadd legyenek velem együtt örökre!

Testvérem! Tudom, hogy sok a fantázia abban, ahogy mindezt el-
mondottam, de tudom azt is, hogy nem tudom másképp érzékeltetni 
veletek azt, mit jelent számunkra az, hogy az én Uram Jézus Krisztusom 
az Atyának jobbján, a hatalmas mennyei sereg hódolása közben is ránk 
gondol és érettünk esedezik, a mi pártunkon van. Nem fél attól, hogy 
az Atya azt fogja mondani: Fiam, hát nem elég az, hogy én itt vagyok 
neked, és itt vannak az angyalok is? Nem elég a mennynek minden 
dicsősége, miért kellenek neked még az emberek is? És itt lesz most 
valósággá az, amit elmondott a földön példázatában a jó pásztorról, 
aki otthagyja a kilencvenkilenc bárányát, és elmegy megkeresni az 
eltévedt századikat, mert hiányzik neki az az egy. Én hiányzom neki, 
és te is hiányzol neki, és ezért esedezik érettünk. Pártunkon a Fiú Isten!

3. A Szentlélek is a mi pártunkon van!
A harmadik gondolatról már csak pár mondatot szólunk. Pártun-
kon van a Szentlélek Úristen is! „…kicsoda szakaszt el minket a Krisztus 
szerelmétől? nyomorúság vagy szorongattatás, vagy üldözés, vagy éhség, vagy 
meztelenség, vagy veszedelem, vagy fegyver-é? A mint megvan írva, hogy: Te 
éretted gyilkoltatunk minden napon; olybá tekintenek mint vágó juhokat. De 
mindezekben felettébb diadalmaskodunk Az által, a ki minket szeretett.” Úgy 
hangzik ez a bizonyságtétel ebben az igében, mintha valami emberi 
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döntésnek lenne a következménye. Igaz, hogy benne is van az ember 
döntése, de az embernek ezt a döntését a Szentlélek Úristen munkálja 
benne. A Szentlélek Úristen, aki azt akarja, hogy senki és semmi sem 
szakaszthasson el minket attól, aki minket annyira szeretett.

Nagycsütörtök estéje van, az utolsó vacsora emlékünnepe, az utolsó 
napé, melyen Jézust mindenki elhagyta. Elhagyták a tanítványok, egyik 
elárulta, másik megtagadta, többiek gyáván szétfutottak. Elhagyták az 
általa meggyógyított betegek, senki nem mert azok közül sem Jézus 
védelmére kelni, akik hozsannával magasztalták virágvasárnapján. Meg-
némultak, olyan árva, elhagyatott Jézus, mint a megszedett szőlőtőke.

S ebben az igében előáll egy ember, aki valamikor maga is üldözője 
volt Jézus Krisztusnak, és vallást tesz: Én nem hagylak el téged, Jézus! 
Vajon mi ad erőt Pálnak arra, hogy ezt a nagy fogadalomtételt el meri 
mondani: „Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, 
sem fejedelemségek, sem hatalmasságok, sem jelenvalók, sem következendők, sem 
magasság, sem mélység, sem semmi más teremtmény nem szakaszthat el minket 
az Istennek szerelmétől, mely vagyon a mi Urunk Jézus Krisztusban.” ( 38–39. v.) 
Az, hogy ő látta azt, amit a tanítványok és a többiek nem láttak, amit 
Pállal együtt mi is láthatunk. A tanítványok és a többiek Jézus szerete-
tét csak abban látták, hogyan viselt róluk gondot, mennyi szeretettel, 
tanítgatással nevelte őket. Mi már Pállal együtt tudjuk, hogy meghalt 
értünk a kereszten kínos halállal. Ezért nemcsak nagy hangú szóval 
fogadkozunk, hanem egy élettel pecsételjük el ezt a vallomástételt: Nem 
hagyott el Isten! Nem hagy el Isten! Én sem hagyom el Istent! Ámen.
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NAGYPÉNTEK – 1954. ÁPRILIS 16.

„Mert nem kézzel csinált szentélybe, az igazinak csak másolatába ment be Krisztus, 
hanem magába a mennybe, hogy most Isten színe előtt megjelenjék érettünk. Nem 
is, hogy sokszor adja magát áldozatúl, mint a hogy a főpap évenként bemegy a 
szentélybe idegen vérrel; mert különben sokszor kellett volna szenvednie a világ 
teremtetése óta; így pedig csak egyszer jelent meg az időknek végén, hogy áldo-
zatával eltörölje a bűnt. És miképen elvégezett dolog, hogy az emberek egyszer 
meghaljanak, azután az ítélet: azonképen Krisztus is egyszer megáldoztatván 
sokak bűneinek eltörlése végett, másodszor bűn nélkűl jelen meg azoknak, a kik 
őt várják idvességökre.” ( Zsid 9,24–28)

Minden történésnek van látható és láthatatlan oldala, s épp ezért nem 
mindig az történik, ami látszik. Nagypénteken sem az történt, ami 
látszott.

1. Nagypénteken nem kimenetel, hanem bemenetel történt.
Látszólag egy nagy kimenetel történik. A Golgota az események végső 
kifejlése. Ide fejlődik ki Jézus minden bátor fellépése s a főpapi tanács 
minden alattomos gyűlölete. A sötétség legyőzi a világosságot, az erő-
szak a szelídséget, a gazság az igazságot. Ez Jézus sorsának kimenetele.

Ezenkívül egy másik nagy kimenetel is történik nagypénteken. Jézus 
kimegy e világból. De hogyan? Nem dicsőségesen, mint egykor Illés, 
kiért Isten tüzes szekeret küldött, s angyali kísérettel vitte fel az égbe. 
Nem előkelő magányban s áhítatos csendben, mint egykor Mózes, ki a 
Nébó hegyén egyedül lehetett Istennel, végiggondolhatta egész életét, s 
azután – mint fáradt gyermek anyja ölébe – lehajthatta fejét Atyja ölébe, 
s mikor elaludt, úgy temette el maga Isten, mint ahogy az anyai gyöngéd 
kar teszi ágyába az ölében elaludt kisgyermeket. Nem vigasztaló, fényes 
látomással, mint később István, az első vértanú, ki elől Isten irgalmas 
keze eltakarja gyűlölőinek hadát, s megnyitja fényes egét, hol láthatja 
Isten dicsőségét s Krisztust az Atya jobbján ( ApCsel 7,54–66).

Mindezzel szemben Jézus gyalázatban hal meg gonosztevők halálá-
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val a vesztőhelyen. Körötte gúnyolódó csőcselék, ki meghalni sem hagyja 
nyugodtan, az ég pedig feketébe öltözik, s Isten eltakarja magát előle.

A szentíró azonban egészen mást lát. Ezt írja: „…nem kézzel csinált 
szentélybe, az igazinak csak másolatába ment be Krisztus, hanem magába a 
mennybe…” Számára Jézus nem kivégzett lator, nagypéntek nem a 
gonosz diadala. Számára mindaz, ami történik, a nagy kiengesztelési 
ünnep. A legnagyobb zsidó ünnep. Szeme a mezítelen Jézuson főpapi 
köntöst lát, az üvöltő tömeg ünnepi sokaság, Jézus átszögezett kezén 
a vér az áldozati bárány vére, melyet Jézus a főpap méltóságával visz a 
szent sátor felé. Megnyílik előtte, kettéhasad a kárpit, s ő belép Isten elé, 
hogy engesztelést szerezzen a nép bűneiért. Sőt még ennél is többet lát. 
Tudja, hogy most olyan valami történik, aminek csak árnyéka, jelképe, 
másolata volt minden engesztelési ünnep. Az is ritka dolog volt, egy 
évben csak egyszer történt, az azonban, ami itt történik, eddig soha sem 
volt, s ezután soha sem lesz, ez egyszer történik a világtörténelemben. 
Krisztus, az igazi főpap az örökre elégséges áldozatot, a saját vérét viszi 
az élő Isten elé a mennybe engesztelésül a nép bűneiért. Jézus sorsának 
kimenetele tehát nem a gonosz diadala, hanem a kegyelem győzelme, 
s halála nem csúfos kimenetel, hanem mennybemenetel.

Így látta a szentíró. Így látta a latrok egyike is a kereszten. Így lá-
tod-e te is?

2. Ezt a gondolatot folytatja tovább a szentíró, mikor így szól: Krisz-
tus „magába a mennybe” ment be, „hogy most Isten színe előtt megjelenjék”. 
Szerinte tehát nagypénteken nem Istentől való elhagyatás, hanem Isten előtt 
való megjelenés történik.

Akik a kereszt alatt állanak, azt hiszik, hogy elhagyta őt az Isten. 
Ezt olvassák ki a sorsából. Szerintük csak annak a sorsa lehet ily bor-
zalmas, akit elhagyott az Isten, elvonván tőle kegyelmes segítő kezét. 
Hiszen a kereszt egy nagy kudarc, összedőlt remények romhalmaza. 
Aki ott függ mindentől és mindenkitől elhagyottan, annak semmi sem 
sikerült az életben. Vágyai köddé váltak, tervei füstbe mentek, s maguk 
alá temették őt is, a nagy álmodót. Vannak, akik hangosan is kifejezést 
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adnak ennek a véleménynek, mondván: „Bízott az Istenben; mentse meg 
most őt, ha akarja…” ( Mt 27,43) Nem mentette meg, elhagyta.

Ezt hallják ki a saját panaszos kiáltásából is: „Én Istenem, én Istenem! 
Miért hagyál el engemet?” ( Mt 27,46) Ennek jelképét látják a nagypéntek 
délre ráborult nagy sötétségben is. Nagyon gonosz lehetett – mondo-
gatják magukban –, egészen elhagyta őt Isten.

A szentíró azonban egészen mást lát. Úgy látja, hogy Jézus soha 
ilyen közösségben nem volt még az Atyával, mint épp a kereszten. Isten 
legnehezebb akarata a váltság volt, s Jézus engedelmesen vállalta ezt az 
akaratot: a keresztet, a halált, az Istentől való elhagyatottságot, a kárhoza-
tot, csak hogy megvalósulhasson Isten embert mentő szándéka, idvezítő 
kegyelme. Mikor Istentől való elhagyatott állapotában volt, akkor sem 
hagyta el Istent, akkor is az engedelmesség közösségében volt vele, s 
ezért tudta élete legnagyobb sötétségében is így szólítani: Én Istenem, 
én Istenem! Mikor Isten távozóban van tőle, ő akkor is Isten felé megy.

Hiszed-e, hogy balszerencse, kudarc és sötétség nem bizonyítéka 
annak, hogy elhagyott Isten? Hiszed-e, hogy Isten épp azért hagyta el Jé-
zus Krisztust, hogy téged, a bűnös embert, sohase kelljen elhagynia? Hi-
szed-e, hogy semmiféle életsötétség, az Istentől való elhagyattatásnak 
semmiféle látszata sem jogosít fel arra, hogy elhagyd Istent? Megta-
pasztaltad-e, hogy mikor Isten látszólag visszavonul tőled, valóban 
nem eltaszítani, hanem magához vonzani akar téged?

3. Ezt a gondolatot folytatja tovább a szentíró, mikor így szól: Krisz-
tus magába a mennybe ment be, „hogy most Isten színe előtt megjelenjék 
érettünk”. Szerinte tehát nagypénteken nem az történt, hogy elhagyott minket 
Krisztus, hanem épp mellénk állt s pártunkra szegődött. Ami történt vele, 
érettünk történt, amit tett, érettünk tette.

Az a pár ember, aki a tanítványi és baráti körből a kereszt alatt áll, 
abban a meggyőződésben van, hogy Jézus elhagyja őket. A baráti kör ri-
adtan szétfutott része is így gondolkodik. Nem is érdemelnénk mást. Az 
az emberiség, mely gyűlölettel felel a szeretetre, gyilkossággal az életre, 
mely öntelten elutasítja magától a kegyelmet, nem becsüli meg, hanem 
meggyalázza és megöli Isten Fiát, tényleg nem érdemelne mást, mint 
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azt, hogy Jézus utálattal forduljon el tőle, s dolgavégezetlen menjen 
vissza az égbe, sorsára hagyván ezt a bűnös világot. Jézus azonban nem 
ezt csinálja. Érettünk élt. Halálában is rólunk gondoskodik. Csúfolói 
részére kegyelmet kér Istentől, a latort a mennybe vezeti, anyjáról és 
Jánosról gondoskodik. Sőt még ennél többet is kell mondani róla: Éret-
tünk hal meg. Miattunk, helyettünk és érettünk. Ő maga az az áldozat, 
melyet odavisz Isten színe elé engesztelő áldozatul a mi bűneinkért.

Sokan tekintenek reá úgy, mint sajnálatra méltó áldozatra: Cselszö-
vésnek és erőszaknak esett áldozatául – mondják. Az ige azonban nem 
emberi gonoszság áldozatának tekinti őt, hanem úgy néz reá, mint aki 
önként vállalta magára mind a szenvedést, önként tette le életét, hogy 
a saját vérét vigye helyettes elégtételül s engesztelő áldozatul Isten elé. 
Mindig közösségben volt ő az emberrel, de soha annyira, mint épp a 
kereszten, ahol közösséget vállalt az emberi bűnnel, bűnné lett éret-
tünk, s elszenvedte érettünk és helyettünk bűnünk minden büntetését.

Tudsz-e így nézni a keresztre? Így nézhetett valamikor Izsák arra 
a bárányra, amely helyette halt meg a Mórija hegyének oltárán. Csak 
nézd, nézd imádattal, s gondolj arra, hogy neked kellene ott függnöd 
a kereszten, és mondogasd: Helyettem hal meg… helyettem hal meg!

4. A szentlecke végén az ítéletről és Krisztus visszajöveteléről szól az 
ige: „És miképen elvégezett dolog, hogy az emberek egyszer meghaljanak, azután 
az ítélet: azonképen Krisztus is egyszer megáldoztatván sokak bűneinek eltörlése 
végett, másodszor bűn nélkűl jelen meg azoknak, a kik őt várják idvességökre.” 
Az ige szerint tehát nagypénteken nem az történt, hogy végleg elintézték Jézust, 
hanem épp az lett nyilvánvalóvá, hogy ő még csak ezután lesz igazán létkérdéssé. 

A főpapi tanács tagjai a kereszt alatt bizonnyal jóleső érzéssel dör-
zsölték kezüket, mondván: A Jézus-kérdés el van intézve. Ez sem fogja 
többé zavarni köreinket. Így nézett rá a gúnyolódó tömeg is. Csak 
azért mertek olyan embertelenül és szívtelenül gonoszok lenni, mert 
elintézett embernek tekintették Jézust. Ha csak egy pillanatra is eszükbe 
jutott volna annak lehetősége, hogy egyszer még szemébe fog kelleni 
nézni ennek a kicsúfolt gonosztevőnek, nagyon meggondolták volna, 
hogy mit cselekesznek. Ilyen azonban eszükbe sem jutott. A kivégzett 
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gonosztevők sohase zavarták többé az élőket. Nem volt eset rá, hogy 
valamelyikük is visszatért volna, és számon mert vagy tudott volna 
valakit kérni a hóhérai közül.

Nagypéntek azonban ebben is rendkívüli, egyszeri eseménye a 
történelemnek. Mikor az emberek Jézust vádlottá tették, Isten őt vád-
lóvá tette. Mikor az emberek elítélték, Isten bíróvá tette őt. Ezt persze 
emberi szem ma még nem láthatja, ez csak a hit számára valóság, de 
egyszer majd emberi szem is láthatja, sőt látni lesz kénytelen. Egykor 
ez a keresztre feszített s elintézettnek vett Krisztus meg fog jelenni 
dicsőségben, mint a világ bírája, s akkor mindenről számolni kell. 
Akkor majd sírnak azok, akik keresztre feszítették.

Ne felejtsd el: Jézus ma mindent eltűr, de egyszer mindent számon kér!
Ez történt egykor nagypénteken. Éretted is. Számodra is. Magasztald 

a keresztre feszítettet, s várd vissza őt idvességedre! Ámen.

Holtomig áldalak
NAGYSZOMBAT – 1964. MÁRCIUS 28.

„És látám és hallám a királyiszék, a lelkes állatok és a Vének körűl sok angyal-
nak szavát; és az ő számuk tízezerszer tízezer és ezerszer ezer vala; nagy szóval 
ezt mondván: Méltó a megöletett Bárány, hogy vegyen erőt és gazdagságot és 
bölcseséget és hatalmasságot és tisztességet és dicsőséget és áldást. Sőt hallám, 
hogy minden teremtett állat, a mely van a mennyben és a földön és a föld alatt 
és a tengerben, és minden, a mi ezekben van, ezt mondja vala: A királyiszékben 
ülőnek és a Báránynak áldás és tisztesség és dicsőség és hatalom örökkön örökké. 
És a négy lelkes állat ezt mondá: Ámen. És a huszonnégy Vén leborúlt, és imádá 
az örökkön örökké élőt.” ( Jel 5,11–14)

Ezen a nagyhéten a 181. számú böjti éneknek egyes énekverseit vettük 
elő, s azokkal a gondolatokkal foglakoztunk, melyek ennek az ének 
szerzőjének szívét annak idején eltöltötte, mikor Jézus szenvedéséről 
elmélkedett. Ennek az éneknek utolsó verse áll előttünk, hadd olvassam 
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fel előttetek: „Oh add, hogy keresztemet békével viseljem, engedel-
mességedet örömmel kövessem. Szerelmedért szerelmet Néked én 
adhassak, buzgó hittel Tégedet holtomig áldjalak.”

Elmélkedésünk címe ennek az éneknek utolsó sora: Holtomig áld-
jalak. Az ige pedig, amit felolvastam a Jelenések könyvéből, a hálaének. 
Most ne az foglalja le gondolatunkat, hogy ez egy világhálának éneke, 
elégedjünk meg azzal, hogy ez a hálaének hatalmasan zengő, diadalmas 
hálaének, és az az ének, amelynek 6. versét fogjuk majd énekelni, az 
szintén a hála éneke. Persze nem olyan, mint ez a mennyei nagy vi-
lághálaadás, amelyben csak az angyalok száma tízezerszer tízezer, de 
benne van mindazok éneke, akik nem tartoznak a mennyei kórusba, 
akik a földön és föld alatt szerteszét a világon vannak. Ebben az ének-
ben csak egy ember vagy gyülekezet énekli a hálaéneket, de az egyik 
éppen úgy hálaének, mint a másik. Mi igen sokszor úgy tekintünk a 
hálaadásra, mint valami plusz produktumra, az emberi lélek képes-
ségére. Azonban nem szabad elfelejtenünk, hogy a hála nem valami 
emberi jótétemény az adakozó Isten felé, hanem olyan valami, amit 
Isten joggal elvár tőlünk. Ez furcsán megfogalmazott gondolat. Hiszen 
Isten cselekedeteit abban csodáljuk olyan nagyon, hogy ő esőt ad mind 
a jóknak, mind a gonoszok földjére stb., tehát emberi magatartásunk-
tól függetlenül érezteti velünk szeretetét, pedig ez nem változtat azon 
a tényen, hogy az Írás arról beszél, hogy Isten elvárja tőlünk a hálát.

Csak egyetlenegy történetre szeretném felhívni fi gyelmeteket. Mind-
nyájan ismerjük a tíz bélpoklos történetét. Tíz szomorú sorsú ember 
mindentől és mindenkitől elszakítva kényszerül élni addig, amíg egy-
szer majd elevenen meg nem rothadnak. Ez a tíz bélpoklos már hallott 
Jézusról, milyen csodálatos hatalma van, s egyszer találkoznak Jézussal, 
s akkor a bélpoklosok jellegzetes rekedt hangján kiáltoznak felé – mert 
a törvény előírása szerint nem volt szabad emberekhez közeledniök –: 
„Jézus, Istennek fi a, könyörülj rajtunk!” ( Lk 17,13) Jézus könyörül is 
rajtuk, s azt mondja nekik: menjetek el Jeruzsálembe, mutassátok meg 
magatokat a papoknak! A törvény előírása az volt, ha bekövetkezett az 
az igen ritka eset, hogy a bélpoklos meggyógyult, megérezte magán, 
hogy a sebek lehullanak róla, megtisztult, akkor menjen el Jeruzsá-
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lembe a templomba a papokhoz – akkor ők egészségi szolgálatot is 
végeztek. Egy hétig tartó zár alatt tartották őket a templomnak erre 
kijelölt tornácában. Ha ez alatt az egy hét alatt nem ütközött ki rajtuk 
a bélpoklosság, bizonyítványt kaptak arról, hogy meggyógyultak, és 
ezzel a drága kinccsel mehettek haza. A tíz bélpoklos útközben, amíg 
Jeruzsálembe ment, meggyógyult. Nem abban a pillanatban gyógyultak 
meg, mikor Jézus szóba állt velük, hanem útközben. Kilométereket 
mentek Jeruzsálem felé, s akkor napról napra, csodálatosan vették 
észre, hogy gyógyulnak. Minél közelebb érnek Jeruzsálemhez, ahova az 
Úr parancsa küldi őket, annál jobban tisztul testük poklossága, s múlik 
róluk a betegség, s mire Jeruzsálembe értek, meggyógyultak. Boldogan 
mennek a papokhoz, letöltik az egy heti zárt időt, aztán megkapták a 
bizonyítványt, és mentek haza. A tíz bélpoklos közül csak egyetlenegy 
ember érzi kötelességének, hogy visszamenjen Jézushoz. Nem haza, 
hanem hozzá menjen, megkeresse, és leboruljon előtte, és hálát adjon. 
Lehet, a többiek is gondoltak erre, de úgy gondolták, először megviszik 
az örömhírt övéiknek, s mikor kiörvendezték már magukat, azután 
mennek el Jézushoz, hogy megköszönjék neki a gyógyítást. Indokolni 
is tudják ezt az álláspontjukat. Azt gondolhatták, hát mit is csinált 
tulajdonképpen velünk? Hozzánk sem nyúlt, egy gyógyító mondatot 
nem mondott, csak elküldött bennünket Jeruzsálembe a papokhoz, azt 
is a törvény írja elő… és egyszerre feledésbe borult minden nyomorú-
ság, amely valamikor őket elűzte hazulról. Elfelejtették, hogy halálra 
ítélt emberek voltak. Csak egy samaritánus, a megvetett ember ment 
vissza Jézushoz. Nem tudjuk, volt-e családja, de minden bizonnyal 
voltak olyanok, akik szívéhez közel állottak, de nem feléjük vitt először 
útja, hanem elment előbb Jézushoz, s elmondta hálaimádságát. Jézus 
örült, hogy egy ember nem felejtette el, hogy mit cselekedett vele, de 
válaszában volt egy keserű mondat: hát nem tízen tisztultak meg, a 
kilence pedig hol vagyon ( Lk 17,17–18)? Csak egy, és az is samaritánus? 

Mi ebből csak egyetlenegy vonást emeljünk ki, azt, hogy a hálát 
elvárja Jézus Krisztus. Nem azért, mintha szüksége volna a hálaadás 
mondataira, neki nincs szüksége rá, de nekünk van rá szükségünk, és 
ezért tart rá igényt és követeli meg ezt a hálát. A hála ritka madár, fehér 
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holló. Akinek kisgyermeke volt, tudja, milyen nehéz volt megtanítani 
a gyermeket arra, hogy amit adnak, azt meg kell köszönni. Ezt az egy 
szót tudja legnehezebben megtanulni a gyermek: köszönöm. Nem 
azért, mintha nem örülne annak, amit kapott, aki szemből és arcból 
tud olvasni, látja, hogy a gyermeknek csillog a szeme, mosolyog a 
szája, örül annak, amit kapott, de hogy azt mondja, köszönöm, arra 
előbb fi gyelmeztetni kell, nem gondol arra, hogy neki ez kötelessége. 

Így van ez nálunk, felnőtteknél is. Még ha már meg is tanultuk il-
lendőségből a köszönöm szót ember és Isten felé, az a kérdés, mennyi 
e mögött a szívbéli, igaz tartalmú érzés, akkor azt kell mondani, hogy 
nagyon szomorú, hogy a mi életünkben is a tartós hála nagyon ritka. 
Esetleg van hála szívünkben és ajkunkon, de aztán elpárolog.

Ennek van azonban nem csak mentsége, magyarázata is. A hálá-
nak ugyanis egy sereg ellensége van. Hányan vannak, mi magunk is 
beleesünk abba a tévedésbe, hogy azt gondoljuk, Istennek kötelessége, 
hogy szeressen minket. Isten azért Isten, hogy gondviselője legyen a vi-
lágnak, és tenyerén hordozzon minket, óvjon meg bennünket minden 
ránk leselkedő veszedelmektől. Ez a dolga. Ha Isten, az a kötelessége, 
hogy kegyelmet gyakoroljon, és a világra gondot viseljen, azért Isten.

Aki így gondolkodik, az egyszer rájön arra, hogy ez a gondolat 
megöli a hálát.

A másik ellensége bennünk a hálának az a gondolat is, hogy nekem 
jogom van Isten szeretetére. Lényegileg ugyanaz a gondolat, amit most 
mondottam, csak a fogalmazása más. Ha ugyanis más oldalról nézzük 
ugyanezt a kérdést, egy új ellenség jelentkezik e gondolat képében a 
hálával szemben szívünkben, az, hogy Isten jó, szent, Isten gondviselő, 
kegyelmes, s mindehhez nekem jogom van. Utóvégre ő az én atyám, s 
én gyermeke vagyok! Nem én akartam erre a világra jönni, ő teremtett 
engem, s ha az ő lelke hívott életre, akkor neki kötelességei vannak 
életemmel kapcsolatban, nekem meg jogaim vannak!

Nem mindenki fogalmazza meg ilyen keményen ezt a gondola-
tot, de sokunk szívében ott van, valahányszor negatíve fogalmazzuk 
meg a gondolatot, s úgy mondjuk – nem azt, hogy megérdemeljük, 
ezt ritkán mondjuk illendőségből és alázatoskodásképpen –, de ha 
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Isten nem a mi véleményünk szerint mutatja meg szeretetét, mikor 
keményen szól hozzánk, ostor van kezében, és vele végigvág rajtunk, 
mikor elveszi egészségünket, s Jób sorsára juttat, felmerül a kérdés: hát 
mivel érdemeltem ezt én tőle? E gondolat mögött a hála ősellensége 
húzódik, amit az előbb úgy fogalmaztam meg: nekem jogom van Isten 
jótéteményére, miért hálálkodom hát neki? 

Harmadik ellensége a hálának az időbeli távolság. Ki nem fi gyelte 
meg életében: kaptam valamit, aminek a megajándékozottság pillana-
tában igen örültem, olyan boldognak éreztem magamat megajándéko-
zottságom tudatában nemcsak azért, mert az ajándék értékes volt, de 
éreztem az ajándék mögött az ajándékozó szívének szeretetét is. Aztán 
észre sem vettem, napok után hogyan szürkül bennem a hálaérzés. 
Amiért tegnap még ujjongva magasztaltam az ajándékozót, ma már 
kevésbé érzem olyan nagynak, holnap még kevésbé, holnapután meg 
egészen természetesnek fogom tartani, hogy a dolgok úgy történtek, 
és az események úgy alakultak. Az időbeli távolság elszürkíti a hálát. 
Valahogy úgy van, ha az ember hozzászokik, nem látja olyan rendkívüli 
nagy eseménynek, és ez a látás elpusztítja bennem a hálának szívbeli 
megmozdulását. S ha ilyenkor engem valaki fi gyelmeztet erre, talán elég 
merészen így felelek: nem értem, nincs nekem ezért miért hálát adnom!

Testvérem, ha Isten egyszer elvenné tőlünk azt, amit elfelejtünk 
megköszönni, amiért nem érzünk hálát szívünkben, akkor látnánk 
meg, mi mindent kaptunk tőle, mennyire megajándékozottak vagyunk 
mi Isten részéről.

A hálának ellensége az is, hogy nálunk nincsen meg állandóan a túl-
világ perspektívája. Megpróbálom ezt egyszerűbben kifejezni. Ahhoz, 
hogy lássuk Isten irántunk való jótéteményeit, nem ajándékainak földi 
vonatkozásait, kellemes hatásait vagy egyéb más áldásait kellene első-
sorban fi gyelembe vennünk, hanem hogy az örökkévalóság távlatában 
tudjuk látni ajándékait. Mert Isten ajándékait igen sokszor rangrejtetten 
adja, s csak később látjuk meg. Először azt gondoljuk, nem is ajándék, 
csak később világosodik meg: én azt gondoltam, Isten megvert, most 
látom, hogy Isten megáldott. Ő néha szeretetből büntet, és büntetése 
is hálára kell, hogy indítson bennünket.
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A sorozatban azonban nem az az elsőrangú feladatunk, hogy a 
hálaadásról, annak akadályairól és ellenségeiről elmélkedjünk, hanem 
az, hogy a hála időtartamát vegyük szemügyre. A 181. ének utolsó sora 
így szól: Holtomig áldjalak! Az ige pedig még ezen is túlmegy. Nem 
elégszik meg azzal, hogy holtunkig áldjuk Istent, hanem azt akarja, 
hogy holtunkon túl is zengjük a hálát neki. A kettő, az ének és az ige 
így egészíti ki egymást. Aki holtig nem áldja Istent, és a hálaéneket 
elhagyja halálon túlra, az a halálon túl sem fogja dicsérni Istent. Sőt 
módja, alkalma sem lesz rá. Aki ott fenn abban a szent mennyei karban 
énekelni fogja talán a maga rekedt, egyszerű hangján a hála himnuszát, 
annak szíve már holta előtt tele van a hála nemes érzéseivel és himnu-
szával. Nem jelenthet a halál ugyanis ilyen megszakítást, hogy halálon 
túl áldani fogom, de halálom előtt nem törődöm ezzel, és csak halálon 
túl kezdem magasztalni az ő szent nevét. Ez azt jelenti, mindig áldani 
kell Istent! Bizonnyal vannak itt közöttetek, akik ismerik a zsoltár 
versét: dicséreted mindig ajkamon van! Mindig, kivétel nélkül mindig!

Pál a fi lippi levelében szintén ír erről a kérdésről. Nem a hála sza-
vát használja ugyan, hanem az örömét, de hiszen a hála gyümölcse is 
megnyilatkozási formája az örömnek. Pál azt írja: „Örüljetek az Úrban 
mindenkor; ismét mondom, örüljetek!” ( Fil 4,4) Tehát mindenkor, halálon 
innen, halálon túl, a keresztyén ember életének lényege a hálaének.

Hálaéneket azonban csak az tud zengeni, akinek szíve tele van 
ezzel a hálával. Ez énekelget már e földön a halálon innen is, és ez jut 
teljességre a halálon túl a mennyei énekkar hallelujájában.

Elgondolkoztatok-e már azon, hogy a mennyben az angyalok, 
akik mindent látnak, tudnak és a földi életből kiemelt vének, akiknek 
szeme megnyílt, mikor elkezdik magasztalni Istent, nem így beszélnek: 
köszönjük, hogy minket megteremtettél, életet adtál, szülőket, boldog 
családi kört, oltalmazó angyalt, aki vezetett minket és megőrzött vesze-
delmes utakon. Köszönjük a mindennapi kenyeret, öltözetet, mellyel 
betakartuk mezítelenségünk rútságát, a munkahelyet, ahol dolgoz-
hatunk, s lehetne ezt folytatni a végtelenségig. Azok, akik a Jelenések 
könyve 5. fejezetében zengik Isten és a Bárány dicséretét, azok nem 
hálásak mindezért? Dehogynem, hálásak ők ezért is, hisz ilyeneken 
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tanulták ők meg a hála énekét, de egyszer rájöttek arra, hogy Istennek 
nem ez a legnagyobb jótéteménye. Ha Isten egyszer úgy látná jónak 
– hisz ő Isten, és másképp lát, mint mi –, hogy az előbb felsoroltakat, 
amit Istennek meg kell köszönni, azt mind elvegye tőlünk, azonban 
miénk maradna a váltság kegyelme, akkor sem szabad s nem lehet 
panaszkodni, sirámokat sírni Isten felé, csak énekelni neki a Bárány 
énekét! A Bárány énekének egy központi tartalma van, s ez az: Jézus 
Krisztus mint áldozati bárány magára vette bűneinket, és elvégezte 
érettünk és helyettünk a váltság helyettes elégtételeképpen azt, amit 
mi érdemeltünk volna büntetésképpen.

Itt meg kell most állnunk és megkérdeznünk magunkat – én csak a 
magam nevében beszélhetek erről, s nekem meg kell vallanom –: én na-
gyon szégyelltem már magam, hogy mikor Isten egy anyagi nehézséget 
megoldott életemben, vagy betegségből felgyógyított, vagy egyéb földi 
örömöt szerzett nekem, én azért sokkal ujjongóbb hálaéneket tudtam 
énekelni, mint azért, amit a nagypénteki kereszten adott. Szégyenkez-
tem emiatt, mert az, hogy nekem meglegyen egészségem, munkám s 
mindaz, ami életemben boldogságot nyújthat, az Istennek nem kerül 
többe, mint egyetlen teremtő szavába, de az, hogy az én bűneim meg-
bocsáttassanak, az abba került, hogy egyszülött Fiát, az egyetlenegyet 
– mert nem volt több – kellett halálra adni. Nem az angyalok közül egy 
kiválasztott végezte el a váltságot, a Bárány Jézus Krisztus lett, és ez 
az ige s majd az énekvers is, amit énekelni fogunk, azt szeretné, hogy 
szívünk ezért, a megöletett Bárányban kijelentett nagy kegyelemért 
legyen tele hálával Isten felé. A hála alapja tehát a kegyelem. Nemcsak 
adományait adta Isten, hanem önmagát adta oda a kereszten értünk.

Felfogtad-e ezt már valamikor? Felfogtad-e annyira, hogy érezted, 
egy örök élet sem lesz elég zengeni ezért az egyért az Isten nevének 
dicséretét?

Az ismétlődő kegyelem
Igaz, hogy ez a kegyelem egyszer és mindenkorra szóló kegyelem, 
mégis azt kell mondanunk, hogy nekünk meg kell tanulnunk az an-
gyalok hálaénekével együtt a hálaéneket azért is, hogy Istennek ez a 
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kegyelme ismétlődő kegyelem. Az is nagy dolog lenne, ha életünkben 
egyszer Isten Szentlelke meggyőzne minket bűneinkről úgy, hogy 
a publikánussal együtt mellünket verve, lehajtott fejjel mondanánk 
imánkban: Isten, légy irgalmas nékem, bűnösnek! S akkor lehajolna 
Isten hozzánk, s felemelne a porból, kegyelmében részesítene, és mint 
tékozló gyermekeit visszafogadna az atyai házba. Ha ez életünkben 
csak egyetlenegyszer történt volna is meg, akkor is elég lenne oknak 
arra, hogy mi folyton zengjük érte Isten dicséretét.

A bibliai példázat és az élet tanúsága szerint azonban a kegyelmet 
kapott ember nagyon feledékeny. Hogy Isten ébren tartsa mibennünk 
az egyszer elnyert kegyelem tudatát és annak elkötelező voltát, újra és 
újra emlékezetünkbe idézi azt a példázatbeli tízezer talentumot, melyet 
elengedett nékünk. Nekünk azonban nem csupán arra van szüksé-
günk, hogy Isten emlékeztessen minket az egyszer nyert, de általunk 
elfelejtett kegyelemre, hanem arra is szükségünk van, hogy újra és újra 
megbocsásson minekünk. Ez az ismétlődő kegyelem az, ami nélkül 
feltétlenül elpusztulunk, mert meghalunk bűneinkben. Áldassék Isten, 
hogy ő azt az ismétlődő kegyelmet is megadta és megadja nékünk!

Most nem beszélünk arról, hogy Isten bűnbocsánatának is megvan 
a határa, s egyszer elérkezik a megkeményedés állapota, mert többé 
nincs bocsánat – most csak azt lássuk meg, hogy milyen nagy dolog 
az, hogy én ugyan ismétlődő bűnös vagyok, de Isten ismétlődően 
kegyelmes valaki. Minél többször jövünk Isten elé vallani bűneinket, 
annál jobban szégyelljük magunkat. Élő, éber, Isten igéjén megélesí-
tett lelkiismerettel egyre jobban tudunk csodálkozni azon, hogy még 
mindig van számunkra bocsánat.

Én azt hiszem, testvéreim, hogy amikor Péter a nagy tagadás után 
keservesen sírva elhagyta a főpap udvarát, számára is az volt a nagy 
kérdés: Van-e még számomra bocsánat? És Isten azt mondta néki: Van! 
Ezért tudott megmaradni, és ezért lett az, aki! Júdásnak pedig, mikor 
felébredt lelkiismerete, a gonosz lélek azt mondta: nincs többé bocsá-
nat számodra! És ő elment, és kétségbeesésében felakasztotta magát.

Én nem tudom, testvérem, látod-e ezt? S nemcsak tudod, de életed-
ben tapasztaltad-e, hogy milyen nagy dolog az, hogy reggelről reggelre 
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megújul az ő hűsége, és nekem estéről estére mindig csak magasztalni 
lehet az Urat, hogy ma is kegyelmes volt hozzám. Hogy az az ismétlődő 
kegyelem ilyen nagy dolog, azt Péter apostol nemcsak ott tanulta meg a 
főpap udvarának kerítésén kívül, hanem hamarabb is. Az evangéliumok 
elmondják, hogy ez a hirtelen haragú ember egyszer odament Jézushoz, 
és egy őszinte pillanatában elmondta neki életének egyik legnehezebb 
kérdését. Nem tudjuk, ki volt az, aki megbántotta, de annyit már meg-
tanult Jézustól, hogy meg kell bocsátani. Megbocsátott egyszer, kétszer, 
háromszor, de az az ember újra csak gonosszal fi zetett az ő bocsánatot 
nyújtó kegyelméért. Aztán elérkezett a hetedik ellene elkövetett bűnhöz, 
Péter úgy érezte, ő elment a határig, amelyen túl többet sem ember, sem 
Isten nem várhat tőle, joga van már azt mondani, hetedszer már nem 
bocsátok meg. De nem volt nyugodt lelkiismerete, s odament Jézushoz, 
és megkérdezte: Uram, hányszor kell nekem az ellenem vétkezőnek 
megbocsátani, még hétszer is? Jézus ránézett szelíd tekintetével, és csak 
annyit mondott neki: Péter, nemcsak hétszer, hanem hetvenhétszer is! 
( Mt 18,22) Nyilvánvaló, hogy itt nem számot akart neki mondani, azt, 
hogy hetvennyolcadszor már nem vagy köteles megbocsátani, hanem 
azt akarta mondani, hogy az igazi kegyelem ismétlődő kegyelem. Ebbe 
nem szabad beleunni és belefáradni! Látod, ilyen a mi Urunk Jézusunk 
kegyelme. Hát hogyne kellene magasztalni örökké ezt a kegyelmet!

Még egy oldala van a kérdésnek, melyről egyet s mást el kell mondani. A 
keresztyén hála alapja a kegyelem, ez volt az első tétel. A másik az, hogy 
Isten kegyelme ismétlődő kegyelem, a harmadik pedig: Minden kegyelem!

Minden! Kivétel nélkül minden kegyelem, ami történik veled! Min-
den kegyelem még akkor is, ha nem látod annak. Még akkor is, ha 
úgy látod, hogy az nem kegyelem, hanem büntetés, mert a büntetés is 
lehet kegyelem. „Azt bünteti, kit szeret, másképp ő nem is tehet!” – így 
énekeljük. Ha az ember végére megy ennek a gondolatnak, kénytelen 
vallani: jaj nekem, ha Isten már nem büntet engem! Istennek ugyanis 
kétféle büntetése van. Van egy nevelő büntetése, és van egy büntető 
igazságszolgáltatása. A nevelő büntetésben a büntetés nincs arányban, 
legalábbis nincs egyenes arányban az általam elkövetett bűnnel. Ez csak 
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fi gyelmeztetés Isten részéről. Az igazságot szolgáltató büntetés pedig 
egyenes arányban álló következménye az én bűnömnek, s ez a kárhozat.

Testvérem! Tudod-e azt, hogy Isten Krisztusra vetette a marasztaló 
ítéletünket, és a mi vállunkra nem tett mást, mint csak az úgynevezett 
pedagógiai büntetést, amivel nevelni akar bennünket? Ó, ha az ember 
ezt úgy alaposan végiggondolja, megértené azt, hogy nekünk is be kell 
kapcsolódni már itt e földön abba az énekkarba, mely mindenért hálát 
ad Istennek, mert mindent kegyelemnek lát. Tehát holtomig áldom 
Istent a kegyelméért, és holtom után is zengem majd a Bárány énekét, 
amit itt csak tanulgattam.

Aki ezeket a dolgokat komolyan veszi, az előbb-utóbb rájön arra, 
amire Bodelschwingh Frigyes, a német belmisszió nagy embere rájött, s 
amit az intézetében gondozott kórházi betegeknek újra és újra elmon-
dott: „Ha mindent megköszönünk Istennek, amit kegyelemképpen 
kapunk tőle, akkor soha sem maradna időnk a panaszkodásra. Min-
dennap legalább egy panasszal kevesebb s legalább egy hálaadással 
több” – ez a keresztyén ember jelszava!

Németországban nem is olyan nagyon régen elmérgesedett vita folyt 
az egyházban az éneklésről. Az ifjúságnak nem tetszettek a mi korálja-
ink. Mi nem a dzsesszmuzsikán nevelkedtünk, s ezért idegen számunkra 
a dzsesszhangszerelés harmóniátlan harmóniája, ők pedig nemcsak az 
új divatnak hódolnak, mikor a dzsesszmuzsikáért lelkesednek, hanem 
abban találják meg összekevert lelkiviláguk legmegfelelőbb kifejezési 
formáját. Nekik már ósdi és idegen Bach zenéje meg a mi régi korálja-
ink. Mi nem kárpáljuk őket érte, de nem tudunk benne gyönyörködni. 
Nekünk nem tetszik, ez az összhangtalan összhang számunkra idegen.

Nagyon érdekes, hogy ebben nem csak mi gondolkodunk így. Egy 
nemzetközi gyűlés alkalmával az istentiszteleten dzsesszzenére ke-
resztyén lelki énekeket énekeltettek, s arra meghívták a világgyűlésen 
részt vevő afrikai négereket is, s ők voltak legjobban felháborodva rajta. 
Hogy azonban ebben a kérdésben dűlőre jussanak, az egyház vezető-
sége pályázatot hirdetett olyan keresztyén énekre, mely dallamában 
és hangszerelésében dzsessz, de mégis templomi ének. Voltak olyan 
költők és zeneszerzők, akiket fel is szólítottak, hogy pályázzanak. Most 
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felolvasom az első díjat nyert ének szövegét, melynek címe: Hála. A 
németben az eredeti szöveg címe: Danke – köszönöm –, de ezt a szót 
a dallam miatt két szótagú szóval kellett fordítani, s ezért volt kényte-
len a magyarra fordító ezt a kéttagú szót alkalmazni: hála. Ezért van 
bevezetőként mindig ez a szó: hála.

Hála

Hála, hogy újra itt a reggel.
Hála Tenéked, Istenem.
Hála, hogy minden gondom hittel
Terád vethetem.

Minden barátért hála Néked.
Minden szívért hálát adok.
Hála, hogy minden ellenségnek 
Megbocsáthatok.

Hála a munkahelyemért is.
Minden parányi örömért.
Hála, hogy annyi itt a szép is.
Dalt adsz és zenét.

Hála a búért, bánatért is.
Hála, ha jó szó jut nekem.
Hála, hogy utat mutatsz mindig,
Azt követhetem.

Hála, hogy értem szent igédet.
Hála, hogy Lelked küldöd el.
Hála, hogy minden embert szeretsz
Távol és közel.
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Hála, hogy mentő irgalmadnak
Nincsen határa, Istenem.
Hála, hogy szívem hálát adhat
Ma és szüntelen.

(M. Schneider énekét fordította Túrmezei Erzsébet)

Nekem ezzel az énekkel kapcsolatban csak egy szerény kifogásom 
van. Az az ember, aki ezt írta, megérdemelte az első díjat mindenkép-
pen. Mindenért hálás, de hol van a hála a kegyelemért? Ebből az énekből 
éppen az hiányzik, ami egyedüli tartalma. Mindaz, amit ez az ének meg 
akar köszönni Istennek, megérdemli, hogy hálásak legyünk érette, és ezt 
kifejezésre is juttassuk, de mikor a hálaéneket majd a mennyben fogjuk 
zengeni, ott, ahol az örökkévalóság távlatában fogjuk látni a dolgokat, ott 
ezek a hálára indító életmozzanatok kiesnek emlékezetünkből. A meny-
nyei hálaénekben csak az az egy hála fog zengeni diadalmasan, amely a 
felolvasott énekben a leghalkabban szólal meg: hála a Bárány áldozatáért.

Egyet azonban ezzel az énekkel kapcsolatban még szeretnék elmon-
dani. Nagyon érdekes a megzenésítése ennek az éneknek. Hangszerelése 
teljesen a dzsessz melódiája, de nem olyan, mint általában a dzsesszmu-
zsika. Minden versszakot fél hanggal magasabban kell kezdeni, mint az 
előzőt, s ez teszi nehézzé éneklését, mikor kíséret nélkül akarják éne-
kelni. Mikor a zeneszerzőt megkérdezték, miért folyamodott ehhez a 
módszerhez, mikor így csak orgonakísérettel énekelhető biztosan, mert 
kinek van olyan biztos hallása, hogy kíséret nélkül is minden versszakot 
egy fél hanggal magasabban tudjon kezdeni és végigénekelni, akkor a 
zeneszerző azt mondotta, hogy ezzel a gondolattal akarta kifejezni: 
akinek szíve tele van mindenért hálával, az nem tud monoton hangon 
énekelni. A hála benne mindig szaporodik, mindig jobban terjed, mint a 
tűz, és minél mélyebb a hála, hangja mindig magasabbra csap lelkesedé-
sében, és mikor végére ér, nagy magasságban dicsérve zeng a hálaének.

Nem tudom, testvérem, te indíttatva érzed-e magadat arra, hogy a 
hálaéneket énekeld, és nem a Jób sirámait? Vagy te úgy érzed, hogy neked 
inkább sirámot van jogod énekelni, mint hálaéneket? Azt azonban tu-
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dom, hogy aki a hálaéneket itt a földön nem tanulta meg, az a mennyben 
sem fogja tudni zengeni. És aki megtanulta a Bárány énekét itt holtáig 
énekelni, annak életében jöhet egyik nyomorúság, megpróbáltatás a má-
sik után, szenvedés szenvedésre, szeme ragyogni, orcája mosolyogni fog, 
és szíve boldogan fogja énekelni: „Méltó a megöletett Bárány, hogy vegyen erőt 
és gazdagságot és bölcseséget és hatalmasságot és tisztességet és dicsőséget és áldást.” 
S tudom, hogy amikor ezt az éneket valaki elkezdi szívből itt énekelni, 
odafenn elhallgat a mennyei kórus, a szent karmester megálljt int, és 
nem fog hallatszani más, mint ennek az embernek rekedt, dadogó éneke, 
aki kezdi már tanulgatni idelent Isten világában a hála énekét. Ámen.

Találkozás az élő Jézussal
HÚSVÉT 1. NAPJA – 1954. ÁPRILIS 18.

„Mikor pedig láttam őt, leesém az ő lábaihoz, mint egy holt. És reám veté az ő 
jobbkezét, mondván nékem: Ne félj; én vagyok az Első és az Utolsó és az Élő; pedig 
halott valék, és ímé élek örökkön örökké Ámen, és nálam vannak a pokolnak és 
a halálnak kulcsai.” ( Jel 1,17–18)

A felolvasott történet János apostollal történt Páthmós szigetén. Az 
Úr napján, tehát vasárnapon, Jézus feltámadásának emlékünnepén 
– mert minden vasárnap a húsvét vasárnapján feltámadott Jézusra 
emlékeztet – ott van az öreg János számkivetésének helyén, Páthmós 
szigetén. Talán a tengerparton ül egy sziklán, s szeme a messzeségbe 
bámul. Egyszer csak megjelenik előtte Jézus. Nincs ebben számára 
semmi különleges, hiszen így is, úgy is mindig vele van. Reá gondol, 
vele beszélget, lélekben hallja a válaszát, Jézussal van tele a szíve. Az, 
hogy emberi érzékszerveivel nem közelítheti meg, szeme nem láthatja, 
keze nem simogathatja meg köntöse szegélyét, fülével nem rögzítheti 
a hangját, semmit sem jelent a számára. Jézus épp oly élő valóság a 
számára, mintha a kezével megfoghatná. Ezért nem lát semmi külön-
legeset abban, hogy egyszer ilyen érzékelhető módon is megjelenik 
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előtte Jézus. Sokszor találkozott már ő húsvét után a feltámadott Úrral. 
Ez a találkozás azonban mégis egészen különleges.

1. Az a Jézus, akivel találkozik most, ijesztő Jézus.
Az a Jézus, aki most előtte áll, nem az a szelíd Mester, akivel három éven 
át éjjel-nappal együtt volt. Nem is az az ijesztő Jézus, akit nagypénteken 
a kereszten látott meggyötörve, megalázva, elformátlanodva. Még csak 
nem is az a fenséges Jézus, akivel a feltámadás után találkozott. Ez a 
Jézus más. Nem tudja másképp megfogalmazni: halálra ijesztő Jézus. 
Alig tudja szavakba önteni, amit lát: Nem a megszokott, egyszerű 
varratlan köntös van rajta, hanem bokáig érő fehér ruha, mellénél 
csillogó aranyövvel körülövezve. Lábán nem poros saru. Olyan a lába, 
mint kemencében megtüzesített, izzó fényű érc. Keze, mely mindig 
üres volt, mint a szegény ember tenyere, csak simogató szeretettel volt 
tele, most hét csillagot tart, egyik ragyogóbb, mint a másik. Feje, az az 
áldott drága fej, melyet nem volt hová e földön lehajtania, most úgy 
fénylik fehéren, mint a tűző nap. Szeméből tűzláng csap ki. Szájából 
kétélű éles kard jő ki, s szava, ez a halk, meleg, bársonyos szó most 
olyan, mint trombita harsogása és sok vizek zúgása. Mikor meglátja, 
úgy megijed tőle, hogy leesik a lábaihoz, mint egy holt.

Ez a más Jézus az élő és megdicsőült Jézus. Több mint fenséges: 
ijesztő. Holtra válik tőle még az is, aki szereti, várja, hát még az, aki 
nem is törődik vele, s nem is várja.

Pedig amit mond, az még ijesztőbb.
„…én vagyok az Első” – mondja. Hogyan fogják ezt hallani azok, 

akik egykor meg akarták kövezni őt azért, mert azt mondotta: „Mielőtt 
Ábrahám lett, én vagyok” ( Jn 8,58–59)! Mint dermed meg majd egyszer 
erre a vér mindazokban, akik nem akartak benne mást látni, mint egy 
történeti személyiséget!

„…én vagyok (…) az Utolsó” – mondja. Hogyan fogják ezt hallani azok, 
akik azt hitték, hogy a kereszten végleg elintézték Jézust! És hogyan 
fognak megrettenni egyszer majd mindazok, akik elintézett ügynek 
tekintették a Krisztus ügyét, mikor kitűnik, hogy övé az utolsó szó!

„…halott valék, és ímé élek” – mondja. Hogyan fogják ezt hallani a 

Turoczy.indd   157Turoczy.indd   157 2013.10.07.   13:15:582013.10.07.   13:15:58



158

TALÁLKOZÁS AZ ÉLŐ JÉZUSSAL

Krisztus-gyilkosok, és hogyan fognak ijedten megnémulni azok, akik 
azóta borították rá a felejtés szemfödőjét, zárták koporsóba, pecsétel-
ték le a hitetlenség pecsétjével és bélyegezték nevetséges babonának az 
egész húsvéti tényt és hitet, mikor egyszer a sírba zárt és senkinek ártani 
nem tudó Krisztus megszólal ezzel a kellemetlen bejelentéssel: Élek!

„…nálam vannak a pokolnak és a halálnak kulcsai” − mondja. A kulcs a 
birtoklás, a hatalom, itt közelebbről a bírói hatalom jelképe. Hogyan 
fogják ezt hallani azok, akik bíráinak tolták fel magukat, akik pokolra 
kívánták és halálra ítélték! És hogyan kezd el majd egyszer remegni, 
mint a nyárfalevél, mindenki, akinek gyalázkodását szó nélkül tűrte, 
mikor a kényükre-kedvükre kiszolgáltatott vádlottból egyszerre Bíró 
lesz, életnek és halálnak szabados ura, s az a Jézus, kit kockázat nélkül 
lehetett gúnyolni s bántani, egyszer éles kardjával visszavág?!

Pedig ez az ijesztő találkozás az élő Jézussal elkerülhetetlen. Vagy 
itt, vagy odaát. Boldog az az ember, aki itt, e földi életben ijed meg 
egyszer tőle, s esik eléje Jánosként holt-elevenen. Jaj annak, aki ezt a 
kínos találkozást elhessegeti magától, s marad az egész az utolsó napra, 
mikor már nincs más lehetőség, mint remegő térdekkel menni a halál 
és a pokol kapuja felé, melyet örökre bezár mögöttünk az, akinek 
kezében vannak a pokolnak és a halálnak kulcsai! Ne kergesd el tehát 
magadtól, ha az Úr ma akar veled így találkozni! Csak engedd, hogy a 
Szentlélek megrettentsen lelkiismeretedben. Itt még üdvösségre lehet 
megijedni, odaát már csak kárhozatra ijedhetsz meg.

2. Az, aki e földi életben odaroskad ijedten az ijesztő Jézus lába elé, az 
találkozik egy másik Jézussal is. Megjelenik előtte a bátorító Jézus.

János ott fekszik félholtan Jézus lábai előtt. Arca a porban. Sötétség 
körülötte. Egyszer csak egy kezet érez a fején. Nem roskasztó nehéz 
kéz. Könnyű. Mint az édesanya simogató keze. Olyan, mint Jézusé volt, 
mikor megsimogatta fejét, ha kisgyermek módjára odabújt a Jézus kebe-
lére. Felnéz. Nincsenek már ebben a kézben ragyogó csillagok, csak egy 
behegedt nagy seb van rajta: a szög helye, mellyel a keresztre feszítették. 
Azután hangot hall. Nem trombita fülsiketítő harsogása, nem sok vizek 
fenyegető zúgása, szelíd, bátorító, biztos, de csendes hang: Ne félj!
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Amit pedig ezután mond, az csupa bátorítás.
„…én vagyok az Első” – mondja. Mielőtt e világ lett volna, már vol-

tam. Mikor még nem voltál, én már akkor is szerettelek, s üdvösségre 
választottalak ki téged. 

„…én vagyok (…) az Utolsó” – mondja. Mióta üdvösségre kiválasztot-
talak, sok mindenféle szó zavart meg. Hívó szavamat elnyomta a világ 
lármája, parancsomat a kísértés szirénhangjai. Elgáncsolt az ördög, s 
fújta fölötted győzelmi énekét. De ne félj! Enyém az utolsó szó. Senki 
téged az én kezemből ki nem tud ragadni.

„…halott valék, és ímé élek örökkön örökké” – mondja. Te sem kerülöd el 
a halált, mert az a bűnöd zsoldja. De nem maradsz a sírban. Koporsóba 
zárhatnak, elföldelhetnek, súlyos kriptakövet hengeríthetnek rád, ak-
kor sem tud a halál megtartani a rabságában. Férgek foga megőrölhet, 
szélnek ereszthetik, vízbe szórhatják poraidat, én akkor is összeszedlek, 
s az utolsó napon megállok sírod felett, és ha felhőkarcolót építettek 
is sírhalmodra, én az alól is kihozlak, s feltámasztalak. Nézz rám! Én 
is halott valék, és ímé élek örökkön örökké. Velem együtt te is élsz 
örökkön örökké. Ha meghalsz is, élsz.

„…nálam vannak a pokolnak és a halálnak kulcsai” − mondja. Rám zár-
hatták a halál ajtaját, piros pecséttel lepecsételhették, fegyverrel őriz-
hették, mégis kinyitottam. Rám csaphatták a pokol hatalmas kapuját, 
hogy csak úgy döngött. Azt a kaput, melyen embernek csak belépni 
lehet, de kijönni soha. Én mégis kinyitottam. Téged sem engedlek be-
zárni oda. Meghaltam és elkárhoztam érted, hogy megbocsáttassanak 
a te bűneid. Meg is vannak bocsátva. Ahol pedig bűnbocsánat van, ott 
nincs halál és pokol többé.

Így szól a bátorító Jézus. Ugyanazokat a mondatokat mondja, mint 
az ijesztő, de most ugyanazok a mondatok tele vannak biztató re-
ménységgel.

Húsvét van. Diadalmasan zeng az ősi köszöntés: Feltámadott az 
Úr! Harsogva zeng rá a válasz: Bizonnyal feltámadott. Feltámadott, 
él és keres téged. Ijesztően és bátorítóan. Senki sem kerülheti el a vele 
való találkozást. Az ijesztő Jézussal mindenkinek kell találkoznia, a 
bátorítóval nem mindenki találkozik. Aki vállalja a bűnöst rettentő, 

Turoczy.indd   159Turoczy.indd   159 2013.10.07.   13:15:582013.10.07.   13:15:58



160

HALOTTAK FELTÁMADÁSA

ijesztő Jézust itt, az találkozik a bátorítóval itt is és odaát is. Aki nem 
vállalja, nem találkozik a bátorítóval sem, sem itt, sem odaát. Nem ma-
rad számára más, csak az ítélet Krisztusával való rettenetes találkozás.

Ebben az esztendőben olyan napra esik húsvét, amely másképp is 
nevezetes dátum az egyháztörténetben. 1521-ben ezen a napon, április 
18-án állott Luther a wormsi birodalmi gyűlés előtt. Keresed a magya-
rázatát annak a bátorságnak, mellyel ez az egyszerű barát meg mert és 
meg tudott állani az akkori világ két legnagyobb hatalmassága előtt: a 
császár előtt, kinek sohasem ment le a nap a birodalmában, mert ha az 
egyik részén lenyugodott, a másikon akkor kelt fel; és a pápa követe 
előtt, aki az egész világ fölötti lelki hatalmat képviselte? Ne gondold, 
hogy az igazsága tudatában rejlett az ereje! Voltak előtte és lettek utána 
is fanatikusai az igazságnak, akik mégis beadták a derekukat. Luther 
erejének a titka ez az egy szó: Vivit!, ami magyarul azt jelenti: Él! Neki 
élő Krisztusa volt. Látta ijesztő szentségét. Találkozott vele meggyö-
tört és megrettent lelkiismeretében a kolostori lelki tusáikor. De látta 
bátorító kegyelmét is. Találkozott vele az igében. Ez óta nem félt. Mert 
aki Istentől üdvösségesen megijedt, az nem ijed meg többé emberektől, 
akármilyen fenyegető hatalommal is állanak vele szemben.

Jöjj, borulj le te is az ítélet Ura előtt, hogy felemeljen és megbáto-
rítson a kegyelem Ura! Ámen.

Halottak feltámadása
HÚSVÉT 2. NAPJA – 1954. ÁPRILIS 19.

„Miután ugyanis ember által van a halál, szintén ember által van a halottak fel-
támadása is. Mert a miképen Ádámban mindnyájan meghalnak, azonképen a 
Krisztusban is mindnyájan megeleveníttetnek. Mindenki pedig a maga rendje szerint. 
Első zsenge a Krisztus; azután a kik a Krisztuséi, az ő eljövetelekor.” ( 1Kor 15,21–23)

Pál apostolnak a korinthusbeliekhez írt első levele húsvéti levél. Nem 
egyszerű, párszavas ünnepi üdvözlet, afféle súlytalan udvariassági gesz-
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tus, hanem súlyos lelkipásztori szolgálat ( 5,6). Korinthusban ugyanis baj 
van a húsvéti hittel. Nem az a baj, hogy talán kételkednek Jézus feltáma-
dásában. Nem. Ebben a tekintetben szilárdan állnak. Jézus feltámadása 
számukra olyan megdönthetetlen tény, melyre fölösleges bizonyítékokat 
keresni. Jézus él, ez mindennapi tapasztalatuk. Jézus feltámadásának az 
emberiségre való vonatkozásánál van a baj. Hiszik, hogy Jézus Krisz-
tus feltámadott, de kételkednek abban, hogy a halottak is feltámadnak. 
Nekünk ma kissé furcsa a kérdéseknek ilyen összekapcsolása. Ahhoz 
vagyunk szokva, hogy akik nem hisznek a feltámadásban, egyformán 
tagadják Jézus Krisztus feltámadását és a halottak feltámadását, akik 
pedig hisznek benne, azok mind a kettőben hisznek ( 12. v.). De azért 
nekünk is jó fi gyelmesen meghallgatni Pál húsvéti tanítását a halottak 
feltámadásáról, mert közöttünk is sokan vannak, még a húsvétot megün-
neplők között is, akik ebben a tekintetben hitetlenkednek vagy bizony-
talankodnak, vagy ha hisznek is, nem foglalkoznak ezzel a kérdéssel.

1. Kérdezzük meg előbb: Miért „nincs” halottak feltámadása?
Az apostol nem foglalja vitapontokba, hogy mik azok az érvek, amikért 
a korinthusiak nem tudnak hinni a halottak feltámadásában. Egyes 
kitételekből azonban lehet egyre s másra következtetni.

A korinthusiak benne éltek a görög világban, s ennek befolyása 
megnehezítette számukra, hogy higgyenek a halottak feltámadásában. 
Hogy mi volt a görög közfelfogás, azt mutatja az athéni jelenet. Mikor 
Pál Athénben a piacon nagy beszédét tartotta, némelyek az epikureus 
és stoikus fi lozófusok közül összeakadtak ővele, és így szóltak: „Mit 
akarhat ez a csacsogó mondani? (…) Idegen istenségek hirdetőjének látszik. 
Mivelhogy Jézust és a feltámadást hirdeti vala nékik.” Mikor pedig a halottak 
feltámadásáról hallottak, gúnyolódtak ( ApCsel 17,18 és  17,32). A bot-
ránkozást az okozta, hogy Pál feltámadásról beszélt, és nem a lélek 
örök életéről. Az, hogy az ember nemesebb része, a lélek, önmagában 
halhatatlan, s testének börtönét levetve a halál után örökké él, nagyon 
jól megfelelt a görög közfelfogásnak, de az a gondolat, hogy egykor a 
porrá lett test megelevenedik, nevetséges tévelygés volt a számukra. 
A botránykő tehát a test feltámadása volt.
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A korinthusi gyülekezet zsidóságból származó részének is volt 
ilyen tehertétele. A zsidóságban is két irány küzdött egymással ebben 
a kérdésben. A sadduceusok azt mondták, hogy nincs feltámadás, sem 
angyal, sem lélek, a farizeusok pedig mindezt vallották ( ApCsel 23,8).

Volt ezenkívül a korinthusiaknak egy külön keresztyén nehézségük 
is. Abban a meggyőződésben éltek ugyanis, hogy Jézus még az ő életük-
ben visszajön, s akkor az övéit magához ragadja, mint ahogy egykor fel-
vitetett az égbe Illés. Meghaltak azonban egypáran már közülük anélkül, 
hogy Jézus visszajött volna. Miért haltak ezek meg, s mi lesz a sorsuk? 
– ez volt gyötrő kérdés a számukra. Valami nagy bűnt követtek-e el, s 
ezért nem méltatta Jézus őket arra, hogy részt vegyenek az ő dicsőséges 
visszajövetelében? Vagy ha nem így áll a helyzet, miért nem tartotta őket 
Jézus életben? Nehezen tudtak megbarátkozni azzal a gondolattal, hogy 
ezt a kérdést a halottak feltámadásának hite oldja meg ( 18. v.).

Értelmi és érzelmi nehézségek állottak tehát útjában annak, hogy a 
korinthusiak hinni tudjanak a halottak feltámadásában. Pál az érzelmi 
nehézségekkel még csak foglalkozik kissé, de az értelmi nehézségekre 
szót sem veszteget. Mintha csak azt látná, hogy a hitetlenség gyökere 
nem az értelemben keresendő. Ma is így van. Nem azért kételkednek 
sokan a halottak feltámadásában, mert ez ellene mond a tudománynak 
és a tapasztalatnak. Mindez csak álarc, mely takarja az igazi okot. Az 
igazi ok nem értelmi, hanem erkölcsi. Nem azért hitetlenkednek, mert 
nem tudnak hinni a halottak feltámadásában, hanem azért, mert nem 
mernek, nem akarnak hinni benne. A halottak feltámadásának hite 
kellemetlen hitcikk. Magamra nézve is kellemetlen, másra nézve is az. 
A feltámadás ugyanis elválaszthatatlan az ítélettől. A feltámadás ideje 
az ítélet napja. Ez pedig azt jelenti, hogy számolnom kell a számonké-
réssel. Egyszer felelnem kell mindenért, mit e földi életben gondoltam, 
szóltam, éreztem, cselekedtem.

Kellemetlen a feltámadás azért is, mert egy sereg kellemetlen ta-
lálkozást jelent a számunkra. Találkozunk a bűneinkkel, az elfelejtet-
tekkel s a semmibe sem vettekkel is. Találkozunk Krisztussal, akivel 
édeskeveset törődtünk földi életünkben. És találkoznunk kell embe-
rekkel, akikkel való találkozást kerültük, míg e földön együtt éltünk. 
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Emberekkel, akik ellen vétettünk, vagy akik vétettek ellenünk, s mi 
nem tudtunk megbocsátani nekik.

Hát ezért mondják az emberek, hogy nincs halottak feltámadása. 
Szeretnék, ha nem volna. Vannak ugyan, akikkel jó lenne találkozni, 
akiket nagyon nélkülözünk, akiknek sírját ápolgatjuk, de ezek sokkal 
kevesebben vannak, mint azok, akikkel és amikkel nem szeretnénk 
találkozni. Valami olyan testhez szabott feltámadást szeretne az ember, 
amelyben mindenki maga válogathatná ki, hogy ki támadjon fel, s ki 
maradjon örökre a sírverem süllyesztőjében.

2. Pedig van halottak feltámadása.
Miért van halottak feltámadása?
Az apostol azt feleli reá: Egyszerűen azért, mert Krisztus feltámadott. A 
húsvéti esemény ugyanis nemcsak Krisztus életének eseménye, hanem 
az egész emberiséget érinti. Mégpedig nem csak abban a vonatkozásban, 
hogy húsvét a váltság pecsétje. Húsvéttal mutatta meg Isten, hogy fi ának 
nagypénteki áldozatát elfogadja a világ bűneinek engeszteléséül. Ez is 
nagy dolog. De nem kisebb dolog az sem, hogy húsvét a halál legyőzése. 
Igazolása annak, hogy van feltámadás. Az addigi halott-támasztások 
csupán kitolták a halál idejét. Jairus leányának, a naini ifjúnak és Lázárnak 
is még egyszer meg kellett halniok, de akkor már véglegesen. Jézus azon-
ban örök életre támadott fel. Olyan életre, melyben nincs többé halál.

Jézus Krisztus feltámadása azonban több, mint példa arra, hogy 
van feltámadás. A példa lehet biztató, de nem kötelező. Mi azonban 
elszakíthatatlan közösségben vagyunk a húsvéti ténnyel, s nem a mi 
tetszésünkön vagy nemtetszésünkön múlik, hogy követjük-e a saját 
feltámadásunkkal, vagy nem. Ennek megértetésére a zsenge példáját 
használja az apostol. Ez a példa húsvétkor nagyon közel állt az olvasó-
ihoz. Húsvét második napja ugyanis az aratás első kévéjének, a zsenge 
Isten előtt való bemutatásának – vagy ahogy mondották – a zsenge 
meglóbálásának ünnepe volt ( 3Móz 23,6–14). Ezen a napon a megérett 
vetés első kévéjét felvitték az Úr oltárához, s ott hálaáldozat mellett 
bemutatták az Úrnak. Azután jöhetett csak az aratás, de jött is. Az 
első zsengét követte a kévék nagy sokasága, az egész termés. Krisztus 
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is ilyen első zsenge a halottak között. Nem választható el attól, ami 
utána jön. Ez csak a kezdet. Elmaradhatatlanul jön utána a folytatás: a 
többi halottak feltámadása.

Még egy tényre mutat rá az apostol a halottak feltámadásával kap-
csolatban. Ez – akármilyen furcsán hangzik is – a halál ténye. A halál ál-
talános tény. Mindenkinek meg kell halnia. Nincs kivétel. Az emberiség 
egy nagy lánc, melynek szemei egymásba fonódnak. Az egyes láncszem 
élete nem lehet tehát független. Sorsa az első láncszem sorsa. Ahová azt 
húzzák, oda visz az ő élete útja is. Az emberiség hosszú láncának első 
láncszeme Ádám. Az ő útja a bűnbe s ezzel a halálba kanyarodott, s vitte 
magával az egész emberiséget. Egy ember által van a halál, s Ádámban 
– amint az apostol mondja – mindnyájan meghalnak. Ezt a rettentő, 
átkos láncösszefüggést azonban Krisztus megszakította. Széttépte ezt 
a láncot, s új láncot kezdett. Ebben ő az első láncszem, az első zsenge. 
Akik vele vannak összeköttetésben, azoknak sorsa az ő sorsa. Amerre 
ő megy, arra vitetnek ők is. Jézus útja a halálon át a feltámadásba ka-
nyarodott, erre viszi magával a többi láncszemet is, az övéit. Ezért írja 
az apostol: „Miután ugyanis ember által van a halál, szintén ember által van 
a halottak feltámadása is. Mert a miképen Ádámban mindnyájan meghalnak, 
azonképen a Krisztusban is mindnyájan megeleveníttetnek.” (21–22. v.)

A halottak feltámadásának rendje van, s a feltámadásban mindenki 
a maga rendje szerint támad fel. Első zsenge a Krisztus, azután akik 
a Krisztuséi az ő eljövetelekor, és végül az általános feltámadás. Ez 
utóbbiról a mai igeszakaszban nem beszél az apostol, de sokat beszél 
másütt. A sorrend azt jelenti, hogy egyesek már bent vannak a feltá-
madásban, mikor mások még a halál völgyében vannak, de egyszer 
mindenkire sor kerül. A feltámadás már megkezdődött húsvétkor a 
Jézus Krisztus feltámadásával. Én is sorra kerülök egykor. Ha majd rám 
kerül a sor, kéve leszek-e Isten csűrében vagy tűzre való konkoly a po-
kol kemencéjében? Ez ugyan majd csak ott lesz nyilvánvaló a halottak 
feltámadásakor, de már itt eldől. Akik a Krisztuséi, vele halnak s vele 
élnek. Akik a Sátánéi, azok a Sátánnal halnak, s vele is fognak örökké 
élni az örök gyötrelemben. Ámen.
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Az új élet
HÚSVÉT UTÁNI 1. VASÁRNAP – 1954. ÁPRILIS 25.

„Mindenkor testünkben hordozzuk az Úr Jézus halálát, hogy a Jézusnak élete is 
látható legyen a mi testünkben. Mert mi, a kik élünk, mindenkor halálra adatunk 
a Jézusért, hogy a Jézus élete is látható legyen a mi halandó testünkben. Azért a 
halál mi bennünk munkálkodik, az élet pedig ti bennetek. Mivelhogy pedig a 
hitnek mi bennünk is ugyanaz a lelke van meg, a mint írva van: Hittem, és azért 
szóltam; hiszünk mi is, és azért szólunk; tudván, hogy a ki feltámasztotta az Úr 
Jézust, Jézus által minket is feltámaszt, és veletek együtt előállít.” ( 2Kor 4,10–14)

A keresztyénség új tan. Ez volt a benyomása azoknak, akik csak hírből 
hallottak róla. A keresztyénség nem új tan, hanem új élet. Ezt látták 
azok, akik Pál apostollal közvetlen összeköttetésbe kerültek. Ez az új 
élet bontakozott ki szavaiból, amikor tanított, s ez sugárzott belő-
le akkor is, mikor egyszerűen csak élt. Erről az új életről tanít a mai 
szentleckében is, s tanítása mögé odaállítja hitelesítésül az egész életét.

1. Az új élet sorsa a halál. Ezt szögezi le mindenekelőtt, mikor így szól: 
„Mindenkor testünkben hordozzuk az Úr Jézus halálát, mert mi, a kik élünk, 
mindenkor halálra adatunk a Jézusért, (…) a halál mi bennünk munkálkodik.” 
Az előző versek mutatják, hogy mikor Pál ezeket írja, azokra a halálos 
veszedelmekre gondol, amelyeknek állandóan ki van téve az élete. Él-
hetne nyugodtan, ha nem volna keresztyén. Talán Jeruzsálemben volna 
magas állású főember, nagy tanító, kinek lábai előtt nagy reményű 
tanítványok serege ül, vagy egyházi és politikai vezér, kinek háta mögé 
tömegek sorakoznak fel. Volna gondtalan megélhetése, kényelme, bol-
dog családi élete. Így pedig olyan, mint valami hontalan bitang, kinek 
sem otthona, sem hazája. Nélkülözések között tengeti életét, s űzött 
vadként fut végig a világon. De nem bánja. Mindez vele jár az új élettel. 
Ez az új élet sorsa. Ha valaki Krisztus követője lesz, nem békés kikötő 
biztonságába vonul, mint a hajó, melyet az őszi viharok közeledtekor 
téli kikötőbe vontatnak, hanem épp ellenkezőleg: kibontja vitorláit, s 
a kikötő nyugodt vizéről nyílt tengerre száll, szembe a viharral.
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Olyan változás ez, mint mikor egy civilt behívnak katonának, s 
kiküldenek a frontra. Otthon talán fütyörészve bandukolna a baráz-
dában a lomha ökör után, vagy ülne az íróasztala mellett, s intézné a 
zizegő aktákat, avagy az alkotás örömével nézdegélné a műhelyben, 
mint formálódik keze alatt a mű… Ehelyett azonban sáros lövészárok-
ban bujkál, körülötte kaszál a halál, golyók fütyülnek a füle mellett, s 
pusztító dögmadarakként hullnak az ágyúgolyók.

Keresztyénnek lenni tehát kockázatos vállalkozás. Annyi, mint be-
lekerülni a halálzónába. Aki komolyan Krisztus oldalára áll, egyszerre 
ellenségekkel találja szemben magát.

Azonnal mozgósít ellene az ősellenség, a Sátán. Kísértésekbe kerül, 
melyekről azelőtt sejtelme sem volt. Gáncsvetésben botlik meg ott, 
ahol azelőtt fel sem tételezte. Akadályok páncélfalával találja szemben 
magát ott, ahol sima utat vélt. Sokszor kénytelen fáradtan megállapí-
tani: Mindig szembe fúj a szél.

Egyszerre felhorkan ellene egy sereg ember, akik mellett eddig béké-
sen élt, de akik most egyszerre úgy felszisszennek, mintha megtérésével 
az ő tyúkszemükre lépett volna. Bosszankodnak fölötte, mint a sötétben 
lévő ember, mikor szemébe világít a fény. Megtérését ítéletnek érzik a 
saját életük fölött, s ezért személyes sértésnek veszik, hogy meg mert 
térni. Gyanúsítgatások és rágalmak özönét zúdítják reá, hogy keresztyén-
ségét hitelvesztetté tegyék, s mint Pál példája mutatja, attól sem riadnak 
vissza, hogy – miként egykor Krisztust – követőjét is eltegyék láb alól.

Azt gondolod, hogy legalább az úgynevezett vallásos emberek kö-
zött talál majd megértésre és támogatásra? Nagy tévedés. Ezek fordulnak 
csak igazán dühvel ellene. Amint Jézust is kora vallásos emberei vitték a 
keresztre, úgy követőjét, Pált is a hithű zsidók üldözték halálra. Túlzó, 
rajongó, bolond, vallási őrült… Ilyen szavak repkednek ma is azok felé, 
akik komolyan merik venni a keresztyénségüket. S mindebben sokszor 
a saját házunk népe jár elöl, mint ahogy Jézus azt meg is mondotta előre.

Pál nem esik kétségbe azon, hogy a keresztyén embernek a halál-
zónában kell élnie. Azon esnék kétségbe, ha nem így volna. Amiképp 
Krisztust gyűlölte a világ, szükségképpen gyűlöli az övéit is. Ha nem 
gyűlöli az övéit, akkor azok már nem is az övéi.
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Van-e nekem valami szenvedésem, hátratételem, üldöztetésem 
Jézusért, és miképp hordozom azt? Fárasztó tehernek tekintem-e, 
mely alól menekülni szeretnék, vagy pedig örömmel fogadom, mint 
Krisztus-követésem igazolását?

2. Az új élet ajándéka az „élet”. Ezt szögezi le másodszor Pál, amikor így szól: 
„…hogy a Jézusnak élete is látható legyen a mi testünkben.” Kétszer is elmondja 
ebben a rövid igében ezt a mondatot. Azután beszél arról, hogy ez az élet 
nemcsak benne munkálkodik, hanem „ti bennetek”, azaz a korinthusi-
akban is, s mindez már ebben a halandó testben is látható, dicsőséges 
teljességre azonban majd akkor jut, mikor az, „a ki feltámasztotta az Úr 
Jézust, Jézus által minket is feltámaszt, és veletek együtt előállít”.

Maga a lét még nem élet. Sok elkeseredett ember szájából hallani 
ezt a mondatot: Ez az élet nem élet. Rendszerint olyanok szokták mon-
dani, akik iga alatt vannak, s nem élhetik a maguk életét. Mi magunk is 
olyan sokszor vágyódunk arra, hogy egyszer, végre valahára élhetnénk 
a magunk életét: csinálhatnánk azt, ami nekünk jólesik, s nem kellene 
mindig másokhoz és a körülmények korlátaihoz alkalmazkodnunk. 
Figyeld meg, hogy mikor Pál arról beszél, hogy a keresztyén élet méltó 
az élet nevére, nem azzal indokolja, hogy ez az élet ledönti a korlátokat, 
felszabadítja az embert, aki most már élheti a maga életét, hanem épp 
arról beszél, hogy a keresztyén ember más életét éli: a Jézus életét. Nem 
ez az egyetlen hely, ahol így beszél Pál.  Gal 2,20-ban is ezt mondja: „Élek 
pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus…”

Több ez, mint ha azt mondom: Követem Jézust. Nagy dolog az, ha 
valaki követi Jézust, arra jár, amerre ő megy, s úgy viselkedik, ahogyan 
ő cselekednék, de ilyenkor még mindig rajtunk kívül levő Krisztusról 
van szó, Pál azonban itt bennünk levő Jézusról beszél. Az ő Jézusa 
nem kívülről parancsol vagy mutat példát neki, hanem benne él. Sze-
mével ő néz, szavával ő szól, szívével ő szeret, kezével ő cselekszik. 
Olyan csodálatos közösség alakult ki benne Jézussal, hogy nem úgy 
kell kitusakodnia akaratának megismerését, s azután ahhoz idomítani 
a saját akaratát, hanem – ha szabad így szólni – természetes életmeg-
nyilvánulásai válnak a Jézus életének jelenségeivé.
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Persze ez nem jelent bűntelenséget. Sziénai Katalint egyszer rend-
kívül megalázó és hallatlanul heves tisztátalan kísértések lepték meg. 
Miután a vihar elvonult, Jézus megjelent neki. „Uram! – kiáltott fel –, hol 
voltál, amikor a szívemet annyi tisztátalanság gyötrötte?” „Szívedben” 
– felelte Jézus. A leány megborzongva tiltakozott ellene: „Ah, Uram, 
Te maga az igazság vagy, de hogyan higgyem el, hogy a szívemben 
voltál, amikor azt annyi utálatos gondolat töltötte el?” Jézus így felelt: 
„A szívedben rejtőzködtem és szenvedtem. Azért okoztak neked ezek 
a gondolatok annyi fájdalmat, mert én szenvedtem benned.” Így is van. 
Ezt jelenti az, hogy Jézus él bennem.

Ez az élet maga körül is életet teremt. Az élő Jézust mutatja a vi-
lágnak, láthatóvá teszi, s az a világ, mely sokszor mondja, hogy csak 
a saját szemének hajlandó hinni, ez előtt az élet előtt meghódolva 
sokszor kénytelen hinni a saját szemének. Ezért mondja Pál: „…a halál 
mi bennünk munkálkodik, az élet pedig ti bennetek.”

Vizsgáld meg magad: kívül való Krisztusod van-e, vagy belül való? 
Mit lát rajtad a világ: a magad életét-e, vagy a Jézus életét?

3. Az új élet eszköze a bizonyságtétel. Ez a harmadik, amit Pál az új élettel 
kapcsolatban az igében hangsúlyoz. Ezt mondja: „Mivelhogy pedig a 
hitnek mi bennünk is ugyanaz a lelke van meg, a mint írva van: Hittem, és azért 
szóltam; hiszünk mi is, és azért szólunk…”

Ezt az új életet Isten a hívő bizonyságtételen keresztül teremti meg, 
s azzal tartja életben, azzal táplálja és növeli. Ez a bizonyságtétel nem 
verítékes, mint valami kötelesség, nem betanult mondatok leckéje, ha-
nem minden erőltetés és minden erőlködés nélkül való. Olyan termé-
szetes, mint maga az élet. Azért szól, mert hisz, és azért hisz, mert szól. 
Az ilyen embernél olyan természetesen fakad az Istenről, Krisztusról, a 
lélek dolgairól, az üdvösség kérdéseiről való beszéd, mint ahogy más az 
időjárásról beszél, vagy a legfrissebb pletykákat tálalja fel. Ezzel van egy-
szerűen tele a szíve, s amivel tele van a szív, az mindig kicsordul az ajkon.

Ilyen volt a Jézus bizonyságtétele. Számára minden Istenről beszélt: 
a mezők lilioma, az ég madarai, a szőlőben járó vincellér, a terméketlen 
fügefa, a konkolyos vetés, a nagy hálóval halászó halászok, a kovászte-
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vő asszony, a pénzét számolgató szegény asszony. Ilyen volt a Pálé is. 
Az athéni szobrok, a görög költemények, az olimpiai sportmérkőzések 
neki mind Isten üzenetét hirdették.

Kérdezd meg magadtól: merek-e hitemről bizonyságot tenni, és 
ilyen-e az én bizonyságtételem?

A komoly keresztyén élet kockázatos vállalkozás. Halálzónába kerül, 
ki erre indul. De aki nem riad vissza, az olyan életet kap, melyért semmi 
ár sem drága. Ennek boldogsága csap ki ajkának bizonyságtételében is. 
Így mondja Pál. Így mondják vele együtt sokan. Isten is rámondja: Úgy 
van. Ámen. Mondd te is rá velem együtt: Úgy legyen nálam is! Ámen.

Gyónjatok, imádkozzatok, térítsetek!
HÚSVÉT UTÁNI 2. VASÁRNAP – 1962. MÁJUS 6.

„Valljátok meg bűneiteket egymásnak és imádkozzatok egymásért, hogy meggyó-
gyul jatok: mert igen hasznos az igaznak buzgóságos könyörgése. Illyés ember volt, 
hozzánk hasonló természetű; és imádsággal kéré, hogy ne legyen eső, és nem volt eső 
a földön három esztendeig és hat hónapig: és ismét imádkozott, és az ég esőt adott, 
és a föld megtermé az ő gyümölcsét. Atyámfi ai, hogyha valaki ti köztetek eltévelye-
dik az igazságtól, és megtéríti őt valaki, tudja meg, hogy a ki bűnöst térít meg az 
ő tévelygő útjáról, lelket ment meg a haláltól, és sok bűnt elfedez.” ( Jak 5,16–20)

A mai vasárnap, a húsvét utáni 2. vasárnap, ebben az esztendőben 
nevezetes, sokjelentőségű nap. Ennek a vasárnapnak ősegyházi latin 
neve: „Misericordias Domini” – magyarul azt jelenti: az Úr irgalmas-
sága. Az Úr irgalmasságáról szólt ezeken a vasárnapokon Isten szent-
igéjének hirdetése, és az úgynevezett antifóna, vagyis a gyülekezeti 
istentiszteletet bevezető szent mondás szintén az Úr irgalmasságának 
magasztalását hirdette ezen a napon. Ennek a vasárnapnak ősegyhá-
zi kirendelt evangéliumi igéje János evangéliuma 10. fejezetéből a jó 
Pásztor története. Ezért is hívják már nagyon régen ezt a vasárnapot 
a jó Pásztor vasárnapjának. Krisztus kereső szeretetéről, a bűnös és 
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eltévelyedett emberek után való járásáról, Szentlelkének megtérítő 
szolgálatáról szólt az igehirdetés, mikor a jó pásztor igéjéről hirdette 
ezen a vasárnapon az evangéliumot.

Nevezik ezt a mai vasárnapot magyar evangélikus egyházunkban 
sajtóvasárnapnak is. Ezen a napon szokott megemlékezni egyházunk 
az egyházi sajtóról. Azokról a fekete betűkről, amelyek, miként az Úr 
Jézus Krisztus irgalmas és pásztori szeretete elment keresni a hegyek-
be az eltévelyedett, a saját útjukon járó bárányokat, úgy mennek ki 
keresni és hívogatni haza a nyájhoz a magukra maradt, saját útjukon 
eltévedt embereket.

Ebben az esztendőben erre a vasárnapra esik a konfi rmáció, tehát 
ez a konfi rmáció vasárnapja is. Öregtemplomunkban és nádorvárosi 
templomunkban meg a környező gyülekezetekben a mai napon gyűlik 
össze fehér ruhában vagy illő sötét köntösben a fi úk és leányok sere-
ge, hogy fogadalmat tegyen az egyházhoz, mindenekelőtt az Egyház 
Urához való hűségre azzal, hogy őt sem élet, sem halál, sem angyalok, 
sem fejedelemségek, sem hatalmasságok, sem jelenvalók, sem követ-
kezendők, sem magasság, sem mélység, sem semmi más teremtmény 
nem szakasztja el a Krisztus szerelmétől!

Ez a mai vasárnap, május hónap első vasárnapja, az édesanyák napja 
is. Ez a mai nap az, amelyen az egyház is, ha nem tolja félre ennek a 
napnak ez irányú jelentőségét egyéb más szolgálat, megemlékezik az 
édesanyákról. Ez a nap az, amelyen virággal kezükben köszöntik a 
gyermekek édesanyjukat, vagy ha már elköltözött a minden halandók 
útján e földi életből, felkeresik édesanyjuk sírját, avagy ha távol van, 
levélben keresik fel, és ezen a napon – legalább egy esztendőben egy-
szer – beszélnek arról, hogy: Szeretünk téged, édesanyánk!

Nehéz választani ezek közül a különböző rétegű és jelentőségű 
megemlékezési alkalmakból, hogy melyik az, amelyet különösképpen 
szemünk elé kell állítani. Minket azonban elkötelez ez a mai napra 
kirendelt szentírási szakasz, ami ezekről semmit sem mond. S akár tet-
szik, akár nem, nekünk erre az igére kell felfi gyelnünk. Ez az ige három 
felszólítást tartalmaz, így lehetne röviden megfogalmazni: Gyónjatok! 
Imádkozzatok! Térítsetek! Nézzük sorba ezt a három felszólítást!
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1. Gyónjatok! Azzal kezdődik a mai szentírási szakasz, hogy „valljátok meg 
bűneiteket egymásnak…”. Amikor tehát azt mondja: Gyónjatok!, nem azt 
kell érteni alatta, jöjjetek az Úr szent vacsorájához, valljátok meg bű-
neiteket az Istennek, hanem azt: valljátok meg bűneiteket egymásnak! 
Nem könnyű engedelmeskedni ennek a felszólításnak.

Nehéz megvallani bűneinket mindenekelőtt azért az egyszerű okért, 
hogy nagyon kevéssé ismerjük a saját bűneinket. Régi latin példabeszéd 
és tanítómese mondotta azt, hogy amikor Isten az embert megteremtet-
te, két tarisznyát akasztott vállára: egyik a mellén lógott, a másik pedig 
a hátán. Az ember ezt a két tarisznyát arra használja fel, hogy a mellén 
lógó tarisznyába rakta be a többi embernek, a másoknak bűnét, és a 
hátán lévőbe tette bele a saját bűnét. Ez a magyarázata annak, hogy az 
ember olyan jól látja a mások bűneit, mert azok mindig szeme előtt van-
nak, és annyira nincs tudatában a saját bűnének, mert az mindig a hátán 
lévő tarisznyában van. Ezért olyan nehéz megvallani bűneinket, még 
akkor is, ha komoly szándék van bennünk bűneink megvallására, mert 
mi egyáltalában nem érezzük magunkat olyan nagyon bűnösöknek.

Egyszer Győrött az Újvárosba hívtak egy beteg öregasszonyhoz úr-
vacsoráztatni. Nagyon rendes, tiszta lakás volt. Látszott, hogy szegény, 
de minden tiszta, rendes volt. Frissen húzott ágyban, megmosakodva, 
megfésülve feküdt az öregasszony, mikor megkérdeztem tőle: „Van 
annyi ereje, hogy ilyen szép rendet tud tartani szobácskájában?” Azt 
mondta: „Nekem ehhez nincs erőm, ágyhoz vagyok kötve, de mások 
vannak, akik szeretnek, segítenek és rendbe tesznek.” Mikor elkezdtük 
az Úr szentvacsorájának kiszolgáltatását, jöttek a gyónó kérdések. Ez 
volt az első gyónó kérdés: Vallod-e magadat Isten színe előtt bűnös-
nek? Akkor ez az öreg néni magából kikelve tiltakozott ez ellen, és azt 
mondta: „Kérem, én nem vagyok bűnös! Tisztességben, becsületben 
leéltem életemet, több mint hetvenöt esztendőt, mindig hűségesen 
dolgoztam, nekem semmi bűnöm nincs!” Persze hogy megállt az Úr 
szentvacsorájának kiosztása, és próbáltam vele megértetni: nem arról 
van szó, hogy ő látja-e magát bűnösnek, hanem arról, hogy vajon Isten 
előtt meg tud-e állani, úgy, amint nekem mondotta? Bizony hosszú 
percek teltek el, végül nem tudom, őszintén-e, vagy csak úgy ráhagyás-
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ból mondotta: igen, vallom magamat Isten előtt bűnösnek. Nagyon 
kevéssé ismerjük mi a saját bűneinket!

A másik, amiért olyan nagyon nehéz a bűnvallás, az, hogy még azokat 
a bűnöket is, amiket ismerünk magunkról, folyton mentegetjük. Ben-
nünk belül egy csodálatos, furfangos védőügyvéd lakik. Az mindenféle 
csalafi ntasággal próbálja megvédeni bűnös voltunkat, és magyarázato-
kat, mentségeket talál bűneinkre. Összehasonlít más bűnösökkel. Azt 
mondja, mint ahogy a farizeus mondotta egyszer: Hálát adok neked, óh, 
Isten, hogy nem vagyok olyan, mint egyéb emberek, ragadozók, hamisak, 
paráznák, vagy mint az a publikánus ott hátul, a templomajtóban! Ez a 
bennünk lakozó védőügyvéd, akivel minden mi bűnünket mentegetni 
próbáljuk, nagyon nehézzé teszi számunkra, hogy megvalljuk bűneinket.

Nehéz megvallani bűneinket azért is, mert ez nem megy megaláz-
kodás nélkül. Mi pedig nem szeretjük, ha mások megaláznak, s azt sem 
szeretjük, ha magunknak kell megalázni magunkat. Mi túl önérzetesek 
vagyunk ahhoz, semhogy mernénk a megalázkodás útját választani. 
Hát még milyen nehéz embereknek, egymásnak bevallani bűnein-
ket! Isten előtt még csak verjük mellünket a templomban. Nem csak 
általánosságban, lehet, imádságunkban egész konkrétan, részletesen 
megvalljuk bűnünket – de hogy egy másik embernek valljunk?! Hivat-
kozunk arra, hogy erről szomorú tapasztalataink vannak, nem csak 
nekünk, Jézus Krisztusnak is. Jézus Krisztus maga mondotta, hogy ne 
dobjátok az igazgyöngyöket a disznók elé, mert azok nem tudják érté-
kelni, csak megtapossák ( Mt 7,6). Ha kukoricaszemet adnátok nekik, azt 
értékelnék, örülnének neki, de az igazgyöngyök nem kellenek nekik, 
megtapossák, és ellenetek fordulva megszaggatnak titeket. – Hányszor 
van, hogy az ember szíve tele van a saját bűnei, nyomorúsága felett 
való szomorúsággal, úgy szeretné megosztani szívének fájdalmát, s 
kezdene beszélni azokról az erkölcsi küzdelmekről, amiket meg kell 
vívnia, a kísértésekről, melyekben olyan sokszor bizonyult erőtelennek 
keresztyénsége, s akkor nem az az eredmény, hogy a másik megért, 
megvigasztal, velünk együtt imádkozik, hanem ez alkalom arra, hogy 
nekünk rontson, mint Jézus Krisztus mondotta. Nemcsak hogy hír 
szárnyára viszi a mi gyónó, csak neki szóló bűnvallásunkat, hanem 
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csodálkozva, elítélőleg csapja össze kezét felettünk. Hát bizony igen-
igen nehéz egymásnak megvallani bűneinket!

De akármilyen nehéz, mégiscsak szükséges. Nem a másik embernek 
van szüksége rá, hanem nekem magamnak, a bűnösnek van rá szüksé-
gem. A Zsoltárok könyvében a  32. beszél Dávid bűnvallásáról. Ebben a 
zsoltárban a 3. versben elmondja Dávid: „Míg elhallgatám, megavultak csont-
jaim a napestig való jajgatás miatt”, míg nem mondtam el, nem vallottam be 
bűneimet, megavultak csontjaim… Tehát úgy érzi Dávid, hogy mindad-
dig, amíg nem mert rálépni a bűnvallás megalázó útjára, addig nem volt 
békessége, addig, mint valami féreg, úgy emésztette, rágta őt bűnének 
tudata: „Míg éjjel-nappal rám nehezedék kezed, életerőm ellankadt, mintegy a nyár 
hevében.” Akkor megemberelte magát Dávid, s így írja tovább: „Vétkemet 
bevallám néked, bűnömet el nem fedeztem. Azt mondtam: Bevallom hamisságomat 
az Úrnak – és (most itt jön a csodálatos eredmény) te elvetted rólam bűneimnek 
terhét.” Utána ez a szó van: szela, ami a zsoltárokban azt jelenti: békesség, 
csend, szünet. Mindaddig nincs békességünk, amíg bűnünket titokban 
tartjuk. A békesség, a bocsánat útja: bűneink megvallása.

Igaz, erre azt lehet mondani, hogy Dávid Istennek vallotta meg 
bűnét, itt pedig Jakab azt mondja: „Valljátok meg bűneiteket egymásnak…” 
Ki ez az egymás? Az a lelki testvér és az, akit én megbántottam. Óh, de 
nagyon nehezen mozog az embernek máskülönben fürge lába, amikor 
ahhoz kell elmenni s elmondani neki: vétkeztem. Nehéz, de enélkül 
a szabadulás öröme nem jön el számunkra. Ezért hát testvérem, ha 
nincs békességed, ha bántanak a bűneid, amiket Isten s ember ellen 
elkövettél, menj, fogadd meg Jakab apostol felszólítását! Jakab apostol a 
gyakorlati keresztyén élet embere volt, nagyon jól tudta, milyen jó utat 
mutat nekünk, amikor azt mondja: „Valljátok meg bűneiteket egymásnak…”

Nem tudom, testvérem, hogy te békességben vagy-e atyádfi ával, van-e 
valaki a faluban, a gyülekezetben, akivel nem vagy békességben. Ki tudja, 
mióta nem is beszéltek egymással, ki tudja, mióta rá nem tetted kezedet 
háza ajtajának kilincsére?! Testvérem! Most azt mondja neked az ige: 
indulj el! Ne törődj azzal, hogy ki kezdte! Talán igazad van, ő kezdte, de 
te folytattad, vagy te kezdted, és ő folytatta. Ne törődj azzal, ki az idősebb, 
ki a fi atalabb, melyiknek kellene kezdeni a bűnvallást és a békesség útját, 

Turoczy.indd   173Turoczy.indd   173 2013.10.07.   13:15:582013.10.07.   13:15:58



174

GYÓNJATOK, IMÁDKOZZATOK, TÉRÍTSETEK!

ha azt akarod, hogy benned az a boldogság lakozzék, amely a  32. zsoltár-
ban Dávid ajkára ezt adta: „Boldog az, akinek hamissága megbocsáttatott, vétke 
elfedeztetett” – indulj el, alázd meg magadat, valld meg bűneidet! Meglátod, 
nem az a fontos, hogy születik-e belőle békesség, vagy nem – legtöbbször 
születik békesség –, de ha a másik megkeményítené magát, nem volna 
hajlandó megbocsátani, neked békességed, örömöd lesz! Az Isten előtt 
való bűnbocsánatnak nem az a feltétele, hogy a másik bocsásson meg 
nekem, hanem az, hogy én valljam be az én bűneimet.

2. Imádkozzatok! Második felszólítása a mára kirendelt igének az, hogy 
imádkozzatok! Így folytatja Jakab apostol a 16. vers második felében: 
„…imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok: mert igen hasznos az igaz-
nak buzgóságos könyörgése. Illyés ember volt, hozzánk hasonló természetű; és 
imádsággal kéré, hogy ne legyen eső, és nem volt eső a földön három esztendeig 
és hat hónapig. És ismét imádkozott, és az ég esőt adott, és a föld megtermé az 
ő gyümölcsét.”

Lehet, hogy valaki közületek azt gondolja, ez a felszólítás sokkal 
könnyebb, mint az első, mert imádkozni igazán könnyebb, mint meg-
vallani bűneinket egymásnak. De azért bizony imádkozni sem könnyű.

Nehéz imádkozni azért, mert az ördög elterjesztett közöttünk egy 
tévhitet, és ez úgy szól: az imádság gyermekeknek való, a férfi é a munka 
és az alkotás! Tehetetlen embernek igen, annak kell imádkozni, de aki 
erejének teljében van, legyen férfi  vagy nő, nem Istentől várja munká-
jának elvégzését, hanem ő maga teszi kezét az eke szarvára, s megold-
ja a maga kérdését. Bizony igen sokszor gyermekesnek érezzük vagy 
tekintjük, s éppen azért szégyenkezéssel imádkozunk. Ha valaki ránk 
nyitja az ajtót imádkozás közben, ragyogni kellene arcunknak, nem 
pedig szégyenpírtól égni, mikor a felséges Úristennel, a mennyei Atyával 
beszélgetünk! Óh, ha valakire imádság közben rányitják az ajtót, vagy ép-
pen akkor vendég érkezik, milyen zavart szokott lenni! Ha újságot vagy 
valami szépirodalmi művet olvasott volna, egyáltalában nem jött volna 
zavarba, legfeljebb félretette volna minden zavar nélkül. Szégyenletes 
dolog, hogy mi emberek előtt sokszor szégyelljük, hogy imádkozunk.

De ez csak egyik nehézség. Az imádkozásnak további nehézsége az, 
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hogy a világból belénk szüremlik az a tévgondolat: nem sok értelme 
van az imádságnak! Az a fontos, hogy személy szerint nekifeküdjek 
a munkának vagy annak a feladatnak, amit nekem kell megoldani 
– de az imádkozás? Az csak szófecsérlés, aminek semmiféle haszna 
vagy értelme nincs! Ilyenkor elkezd rágni szívünkben a kételkedés az 
imádság értelme felől. Erre céloz Jakab apostol, mikor különösképpen 
kihangsúlyozza: „…igen hasznos az igaznak buzgóságos könyörgése.”

Nehézzé teszi sokszor az imádkozást az, hogy tényleg az imád-
kozásra nem jön azonnal felelet Istentől. Isten néha nagyon meg-
várakoztat bennünket. Nem úgy, mint a kananita asszonyt, akinek 
ugyan kétszer visszautasította kérését, de hamarosan, legfeljebb öt 
perc leforgása alatt teljesíti kívánságát. Van úgy, hogy heteken, hóna-
pokon, éveken, évtizedeken át nem felel imádságunkra. Augustinus 
nagy egyházatyának édesanyja nagy szomorúsággal nézte, hogy nagy 
tehetségű, szép reményekre jogosító fi a mint keveredik bele és merül 
el e világ zűrzavaros mámorába. Harminc esztendőn keresztül imád-
kozott mindennap azért, hogy Isten térítse meg fi át – és nem jött rá 
felelet. Sőt amit szeme látott, amit érzékelhetett, inkább az ellenkezőjét 
mutatta neki. Minél többet imádkozott érte, annál jobban megkemé-
nyedett fi a. Minél inkább próbálta odaszeretni Istenhez, annál inkább 
elszakadt az Úrtól. Végül a családi hajlékot, édesanyját is elhagyta, s 
elment Rómába, ott élte világát. A harmincadik esztendőben, amikor 
az édesanya még mindig nem hagyta abba a könyörgést messze úton 
járó fi áért, Isten felelt a kitartó imádságra, és ebből a kicsapongó fi a-
talemberből lett egyházatya s későbbi hippói püspök, akinek írásait 
ma is épüléssel olvassák Isten gyermekei. Maga Luther is sokat nyert 
írásain keresztül. – Bizony nem könnyű dolog meg nem lankadni az 
imádságban, mert ha késik Isten felelete – tudja, mikor hallgassa meg 
könyörgésünket –, az ördög megmondja nekünk: Látod! Nincs semmi 
értelme imádságodnak! Jakab apostol mégis azt mondja: szabad és 
érdemes imádkozni, „igen hasznos az igaznak buzgóságos könyörgése”!

Most nézzük meg, hogy mit mond az apostol: miért szabad nekünk 
imádkozni? Azzal kezdi, hogy „egymásért”. Nem tudom, testvérem, 
tudod-e te, milyen nagy dolog, hogy nekünk szabad egymásért imád-
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kozni? Szabad a férjnek feleségéért, a feleségnek férjéért, szülőnek gyer-
mekéért, gyermekeknek szüleikért, testvéreknek testvérekért, papnak 
gyülekezetéért és a gyülekezetnek papjáért imádkozni! Nagyon meg-
szűkült, megkevesbedett imádságos életünkben ez az egymásért való 
könyörgés. Pedig látjátok, az előbb elmondott példa mutatja, mikor 
például a gyermek elindul a maga útján, amikor felrúgja a régi szent 
hagyományokat, mikor keresztülgázol édesapja és anyja szívén, szabad 
imádsággal utána menni. Imádságunk ott jár körülötte, mint valami 
fénylő oszlop, betakarja, mint az anyamadár szárnya kicsinyeit, hogy ne 
érje veszedelem, míg hazatalál, haza itt és haza odaát. Nem tudom, ki az, 
aki életedben nagyon drága neked ma, talán különösképpen eszedbe jut, 
milyen drága neked az édesanyád. Tudod-e, milyen nagy dolog, hogy az 
édesanyádért szabad imádkozni?! Milyen nagy dolog, nem csak akkor 
tudom szeretni, mikor vele egy fedél alatt lakom, mikor kezéből tudok 
munkát kivenni, hogy segítsek rajta, mikor szavam meleg csengése el 
tudja mondani, mennyire szeretem őt, mikor lehajolhatok előtte, s 
megcsókolhatom érettem elfáradt kezét… Mikor elkerült messze tőlem, 
vagy én kerültem el messze tőle, akkor imádságom mindennap rátalál, 
és megáldja őt. Óh, de sok gyermek, de sok édesanya van, aki ezen a 
napon gondol arra, hogy milyen nagy dolog, milyen nagy kegyelem, 
hogy nekem szabad imádkozni az édesanyámért, és nekem, az édes-
anyának szabad imádkozni az én gyermekemért!

Valamit külön is kiemel Jakab apostol ebben a felszólításban: Imád-
kozzatok a betegekért! „Beteg-é valaki köztetek? Hívja magához a gyülekezet 
véneit, és imádkozzanak felette…” Nem tudom, hogy a te hajlékodban most 
mindenki egészséges-e, vagy családodban, közelben és távolban min-
den hozzátartozód: vér szerint valók, testvéreid vagy barátaid, mind 
egészségesek-e, avagy nincs-e közöttük valaki, aki ezt a szép májusi 
vasárnapot kínok között, talán kórházban kénytelen tölteni? Óh, milyen 
nagyon nehéz beteg mellett tehetetlenül állni, amikor az ember szívesen 
levenne valami fájdalmat, szenvedést róla, szívesen szenvedne helyette, 
viselné a fájdalmát, csak ő könnyebbülne meg. Különösen, mikor látja, 
hogy olyan nagy szükség volna munkás két kezére, és ő ebben a nagy 
dologidőben tehetetlenül ott fekszik betegágyán! Óh, mi mindenre 
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hajlandó az ember egészségéért! A szegény sok esztendőn keresztül 
beteg asszony történetéből olvassuk, akit Jézus gyógyított meg, mennyi 
orvoshoz ment el, sok orvosra sokat költött, és nem tudott meggyógy-
ulni. De az Úr Jézusnak, az áldott orvosnak, volt hatalma arra, hogy 
meggyógyítsa őt! Még távolról is meg tudta gyógyítani! Óh, testvéreim! 
Imádkozzatok a betegekért! A betegnek nem csak szakorvosra van 
szüksége, nem csak szakszerű, szeretetteljes ápolásra, hanem igen-igen 
nagy szüksége van arra, hogy legyen mellette imádkozó szív és lélek!

Azután érdekes példát mond Jakab apostol Illés próféta életéből 
annak igazolására, hogy nemcsak egymás iránt való szeretetünket önt-
hetjük imádságba, nemcsak betegünkért könyöröghetünk, hanem földi 
életpályánk, feladatunk, munkánk minden kérdését, többek között az 
időjárás kérdését is, odavihetjük Isten elé. Azt mondja: „Illyés ember volt, 
hozzánk hasonló természetű; és imádsággal kéré, hogy ne legyen eső, és nem volt 
eső a földön három esztendeig és hat hónapig…” Illés úgy látta jónak, hogy 
annak a bálványimádó népnek szüksége van arra a kemény leckére, 
hogy ne legyen eső, akkor könyörgött Istennek, és az Úr három és fél 
esztendeig nem adott esőt! Kiszáradt, megcserepesedett a föld, kiégett 
a legelő, tönkrement minden, táplálék nélkül egymás után pusztultak 
el az állatok, de Isten meghallgatta Illés imádságát! Mikor azután Illés 
látta: elég volt a leckéből Izrael népének, akkor elkezdett könyörög-
ni, kérni: Uram, bocsásd meg bűneiket! Vedd le rólunk büntetésünk 
terhét, a száraz időjárást, öntözd meg a szomjas földet! Ott vannak a 
Kármel hegyén Baál papjai, Illés próféta, Akháb király, s Illés elkezd 
könyörögni. Elküldi szolgáját, menjen, és nézzen a tenger felé, s mondja 
meg, mit lát a látóhatáron. Mikor hetedszer jön vissza a szolga, ezt 
mondja: Uram, egy tenyérnyi felhőcske van a látóhatáron! Gondold 
el: egy tenyérnyi felhő, micsoda parányi kicsi! Akkor Illés azt izeni 
Akháb királynak: Siess haza, mert itt az eső! Tényleg úgy is történt. 
Akháb felült szekerére, s mire hazaért, zuhogva ömlött a zápor Illés 
imádsága következtében! ( 1Kir 18,21–46)

Milyen nagy dolog falusi földmívelő embernek, hogy Jakab apos-
tol ezzel a példával buzdít arra, hogy odavihetjük szántóföldünket, 
mezőnket, állatainkat, földi életünk minden élet- és munkaterületét, 
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és könyöröghetünk Istennek érte, s nem hiába könyörgünk! Megadja 
az alkalmatos időjárást!

3. Térítsetek! Harmadik üzenete ennek az igének: Térítsetek! Így fejezi be 
az apostol ezt az igeszakaszt: „Atyámfi ai, hogyha valaki ti köztetek eltévelyedik 
az igazságtól, és megtéríti őt valaki, tudja meg, hogy a ki bűnöst térít meg az ő 
tévelygő útjáról, lelket ment meg a haláltól, és sok bűnt elfedez.” Hát ez is nehéz 
dolog. Az nem nehéz dolog – emberi büszkeségünk is sokszor biztat 
erre –, hogy üljünk be az erkölcsi prédikátornak magas székébe, ítéljünk 
elevenek és holtak felett. Így ez nagyon kockázatos dolog. Sokszor 
megtörténik, hogy embereknek bűneikről beszélünk, bűneikből meg 
akarjuk téríteni, ellenünk fordulnak, mondván: mi közünk hozzájuk? 
Semmi közünk az ő dolgukhoz, ők eléggé erősek, felnőttek ahhoz, 
hogy jól tudják, mit szabad, mit nem. Ők a maguk szerencséjének ko-
vácsai… És mégis, dacára annak, hogy ezekben az időkben, amikben 
élünk, még külön nehézsége is van, mert az, aki Istenhez hívogatja az 
embereket, megtérésre a bűnösöket, az esetleg még mindenféle egyéb 
kellemetlenségnek is kiteszi magát, az az ige parancsa, hogy térítsetek!

Nem szabad tétlenül nézni, hogy emberek mennek veszedelembe. 
Ha valami szerencsétlenségnek lennél szemtanúja, nem volnál méltó, 
hogy ember légy, ha tétlenül tudnád nézni! Menteni kell a veszendőt! 
Azok pedig, akik a bűnök útján járnak, halálos veszedelemben vannak! 
Nem szabad engedni, hogy körülöttünk emberek tízei, százai, ezrei, talán 
legközelebbi hozzátartozóink mennek a pokolba! Meg kell őket állítani!

Persze megvan ennek a maga módja. Figyeld meg, milyen csodálatos 
szeretettel beszél a bűnös embernek a bűnös emberről ez az ige! Az a 
Jakab apostol, aki elég kemény szavakat használ a bűnnel szemben, a 
bűnös emberre nem azt mondja: ilyen meg olyan gazember, hanem 
azt: eltévedt, bajba jutott ember. Eltévesztette valahogyan az utat szeme 
elől, mint az, aki rengeteg erdőben járkál, nem tudja, hogy merre tud 
az erdőből kitalálni. A bűnös ember eltévedt, menj hozzá, mutasd meg 
neki azt, aki magáról azt mondotta: Én vagyok az Út, az Igazság és az 
Élet! – Figyeld meg, azt mondja, hogy sok bűnt elfedez az, aki bűnöst 
térít meg az ő útjáról! Itt nem csak arról van szó, hogy aki fi gyelmezteti 
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a bűnös embert útjára, az a jövendő időben mennyi bűntől szabadítja 
meg a másikat, hanem segít neki abban, hogy odataláljon a kereszt alá, 
ahol a Krisztus vére minden bűnt elfedez.

Azt mondottam, hogy ez a vasárnap a jó Pásztor vasárnapja. A jó 
Pásztor kereső szeretetéről beszélt nekünk az oltár előtt felolvasott ige. 
Óh, a bárány, amely a maga útján ment, ezért jutott veszedelembe. Sok 
bosszúságot okozhatott a pásztornak. Ott kellett hagynia kilencvenkilenc 
bárányt, és menni az egy után. Rekedtre kiabálta magát – s nem jött rá 
felelet. Mennyi fáradságot szerzett: a hegyekbe kellett mennie, s ott egy 
szakadékban talált reá. Egy szakadékban, amibe alászállt, közben a tövis 
megtépte ruháját, a kövek felsebezték kezét, térdét, talán fejét, életve-
szedelemben ment le utána. Mikor megtalálta, mit csinált? Megverte a 
bárányt? Megérdemelte volna! Összeszidta? Azt is megérdemelte volna! 
Tanítást adott neki, hogy máskor ne csináljon ilyent? Rászorult volna! 
Nem! A jó pásztor egészen mást csinált! Azt olvassuk, felvette a vállára, és 
hazavitte! Hát ez a misszió, a térítés munkája! A bűnös mindig felfortyan, 
mikor valaki ítélettel közeledik hozzá, és a bűnös szíve mindig megnyílik, 
megmelegszik, valahányszor valaki ezzel a pásztori szeretettel keresi őt.

Három felszólítás hangzott az igéből – vállalod-e? Vállaljuk-e? 
Vállald te is! Valljuk meg egymásnak bűneinket, imádkozzunk, és 
végezzük a lélekmentés szent szolgálatát! Ámen.

Minden
HÚSVÉT UTÁNI 3. VASÁRNAP – 1954. MÁJUS 9.

„Mindenkor örüljetek. Szüntelen imádkozzatok. Mindenben hálákat adjatok; mert 
ez az Isten akarata a Krisztus Jézus által ti hozzátok. A Lelket meg ne oltsátok. A 
prófétálást meg ne vessétek. Mindent megpróbáljatok; a mi jó, azt megtartsátok! 
Mindentől, a mi gonosznak látszik, őrizkedjetek! Maga pedig a békességnek Is-
tene szenteljen meg titeket mindenestől; és a ti egész valótok, mind lelketek, mind 
testetek feddhetetlenül őriztessék meg a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére. Hű 
az, a ki elhivott titeket, és ő meg is cselekszi azt.” ( 1Thessz 5,16–24)
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Mi, emberek szeretünk nagy szavakat használni. Az egyre sokszor 
mondjuk: pár, a párra: sok, a sokra pedig: minden. Nem lehet azután 
csodálkozni, hogy nincs is elég hitele a szavunknak. Mindig leütnek 
belőle, hogy az elhihető magot megtalálják. És igazuk is van.

Nem így a Biblia. Isten igéje semmit sem túloz el. Amit mond, pon-
tosan fedi a mondanivalót. Sem hozzáadni nem kell semmit, sem leütni 
belőle. Ha a Biblia valamire azt mondja: minden, akkor ez nem a „sok” 
költői túlzása, hanem valóban kivétel nélkül minden. Így hallgassuk a 
mai igét, melynek állandóan visszatérő szava ez: minden!

1. „Mindenkor örüljetek.” Ezzel kezdődik a szentlecke. Az előbbiek alapján 
ez nem azt jelenti, hogy adjunk több helyet az örömnek az életünkben, 
használjunk fel minden kínálkozó alkalmat arra, hogy mosolyogjunk, 
hanem azt jelenti, hogy tényleg mindenkor örüljünk, életünk minden 
helyzetében tudjunk derűsek lenni, örömtől ragyogni s örömöt sugá-
rozni. Hát lehetséges ez?

Jézus lehetségesnek tartotta. Búcsúbeszédében ezt mondotta tanít-
ványainak: „…senki el nem veszi tőletek a ti örömeteket.” ( Jn 16,22) A tanítvá-
nyok pedig megmutatták, hogy ez így is van. Mikor a főpapi tanács előtt 
megverték őket, mert a Jézus nevében szóltak, ők „örömmel menének el a 
tanács elől, hogy méltókká tétettek arra, hogy az ő nevéért gyalázattal illettessenek” 
( ApCsel 5,40–41). Persze ez nem jelenti azt, hogy a hívő ember nem 
ismeri a bűnbánat könnyeit s a részvevő szeretet fájdalmát – csak a hívő 
ember ismeri igazán mind a kettőt –, de jelenti azt, hogy a keresztyén 
ember alapbeállítottsága az öröm, s ennek forrásai oly mélyen vannak, 
ahová nem bír lehatolni e világ örömrabló tevékenysége.

A keresztyén ember egyik ilyen örömforrása a gyermeki lelkület. 
Nézd meg a gyermeket, mi mindennek tud örülni! Egy darab madzag, 
egy eldobott indigó, egy üres cérnaorsó, egy színes rongy, egy fényes 
gomb. Másnak szemét, neki kincs. Isten népének ez a gyermeki lelküle-
te sok mindennek tud örülni, ami mellett érzéketlenül megy el e világ.

Egy másik örömforrásunk az Isten ajándékozó szeretete. Szá-
munkra semmi sem természetes, minden Isten ajándéka: a kenyér az 
asztalunkon, a napsugár, mely melegít, a frissesség, mellyel ébredünk 
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reggelenként, a munka, mit végezhetünk, a kegyelmi idő, mely tart. 
Ezért élhetünk az ajándékot nyert ember felfokozott életörömével.

Örömünk legmélyebb forrása azonban a kegyelem. Az a kegyelem, 
mellyel egykor a Golgotán Isten Fia értünk vérezett, s az a kegyelem, 
mely naponként hordoz, s naponként minden bűnünket kegyesen 
megbocsátja.

Ha nálad nem így van, nem azért örömtelen az életed, mert a körü-
lötted való világ nem szerez elég örömöt neked, hanem azért, mert baj 
van a szíveddel. Elvesztetted a gyermeki lelkületedet, nem becsülöd meg 
Isten ajándékait, s a tekinteted elfordult Krisztustól. Fordulj hát vissza 
az örömforrásokhoz, s meglátod, hogy ma is lehet mindenkor örülni!

2. Mindenkor imádkozzatok! Vagy ahogyan az ige mondja: „Szüntelen imád-
kozzatok.” Ez a szentlecke második tanítása.

Hát lehetséges ez? Ki fog akkor dolgozni és mikor, ha szüntelenül 
imádkozni kell? Nem változtatja-e ez a kívánalom az egész világot 
kolostorcellává, melyben szőrcsuhás barátok vég nélküli zsolozsmákat 
zengenek s hosszú litániákat mondogatnak, s közben elvárják, hogy 
mások verítékezzenek értük, és tartsák el őket? Akiben ilyen gondo-
latok támadnak, az nem tudja, hogy mi az imádság. Az imádság nem 
bizonyos, Isten felé címzett mondatok elmondása, hanem Istennel 
való együttlét. Ebben az együttlétben hol Isten mond nekem valamit, 
hol én az Istennek. Hol Isten bírál meg bennem és nálam valamit, dor-
gál vagy dicsér, hol én viszem elébe a nehézségeimet, avagy hálámat. 
Hol én beszélek neki terveimről szégyenkezés nélkül, hol ő tárja fel 
előttem az ő csodálatos terveit. Az imádkozás tehát nem valami, az 
életből kiragadott különálló cselekmény, hanem együttélés Istennel. 
Jelenlétében és vele örülök, szomorkodom, dolgozom és pihenek, igét 
olvasok és levelet írok, szóval élem az életet. Ezért hasonlítja Luther 
az imádkozást az érveréshez, mely akkor is működik, mikor az ember 
alszik. Szüntelenül működik. Ha megáll, bekövetkezik a halál.

Nincsenek-e a te életedben ilyen pulzuskihagyások? Nincsenek-e 
Istentől függetlenített életszakaszaid? Isten jelenlétének tudatában 
éled-e életedet? Vele beszélsz-e meg mindent? Ne felejtsd el, hogy az 
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imádkozás olyan, mint az emberi testben az érverés! Minden kihagyás 
halálos veszedelemmel jár.

3. „Mindenben hálákat adjatok…” Ez a szentlecke harmadik tanítása. Ez 
megint nem azt jelenti, hogy imádságos életünkben több legyen a 
hálaadás, vagy hogy ne feledkezzünk el Isten jótéteményeiről, hanem 
azt kívánja, hogy ne legyen olyan élethelyzet számunkra, amelyet ne 
tudnánk megköszönni Istennek. Hát lehetséges ez? Az ige azt mondja, 
hogy ez Isten akarata a Krisztus Jézus által. Isten tehát lehetségesnek 
tartja, s Krisztus vállalja. Az apostolok élete is példa arra, hogy megva-
lósítható. Pál és Silás a fi lippi börtönben veréstől kisebesedett testtel, 
kalodába szorított lábbal, mikor a fájdalomtól álom sem jön a sze-
mükre, éjféltájban „imádkozván énekkel dicsőíték az Istent” ( ApCsel 16,25).

Az igazi keresztyén ember egyszer mindenért hálát fog adni Isten-
nek. Sokszor ez az „egyszer” már itt e földi életben bekövetkezik. Mikor 
túl vagyunk a nehézségeken, s visszanézve rájuk történelmi távlatban 
szemléljük, sokszor jövünk rá, hogy így volt jó, s lassan megtelik a szí-
vünk hálával azért, amit egykor nem értettünk s talán ezért is nagyon 
fájlaltunk. Lehet azonban, hogy leéljük egész földi életünket anélkül, 
hogy megfejtődnék előttünk a történések rejtélye, akkor pedig majd 
onnan túlról, hol színről színre láthatjuk majd a történelmet, s nem úgy, 
mint itt, a visszáját, fogunk mindent megérteni s mindenért hálát adni. 
A mindig hálás ember tehát nem csinál mást, mint hogy hitében előle-
gezi Istennek azt, amit látásában később úgyis megad neki, tudva, hogy 
reménysége meg nem szégyenül, s a látás majd igazolni fogja a hitet.

Még egy dolog van, amiért a keresztyén ember mindig hálás. A 
keresztyén ember kegyelmet nyert ember, s mint ilyen, tudja, hogy 
büntetésnél egyebet nem érdemelne. Minden kegyelem a számára. 
Ezért nincs semmi igénye, s ezért fogad hálával mindent, amit kap.

Tudsz-e mindenért hálát adni, vagy inkább mindenért panaszkodni 
szoktál? Nem az életsors dönti el ezt a kérdést, hanem a bűnbánat és 
a hit. Nálad is.
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4. „Mindent megpróbáljatok (…)! Mindentől, ami gonosznak látszik, őrizked-
jetek!” Ez a szentlecke negyedik tanítása.

Ezt az igét sokan és sokszor félreértették. Elfogadták az ördög ige-
magyarázatát: Csak magadnak higgy! Légy bizalmatlan mindenki és 
minden iránt! Ne engedd magad pórázon vezetni! A bűnt is ki kell 
próbálni! – Pedig ez az ige a Szentlélek minden jelenségének józan 
megítéléséről beszél. A Szentlélek jelenségeivel kapcsolatban ugyanis 
mindig fenyeget a leértékelés és a túlértékelés veszélye. A Szentlélek 
ugyanis sokszor a megszokottól eltérő módon, elragadtatottságban 
jelentkezik, de mindig embereken keresztül jelentkezik, s így magával 
hordja annak lehetőségét, hogy az ember nemcsak színezi, hanem át 
is formája a Szentlélek üzenetét. Aki most már ennek alapján minden 
Lélek-megnyilvánulással szemben bizalmatlan, s a józanság és rend ne-
vében édes bortól részegeknek csúfolja a Szentlélek embereit, az a Lelket 
oltja, szent tüzeket tapos, s megveti a prófétán keresztül jelentkező isteni 
akaratot. Mivel valami nem az általa megszokott formában jelentkezik, 
visszahúzódik tőle, pedig ezzel az éltető Lélektől zárja el magát.

Persze fordítva is lehet. Vannak, akiknek szemében csak az keresz-
tyén, aki elragadtatott állapotban volt már, s ennek gyakorisága méri a 
hit mélységét. Vak engedelmességet követelnek, mert Isten kizárólagos 
bizalmasainak tekintik a Lélek ilyen megszállottjait. – Az apostol azt 
akarja, hogy a gyülekezet tagjai felelős személyiségek legyenek, akiken 
nem zsarnokoskodik semmiféle diktatúra, hanem önálló döntések 
alapján élik keresztyén életüket.

Vedd tudomásul, hogy te sem hivatkozhatsz senkire! Életed minden 
megnyilatkozásáért egyedül kell hordoznod a felelősséget!

5. Mindenestől szentnek kell lennetek! Ez a mai ige utolsó tanítása. Egy imád-
sággal zárul a szentlecke: „Maga pedig a békességnek Istene szenteljen meg 
titeket mindenestől; és a ti egész valótok, mind lelketek, mind testetek feddhetetlenül 
őriztessék meg a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére. Hű az, a ki elhívott titeket, 
és ő meg is cselekszi azt.” Isten azt akarja tehát, hogy a szentség egészen át-
hasson bennünket, mind testünket, mind lelkünket, mind szellemünket. 
Ne legyen egyetlen porcikánk sem, ami ne lenne szent! És azt akarja, 
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hogy ne csak ideig-óráig legyünk szentek, hanem mindig, mindvégig, 
egészen a világ végéig, Jézus Krisztus eljöveteléig. Nyilvánvaló, hogy 
erre a thessalonikabeliek képtelenek. Mi is képtelenek vagyunk. De a 
hatalmas, kegyelmes és hű Istennek ez is lehetséges. Ő akarja, paran-
csolja és ajándékozza ezt a teljes szentséget. Erre is áll: Aki kér, kap.

A mai vasárnap ősegyházi neve: Jubilate! Örüljetek! Igen, örüljetek! 
Sok okunk van arra, hogy örüljünk. Ámen.

Két ének – egy szöveg
HÚSVÉT UTÁNI 4. VASÁRNAP – 1954. MÁJUS 16.

„És énekelik vala Mózesnek, az Isten szolgájának énekét, és a Báránynak énekét, 
ezt mondván: Nagyok és csodálatosak a te dolgaid, mindenható Úr Isten; igaz-
ságosak és igazak a te útaid, óh szentek Királya! Ki ne félne téged, Uram! és ki ne 
dicsőítené a te nevedet? mert csak egyedűl vagy szent. Mert eljőnek mind a pogá-
nyok, és lehajolnak előtted; mert a te ítéleteid nyilvánvalókká lettek.” ( Jel 15,3–4)

Két énekről szól a felolvasott ige: Mózes énekéről és a Bárány énekéről. 
Mindkettő tengerparton hangzik el. A Mózesé az Egyiptom földjét a 
puszta birodalmától elválasztó tenger partján, a Bárányé az üvegtenger 
partján.

Mindkét tenger Isten ítéletét hirdeti. Mikor Mózes visszanéz a ten-
gerre, az összecsapódó hullámokban szekerek, lovasok forognak és 
fuldokolnak. Egy hadsereg pusztult el a tengerben az utolsó szálig. A 
tenger partjára holttesteket sodor az ár. Egy nép színe-virága hever a 
hullámsírban.

A másik tengerről azt írja a Jelenések könyvének látnoka, hogy 
olyan, mint az üvegtenger, tűzzel elegyítve. Hatalmas nagy óceán, 
mely fenékig átlátszó, s benne, mint tükörben, izzik valami rettenetes 
tűz, mely kitörni készül, hogy felgyújtsa a világot. Mózes éneke egy 
végrehajtott ítélet után, a Bárány éneke egy végrehajtandó ítélet előtt 
zendül meg az ajkon.
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Mind a két ének a megváltottak éneke. Mózes énekében a rabságból 
és a földi haláltól megszabadult nép szíve dobog, a Bárány énekében 
az örök haláltól megváltottak zengik a dicséretet.

A két ének között évezredek vannak, de mind a kettő diadalmi ének. 
Két ének – de egy szöveg.

Négy sorból áll a szövege.
Az első sor így hangzik: „Nagyok és csodálatosak a te dolgaid, mindenható 

Úr Isten…” Isten felségéről szól ez a sor.
Nagy az Isten. Milyen parányi vagyok mellette én, az ember! A 

zsoltáríróval kell szólnom: „Micsoda az ember (…), hogy megemlékezel róla? 
és az embernek fi a, hogy gondod van reá?” Egyszerűen nincs arány, amellyel 
ki lehetne fejezni, hogy Isten mennyivel nagyobb, mint én. Tudós 
csillagászok kiszámíthatják, hogy valamelyik égi bolygó mennyivel 
nagyobb vagy kisebb, mint a Föld, de nincs az a tudós teológus, aki 
ki tudná számítani, hogy mennyivel nagyobb Isten, mint az ember. 
Ha megállunk egy égbe nyúló, hatalmas torony tövében, s felnézünk 
a csúcsára, szédülés fog el, oly törpének érezzük magunkat. Ha egy 
sziklaóriás csúcsáról szertenézünk, s kibontakozik előttünk a nagy 
látóhatár, egyszerre olyan porszemnek érezzük magunkat e világhoz 
képest. Pedig ez az aránykülönbség mind semmi ahhoz képest, ha 
egyszer az ember megáll a nagy Isten előtt.

Csodálatos az Isten – zengi az ének. Gyarló emberi értelmünk 
számára felfoghatatlan. Útjai és gondolatai olyan magasan vannak 
a mieink fölött, mint amennyivel magasabb az ég a földnél. Kikutat-
hatatlan és kikövetkeztethetetlen titokzatos fenség. Csak tágra nyílt 
gyermekszemmel nézhetek reá, és csodálhatom őt, kinek egyedül van 
joga így szólni: Hódolat illet engem, és nem bírálat.

Mindenható az Isten – zengi tovább az ének. Ronthat, teremthet 
száz világot. Teremtményének nincs joga számon kérni tőle, miért te-
remtette, miért teremtette olyannak, mint amilyen, és miért teremtette 
arra, amire teremtette.

Felséges az Isten. Ő az egészen más. Tudatában vagy-e ennek, te 
parányi emberke, ki a mesebeli béka módjára ökörré szeretnéd felfújni 
magad nagyzási mániádban? Hogy csak egyet említsek: ha tudatában 
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volnál, nem mernél Istenről kicsinyítő képzővel beszélni. Hogyan 
mered ajkadra venni a nagy és fenséges Isten nevét így: Istenke, Jézus-
ka? Nem mentség erre az, hogy az ember azt, akit szeret, kicsinyítő 
képzővel szólítja meg, például: Erzsike, Palika. Így szólni Istenről, nem 
felel meg sem az igazságnak, sem a tiszteletnek.

A második sora az ének szövegének így hangzik: „…igazságosak és 
igazak a te útaid, óh szentek Királya!” Isten igazságáról szól ez az éneksor.

Istennek mindig igaza van. Szavaiban és cselekedeteiben is, tehát 
az ember iránt való egész magatartásában, vagy amint az ige mondja: 
utaiban. Igaza van, amikor szid. Nem a szenvedély beszél belőle ilyen-
kor, hanem a bűneim látása. Igaza van akkor is, amikor dicsér. Nem 
hízeleg, nem a biztatás pedagógiája dolgozik benne, hanem az öröm 
a megtérésem fölött.

De igazságos-e az ítéleteiben? Osztó igazsága helyeselhető-e? Ezen 
a vonalon van Isten ellen a legtöbb lázadás. Még Isten népe is szenved 
ez alatt a kérdés alatt. Ezzel vívódik kínjai között Jób. Az Ótestamen-
tum kegyesei ezzel birkóznak, mikor azon töprengenek, hogy miért 
van a gonoszoknak jó szerencséjük, az igazaknak pedig balsorsuk. 
A történelem rejtélyei könnyen válnak Isten elleni vádakká. Csak aki 
a Bárány énekét zengi, az tudja énekelni: „…igazságosak és igazak a te 
utaid…” Jézus Krisztus, mint Istennek Báránya, ugyanis két dolgot tesz 
előttünk nyilvánvalóvá. Az egyik az, hogy az egész világtörténelem 
üdvtörténet. Minden, ami történik, illetve nem történik, azért történik 
vagy nem történik, hogy mi üdvösségre jussunk. A történelemnek ez 
az értelme értelmünk számára nem mindig azonnal világos, de utóbb, 
visszafelé nézve mindig mindent megmagyaráz.

A másik, amit világossá tesz előttünk Jézus, mint Istennek Bárá-
nya, az, hogy üdvösségünknek útja Krisztus halála. Isten úgy szerzett 
elégtételt szentségének, bűnt büntető igazságának, hogy Fiában ön-
magára vette az ember bűneinek büntetését. Ezért válik a kereszten 
nyilvánvalóvá, hogy Isten utai igazságosak és igazak. Ezért magasztalja 
a Bárány éneke Istent.

Tudod-e magasztalni Istent a tövises útért is?
Az ének szövegének harmadik sora így hangzik: „Ki ne félne téged, 

Turoczy.indd   186Turoczy.indd   186 2013.10.07.   13:15:592013.10.07.   13:15:59



187

Húsvét utáni 4. vasárnap

Uram! és ki ne dicsőítené a te nevedet? mert csak egyedűl vagy szent.” Istennek 
szerelméről szól ez az éneksor.

Látszólag két egymást kizáró megállapítást tesz ez az éneksor Isten-
ről. Azt állítja, hogy Isten félelmetes és dicsőséges. Ha meggondoljuk, 
hogy Isten dicsőítése a Szentírásban nem csupán Isten magasabbren-
dűségének, uralmának, fenségének elismerése és előtte való hódolat, 
hanem a túláradó szívnek az a kicsordulása, mely nem tud megeléged-
ni Isten konkrét ajándékainak megköszönésével, hanem beszél róla, 
magasztalja őt, mert nem az ajándékot szereti, hanem az ajándékozó 
Istent magát, akkor világosan látjuk, hogy Isten dicsérete az Isten iránt 
való szeretetnek a vallomása. Ennek az éneksornak a tartalmát tehát 
így is megfogalmazhatjuk: Isten félelmetes és szeretetre méltó.

Látszólag egymásnak ellentmondó vonások ezek Isten orcáján, 
mert vagy félelmetes Isten, s akkor nem tudjuk őt szeretni, vagy tele 
van a szívünk Isten szeretetével, akkor meg nem félünk tőle. Nem lehet 
ezt az ellentétet feloldani azzal, hogy azt mondjuk: az egyik az Ótes-
tamentum Istene, a másik az Újtestamentumé. Már az Ótestamentum 
beszél arról, hogy Isten félelmetes, mert megbünteti az atyák vétkét az 
utánuk következő nemzedékben harmad- és negyedíziglen, de rögtön 
utána beszél arról is, hogy ugyanez az Isten csodálatosan tud szeretni, 
megáldja ezeríziglen azokat, akik szeretik őt.

Az Újtestamentum is beszél Isten haragjáról. Az a fejezet, melyből 
szentleckénk való, beszél hét angyalról, akiknek kezében Isten haragjá-
nak pohara van, amelyből ha egy csöpp lehull e földre, ott rögtön tűz, 
vér, nyomorúság támad. De ugyanez a fejezet beszél Isten Bárányáról 
is, kiben megjelent Isten üdvözítő kegyelme. Nincs teljes istenképe 
annak, kinek Istene csak félelmetes, vagy csak dicséretes. A kijelentés 
Istene egyszerre félelmetes és szeretetre méltó. Egyszerre lehet remegni 
előtte, s ujjongó hárfával dicsérni őt.

Látod-e Isten orcáján mind a két vonást, és látod-e egyszerre mind 
a kettőt?

Az ének szövegének utolsó sora így zeng: „Mert eljőnek mind a pogá-
nyok, és lehajolnak előtted; mert a te ítéleteid nyilvánvalókká lettek.” Ez ebben 
az énekben Isten győzelmi himnusza.
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KÉT ÉNEK – EGY SZÖVEG

Isten előtt egyszer mindenki térdre kényszerül. Egyiket a kegyelme 
kényszeríti térdre. Összeroskad Isten jósága előtt, mint Péter a nagy 
halfogás után Jézus előtt, mert nem bírja megérteni és elhordozni az 
Úr csodálatos kegyelmét. A másikat Isten ítélete kényszeríti térdre, 
mikor az nyilvánvalóvá lesz.

Téged térdre kényszerített-e már Isten? Ha igen, kegyelmével-e, 
vagy ítéletével? S ha még nem kényszerültél térdre, mivel fog térdre 
kényszeríteni? Rajtad fordul meg, hogy kegyelmével-e, vagy ítéletével.

Két ének – egy szöveg. Az egyik itt hangzik már e földön, a másik 
ott zeng a mennyben. Zeng-e egyáltalában a te ajkadon Isten dicsőíté-
sének éneke? Vagy talán egész keresztyénséged nem más, mint józan, 
logikusan felépített, de színtelen keresztyén világnézet, avagy talán 
a hétköznapok szürke erkölcstana? Ha ezeken túlmenőleg is jelent 
valamit számodra Isten, nem kolduskeresztyénség-e a hozzá való vi-
szonyod? A koldus szótárában csak két szó van: kérem… köszönöm… 
Imádságaidban nem ez a két szó váltakozik-e csupán? Kéred, ami földi 
életedhez szükséges, s megköszönöd, amit kaptál. De hol van mind-
ettől az Isten szerelmével teli szív túlcsordulása a dicsőítő énekben? 
Vagy talán olyan természetes néked a kegyelem, s oly megszokottá 
vált az, hogy a kegyelem ára Isten Fiának véres holtteste a kereszten, 
hogy mindez nem indít téged mély megrendülésre? Kapcsolódj be a 
himnuszt éneklők sorába, s tanulgasd már e földön Mózes és a Bá-
rány énekét! Mózes éneke el-elhalkuló ének. Egykor Mózes éneke után 
három nap múlva a nép már zúgolódott Isten ellen és Mózes ellen, 
mert elfogyott az ivóvíz. Ilyen időszaki gejzír-e a megváltottak éneke 
ajkadon, vagy olyan állandó, mint a Bárány éneke a mennyben? Ámen.
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Könyörgő gyülekezet
HÚSVÉT UTÁNI 5. VASÁRNAP – 1954. MÁJUS 23.

„Az imádságban állhatatosak legyetek, vigyázván abban hálaadással; imádkoz-
ván egyszersmind mi érettünk is, hogy az Isten nyissa meg előttünk az ige ajtaját, 
hogy szólhassuk a Krisztus titkát, a melyért fogoly is vagyok; hogy nyilvánvalóvá 
tegyem azt úgy, a mint nékem szólnom kell.” ( Kol 4,2–4)

A húsvét utáni 5. vasárnap ősegyházi neve: Rogate! Imádkozzatok! Ez a 
vasárnap tehát az imádság vasárnapja. Erről szól a kirendelt szentlecke, 
erről szól a mai igehirdetés is.

1. Az imádságban állhatatosak legyetek! Ezzel kezdődik a szentlecke.
Minden imádkozó ember tudja jól, mennyire rászorulunk erre a fel-
hívásra. Jézus is kemény példázatokban tanította híveit arra, hogy 
az imádkozásban nem szabad megrestülni. Ez az imádkozásba való 
belefáradás mindig olyankor kísérti meg az embert, mikor nem jön 
felelet az imádságunkra, hanem hallgat Isten. Az emberek közötti 
beszélgetésben is úgy van, hogy ha csak az egyik beszél, a másik pedig 
folyton hallgat, végül a beszélőn is úrrá lesz a hallgatás. Előbb csak el-
elakadozik a társalgás, azután egészen el is akad.

Isten hallgatása azonban egészen más. Nem szabad elfelejtenünk, 
hogy Isten nem köteles felelni nekünk, s így nincs jogom arra, hogy 
érzékeny sértődöttséggel elhallgassak én is, ha hallgat Isten. Azután azt 
sem szabad elfelejtenünk, hogy a hallgatás is felelet, mégpedig nem min-
dig visszautasító felelet. Isten sokszor az imádságunk felülvizsgálására 
akar kényszeríteni hallgatásával. Ebben a felülvizsgálatban rendszerint 
elmélyül és megszentelődik az imádságunk. Talán arra jövünk rá, hogy 
nem jó, amit kérünk, mert nem gondolunk Isten dolgaira, csak az em-
beri dolgokra. Talán arra jövünk rá, hogy nem jó az az alap, amire állva 
terjesztjük elő kérésünket. Szánalmat akarunk ébreszteni Istenben a 
nyomorúság feltárásában ahelyett, hogy Krisztus érdeméért kegyele-
mért könyörögnénk. Talán arra jövünk rá, hogy igényesen türelmetle-
nek vagyunk, s Isten ritmusa más, mint a mi türelmetlen szívünké. Aki 
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ilyenkor abbahagyja az imádkozást, az engedetlen Istennel szemben, 
aki állhatatosságot követel az imádkozótól, megfosztja magát az elmé-
lyülés sok áldásától, s útját állja annak, hogy Isten teljesíthesse kérését.

Az imádságban való állhatatosságnak nagy segítsége a rendsze-
resség az imádkozásban. Megvan ugyan ennek az a kísértése, hogy 
elgépiesedik az imádkozó életünk, de nem okvetlenül kell minden 
szent szokásnak gépiessé válnia, lehet az drága alkalom és erő is arra, 
hogy Isten Szentlelke átsegítsen a holtpontokon.

Nem vagy-e most is az imádságba való belefáradás állapotában? Ne 
várj kívülről felfrissülést, hanem kezdj el újra imádkozni! Imádkozz 
azért, hogy tudj imádkozni, s fogsz tudni imádkozni!

2. Az imádságban vigyázók legyetek! Ez a szentlecke második felhívása.
Miért kell vigyázni az imádkozásban? Azért, mert az imádság nem 
valami lelki otthon, ahová visszavonulhatok, mikor megfáradtam e 
világ zaján, s ha oda bezárkózom, semmi és senki sem zavarhat meg. 
A Jézus által ajánlott ( Mt 6,6), bezárt ajtajú belső szobában sincs egye-
dül az imádkozó ember. Az imádkozó emberen kívül nemcsak az 
Atya van ott, aki titkon néz, hallgat s felel, hanem az ősellenség is, az 
ördög, aki meg akarja akadályozni az igazi imádkozást. Minden igazi 
imádkozásnál hárman vannak tehát jelen: az imádkozó ember, az 
imádságot meghallgató Isten s az imádsággal feleselő Sátán. Hárman 
beszélnek, s néha egyszerre beszélnek. Harctér tehát az imádság, s a 
harctéren vigyázni kell, mert az ellenség lebecsülése előre biztos vere-
ség a számunkra. Az ellenség pedig erős. Melyikünk nem tapasztalta 
még, hogyan tudja szétszórni a gondolatainkat! Észre sem vesszük, 
hogyan történt, csak arra eszmélünk rá, hogy már nem imádkozunk, 
hanem spekulálunk. A kezünk még talán össze van kulcsolva, s a fejünk 
lehajtva, de ez már mind csak póz, a lélek már régen nem imádko-
zik. – Az Isten válaszába is belebeszél az ördög. Megoldásokat juttat 
eszünkbe az Isten elé vitt kérdésekben, elindítja a képzeletünket, s észre 
sem vesszük, hogy már nem Istenre fi gyelünk, hanem lázas terveket 
szövünk. Ezért olyan nehéz központosított fi gyelemmel imádkozni. 
Ezért kell vigyázni és úgy imádkozni.
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Húsvét utáni 5. vasárnap

De nemcsak az imádságban, az imádság közben kell vigyázni, 
hanem az imádsággal, az imádság által is kell vigyázni. Az imádság 
ugyanis nemcsak veszélyes zóna, hanem egyben fegyver is a veszélyes 
zóna ellen. Ha megtámad a Sátán, nem érvelni kell ellene, nem megem-
berelni kell magunkat összeszedve minden erőnket, hanem imádkozni 
kell. Mégpedig nem csak a kísértésből való kiszabadulásért! Érdekes, 
hogy Pál, a nagy imádkozó, nem azt ajánlja, hogy a kísértés idején így 
imádkozzunk: „…ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a go-
nosztól…”, hanem azt tanácsolja, hogy adjunk hálát ilyenkor Istennek, 
vagy ahogyan az ige mondja: Vigyázzunk az imádságban hálaadással! 
A hálaadó, Istent dicsőítő imádság vért a Sátán ellen, mely a Sátán tüzes 
nyilát megolthatja. Próbáld ki! Aki kipróbálta, Pállal együtt vallja: igaz.

3. Az imádságban hálásak legyetek! Ez a szentlecke harmadik felhívása.
Erre is nagyon rá vagyunk szorulva. Sok imádság nem más, mint profán 
kunyerálás. Méltatlan hasonlattal élve olyan, mint mikor a haszontalan 
gyermek pumpolja jószívű édesatyját. Ha mindene megvan, akkor 
feléje sem néz, eszébe sem jut, de ha valamiben megszorul, akkor 
rögtön jelentkezik. Amit kap, élvezeteire költi és ellumpolja. Sokszor 
még megköszönni is elfelejti. Az a meggyőződése, hogy apjának kö-
telessége mindennel ellátni őt.

Még a komoly imádkozók életében is több a könyörgés, mint a 
hálaadás, holott világos, hogy sokkal több a megköszönnivalónk, mint 
a kérnivalónk. Chrysostomus egyházatya beszél egy szent emberről, 
aki mikor imádkozni akart, mielőtt egyetlen szót is szólt volna, ezt 
szokta mondani: „Hálát adok Neked minden jótéteményedért, mellyel 
az első naptól kezdve mind a mai napig engem, méltatlant elhalmoztál; 
mindenért, amit tudok, de azokért is, amiket nem tudok, a nyilvánva-
lókért éppúgy, mint az elrejtettekért, cselekedeteidért éppúgy, mint 
igéd ajándékaiért; mindenért, amit helyeslő akaratommal kaptam, 
de azokért is, amiket akaratom ellenére adtál; mindenért, amit én, 
méltatlan, megtapasztalhattam, a szorongattatásokért és vigasztaláso-
kért, a pokol büntetéseiért, amiket megmutattál, és a mennyországért, 
amelybe befogadtál engem.”

Turoczy.indd   191Turoczy.indd   191 2013.10.07.   13:15:592013.10.07.   13:15:59



192

KÖNYÖRGŐ GYÜLEKEZET

Ez a lélek lakozik-e a te imádságaidban is? Nem furdal a lelkiismeret 
azért, hogy sok mindent elfelejtettél megköszönni? Áldjad, én lelkem, 
az Urat! 

4. Az imádságban legyen helye a közbenjáró imádságnak is! Ez a szentlecke 
negyedik felhívása, mikor így szól az apostol: „Imádkozván egyszersmind 
mi érettünk is…” Pálnak az a kérése és felhívása, hogy a kolossébeliek 
imádságaiban kapjon helyet ő és munkatársa, Timótheus is.

Erre a fi gyelmeztetésre is nagyon rá vagyunk szorulva. Imádságaink 
tartalmilag inkább érdekimádságok, mint szeretetimádságok. Magun-
kért és azokért szoktunk leginkább imádkozni, akikhez az érdek szálai 
fűznek. Amikor tehát másokért imádkozunk, tulajdonképpen akkor 
is magunkért imádkozunk.

Szoktál-e rendszeresen imádkozni másokért: például a szom szé-
dai dért, a munkatársaidért, a városodért vagy faludért, hazádért, a világ 
békességéért, azokért, akiknek kezébe van letéve emberileg a hatalom 
arra, hogy döntsenek sorsunk, hazánk és e világ sorsa felett? Helyt 
kapnak-e imádságaidban a betegek, öregek, haldoklók, elhagyottak, 
árvák, az élet hajótöröttjei? Szoktál-e imádkozni az ellenségeidért? 
Nem azért, hogy verje meg őket Isten, hanem azért, hogy bocsásson 
meg nekik. Tudod-e, hogy ha valaki vagy valami különösen eszedbe 
jut, ügye rád nehezedik, az azt jelenti, hogy a Szentlélek Isten juttatta 
eszedbe, s azt akarja, hogy imádkozzál érte?

Annyi a szeretet a szívedben, amennyi a közbenjáró imádság az 
ajkadon. Akit vagy amit nagyon szeretünk, azért nagyon imádkozunk, 
s nem szeretjük azt, akiért vagy amiért nem imádkozunk.

5. Imádkozz az igehirdetőkért és az igehallgatókért! Ez a szentlecke utolsó 
felhívása, mikor így szól: „Imádkozván (…), hogy az Isten nyissa meg előttünk 
az ige ajtaját, hogy szólhassuk a Krisztus titkát, a melyért fogoly is vagyok, hogy 
nyilvánvalóvá tegyem azt úgy, a mint nékem szólnom kell.”

Az apostol római börtönéből írja ezt a levelet. Fogságában nem a 
saját sorsa foglalkoztatja leginkább, hanem Isten országának ügye, a 
pogányok üdvössége. Elnémított missziója fáj neki legjobban. Nem 
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szolgálhat. De azután megvilágosodik előtte, hogy a börtönben is 
szolgálhat. Beszélhet az evangéliumról az őreinek és a fogolytársainak 
meg a látogatóinak. Olyanokhoz juthat el így az evangélium, akikhez 
máskülönben aligha talált volna utat. – Azután megvilágosodik előtte 
az is, hogy az imádság is szolgálat, mégpedig hatalmas erejű és korlá-
tozhatatlan szolgálat. Imádságában főpapja lehet az egész világnak. Ezt 
gyakorolja is, s ehhez toboroz a kolossébeliekből is társakat, kérve őket, 
hogy könyörögjenek az igehirdetőkért és az igehallgatókért. A könyör-
gésre Isten megjelenti a Krisztus titkát az igehirdetőnek, s megnyitja 
az ige ajtaját az igehallgatóban. Ilyenkor születik azután az ébredés.

Ha a nagy Pálnak szüksége van arra, hogy ezt a könyörgést kérje a 
maga számára, mennyivel inkább szükségem van akkor nekem erre. 
Megteszed-e? Hogy milyen lesz egy istentisztelet, az nem csak rajtam 
fordul meg, az igehirdetőn, nem csak azokon, akik eljönnek a temp-
lomba hallgatni az igét, hanem elsősorban az imádkozó hátvéden, 
mely egy-egy istentisztelet háta mögött felsorakozott. Vajon kik és 
hogyan imádkoztak ezért az istentiszteletért, ezért a prédikációért s 
ezért a mai gyülekezetért? Ámen.

Az Úrra néző gyülekezet
MENNYBEMENETEL ÜNNEPE – 1954. MÁJUS 27.

„Hálát adunk az Istennek mindenkor mindnyájatokért, emlékezvén rólatok a mi 
imádságainkban; szüntelenül emlegetve a ti hitetek munkáját és a ti szeretetetek 
fáradozását és a mi Urunk Jézus Krisztus felől való reménységeteknek állhata-
tosságát az Isten előtt, a mi Atyánk előtt: tudván, Istentől szeretett atyámfi ai, 
hogy ti ki vagytok választva; hogy a mi evangyéliomunk ti nálatok nem áll csak 
szóban, hanem isteni erőkben is, Szent Lélekben is, sok bizodalomban is; a miképen 
tudjátok, hogy milyenek voltunk közöttetek ti érettetek. És ti a mi követőinkké 
lettetek és az Úréi, befogadván az igét sokféle szorongattatás között, Szent Lélek 
örömével; úgy hogy példaképekké lettetek Maczedoniában és Akhájában minden 
hívőre nézve. Mert nemcsak Maczedoniában és Akhájában zendült ki tőletek az 
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Úr beszéde, hanem minden helyen is híre terjedt a ti Istenben vetett hiteteknek, 
annyira, hogy szükségtelen arról valamit szólnunk. Mert azok magok hirdetik 
felőlünk, milyen volt a mi hozzátok való menetelünk, és miként tértetek meg az 
Istenhez a bálványoktól, hogy az élő és igaz Istennek szolgáljatok, és várjátok az 
Ő Fiát az égből, a kit feltámasztott a halálból, a Jézust, a ki megszabadít minket 
amaz eljövendő haragtól.” ( 1Thessz 1,2–10)

Áldozócsütörtöknek kettős orcája van. Egész más orcája van Jézus 
felé, és egészen más orca néz mifelénk, a gyülekezet felé. Jézus számára 
áldozócsütörtök a hazaérkezés ünnepe volt, a mi számunkra az elválás 
ünnepe. Jézus számára az örömteljes fogadtatásé. Ó, milyen kitárt kar-
ral várta haza az Atya az ő Fiát, és milyen hatalmas hallelujával fogadta 
őt ott fenn az angyalok serege! A mi számunkra pedig áldozócsütörtök 
a szomorú búcsúzás ünnepe, s örömkönnyek helyett a mi szemünkbe 
a fájdalom könnyei gyűlnek. Mikor az embertől elbúcsúzik valaki, 
a búcsúzás lelki tartalma mindig attól a szeretettől függ, melyet az 
iránt érzünk, akitől el kell búcsúzni. Ha valaki ismerősünk búcsúzik 
tőlünk, udvariasan kikísérjük a kiskapuig, és ott elköszönünk tőle; de 
ha valamelyik szerettünk távozik el, utána nézünk, amíg csak láthat-
juk. Ha szekéren megy, nézünk utána, amíg a porfelleg el nem takarja 
szemünk elől, ha vonattal utazik, kikísérjük az állomásra, s kendővel 
integetünk utána, amíg csak szemünkkel láthatjuk. Ó, testvéreim, mi-
kor az ember Jézus búcsúzására tekint, úgy érzi, a szíve különösen 
megtelik fájdalommal és szeretettel. Így néz áldozócsütörtök ünnepén 
a mennybe távozó Jézus után a gyülekezet. A mennybemenetel ünne-
pén a gyülekezet különösen az Úrra néző gyülekezet. De mikor Jézus 
búcsúzik, kétféleképpen lehet az Úrra nézni. Hogy világosan érthető 
legyen ez a kétféle nézés, hadd emlékeztesselek titeket arra az időre, 
amikor hadba kellett vonulni az édesapának, fi únak vagy testvérnek, 
mikor nemcsak a szerető apa vagy fi ú, hanem a munkáskéz is hadba 
vonult, s itthon maradt a hitves vagy az öreg szülő. Az otthon maradt 
hitves akkor kétféleképpen nézhetett távozó férje után. Vagy úgy, hogy 
könnybe lábadt szemében hatalmas akaraterő sugárzott…: elmegy, aki 
dolgozott értünk, de én fogok most helyette dolgozni, gyenge karomba 

Turoczy.indd   194Turoczy.indd   194 2013.10.07.   13:15:592013.10.07.   13:15:59



195

Mennybemenetel ünnepe

Isten erőt fog adni, és én azt akarom, ha az uram hazajön, rendben 
találjon mindent. És túrta a földet, ásta a kertet, gondozta az állatokat, 
meghosszabbította a napot az éjszakával, úgy dolgozott kertben, is-
tállóban, szántóföldön, mintha a gazda kemény keze munkálta volna 
meg. Dolgozott azért, hogy mikor visszajön az, aki elment, rendben 
találjon mindent. Ez a visszavárás tette őt munkássá és tevékennyé.

A másik pedig úgy nézett az ura után, úgy dűlt neki az ajtófélfá-
nak, mint a megtestesült szerencsétlenség. Csak zokogni, jajveszékelni 
tudott. És ezzel a zokogással magamagát siratta…: jaj, mi lesz velem, 
hogy fogok helytállni, ki fog mindent megmunkálni? És e tétlen, össze-
roskasztó fájdalomban úgy is lett minden. A kertet felverte a gyom, a 
szántóföldön meglátszott, hogy nem a gazda járt a barázdában, minden 
veszendőbe indult, mert nem uralkodott felette az a gondolat: visszajön 
az uram, én meg akarom mutatni, hogy mindent elvégeztem.

Tehát kétféleképpen lehet a búcsúzó után nézni, vagy úgy, hogy 
a lélek megtelik valami csodálatos tevékenységgel, vagy úgy, hogy 
megtelik kétségbeeséssel. Jézus után is így lehet kétféleképpen nézni. 
Mindkettőre van példa. A helytelen Úrra nézésre példa az első áldo-
zócsütörtöki gyülekezet, a tanítványok kis serege. Mikor azt olvassuk 
az áldozócsütörtöki igében, hogy szemük láttára felemeltetik Jézus, 
akkor szinte földbe gyökerezik lábuk a tanítványoknak, s nem tudják 
szemüket levenni a kék égről, csak néznek, néznek utána, míg a felhő 
egészen el nem takarja szemük elől az Urat. Ezeket az embereket tét-
lenségre indította a búcsúzás fájdalma, amíg csak fel nem rázta őket 
az Úrnak angyala tétlen, érzelgős szemlélődésükből, mondván: „…mit 
állotok nézve a mennybe?” Munkába küldi őket. Úgy néztek utána, mintha 
nem tudnák, hogy az a Jézus, aki elment az ég felhői mögé az Atyához, 
vissza fog jönni, ezért rázza fel őket az angyal: hát eredjetek dolgozni!

Ez az első áldozócsütörtöki gyülekezet helytelen nézése az Úr után.
A másik nézés Jézus után a helyes nézés, amely a mai igében áll 

előttünk a thessalonikai gyülekezet Úrra nézésében. Ez a gyülekezet 
híres arról, hogy egész lelkét az tölti be, hogy várja Isten Fiát az égből. 
Azért Thesszalonikában is voltak – különösen később – olyanok, akik 
beleestek az Úrra való helytelen nézés kísértésébe, akiket tétlenné tett a 
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mennybe ment Úr visszavárása. Ez a  2Thessz 12,10–12-ben van megírva. 
Ezek azt vallották, hogy arra a kis időre, ami még hátravan a világ végé-
ig, Krisztus visszajöveteléig, nem érdemes dolgozni, élünk a készletből. 
Tehát ott is voltak emberek, akiket tétlenségre indított a búcsúzás, de 
ezek azért kevesen voltak, a gyülekezet többsége, különösen az első 
levél írásának időpontjában, az Úrra helyesen néző gyülekezet volt, 
akikről úgy beszél Pál, hogy hitük világhíres. Ismertek ők nemcsak 
Macedóniában és Akhájában, hanem az egész világon is, és azért em-
legeti imádságában is azt, hogy hálát adunk az Istennek mindenkor 
mindnyájatokért, emlékezvén rólatok a mi imádságainkban. Nem 
tétlenné, hanem tevékennyé tette Jézus visszavárása a thessalonikai 
gyülekezet keresztyénségét, és megszentelődéssel készül fogadására. 
Ennek örül Pál, s mondja: „…szüntelenül emlegetve a ti hitetek munkáját és a 
ti szeretetetek fáradozását és a mi Urunk Jézus Krisztus felől való reménységeteknek 
állhatatosságát az Isten előtt, a mi Atyánk előtt…” 

Három dologról van szó itt az igében. Pál úgy látja, hogy Jézus Krisz-
tusnak, az Isten Fiának várása az égből a thessalonikabeliek hitét mun-
kássá, szeretetét fáradozóvá, reménységét állhatatossá tette. Nézzük meg, 
hogyan formálja át az Úrra való helyes nézés egész keresztyénségünket!

1. Aki az Urat visszavárja, annak hite munkás hit lesz. A thessalonikabeliek 
világhíres hitét a visszavárás munkás, tevékeny hitté tette. Náluk a hit 
nem csak gondolat volt, látások, bizonyságtételek s forró érzelmek, 
hanem hitük élet és valóság lett. Erről híres a hitük. Hát miben jelentke-
zett ez a hit a gyakorlatban? Megtérést munkált bennük. Egész közelről 
állapítja meg ezt a tapasztalatát az apostol, mikor azt írja: „Mert nemcsak 
Maczedoniában és Akhájában zendült ki tőletek az Úr beszéde, hanem minden 
helyen is híre terjedt a ti Istenben vetett hiteteknek, annyira, hogy szükségtelen arról 
valamit szólnunk. Mert azok magok hirdetik felőlünk, milyen volt a mi hozzátok 
való menetelünk, és miként tértetek meg az Istenhez a bálványoktól, hogy az élő és 
igaz Istennek szolgáljatok…” Hitük a megtérés gyümölcsét termi. Hitük-
nek tehát bálványdöntő hatalma van. Mert mindnyájunknak vannak 
bálványaink, a thessalonikabelieknek is voltak. Nemcsak azoktól a bál-
ványoktól kellett megszabadulniok, amelyek kőből vagy fából faragva 
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ott álltak városukban, s trónoltak a pogány templomokban, hanem 
azoktól is, amik a szívükben voltak. Meg kellett szabadulni szenvedé-
lyeiktől, önmaguk bálványozásától, meg kellett térni olyan dolgokból 
és cselekedetekből, melyek az Úr előtt nem tudtak megállni. Ezektől 
szabadította meg őket a hit, és megtört fölöttük a régi önző én uralma. 
Ennek a nagy életváltozásnak ment a híre szerteszét az egész országban. 
Az embereket nem az ragadta meg, hogy új hitük van, hanem az, hogy 
új életük van. Ez az új élet prédikált a világnak az új hitről.

Hányszor tapasztaljuk mi azt, hogy nekünk is van hitünk, vannak 
hívő gondolataink, el tudjuk mondani a hitnek gyönyörű bizonyság-
tételeit, ott lobog szívünkben is a hitnek forró érzése, de hitünknek 
nincs bálványdöntő, szabadító ereje. Amikor az embert ez elgon-
dolkodtatja, felmerül bennünk a kérdés: vajon miért van az, hogy a 
thessalonikabeliek hitének van bálványdöntő ereje, miért, hogy a mi 
hitünk ezen a ponton gyengének bizonyul?

A titok megfejtése, hogy mi tette a thessalonikaiak hitét olyan te-
vékennyé, munkás hitté és bálványdöntő erővé, az, hogy a thessa lo-
nikabelieknek volt az Urat visszaváró reménysége. Várták Isten Fiát az 
égből. Nemcsak tudták, hogy egyszer vissza fog térni, hanem várták is. 
Tudták azt is, hogy kétféleképpen fog visszajönni, mint haragos bíró 
és úgy, mint vőlegény. Az egyiknek úgy, a másiknak amúgy. Mindket-
tőre készültek. Tudták, hogy az egyiktől számon kér mindent, aztán 
kárhozatra sújtja. A másiknak úgy jön vissza – ahogy beszédem ele-
jén mondottam –, mint a hadba vonult férj, örömmel, mert mindent 
rendben talált. Félelemmel és rettegéssel gondoltak a bíró eljövendő 
haragjára, s iszonyodtak attól, hogy mikor a Krisztus vérében nyújtott 
kegyelem megszabadította már egyszer őket az eljövendő haragtól, a 
bűneikkel újra a harag alá kerüljenek. De azt is tudták, hogy ez a nap 
nemcsak a harag napja lesz, hanem a Bárány menyegzőjének napja is, 
és úgy készültek rá, mint menyasszony az esküvője napjára.

Tudták, hogy minderre mindig készen kell lenni. Jézus földi életében 
meg lehetett állapítani, hogy merre jár, hol tartózkodik, mikor lehet 
számítani arra, hogy hozzájuk ér. Feltámadása után az ilyen számítások 
már csődöt mondtak. Mindig kiszámíthatatlanul jelent meg köztük. 
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Mennybemenetele után megjelenése egészen megszűnt, és a teljes ti-
tokzatosságba borult visszajövetelének ideje. Mennybemenetele előtt 
Jézus beszélt ugyan arról, hogy úgy fog eljönni, mint tolvaj, ahogy 
villám cikázik át az égen, oly hirtelen lesz az ember Fiának eljövetele 
is a földre. Ezért akarták a thessalonikaiak azt, hogy akármelyik pil-
lanatban fog jönni is Uruk, készen találja őket. Ezért volt megtérésük 
igaz megtérés, és ezért tudtak megszabadulni bálványaiktól is.

2. Aki visszavárja az Urat, annak szeretete fáradozó lesz.
Tehát a várakozás nem csak hitüket serkentette tevékenységre, hanem 
azt olvassuk: szeretetüket fáradozóvá tette. Ilyennek nevezi Pál apos-
tol a thessalonikabeliek szeretetét. A fáradozás gyakorlati dolog. A 
thessalonikaiak szeretete tehát nem hízelgő simogatás, mézes-szirupos 
szavak áradatában jelentkezett, hanem fárasztó munkában, gyakorlati 
odaállásban a felebarát mellé. Ezt Pál apostol magán is tapasztalta. 
Mikor a thessalonikabeli zsidók fellázítják a sokaságot, és politikai tün-
tetést rendeznek ellene, felindítják a város elöljáróit, megostromolják 
Jáson házát, ahol Pál lakik, hogy elhurcolják, akkor Jáson elrejti Pált, 
nem adja ki, inkább engedi, hogy őt magát és a pár ott talált atyafi t vi-
gyék az elöljárók elé. Ez nagy kockázat volt a thessalonikaiak részéről, 
és mégis megtették. És ez nem egyedülálló eset. A fáradozó szeretet 
nem csak kivételes, alkalmi szeretet, hanem ismétlődő cselekedet. Pál 
Thesszalonikában mindig talált hátvédet maga mögött, bátor és áldo-
zatos szeretettel nemcsak őmellé, hanem bajba jutott testvéreik mellé 
is odaálltak. Nem untak bele ebbe az örökös mással való törődésbe.

Mi az oka annak, hogy a mi szeretetünk olyan nagyon hamar el-
fárad a fáradozásban, és elfogy? Lefékezi az önzés, vagy talán azért 
fogy el az ember szívéből a szeretet, mert sokat csalódik emberekben, 
szeretetéért nem mutatnak hálát? A thessalonikabeliek is ugyanolyan 
emberek voltak, mint ma mi vagyunk, hát miért tudtak ők mégis olyan 
fáradhatatlanul szeretni, és miért nem tudunk mi? Azért, mert ők job-
ban szerették az Urat és jobban várták vissza az Urat, mint mi. Az ő 
szeretetük forrása a Krisztus szeretetéből fakadt, akit vártak vissza. És 
a szeretetben való megfáradás mindig akkor szokott bekövetkezni, 
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mikor eltávolodunk a felebaráti szeretet egyetlen forrásától, Krisztus 
szeretetétől. A mi szívünk szánalma s a másik szeretetreméltósága 
olyan források, melyek hamar kiszikkadnak.

Emellett bizonnyal sok indítást adott nekik az Úr visszavárásában 
az is, hogy jól tudták – hisz Jézus beszélt visszajövetelének jeleiről –, 
hogy az utolsó időkben a szeretet sokakban meghidegül. Pál beszél 
arról, hogy akkor majd az egy gyülekezetbe tartozók is szembeállnak 
egymással, feljelentik egymást a hatóságoknál, és – Uram, bocsáss – 
némelyek még verekedni is fognak szolgatársaikkal – akkor jön el az 
Úr. Mivel a thessalonikabeliek tudták ezt, azért nem engedték szívük 
szeretetének meghidegülését, és vigyáztak arra, hogy mindvégig sze-
ressék egymást. A mi szeretetünk pedig azért fárad el olyan hamar, 
mert az Úr visszavárása elhomályosodott hitéletünkben.

3. Aki visszavárja az Urat, annak reménysége állhatatos lesz. Beszél tehát 
az ige arról is, hogy milyenné tette e visszavárás a thessalonikaiak 
reménységét. Állhatatossá tette. Nem volt könnyű Thesszalonikában 
hívőnek lenni. Hisz azt olvassuk: „És ti a mi követőinkké lettetek és az Úréi, 
befogadván az igét sokféle szorongattatás között, Szent Lélek örömével…” Tehát 
nehéz volt nekik keresztyénnek lenni, szorongatták őket érte. Ezeket 
a szorongattatásokat az ige befogadása hozta számukra. Megtérésük 
nem békességet hozott, hanem harcot. Mégis reménykedtek, és ez a 
reménységük béketűrésben jelentkezett. A szorongattatást béketű-
réssel viselték el. Az igazi reménység nem az, hogy én nem engedem 
elhagyni magam, mert azt remélem, hogy majd megfordul a helyzet, 
az igazi reménység béketűrő reménység. Az igazi reménység próbája 
nem az, hogy tudom, majd valóra válik reménységem, hanem az, hogy 
én hogyan tudom tűrni azt, ami most van. A reménység és a béketűrés 
a legszorosabb kapcsolatban vannak egymással. Aki remél, az békén 
tűr, aki nem tűr békén, annak nincs reménysége.

De Pál rámutat arra is, hogy az igazi reménység úgy tűri el a szoron-
gattatást, hogy a szorongattatás között örülni is tud. A thessalonikaiak 
reménysége nemcsak a szorongattatások békén való eltűrésében jelent-
kezett, hanem abban is, hogy a szorongattatásokban örülni is tudtak. 
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Ó, fi gyeljük meg a mi reménységünket, mert ez is megvan, ezt nem 
lehet letagadni, de a mi reménységünkben oly kevés a béketűrés, olyan 
türelmetlen, és oly kevés benne az öröm. Ahogy Pál a római levele 12. 
fejezetében a 12. versben írja: „A reménységben örvendezők; a háborúságban 
tűrők (…) legyetek…” Az igazi reménység biztosan tudja, mi az, ami 
lesz.  Jn 11-ben (1–44.)olvassuk Lázár feltámasztásának történetét. Jézus 
csak az oszladozó holttetemet látja, és azt olvassuk, a csodatétel előtt 
imádkozott az Atyához, nem azért, hogy Atyám, mutasd meg, hogy te 
vagy az élettámasztó erő, hanem azt olvassuk, így imádkozik: Atyám, 
hálát adok neked, hogy meghallgattál engem. Látod, ez az a reménység, 
amely örvendezni tud előre. A valóság a lezárt sír, mögötte a férgek 
által megrágott emberi test, de ennek dacára ő tudta, hogy Isten meg-
hallgatta imádságát, és Lázár ki fog jönni a sírból. A reménységben így 
kell örvendeznünk és állhatatosnak lennünk.

Hogyha azt nézzük, miért olyan rövid lélegzetű a mi reménységünk, 
és miért tudtak a thessalonikaiak olyan állhatatosak lenni a remény-
ségben, akkor meg kell látnunk azt, hogy a reménységnek legnagyobb 
próbatétele az idő. Aki nem él benne az Úr visszavárásában, annak 
hamar lelohad a reménysége, aki pedig visszavárja az Urat, az a végére 
teszi az időt, annak a reménységből az idő ki van kapcsolva, azért tud 
állhatatosan reménykedni. Aki nem él benne az Úr visszavárásában, 
az mindig emberi terminusokat szab az Isten segítségének, és mindig 
reménysége szenved csorbát, ha Isten órája másképp jár. Aki vissza-
várja az Urat, annak reménysége olyan időtávlatba tekint, mely minden 
emberi csalódást kibír.

A thessalonikai gyülekezet tehát olyan gyülekezet volt, mely az 
akkori egész világ előtt ismeretes és híres volt, mert hitükben élet, erő 
és tevékenység volt, és ez mind azért, mert visszavárták az Urat. A 
thessalonikai gyülekezet azt akarta, amit az a derék asszony, akinek 
ura hadba vonult, s magára maradva, talán sok gyermekkel vagy öreg 
szülőkkel, de fáradhatatlanul dolgozott, mert tudta, egyszer visszajön 
a férje, s ez a tudat megacélozta erejét, mert azt akarta, ha majd egyszer 
porosan, piszkosan, talán a fogságban lerongyolódva, fél kézzel vagy 
fél lábbal vagy a harctéren otthagyott egészséggel, de mégis hazajön 

Turoczy.indd   200Turoczy.indd   200 2013.10.07.   13:16:002013.10.07.   13:16:00



201

Húsvét utáni 6. vasárnap

az ura, akkor a portán, a kertben, az istállóban és szántóföldön úgy 
legyen minden, ahogy a gazda hagyta.

Kedves testvéreim! Adjunk hálát Istennek azért, hogy a thessalonikai 
keresztyénség nem kivétel és nem ritkaság, hanem olyan keresztyénség, 
amely ezen a napon is szeretné, ha mások is odamennének a Jézus 
Krisztushoz! Ámen.

Legnagyobb a szeretet
HÚSVÉT UTÁNI 6. VASÁRNAP – 1954. MÁJUS 30.

„Annakokáért egymást többé ne kárhoztassuk: hanem inkább azt tartsátok, hogy 
a ti atyátokfi ának ne szerezzetek megütközést vagy megbotránkozást. Tudom, és 
meg vagyok győződve az Úr Jézusban, hogy semmi sem tisztátalan önmagában: 
hanem bármi annak tisztátalan, a ki tisztátalannak tartja. De ha a te atyádfi a 
az ételért megszomorodik, akkor te nem szeretet szerint cselekeszel. Ne veszítsd el 
azt a te ételeddel, a kiért Krisztus meghalt. Ne káromoltassék azért a ti javatok. 
Mert az Isten országa nem evés, nem ivás, hanem igazság, békesség és Szent Lélek 
által való öröm. Mert a ki ezekben szolgál a Krisztusnak, kedves Istennek, és az 
emberek előtt megpróbált. Azért tehát törekedjünk azokra, a mik a békességre és 
az egymás épülésére valók.” ( Róm 14,13–19)

A Bibliában a hit tartalmilag mindig ugyanaz, de forma szempontjából 
különböző. Van kis hit. Olyan, mint a tanítványoké a háborgó tengeren 
( Mt 8,26). Van nagy hit. Olyan, mint a kananita asszonyé ( Mt 15,28). 
Van gyermeki hit. Olyan, mint azé a gyermeké, akit Jézus a tanítványok 
közé állított ( Mt 18,23). Van férfi as hit. Olyan, mint amit Pál követel a 
korinthusiaktól ( 1Kor 16,13). Van kételkedő hit. Olyan, mint Tamásé ( Jn 
20,27–28). És van állhatatos hit. Olyan, mint Jánosé, aki a Golgotára is 
elkísérte Urát. A mai szentleckében is kétféle hitről van szó. Gyenge 
hitről és erős hitről. Mindegyik hit. A Biblia nem tagadja meg tőlük 
azt, hogy mindegyik hit, s Pál is úgy beszél a kétféle hívőről, hogy az 
egyik hitben erőtelen ( Róm 14,1), a másik pedig hitben erős ( Róm 15,1).
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1. Mit mondanak a hitben erőtelenek magukról?
A keresztyén életben sokszor vitás kérdés az úgynevezett közömbös 
dolgok. Közömbös dolog alatt azt értjük, amit Isten sem nem paran-
csol, sem nem tilt, ami tehát nem üdvdöntő kérdés, hanem az úgyne-
vezett természetes emberi élethez tartozik.

A hitben erőtelenek abban a meggyőződésben vannak, hogy kö-
zömbös dolog nincs. Isten úr akar lenni életünk minden apró mozza-
natában. Megszentelődési harcunkban tehát nincs senki földje, ame-
lyen sem Isten, sem a Sátán nem úr. Hogy ezekben az úgynevezett 
közömbös dolgokban mit cselekedjünk, abban a lelkiismeret igazít el 
minket, s a hitben erőtelenek lelkiismerete azt mondja, hogy minden, 
ami nem segíti elő üdvösségünket, hátráltatja azt.

Ezért szabályozzák ezek az emberek az étkezésüket is. Nem esz-
nek húsételt, csak zöldséget. Mert Rómában a húsételeknél mindig 
fennforog az a gyanú, hogy valamelyik pogány áldozat húsát mérik 
ki ( Róm 14,1–2).

Szabályozzák az ivást is ( Róm 14,17). Nem isznak bort, mert a bornál 
is félős, hogy nincs-e valami köze a pogány italáldozathoz.

Külön nagy kérdés számukra a napok kérdése ( Róm 14,6). Lelkiis-
meretük arra indítja őket, hogy a zsidó szombatot továbbra is megün-
nepeljék, valamint a többi zsidó ünnepet is. Ünneplésükben mindig 
komoly lelkiismereti kérdéssé teszik azt, hogy ünnepen mit szabad 
csinálni, és mi jelenti már az ünnep megrontását.

Komoly, fegyelmezett, önmegtartóztató élet ezeknek az emberek-
nek a keresztyénsége – így ítél róluk a világ.

2. Mit mondanak a hitben erőtelenekről a hitben erősek?
„…Isten országa nem evés, nem ivás, hanem igazság, békesség és Szent Lélek 
által való öröm.” (17. v.)

A hitben erősek azt mondják, hogy a hitben erőteleneknek nincs 
igazságuk. Nemcsak azért, mert amit vallanak és amit gyakorolnak, az 
sem helyes, hanem azért is, mert nem megigazult emberek Isten előtt. 
Isten előtt ugyanis csak kegyelemből, hit által igazulhat meg az ember, 
ezek pedig a Krisztus érdemét a saját cselekedeteikkel támasztják alá, 
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s üdvbizonyosságuk nem abban van, amit Krisztus tett értük, hanem 
abban, amit ők nem tesznek, amit nem esznek, és amit nem isznak.

A hitben erősek azt is mondják a hitben erőtelenekről, hogy nincs 
békességük. Szorongó emberek. Örökös lelki aggályokban élnek. Ti-
lalomfák között bujkálnak, mint a farizeusok. Szűklátókörűségükben 
mindig csak egy kérdés izgatja őket: szabad-e, nem szabad-e?

A hitben erősek azt is mondják a hitben erőtelenekről, hogy nincs 
örömük. Az örökös tilalmak, amiket állandóan szemük előtt tartanak, 
egész sereg olyan örömtől fosztják meg őket, amelyek Isten teremtési 
rendjébe tartoznak. Ezenkívül örökös lelki aggságoskodásuk megsza-
porítja életük komorságát, s mivel mindig botránkoznak azokon, akik a 
legkisebb részletkérdésben is nem követik az ő felfogásukat, közösségi 
életük is tele van szomorúsággal (15. v.).

A hitben erősek azt is mondják a hitben erőtelenekről, hogy nincs 
Szentlelkük. A Szentlélek nem a szomorúságnak és a félelemnek lelke, 
hanem a fi úságnak lelke ( Róm 8,15). Ők pedig még mindig a törvény 
szigorúsága és rettegtetése alatt állanak.

3. Mit mondanak a hitben erőtelenek a hitben erősekről?
A hitben erőtelenek visszafordítják a hitben erősek felé ugyanezt a vádat. 

Azt mondják: nincs igazságuk. Nemcsak abban, amit vallanak és 
gyakorolnak, abban a könnyelműségben, amellyel az úgynevezett 
közömbös dolgokat kezelik, hanem abban sem, hogy Isten előtt nincs 
igazságuk. Isten, mikor a hitet keresi nálunk, a hit gyümölcseit keresi, 
mert a hívő a mindennapi élet gyümölcseiben mutatja meg háláját 
az elnyert kegyelemért. Aki a megszentelődést nem veszi komolyan, 
annak nincs élő hite.

Azt is mondják róluk, hogy nincs igazi békességük. Igaz, hogy 
lelkiismeret-furdalás nélkül csinálják azt, amit a hitben erőtelenek lel-
kiismerete tilt, de lelkiismeretük csak azért van békén, mert elaltatták, 
békességük tehát hamis békesség.

Azt is mondják róluk, hogy nincs igazi örömük. Mert az az öröm, 
amit ők természetes életben élveznek, nem szent öröm. A megtért 
embernek más örömei vannak, s ha még e világ örömei után vágyik, 
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az azt mutatja, hogy nem igazán öröm számára az Isten nyújtotta 
szent öröm.

Azt is mondják róluk, hogy nincs Szentlelkük, mert a Szentlélek 
vezérlő lélek ( Róm 8,14), tehát életünk minden mozzanatát ő akarja 
irányítani. Megtérésüket tehát kétségbe vonják, s keresztyénségüket 
felületesnek és komolytalannak bélyegzik.

4. Mit mond mindkettőről Pál apostol?
Mindenekelőtt azt köti a lelkükre, hogy ne kárhoztassák egymást (13. 
v.). A vitatkozás a keresztyén életben semmit sem használ. Csak árt, 
mert alulról jövő szenvedélyeket ébreszt fel és civódást kelt, minek 
következtében nem épít, hanem rombol. Pártok, egymástól elzárkózó 
s egymást gáncsoló csoportok alakulnak, s megbomlik a gyülekezet 
egysége. A világ ennek mindig örül, mert alkalmat ad neki arra, hogy 
kárörvendve káromolja a keresztyénséget (16. v.).

A másik, amit lelkükre köt: tartsátok tiszteletben egymás lelkiismere-
tét! Hogy mit szabad, és mit nem, vagy ahogyan az ige mondja, mi tiszta 
és mi tisztátalan, az sokszor nem olyan egyszerűen, elvi általánosságban 
elintézhető kérdés. Vannak dolgok, amelyeket Isten ezekből az úgyneve-
zett közömbös dolgokból az egyiknek megenged, de a másiknak megtilt. 
Megengedi annak, aki hitében erős, belsőleg szabad, de megtiltja annak, 
ki hitében erőtelen, s nincs belső szabadsága, miért is az a dolog őt bűnre 
csábítja. Valaki például minden további nélkül megihatja azt a kis bort, 
melyet egészségi okból vagy szórakozásból el szokott fogyasztani, de a 
másiknak egy korty bort is megtilt Isten, mert az rabja az italnak, s az őt 
bűnre csábítja. A lelkiismeretben igazít el ezekben a kérdésekben minket 
Isten. Ami ellen lelkiismeretünk tiltakozik, azt nem szabad megtennünk. 
Kövesse tehát mindenki szabadon a saját lelkiismeretét, a másik pedig 
tartsa tiszteletben a másik ember másképp tanácsoló lelkiismeretét!

A harmadik, amit az apostol lelkére köt a gyülekezetnek: legfőbb a 
szeretet. Pál a római gyülekezet többségét a hitben erősekhez számítja. De 
szeretete mégis a gyengék pártjára állítja. Szeretet szerint kell mindenben 
eljárni! Az aggályos lelkiismeretűek iránt tehát megértéssel kell viseltetni! 
Nem kioktatni vagy meggyőzni, hanem szeretni kell őket! Ezért ne tegye-
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nek a hitben erősek olyat, amit a hitben gyenge bűnnek tart, s ami miatt 
megszomorodik! A gyengék megbotránkoztatása a szeretet megsértése. 
Csak a szeretet szerint cselekvő ember kedves Istennek és embereknek.

5. Mit mond mindez minékünk?
A közömbös dolgok kérdése ma is kérdés. Az étel, ital, színház, mozi, 
szórakozás, sport, divat mind olyan kérdések, amelyek újra meg új-
ra előkerülnek abban a vonatkozásban, hogy mi szabad, és mi nem. 
Ezekben a kérdésekben nem a hitünk által nyert jogosultság, hanem 
a szeretet által parancsolt kötelezettség a döntő. Nem arról van szó, 
hogy kinek van igaza, és nekem mihez van jogom, hanem arról, hogy 
mi szolgálja a békességet és az egymás épülését. A felebarátért önként 
le kell tudnunk mondani a jogainkról! Az, aki nem felejti el, amit Pál 
olvasói lelkére köt, s úgy néz a felebarátra, mint akiért Krisztus meghalt, 
az a másik ember iránti gyöngéd fi gyelemmel éli majd keresztyén életét. 
Mindehhez a Szentlélek ad erőt, s általa örömmel fogjuk tudni járni 
az önként lemondó szeretet békességet szolgáló és építő útját. Ámen.

Kaptok Szentlelket ajándékul
PÜNKÖSD 1. NAPJA – 1954. JÚNIUS 6.

„Bizonynyal tudja meg azért Izráelnek egész háza, hogy Úrrá és Krisztussá tette 
őt az Isten, azt a Jézust, a kit ti megfeszítettetek. Ezeket pedig mikor hallották, 
szívökben megkeseredének, és mondának Péternek és a többi apostoloknak: Mit 
cselekedjünk, atyámfi ai, férfi ak? Péter pedig monda nékik: Térjetek meg és keresz-
telkedjetek meg mindnyájan a Jézus Krisztusnak nevében a bűnöknek bocsánatjára; 
és veszitek a Szent Lélek ajándékát.” ( ApCsel 2,36–38)

A Szentlélek kívánatos kincs. Akinek van, az emberfeletti erők birtoká-
ban van. Amire addig saját erejéből képtelen volt, arra képessé teszi őt a 
Szentlélek. A leggyávább tanítványból a legbátrabb, a Krisztus-tagadóból 
ország-világ előtt bizonyságtevő lesz, s aki valamikor értetlenül állott a 
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kereszt titka előtt, s vissza akarta tartani attól Mesterét ( Mt 16,22), most 
a kereszt titkát magyarázza mindenkinek. Nem csoda, hogy Simon 
varázsló Samáriában pénzt kínált Péternek és Jánosnak, hogy rendelkez-
hessék a Szentlélekkel ( ApCsel 8,18–19). A Szentlelket azonban nem lehet 
pénzen megvásárolni, még szent élettel kiérdemelni sem. Isten kegyelmi 
ajándéka a Szentlélek. Ajándékozásának azonban megvannak az emberi 
feltételei, vagy helyesebben: megvan a maga emberi útja annak, ahogyan 
Isten a Szentlelket ajándékozni szokta. Az első pünkösdi gyülekezet is 
azt érezte, hogy valamit kell tennie, csak azt nem tudta, hogy mit. Ezért 
kérdezte azoktól, akik kaptak már Szentlelket: Mit cselekedjünk? Ez a 
mi nagy kérdésünk is. Hallgassuk meg, mit felel rá mai szentleckénk!

1. Hallgasd az igét! Ez az első tennivalónk. Ezért kezdődik így a Szentlé-
leknek a nagy gyülekezetre való kiáradásának története: „Ezeket pedig 
mikor hallották…” (37. v.) A Szentlélek ajándékozása tehát az igéhez van 
kötve. Azon keresztül kapjuk. Aki az első pünkösdkor csak elsietett 
az apostolok körül összegyűlt sokaság mellett, hogy valami otthoni 
tennivalóját még elvégezze, vagy futtában meghallgatott ugyan pár 
mondatot, de azután csúfolódva legyintett a kezével: „Édes bortól része-
gedtek meg” ( 13. v.), és továbbment, avagy aki ki sem mozdult hazulról, 
hanem otthon heverte el az ünnepet, az eleve kizárta magát a Szentlélek 
ajándékából. Lehet, hogy olyan is volt, aki tovább hallgatta ugyan, de 
azután mégis faképnél hagyta a sokaságot azzal, hogy neki ne beszéljen 
Jézusról az az ember, aki gyalázatosan megtagadta őt. Az ilyen sem 
tette lehetővé, hogy ajándékul kapjon Szentlelket. Akik ott voltak, és 
hallgatták az igehirdetést, az sem kapott mind Szentlelket, de mindnél 
megvolt a lehetősége annak, hogy kapjon. A 38. versben Péter külön 
ki is hangsúlyozza, hogy „mindnyájan (…) veszitek a Szent Lélek ajándékát”.

Akik most itt vagytok, és hallgatjátok az ige hirdetését, hirdetem 
néktek: Itt az alkalom! Mind kaphattok Szentlelket.

2. Az igét azonban sokféleképpen lehet hallgatni. Lehet csak füllel hall-
gatni, lehet füllel és értelemmel, lehet szórakozottan és fi gyelmesen. 
Aki azt szeretné, hogy az ige útján Szentlelket kapjon, annak szívvel 
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kell hallgatni az igét. A második tennivalónk tehát ez: Fogadd szívedbe 
az igét! A pünkösdi történetben is így olvassuk: „Ezeket pedig mikor hallot-
ták, szivökben…” (37. v.) Amíg tehát az igét hallgatták, nem csak az időt 
töltötték, nem csak az ismeretekben gyarapodtak, hanem a szívükben 
történt valami. Ezt a valamit szentleckénk így fejezi ki: megkeseredének. 
Az ige tehát szíven találta őket. Szíven szúrta őket. A szívüket járta át. 
Ha tehát Szentlelket szeretnél kapni, vedd te is szívedre az igét! Egész 
lényeddel végy részt a fi gyelésben! Nem szent szokás teljesítéséről, nem 
ismeretek gyarapításáról van itt szó, hanem létkérdésről. Mégpedig nem 
a szomszédodnak vagy a munkatársadnak, avagy az ellenségednek a 
létkérdéséről, hanem egyenesen, sőt kizárólagosan rólad.

Akik most itt vagytok, és hallgatjátok az ige hirdetését, így hallgassá-
tok! Szedjétek össze magatokat, gyűjtsétek össze s központosítsátok szét-
szóródott gondolataitokat, hogy el ne szalasszátok a Szentlélek ajándéko-
zásának drága alkalmát! Az elmulasztott alkalmat utólag hiába siratjuk.

3. Nem könnyű az igét szívünkre venni, mert az ige sokszor nagyon 
kellemetlen dolgokat mond nekünk. Nem sebet kötöz, hanem sebet üt. 
Nem simogat, hanem arcul ver. Nem könnyet töröl, hanem könnyet 
sajtol. Nem megnyugtat, hanem nyugtalanít. Az ige ítéletet mond fe-
lettünk. A bűneinkről beszél. Ezért aki azt szeretné, hogy az ige útján 
Szentlelket kapjon, annak el kell hordoznia az ige kemény beszédét. 
A harmadik tennivalónk tehát ez: Hajolj meg az ítélet alatt!

Péter igehirdetésének a megszakítás előtti utolsó mondata így hang-
zik: „Bizonynyal tudja meg azért Izráelnek egész háza, hogy Úrrá és Krisztussá 
tette őt az Isten, azt a Jézust, a kit ti megfeszítettetek.” Gyilkosság vádját hányja 
a szemükre: Ti feszítettétek meg, s tudjátok, ki volt az, akit ti megöl-
tetek? Úr és Krisztus. Isten Fia, Megváltó. A megígért Messiás. Nem 
maga nevezte ki magát ennek, mint az álmessiások, hanem Isten tette 
azzá. Úr és Krisztus volt már akkor is, mikor rangrejtve járt itt e földön 
közöttünk, feltámadása és mennybemenetele azonban nyilvánvalóvá 
tette addig rejtett méltóságát.

A gyülekezet meghajlik ez alatt a rettentő ítélet alatt. Egyetlen ember 
sem tiltakozik. Nincs ellenmondás, mentegetődzés, mások vádolása. 
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Elfogadják: mi vagyunk a Krisztus-gyilkosok, én vagyok Krisztus gyil-
kosa. Érzik, hogy az egyik azzal vétkezett, hogy ott volt, a másik azzal, 
hogy nem volt ott. Az egyik azzal járult hozzá, amit tett, a másik azzal, 
amit nem tett. De talán még ennél a némaságnál is beszédesebb az, hogy 
nem haragszanak meg érte Péterre. Péter s az apostolok szíven szúrják 
őket, de ők mégis atyafi aknak, testvéreknek szólítják az apostolokat.

Ha szeretnél Szentlelket kapni ajándékba, alázd meg magad a Krisz-
tus-gyilkosság vádja alatt! Vállald egészen személyesen. Nem csak úgy, 
mint tagja a bűnös emberiségnek, hanem így: az én bűneim feszítették 
Krisztust keresztre.

4. Egy vádat sokféleképpen lehet beismerni, egy ítélet alatt sokféle-
képpen lehet meghajolni. Lehet kényszeredetten. Úgy, mint ahogy 
a bizonyítékok által sarokba szorított gyilkos, mikor végül is kény-
telen beismerni: Én öltem meg. De lehet közömbösen is. Úgy, mint 
mikor a gyilkos ezt mondja: Megöltem, már nem tudok rajta változ-
tatni. És lehet bűnbánattal is, ahogyan az első pünkösdi gyülekezet 
fogadta, amelyről ezt olvassuk: „Ezeket pedig mikor hallották, szivökben 
megkeseredének, és mondának Péternek és a többi apostolnak: Mit cselekedjünk, 
atyámfi ai, férfi ak?” (37. v.) Ha tehát az ige útján Szentlelket szeretnél kapni 
ajándékba, akkor a negyedik tennivalód: Bánd meg a bűneidet!

A pünkösdi gyülekezet megmutatja, hogy milyen az igazi bűnbá-
nat. Az igazi bűnbánat a szív megkeseredése. Sok megkeseredett szívű 
ember van e világon. Az egyik a szegénysége, a másik a betegsége, a 
harmadik az emberek gonoszsága miatt van elkeseredve, de kevés 
ember van, aki a bűnei miatt van elkeseredve. A bűneink következ-
ményei miatt elkeseredünk, de maga a bűnünk nem keserít el minket. 
Világundor sok van bennünk, de önundor annál kevesebb. 

A pünkösdi gyülekezet példája azt is mutatja, hogy az igazi bűn-
bánatban mindig van valami elégtételadási vagy jóvátételi szándék. Ez 
tör elő az apostolokhoz intézett kérdésben is. Mit adtak volna azért, 
ha Jézus megjelent volna közöttük, s ők leborulhattak volna előtte, s 
úgy kérhettek volna tőle bocsánatot! Micsoda eget csapdosó ünneplése 
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lett volna az Jézusnak! Úgy érezték, hogy ez nem történik meg, s teljes 
tanácstalanságban fordultak az apostolokhoz: Mit cselekedjünk?

Szeretnél Szentlelket kapni? Hagyd, hogy hadd bántsanak a bűneid! 
Ne oltogasd szent keserűségedet! Ez már a Szentlélek munkája, aki meg 
akar győzni téged is bűn, igazság és ítélet tekintetében.

5. A tanácstalan gyülekezetnek Péter ezt feleli: „Térjetek meg (…) mindnyájan 
a Jézus Krisztusnak nevében a bűnöknek bocsánatjára…” (38. v.) Ha tehát Szent-
lelket szeretnél kapni ajándékba, akkor az ötödik tennivalód: Térj meg!

A megtérés hit kérdése. Csak az tér meg, aki hiszi, hogy van még szá-
momra is bocsánat. Ezért hangsúlyozza ki Péter annyira, hogy mindnyá-
jan, tehát a Krisztus-gyilkosok is kaphatnak bűnbocsánatot és Szentlelket.

A megtérés szakítás a múlttal. Saját múltammal is, meg e gonosz 
nemzetséggel is ( 40. v.). Új közösségre lépek. A Szentlélek Istennel és 
Krisztusban testvéreimmel élek új életet.

A megtérés meghódolás Krisztus előtt. Akit pár héttel ezelőtt szol-
gaformában, kiszolgáltatva, vesztőhelyen kivégezve meghalni láttak, 
ahhoz most így szólnak: Én Uram és én Istenem!

Vállalod-e ezt a megtérést a Szentlélek ajándékáért?

6. Az utolsó tennivaló: Keresztelkedj meg! A megkeresztelkedés az ember 
részéről ünnepélyes bizonyságtétel arról, hogy régi életét halálba adta, 
s új életet óhajt élni Jézus Krisztus nevében. Isten részéről pedig meg-
pecsételése annak, hogy bűneimet megbocsátotta, s adja a Szentlélek 
ajándékát. Ez a végső feltétel mindegyikünknél megvan. Miért nem 
akarod a többit is? Persze, ha minden feltétel megvan, akkor sincs jo-
gunk a Szentlélek ajándékára, ekkor is csak ajándék a Szentlélek, de azt 
tudhatjuk, hogy Isten szívesen adja ajándékul a Szentlelket azoknak, 
akiknél az út el van készítve a fogadására. 

A mai szentlecke az első pünkösdi prédikáció vége. Az a vége, hogy 
háromezer lélek kap ajándékul Szentlelket. Vajon mi lesz e mai pünkös-
di prédikáció vége? Hányan kapnak ajándékul Szentlelket? Ott leszel-e 
te is közöttük? Tudom, hogy Istenen nem múlik. Rajtam és rajtad múlik 
csupán. Könyörögjünk együtt: Jövel, Szentlélek Úr Isten! Ámen.
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A Lélek gyümölcsei
PÜNKÖSD 2. NAPJA – 1954. JÚNIUS 7.

„És foglalatosok valának az apostolok tudományában és a közösségben, a kenyér-
nek megtörésében és a könyörgésekben. Támada pedig minden lélekben félelem, 
és az apostolok sok csudát és jelt tesznek vala. Mindnyájan pedig, a kik hivének, 
együtt valának, és mindenük köz vala; és jószágukat és marháikat eladogaták, és 
szétosztogaták azokat mindenkinek, a mint kinek-kinek szüksége vala. És minden 
nap egyakarattal kitartva a templomban, és megtörve házanként a kenyeret, része-
sednek vala eledelben örömmel és tiszta szívvel, dicsérve az Istent, és az egész nép 
előtt kedvességet találva. Az Úr pedig minden napon szaporítja vala a gyülekezetet 
az idvezülőkkel.” ( ApCsel 2,42–47)

Pünkösd nagy nap volt a tanítványok életében. Ha azonban csak nagy 
nap lett volna, akkor sorsa az elmúlás lett volna. A legtüzesebb élmény 
is megfakul idővel, s a legfelejthetetlenebb eseményből is lassan törté-
nelem lesz, a múlt egy darabja. Hogy nem így történt, az mutatja, hogy 
pünkösd több volt, mint nagy nap. Sors- és életfordulat volt. Nem múlt 
el, hanem az új életben mindig jelen van. Ahol igazán volt pünkösd, 
ahol kitöltetett a Szentlélek, ott ma is mindig így van. A mai ige be-
tekintést enged ebbe az új életbe, amelyben a Szentlélek gyümölcsei 
teremnek az első pünkösdi gyülekezetnél.

1. A Szentlélek fáradhatatlan tudásvágyat ébreszt.
Így kezdődik az ige: „És foglalatosok valának az apostolok tudományában…” 
Az első keresztyén gyülekezet tehát tanulni vágyó és tanuló gyülekezet. 
Nem elég neki az, hogy hallott Jézus Krisztusról, hogy megérintette az 
evangélium, hogy szívébe fogadta, s megtért. Tudni akar. Ami csak elsa-
játítható ismeret Jézus Krisztusról, azt mind meg akarja szerezni. Nem 
tudnak az apostolok annyit beszélni nekik Jézusról, hogy beleunnának, 
s ne akarnák még tovább is hallgatni. Minden részletkérdés érdekli őket. 
Aprólékos kérdéseket tesznek fel az apostoloknak. Jézus élete, működé-
se, csodái, tanítása, szenvedése, halála és feltámadása olyan kincsesbánya 
a számukra, melyben újra meg újra eddig nem ismert kincsekre lelnek.
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Tanulásuk egyben bibliaiskola is. Jézus Krisztus felől nézve egészen 
új értelmet kap számukra a Biblia, az Ótestamentum. Minden őt jöven-
döli, minden róla beszél. Úgy járnak, mint az emmausi tanítványok, 
mikor az úton Jézus maga magyarázta nekik a Bibliát, „elkezdvén Mózestől 
és minden prófétáktól fogva”, s megmutatta nekik „minden írásokban, a mik 
ő felőle megirattak” ( Lk 24,27).

Ez a tudásvágy ott égett a reformáció gyülekezeteiben is. Ezért 
bírták a hosszú prédikációkat, a terjedelmes fejtegetéseket, ezért volt 
legérdekfeszítőbb olvasmányuk a Biblia. Az a tény, hogy ma a prédiká-
ciókban háttérbe szorult a tanítás a hangulattal s a gyakorlatiassággal 
szemben az „épülés” jelszava alatt, valamint az a tény, hogy ma a biblia-
olvasók is inkább csak kóstolgatnak a Bibliából, s nem tanulmányozzák 
az írásokat, azt mutatja, hogy pünkösdünk nem volt igazi pünkösd, 
nem volt a Szentlélek kitöltése.

2. A Szentlélek áldozatos közösséget teremt. Ez a Szentlélek második gyü-
mölcse. Az ige is azt mondja, hogy „foglalatosak valának (…) a közös-
ségben, (…) együtt valának, és mindenük köz vala. És jószágukat és marháikat 
eladogaták, és szétosztogaták azokat mindenkinek, a mint kinek-kinek szüksége 
vala.” S mindezt örömmel és tiszta szívvel mívelték.

Az első keresztyén gyülekezet tehát összetartó gyülekezet. Együtt 
van és együtt él az egész gyülekezet. Mint már előbb is hallottuk, együtt 
tanulnak. Közösségük tanulókör. Az imént felolvasott igék pedig azt 
mutatják, hogy együtt is étkeznek, közösségük tehát szeretetközösség. 
Jeruzsálem ugyanis alapjában elég szegény város volt. Szántóföldje 
nem sok volt. Lakosai leginkább a templomból éltek, meg kisiparosok 
voltak. Az első keresztyén gyülekezetben is bizonnyal a szegények 
voltak többségben. Eddig is ott éltek ezek a jobb módúak mellett. Nem 
lehet mondani azt sem, hogy a jobb módúak keményszívűek lettek 
volna. A törvény előírása szerint osztogattak is alamizsnát a koldu-
soknak. Az azonban nemigen jutott eszükbe, hogy nem mindenki 
szegény, aki koldul, s főképp nem mindenki koldul, aki szegény. Az 
úgynevezett szemérmes szegénység méretei és mélységei csak akkor 
lettek előttük nyilvánvalóvá, mikor a keresztyénség közel hozta őket 
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egymáshoz. Talán eddig is hálásak voltak Istennek azért, hogy nem 
voltak anyagi gondjaik, most azonban egyszerre kényelmetlen lett 
számukra a „van”, mikor közvetlen közelből ott küszködött mellettük 
a „nincs”. Ebből a belső kényszerből született meg az első keresztyén 
gyülekezet szeretetközössége és a szeretetvendégség. Nem kötelező 
vagyonközösség volt ez, hanem a jobb módúak önként vállalt, hősies 
szeretetgyakorlata. Odadobott alamizsna helyett alaposan szerettek 
volna a szűkölködőn segíteni. Ennek érdekében nem a fölöslegből 
adtak, hanem áldozatra is hajlandók voltak, s hogy mindebben ne le-
gyen semmi megalázó, leültek egy asztalhoz a gyülekezet szegényeivel 
a szeretetvendégségben, s mindezt örömmel és tiszta szívvel mívelték, 
nem pedig az adófi zető sanyarú arcával, vagy valami önző számítással.

Mindezt az teszi csodálatossá, hogy ez a gyülekezet nem kicsiny 
gyülekezet, hanem már több mint háromezer lélek. Kis gyülekezetben 
még csak meg lehet csinálni valamiképp ezt a közösséget, de nagy gyü-
lekezetben már nem könnyű. A gyakorlati megvalósítás terén kisebb 
közösségekre kellett szakadniok, mert egy helyen ennyi embert nem 
tudtak összegyűjteni, mégis egy család maradt a gyülekezet, és nem 
formátlanadott el tömeggé.

Hogy ma a gyülekezeteinkben olyan kevés ez az összetartó erő, 
az is egyik jele annak, hogy pünkösdünk csak ünnep volt, s nem a 
közösséget teremtő Szentlélek kiáramlása ránk.

3. A közösségi életnek egyik gyümölcsét külön is kiemeli az ige, mikor 
azt írja, hogy foglalatosok valának a kenyérnek a megtörésében. A 
kenyérnek ez a megtörése a szeretetvendégségeken történt, de nem 
csupán közös étkezésből állt. Jelenti ez az úrvacsorát is, hiszen a szerez-
tetési igékben is azt olvassuk, hogy Jézus vette a kenyeret, és megtörte. 
A szeretetvendégségek tehát rendszerint az úrvacsora vételével zárul-
tak. Az első keresztyén gyülekezet tehát szorgalmasan úrvacsorázó 
gyülekezet volt. A Szentlélek úrvacsoraéhséget támaszt.

Ennél a szorgalmas úrvacsorázásnál nem szabad fi gyelmen kívül 
hagyni azt a körülményt, hogy a szent cselekményt náluk nem vette 
körül a templom áhítatot keltő levegője. Érthető, hogy úrvacsorájukkal 
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nem mehettek a zsidó templomba, saját templomuk pedig nem volt. 
Otthonaikban vették tehát az Úr vacsoráját. Még a tömeg sem jelent-
hetett számukra megilletődést. Nagy dolog lett volna, ha egyszerre 
háromezer ember vehette volna az úrvacsorát. Ilyen helyük sem volt. 
Apróbb csoportokra oszolva vették házanként az úrvacsorát. Mégsem 
féltek attól, hogy az úrvacsora gyakorisága és hétköznapi körülmények 
között való vétele megszokottá fogja tenni a szent cselekményt, leala-
csonyítja, elveszi indító erejét. Úgy érezték, hogy az Úr szent vacso-
rája nem ritka ünnepi esemény a keresztyén ember életében, hanem 
hozzátartozik a közönséges életéhez. Aki tudja, hogy mindennap 
vétkezik, s ezért mindennap bűnbocsánatra szorul…, aki tudja, hogy 
mindennap újra meg újra elsodorja az élet a Krisztus közeléből, az 
szorgalmasan keresi a mindennapi bűnbocsánat forrását és a Jézus 
Krisztussal való közösség megszilárdulását az Úr szent vacsorájában. 
Az úrvacsorával való helytelen és méltatlan élés vagy a vele való nem 
élés következménye Pál szerint az, hogy „ezért van tiköztetek sok erőtlen 
és beteg, és alusznak sokan” ( 1Kor 11,30).

Örvendetes az, hogy gyülekezeteinkben szaporodnak a szorgal-
mas úrvacsorázók, a többség azonban még mindig csak nagyünnepi 
vendége az Úr asztalának, s bizony megint csak annak a jele, hogy 
pünkösdünk csak ünnep, s nem a Szentlélek kitöltetése reánk.

4. A közösségi életnek még egy gyümölcsét emeli ki az ige: „És foglala-
tosak valának (…) a könyörgésekben.” Az első keresztyén gyülekezet tehát 
szorgalmasan imádkozó gyülekezet volt. A Szentlélek imádságra buzdít.

Ez az imádkozó élet nem csak a titkos kamrában folyt le a magános 
imádkozás keretében, hanem közös imádkozás volt. Mindennap egy 
akarattal kitartottak a templomban. Nem fordítottak hátat annak a 
templomnak, melynek urai keresztre feszítették az ő Megváltójukat, 
amely templomot Uruk rablók barlangjának nevezett, de ugyanakkor 
azt is mondta róla, hogy az az „én házam” és az imádságnak háza. 
Rendszeresen és tömegesen jártak a templomi könyörgésekre. A temp-
lomban napjában háromszor volt könyörgés: reggel az áldozat idején, 
délután a nap kilencedik órájában, azaz a mi számításunk szerint dél-

Turoczy.indd   213Turoczy.indd   213 2013.10.07.   13:16:002013.10.07.   13:16:00



214

A SZENTHÁROMSÁG MUNKÁJA

után három órakor, és napnyugtakor. Érthető, hogy ezek az alkalmak 
nem lehettek nagyon látogatottak. Az első pünkösd után azonban 
egyszerre megszaporodott a könyörgéseken részt vevő gyülekezet. A 
keresztyének lettek a könyörgések legbuzgóbb látogatói.

Az imaközösséget azonban nem csak a templomban gyakorolták. 
Az Apostolok cselekedeteinek későbbi tudósításai beszélnek nekünk 
olyan imaórákról, melyek nagy szorongatás idején egész éjszakán is 
tartottak egy-egy keresztyén házában. 

Nem gondoljátok-e, hogy a mi templomi könyörgéseink elnépte-
lenedése, valamint az a tény, hogy az imaóráink a legkisebb létszámú 
gyülekezeti alkalmak, annak a jele, hogy a pünkösd nálunk csak ünnep, 
és nem életfordulat?!

Így azután nem csodálkozhatunk, hogy a Szentlélek egyéb gyümöl-
csei is hiányoznak az életünkben. Nem érzi a világ rajtunk és körülöt-
tünk Isten jelenlétét, s ezért nem támad benne félelem. A csudák és 
jelek megritkulnak, vagy egészen el is maradnak (43. v.). A gyülekezet 
nem talál kedvességet a nép előtt, s nem szaporodnak az üdvözülők 
(47. v.). Az első keresztyén gyülekezetben nem volt nap, hogy valaki 
meg ne tért volna. És nálunk?

Könyörögjünk, de ne a Szentlélek gyümölcseiért, hanem magá-
ért a Szentlélekért. Szentlélek nélkül a kierőszakolt gyümölcs is ránk 
aggatott dísz csupán, mely romlásra van ítélve, de a Szentlélek maga 
megtermi gyümölcseit. Ámen.

A Szentháromság munkája
SZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE – 1954. JÚNIUS 13.

„Mert nem mesterkélt meséket követve ismertettük meg veletek a mi Urunk Jézus 
Krisztus hatalmát és eljövetelét; hanem mint a kik szemlélői voltunk az ő nagysá-
gának. Mert a mikor az Atya Istentől azt a tisztességet és dicsőséget nyerte, hogy 
hozzá a felséges dicsőség ilyen szózata jutott: Ez az én szeretett Fiam, a kiben én 
gyönyörködöm: ezt az égből jövő szózatot mi hallottuk, együtt lévén vele a szent 
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hegyen. És igen biztos nálunk a prófétai beszéd is, a melyre jól teszitek, ha fi gyelmez-
tek, mint sötét helyen világító szövétnekre, míg nappal virrad, és hajnalcsillag kél fel 
szívetekben; tudván először azt, hogy az írásban egy prófétai szó sem támad saját 
magyarázatból. Mert sohasem ember akaratából származott a prófétai szó; hanem 
a Szent Lélektől indíttatva szólottak az Istennek szent emberei.” ( 2Pt 1,16–21)

A Szentháromság ünnepe a nagy titok ünnepe, a kirendelt szentlecke 
pedig a nagy bizonyosságról beszél. Titok és bizonyosság tulajdon-
képpen kizárják egymást. Ott van titok, ahol nincs bizonyos ismeret, s 
ahol bizonyos ismeret van, ott nincs többé titok. Isten azonban mégis 
egyszerre titok és bizonyosság. Egyszerre elrejtett és megismerhető. 
Őt magát senki sem láthatja. Hogy önmagában milyen, azt semmiféle 
emberi elme ki nem okoskodhatja. Ez el van rejtve előlünk. Ez titok. 
Az azonban, hogy hozzánk, emberekhez való viszonyában kicsoda és 
milyen Isten, ez megismerhető, mégpedig teljes hiteles bizonyossággal, 
mert ez ki van jelentve. Erről beszél a mai igében Péter apostol teljes 
határozottsággal. Amit mond, az nem a pogány istenek mesterkélt 
mesevilága. Úgy beszél Istenről, mint szem- és fültanú, aki biztos a 
dolgában. Azzal az igénnyel lép fel, hogy adjon mindenki hitelt annak, 
amit ő mond. Hallgassuk mondanivalóját mi is a tanúnak kijáró hittel!

1. Mit mond Péter az Atya Istenről? Ezt mondja: Amikor Jézus Krisztus 
az Atya Istentől „azt a tisztességet és dicsőséget nyerte, hogy hozzá a felséges 
dicsőség ilyen szózata jutott: Ez az én szeretett Fiam, a kiben én gyönyörködöm: ezt 
az égből jövő szózatot mi hallottuk, együtt lévén vele a szent hegyen”. Azt mondja 
el tehát az Atyáról, amit hallott, de nem róla, hanem tőle. Nem mások 
beszélték neki. Ő maga hallotta, mikor a megdicsőülés hegyén Jézus 
Krisztusról így szólt az Atya: Ez az én szeretett Fiam. Akkor inkább azt 
érezte ezekből a szavakból, hogy milyen dicsőség és tisztesség ez Jézus 
Krisztus számára, később talán nyitott ajtórést is látott benne, melyen 
át be lehet tekinteni az Atya szívébe. Ez a mondat nemcsak úgy mutatja 
meg ezt a szívet, mint Fia felett örvendező boldog szívet, hanem úgy 
is, mint a gyermekei felett bánkódó atyai szívet. Van ugyanis abban 
valami mélységes fájdalom, ha egy atya, akinek sok gyermeke van, 
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azt kénytelen megállapítani, hogy csak egyetlen fi ában van öröme, 
a többi mind szomorúságára van. Ez ugyanis az Isten helyzete. Sok 
millió gyermeke van, de ezeket mind megbánta, hogy teremtette, mind 
csak fájdalmára és terhére vannak. Jézus Krisztus az egyetlen, akiben 
gyönyörűsége lehet.

Ez a mennyei szózat azt is megmutatja, hogy Isten atyai szívének ez 
a fájdalma nem tétlen sopánkodás vagy kitagadó harag, hanem kereső 
szeretet. Nem tud belenyugodni abba, hogy gyermekei cserbenhagyták, 
elpártoltak tőle, hanem utánuk küldi egyetlen gyönyörűséges Fiát, 
hogy hazahívja őket.

Kereső szeretete áldozatos szeretet. Azt, aki az övé, feláldozza azo-
kért, akik már nem az övéi. Jézus Krisztust a bűnös emberekért. Ebben 
mutatja meg az ő csodálatos nagy kegyelmét.

Mindez nem mese, nem érzelgős elképzelés, hanem bizonyosság 
Péter apostol számára. Az-e a te számodra is? Bánt-e téged, hogy Isten 
atyai szívét oly sokszor megszomorítottad? Kereső szeretete és ke-
gyelme hányszor akart már téged is hazahívni, de te következetesen 
ellenálltál, és nem akartad! Láttad az Atyát hatalmasnak, teremtőnek, 
gondviselőnek, bölcsnek, de láttad-e őt bánatos szívűnek?

2. Mit mond Péter a Fiú Istenről? Azt mondja, hogy hatalmas, nagy, 
tisztességgel és dicsőséggel teljes, Isten egyszülött Fia, aki nemcsak 
eljött e földre, hanem még el is fog jönni. Ezt is mind nem úgy mondja 
el, mint teológiai tanítást róla, hanem úgy, mint aki szemlélője volt az 
ő nagyságának. E világ nem látott benne mást, mint egy egyszerű falusi 
kisiparost, a názáreti ácsot, le is nézték, de Péter a megdicsőülés he-
gyén tanúja volt annak, hogy mennyire megbecsülte őt Isten. Egyháza 
megölte, Istene feltámasztotta. A társadalom kitaszította magából mint 
gonosztevőt, Atyja pedig befogadta őt mennyei dicsőségébe.

Vajon miben látta Péter leginkább Jézus nagyságát? Szomjas lé-
lekkel itta bölcs tanításait, álmélkodva szemlélte hatalmas csodáit, 
legnagyobb azonban mégis az volt a szemében, ahogyan meg tudott 
bocsátani. Ezt is saját magán tapasztalta. Világosan látja, hogy minden-
ki más megtagadta volna őt a nagy megtagadás után, mindenki más 
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elkergette volna a szolgálatából. Ő maga sem tett volna másképpen, ha 
vele valaki így bánt volna. Csak Jézus volt képes még ezt is megbocsá-
tani és visszafogadni őt szolgálatába. Ez a kegyelem azonban nemcsak 
a méreteinél fogva volt nagy a Péter szemében, hanem az ára miatt is. 
A Jézus Krisztusban megjelent és általa megszerzett kegyelem drága 
kegyelem. Az Apostoli hitvallás ezekkel az egyszerű szavakkal mondja 
el a kegyelem árát: Jézus Krisztus született, szenvedett, meghalt, elte-
mettetett, szálla alá poklokra. A Kis káté pedig így magyarázza: nem 
arannyal, nem ezüsttel, hanem ártatlan szenvedésével és halálával vál-
tott meg engem. Az utolsó évtizedben sok embert láttunk lezuhanni a 
magasból, de akkorát senki sem zuhant, mint amekkorát Jézus zuhant 
érettünk, mikor a mennyből a földre, Isten közelségéből az Istentől 
való elhagyatottság állapotába, az üdvösségből a kárhozatba szállott 
alá értünk. Sok ember állott már ki nagy kínokat, de olyan lelki és testi 
gyötrelmek még senkinek sem jutottak osztályrészül, mint Jézusnak 
érettünk és helyettünk. Sok ember szenvedett már ártatlanul e világon, 
de oly ártatlanul, mint ő, még senki sem. 

Látod-e te mindezt? Nagynak látod-e mindezt? Egy életre elkötele-
zőnek látod-e mindezt? Péter így látta, s nem volt kétséges előtte, hogy 
minden embernek így kellene látnia.

3. Mit mond Péter a Szentlélek Istenről?
A Szentírásban látja a Szentlélek munkáját. A Szentírás a Szentlélek 
műve. Benne egy szó sem támadt saját magyarázatból, hanem a Szent-
lélektől indíttatva szóltak és írtak Istennek szent emberei.

A Szentírás a Szentlélek prófétai szava. Nem eddig nem tudott isme-
reteket akar elsősorban közölni, hanem eligazítást akar adni sötétben 
botorkáló életünk számára. Lábaink szövétneke akar lenni.

Mindez Péter számára „igen biztos”. Meggyőződött arról, hogy Isten 
minden ígérete miképp lett igenné és ámenné Jézus Krisztusban. Meg-
tapasztalta, hogy az Írás minden szava igaz, minden tanácsa megáll, és 
senki sem bánja meg, aki fi gyel reá, s vezérlése alatt éli életét.

Ma is ez a tapasztalata minden komoly bibliaolvasónak. Ha neked 
nincsenek ilyen tapasztalataid, az csak azért lehet, mert nem olvasod rend-
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szeresen a Bibliát, vagy ha olvasod, nem fi gyelsz reá úgy, mint sötét helyen 
világító szövétnekre, vagy ha fi gyelsz is reá, nem engedelmeskedsz neki.

Így látja igénk a Szentháromságot: A gyermekei bűne miatt bánatos 
Atya Isten Jézus Krisztusban kínálja meg kegyelmével a bűnöst, s a Szent-
lélek vezérli Jézus Krisztuson, a Fiú Istenen mint úton át haza, az Atya 
hajlékába. Mindez nem titok, hanem teljes bizonyosság. Titok csak az, 
hogy az Atya, Fiú, Szentlélek Isten önmagában, egymáshoz való viszo-
nyában milyen. Ez azonban már nem üdvkérdés, hanem a spekuláció 
kérdése. Ránk az tartozik, hogy a Szentháromság egy igaz Isten milyen a 
hozzánk, emberekhez való viszonyában, s ebben nincs semmi kétséges.

4. Ez a nap ebben az esztendőben egyházunkban a konfi rmáció ünnepe 
is. Szentháromság ünnepének s ennek az igének a fényében a konfi rmáció 
nem a gyermeksorból való kilépés vagy az úrvacsorai jogosultság elnye-
résének ünnepe, hanem olyan szent szolgálat, melyben a Szentháromság 
egy igaz Isten akarja megerősíteni gyermekeinket a hitben úgy, hogy ne 
mesevilágnak lássák a hit világát, hanem legyen minden számukra – mint 
Péter számára – igen biztos. A konfi rmációban a Szentlélek gyűjtögette 
gyermekeinket, s akarta velük személyes megváltójuknak elfogadtatni 
Isten Fiát, Jézus Krisztust s így megtéríteni őket az Atya Istenhez. Akinél ez 
megtörténhetett, annál a konfi rmáció ünnepe nemcsak a konfi rmandus, 
a család és a keresztszülők ünnepe, még csak nem is az egyház ünnepe 
csupán, hanem Isten és az ő angyalainak is ünnepe. Afölött elhangzik, 
mint egykor Jézus fölött a megdicsőülés hegyén: Ez az én szeretett gyer-
mekem, akiben én gyönyörködöm. Hiszen meg vagyon írva, hogy nagy 
öröm van a mennyben egy bűnös ember megtérésén. Aki így konfi rmál, 
az már itt a megdicsőülés hegyén van, s ha alá kell is majd szállnia a hét-
köznapok küzdelmes világába, nem fog eltévedni a sötétségben, mert 
világító szövétnekké teszi számára a Szentlélek a Bibliát.

Hogy ez így legyen, azért hárman felelünk: a konfi rmandus, a család 
és az egyház. Hordozza mindegyikünk ezt a felelősséget úgy, mintha 
egyedül kellene hordoznia, hogy el tudjuk egykor mondani a nagy 
számonkérésen: Akiket nékem adtál, megőrizém, és senki el nem ve-
szett közülük! Ámen.
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„Mert nincs különbség zsidó meg görög között; mert ugyanaz az Ura mindeneknek, 
a ki kegyelemben gazdag mindenekhez, a kik őt segítségül hívják. Mert minden, a 
ki segítségül hívja az Úr nevét, megtartatik. Mimódon hívják azért segítségül azt, 
a kiben nem hisznek? Mimódon hisznek pedig abban, a ki felől nem hallottak? 
Mimódon hallanának pedig prédikáló nélkül? Mimódon prédikálnak pedig, ha el 
nem küldetnek? A miképen meg van írva: Mily szépek a békesség hirdetőknek lábai, 
a kik jókat hirdetnek! De nem mindenek engedelmeskedtek az evangyéliomnak. 
Mert Ésaiás azt mondja: Uram! Kicsoda hitt a mi beszédünknek? Azért a hit 
hallásból van, a hallás pedig Isten ígéje által.” ( Róm 10,12–17)

A megtartatásról szól a mai szentlecke. Ez a szó: megtartatás, semmit sem 
jelent azoknak a számára, akik biztonságban vannak, de élet-halál kérdés 
azok számára, akik veszedelemben vannak. Aki a hegyek között elvesz-
tette egyensúlyát egy sziklán, s elkezdett zuhanni a mélybe, de közben 
el tudott kapni egy kiálló fagyökeret, az tudja, mit jelent ez a gondolat: 
vajon megtart-e a gyökér, vagy kiszakad a súlyom alatt, vajon kitart-e a 
hangom, mellyel kiabálok segítségért, vagy egészen berekedek, mielőtt 
bárki is meghallhatná segélykiáltásomat; vajon kitart-e az erőm, míg 
valaki jön, vagy elfogy, s akkor alázuhanok a szakadékba, és végem van.

Még izgatóbb ez a kérdés, ha a veszedelembe került ember nem – 
amint mondani szokás – ég és föld között lebeg, hanem ég és pokol 
között függ, amikor nem csak életről vagy halálról, hanem üdvösségről 
és kárhozatról, mennyről és pokolról van szó. Ilyenkor sikolt csak 
igazán segítségért az ember, s fi gyel minden idegszálával arra, hogy 
jön-e valaki segítségül, hallja-e valaki a mélységből küldött kiáltását. 
Olyan valaki, aki meg tudná tartani őt.

Pál apostol a mai igében ilyen veszedelembe jutott, ég és pokol 
között lebegő, segítséget hívó, megtartásért sikoltó emberekről beszél. 
Azt gondolod, hogy mindez nem tartozik reád? Így kezdődik az ige: 
Nincs különbség. Minden ember megtartásra szoruló ember, csak nem 
mindenki tud róla. Az egyik még nyugodtan sétál a sziklák között, 
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gyönyörködik a kilátásban, s nem néz a lába alá, észre sem veszi a 
mellette tátongó szakadékot, amelybe pár pillanat múlva belezuhan. 
A másik talán már ott függ ég és föld között, de egyelőre annak örül, 
hogy megkapaszkodhatott valamiben, s bízik abban, hogy erejével és 
ügyességével fel tudja újra tornászni magát a biztos talajra. A harmadik 
talán már ott hever a szakadék alján aléltan, s ezért nincs tudomása 
arról, hogy már elveszett. Különbség azonban nincs. Te is, én is a kár-
hozat szakadéka fölött hajszálon csüngő emberek vagyunk. Elveszünk, 
ha nem jön valaki, aki megtarthat bennünket.

Ne úgy hallgasd hát a mai igét, mint valami elméleti fejtegetést! Még 
úgy sem, mint amiben Pál mondja el saját megmenekülésének történe-
tét, hanem úgy, mint amiben rólad, a te legnagyobb kérdésedről van szó.

1. Bűneid miatt kétségbeesett, ügyedet elveszettnek, magadat elkárho-
zottnak látott ember, ne ess kétségbe, van Megtartó! Ez az apostol első 
üzenete. Saját tapasztalatából tud egy valakiről, akit Úrnak nevez, aki 
kegyelemben gazdag mindenekhez, akik őt segítségül hívják. Figyelj föl 
erre az örömhírre, mint a veszedelembe jutott, ég s föld között lebegő 
ember, mikor lépéseket hall! Jön valaki. Errefelé tart. Valaki, aki segíteni 
tud rajtad. Ne félj, nem úgy jön feléd, mint a jerikói sebesült felé a pap 
és a lévita, csak magával törődve, téged óvatosan kikerülve, rád sem 
hederítve. Úgy jön, mint a hegyek között eltévedt bárányát kereső pász-
tor. Nevedet kiáltja. Keres téged. Nem haraggal jön, pedig tudod, hogy 
ezt érdemelnéd. Kegyelemmel jön. Mégpedig gazdag kegyelemmel. 
Akármily sok a mi bűnünk, még több az ő kegyelme. Tudod, ki ez az 
Úr? Pál csak egy Urat ismer. Jézus Krisztus az. Ő a Megtartó.

2. Tudom – feleled erre –, hogy Isten segíthet rajtam. Azt is tudom, hogy 
csak Isten segíthet rajtam, de azt nem tudom, hogy akar-e rajtam segíteni. 
Mi biztosít engem arról, hogy ügyemmel törődik még Istenem, hogy nem 
büntető expedíciót indít ellenem, hanem felmentő sereget küld szabadí-
tásomra? Az ige. Ezt feleli reá az apostol (17. v.). Az ige mondja, hogy Isten 
nem akarja a bűnös halálát, hanem azt akarja, hogy megtérjen és éljen. 
Az ige mondja, hogy Jézus Krisztus nem azért jött, hogy kárhoztassa 
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ezt a világot, hanem azért jött, hogy megkeresse és megtartsa azt, ami 
és aki elveszett. Minden kötél szakad fölötted és körötted? Kapaszkodj 
a Bibliába! Lehetetlen, hogy Isten hazudjék. A Biblia az ő szava. Az ige 
igazság. A bajba jutott ember minden szalmaszálba belekapaszkodik. 
Lehet, hogy a Bibliát sok ember tartja szalmaszálnak. Lehet, hogy te is 
kimosolyogtad azokat, akik ebbe a szalmaszálba kapaszkodtak. Most ne 
törődj velük. Naámán is kimosolyogta a prófétát, mikor azt tanácsolta 
neki, hogy fürödjön meg a Jordánban, s akkor megtisztul bélpoklos-
ságából, de amikor szolgái biztatására mégis megcselekedte, be kellett 
látnia, hogy sem Isten, sem az Isten embere nem hazudik.

Próbáld meg te is, s meglátod, hogy a Biblia ma is igazság!

3. Tudom, tudom – feleled reá –, de honnan tudhatom, hogy mindez 
nemcsak elvi állásfoglalás Isten részéről, hanem velem kapcsolatos gya-
korlat is? Mi biztosít engem arról, hogy mindez személy szerint reám 
is áll? Az igehirdetők – feleli az apostol. A megtartatásnak eszköze a 
prédikátor. Őt küldi Isten, hogy az egyes emberhez elvigye a kegyelem 
igéjét, a jó hírt, s hirdessen békességet a meggyötört lelkiismeretnek. A 
megtartatásban Isten munkatársa a másik ember. Kornéliushoz Pétert 
küldi el Isten a kegyelem prédikátorául, Kandaké komornyikjához File-
pet. Maga Pál is ezen az úton nyert kegyelmet. Mikor Damaskusban sú-
lyos lelki gyötrődések közepette kínlódott vakon, étlen, szomjan, Isten 
Anániást küldte hozzá, hogy hirdesse neki a kegyelemről szóló jó hírt.

Hozzád is elküldi a maga prédikátorát. Ne vesd meg azért, hogy ő 
is csak olyan kegyelemre szoruló ember, mint te! Ne zárkózz el mon-
danivalója elől csak azért, mert olyan régi, sokszor ódonnak tetsző 
mondatokat mond! Isten követe ő. Neki ez nem méltóság, csak fele-
lősség, de neked kell, hogy méltóság legyen. Isten alázza bele magát 
nyomorult emberi alakjába. Nézz tehát rá úgy, amint meg van írva, s 
amint Pál is néz rájuk: „Mily szépek a békesség hirdetőknek lábai, a kik jókat 
hirdetnek!” Isten hozzád küldött követe ő.

4. Az apostol külön is lelkünkre köti, hogy hallgassuk a prédikáló beszé-
dét, tehát a prédikációt. Ez mindenekelőtt azt jelenti, hogy járjunk szor-
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galmasan az igehirdetési alkalmakra. Az Istennel való összeköttetés te-
lefonvonalát vágja el az az ember, aki nem jár rendszeresen templomba.

A templomban azonban sokféleképp lehet hallgatni. Lehet úgy 
hallgatni, hogy semmit sem hall meg az ember, s lehet hallgatni fi gyelő 
engedelmességgel. Sajnos ma is igaz az apostol szomorú megállapítá-
sa: „De nem mindenek engedelmeskedtek az evangyéliomnak.” (16. v.) És ma is 
helytálló a régi prófétai panasz: „Uram! Kicsoda hitt a mi beszédünknek?” 
Ne azzal a lelki beállítottsággal ülj tehát itt a szószék alatt, mely azon 
töpreng: Mit szólok én ehhez a prédikációhoz?, hanem azzal, mely arra 
fi gyel: Mit szól ez a prédikáció hozzám? S ha meghallod az üzenetét, 
ne azt fi rtasd, hogy értelmed józannak és megvalósíthatónak találja-e 
az igehirdetés követelését, hanem vállald engedelmesen!

Az ilyen engedelmes hallásnak van egy drága ajándéka: hit születik 
belőle. Tulajdonképpen ez a fi gyelő, engedelmes hallgatás maga is már 
hit. Előlegezett hit ez, melyet azután Isten az engedelmes életben mindig 
igazol utólag. Ne panaszkodjék tehát senki azért, hogy nincs hite, vagy 
hogy gyenge a hite, vagy hogy összeroppant a hite, ha elzárkózik azok 
elől az alkalmak elől, melyekben Isten hittel akarja őt megajándékozni!

Isten mindent megtett és megtesz azért, hogy mi megtartassunk. 
Csak rajtunk múlik, hogy megtartatunk-e. Ha megtartatunk, Istené 
a dicsőség, ha elveszünk, miénk a felelősség és a gyalázat. Az ég és a 
pokol között a kárhozat borzalmas szakadéka fölött csüngő bűnös 
sohasem azért zuhan alá, mert kevés volt az ereje, vagy túl súlyos volt 
a bűne, hanem mindig csak azért, mert nem ragadta meg Krisztusnak 
a magasból érte is lenyúló átszegezett kezét.

Ne lógj hát tovább hajszálon a kárhozat fölött! Hívd segítségül 
Krisztust! Krisztus nemcsak ura mindeneknek, hanem – amint meg 
van írva – kegyelemben is gazdag mindenekhez, akik őt segítségül 
hívják. Az is meg van írva: „Mert minden, a ki segítségül hívja az Úr nevét, 
megtartatik.” (13. v.) Bengel, a régi híres tudós és hívő bibliamagyarázó 
írta oda ehhez a vershez: Ez a „minden” szócska drágább, mint az 
egész világ. Ebben a szócskában mindenki benne van személyválogatás 
nélkül. Te is, én is. Kiálts hát segítségért! Úgy, ahogyan a 130. zsoltár 
írója kiáltott: A mélységből kiáltok Hozzád, Uram! Kiálts úgy, mint az 
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ereje fogytán levő szerencsétlen hegyi utas a szakadék fölött! Figyeld 
csak! Lépések zaja hallszik! Valaki jön feléd. A Megtartó, a szabadító, 
Krisztus. Most jön. Nézz fel hittel rá, s azután kapaszkodj erősen érted 
lenyúló szent kezébe! Bizonnyal megtartatol. Ámen.

Ne hagyd el Istent!
SZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE UTÁNI 2. VASÁRNAP – 1954. JÚNIUS 27.

„Vigyázván arra, hogy az Isten kegyelmétől senki el ne szakadjon; nehogy a 
keserűségnek bármely gyökere, fölnevekedvén, megzavarjon, és ez által sokan 
megfertőztettessenek. Ne legyen senki parázna vagy istentelen, mint Ézsau, a 
ki egy ételért eladta első szülöttségi jogát. Mert tudjátok, hogy azután is, mikor 
akarta örökölni az áldást, megvettetett; mert nem találta meg a megbánás helyét, 
noha könyhullatással kereste azt az áldást. Mert nem járultatok megtapintható 
hegyhez, és lángoló tűzhöz, és sűrű homályhoz, és sötétséghez, és szélvészhez, és 
trombita harsogásához, és a mondásoknak szavához, melyet a kik hallottak, kérték, 
hogy ne intéztessék hozzájok szó; mert nem bírták ki, a mi parancsolva volt: Még 
ha oktalan állat ér is a hegyhez, megköveztessék, vagy nyillal lövettessék le; és oly 
rettenetes volt a látomány, hogy Mózes is mondá: Megijedtem és remegek: hanem 
járultatok Sion hegyéhez, és az élő Istennek városához, a mennyei Jeruzsálemhez, 
és az angyalok ezreihez, az elsőszülöttek seregéhez és egyházához, a kik be vannak 
írva a mennyekben, és mindenek bírájához Istenhez, és a tökéletes igazak lelkeihez, 
és az újszövetség közbenjárójához Jézushoz, és a meghintésnek véréhez, mely jobbat 
beszél, mint az Ábel vére. Vigyázzatok, meg ne vessétek azt, a ki szól; mert ha azok 
meg nem menekültek, a kik a földön szólót megvetették, sokkal kevésbbé mi, ha 
elfordulunk attól, a ki a mennyekből vagyon…” ( Zsid 12,15–25)

A szent Isten és a bűnös ember szövetségre lépett egymással. A szövetség 
lényege az, hogy mindketten szívükbe fogadták egymást. A szent Isten 
szívébe fogadta a tőle elpártolt embert, s kegyelmet adott neki. A bűnös 
ember szívébe zárta az elhagyott Istent, és hűséget fogadott neki. Azt gon-
dolnók, hogy az édenkert elég lecke volt az ember számára ahhoz, hogy 
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elfelejthetetlenül megtanulja, mi a következménye annak, ha elhagyja 
Istent, s így ez a szövetség örök szövetség lesz. Sajnos nem így történt. Az 
ember még a maga kárán sem tanul. Ismételten, újra meg újra elhagyja 
Istent, elszakad az ő kegyelmétől, s ezért újra meg újra rászorul a fi gyel-
meztetésre: Ne hagyd el Istent! A mai szentlecke is ilyen fi gyelmeztetés. 
A szentíró, hogy mondanivalóját szemléletesebbé és felejthetetlenebbé 
tegye, két történeti példával illusztrálja tanítását. Az egyik Ézsau, a másik 
a Sinai-hegyi törvényadás története. Az elsőben az Istent elhagyó embert, 
a másodikban az ember által elhagyott Istent rajzolja elénk.

1. Az első történet Ézsau története, melyben az Istent elhagyó embert rajzolja 
elénk a szentíró.

Ézsau egy ételért eladta elsőszülöttségi jogát. Ez röviden Ézsau 
története. Igénk azonban éppen azt köti a lelkünkre mint a történet 
fi gyelmeztetését, hogy ez csak a végkifejlet. Istentől és a ő ajándékaitól 
sohasem egyszerre szakad el az ember. Bent a szív mélyén szakadnak 
el előbb a szálak. Csak a fi gyelmes szemlélő s a dolgok ismerője veszi 
észre. Olyan ez, mint a robbantás. Előbb meggyújtják a zsinórt, s azon 
lassan kúszik a tűz. Aki nem ismeri a helyzetet, azt gondolhatja, hogy 
csak egy meggyulladt zsineg az egész. Pedig a tűz egyszer – ha nem 
oltják – menthetetlenül odaér a robbantó töltethez, s akkor bekövet-
kezik a robbanás. A robbanás azonban nem ott kezdődött, amikor 
fülsiketítő hangot hall a fül, amikor sziklák repednek, s megindul a 
föld. Ez csak a végkifejlet. A robbanás ott kezdődött, amikor egy kicsi 
láng lobbant, s egy gyufaszál meggyújtotta a gyújtózsinórt.

Így vagyunk az Istentől való elszakadással is. Azzal kezdődik, hogy 
– amint az ige mondja – istentelen lesz az ember. Ezt a szót nem mai 
füllel kell hallgatnunk. Ma istentelen annyi, mint istentagadó. Régen 
istentelen az az ember volt, akinek az életéből, érdeklődési köréből ki-
esett Isten, aki tehát Isten és a lélek dolgai iránt érzéketlen. Isten ugyanis 
– talán szabad így mondani – illanó kincs. Őrizni kell. Vigyázni kell rá. 
Gondozni kell, különben egyszer csak szinte észrevétlenül eltűnik az 
életünkből. Ézsau is így járt. Nem törődött Istennel, s miközben bújta 
az erdőt és a mezőt, elveszítette Istent.
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Isten helye azonban nem marad üresen az emberi szívben. Betöltik a 
test kívánságai. Igénk is összeköti az istentelenséget és a paráznaságot. 
Nem csupán a házasságtörésre kell itt gondolnunk, hanem általában 
minden testi kívánságra. Ézsaunál is a gyomor uralmában jelentkezett 
ez a tünet. Az volt számára a fő, hogy tele legyen a gyomra, más nem 
érdekelte. Az igaz Isten kiesett az életéből, s istene lett a hasa ( Fil 3,19).

A folyamat nem áll meg itt. Ebben a testi beállítottságban – az ige 
szerint – felnevekedik az emberi szívben a keserűségnek gyökere, s 
megzavarja békességét. Ez érthető is. Az, akin úrrá lettek a testi kíván-
ságok, igényes ember. Az igényeket pedig sohasem tudja kielégíteni az 
ember. Az igények telhetetlenek. Gyorsabban nőnek, mint a kielégítési 
lehetőségek. Ezért lesz minden igényes ember előbb-utóbb elégedetlen, 
elkeseredett, sőt megkeseredett ember. Ézsau is így járt. Mikor hazajött 
a mezőről, irigykedve nézett otthon dolgozó testvérére, aki előtt ott 
párolgott az asztalon a friss vacsora, szerencsétlennek, kitaszítottnak, 
az élet kizsákmányoltjának érezte magát. Ennek a keserűségnek a gyö-
kere ott van minden emberi szív mélyén. Az istenfélő ember szívében 
azonban nem tud felnevekedni, ahol azonban megszürkül és ködbe 
vesz Isten, erőre kapnak a test kívánságai, ott egyszerre élni kezd ez 
a rejtett gyökér, felnevekedik, kidugja a fejét, s akkor egyszerre vége 
van a békességünknek.

Innen azután már csak egy lépés az Istennel való nyílt szakítás. Az 
elkeseredett embernél minden eladó. Isten is. Áron alul is hajlandó 
elkótyavetyélni. Nem kincs, nem érték többé a számára, csak szükség-
telen teher, amelytől egy könnycsepp nélkül meg tud válni. Ézsau is így 
gondolkodik: „Ímé én halni járok, mire való hát nékem az én elsőszülöttségem?” 
( 1Móz 25,32). Egy tál lencse többet ér, mint Isten és mind, ami vele jár. 
Előbb elhagyja, azután eladja Istent.

Mindez azonban még nem a vég. Még mindig megbánta, aki eladta 
Istenét. Még az is, aki nem egy nyomorult tál lencséért, egy kis jóllaká-
sért, tehát ilyen olcsón adta el, hanem sokkal nagyobb árért. „Mert mit 
használ az embernek, ha az egész világot megnyeri is, de az ő lelkében kárt vall?” 
( Mt 16,26) Rossz üzletet csinált. Ézsau is megbánta. Eljött az idő, mikor 
keservesen megsiratta, s bűnbánattal szeretett volna mindent rendbe 
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hozni, de nem sikerült. Atyja megbocsátott neki, később testvérével 
is megbékélt, Isten sem vetette el, de az elsőszülöttségi jogot végérvé-
nyesen elvesztette. Vannak dolgok, amelyeket a kegyelem sem reparál 
ki. A kegyelem mindig megbocsátja a bűnt, de nem mindig szünteti 
meg a bűn következményeit.

Látod, ezért kell csírájában elfojtani minden Istentől elszakadó 
mozdulatot, mert ide juthatok én is, ha nem vigyázok.

2. A második történet a Sinai-hegyi törvényadás, melyben az embertől elhagyott 
Istent rajzolja elénk a szentíró.

A Sinai-hegyi törvényadás nem egyoldalú parancsosztás volt. Is-
ten adta a parancsot, az ember pedig elfogadta. Kétoldalú szövetség 
köttetett tehát a Sinai-hegyen. Ebben a szövetségben Isten rettenetes 
Istennek mutatta magát. A szentíró nem győzi felsorolni a képeket, 
melyekkel Isten rettenetességét szemléltetni akarja: Olyan mozdít-
hatatlan s kemény, mint a hegy. Olyan perzselő, mint a lángoló tűz. 
Olyan titokzatos, mint a sűrű homály és a sötétség. Hangja úgy zúg, 
mint a szélvész, vagy amint a trombita harsog. Amit mond, az elhor-
dozhatatlan követelés. Az ember szeretné bedugni a fülét, hogy ne 
hallja, s könyörögni kezd: Ne szólj hozzám, Uram, rettenetes Isten! 
Aki közelít hozzá, halállal lakol. Még maga Mózes, Isten embere is 
így szól: „Megijedtem és remegek.” Mindez pedig nem költői képzelet 
vagy bűntudat szülte lidércálom, hanem történet. Így volt. Ilyennek 
mutatta magát Isten.

Ez az Isten személyes sértésnek veszi, ha valaki megszegi a szövet-
séget, és elpártol tőle. Azt mondja róla: megveti azt, aki szól (25. v.). 
Aki pedig megveti Istent, annak ez a fenyegetés jár: Nem menekülhetsz 
meg! (25. v.) Vigyázz! Ne merd elhagyni a rettenetes Istent!

A szentíró azonban mást és többet is tud mondani Istenről. A Sinai-
hegyi történet csak előkép volt, amely után jött a csodálatos valóság: a 
másik szövetség. A Sinai után a Sion hegye. Isten tehát nem tekintette 
az ember által felbontott szövetséget megszűntnek. Ember felmond-
hatta, ő nem bontja fel. Ember hűtelen lehetett hozzá, ő hű maradt, 
s új szövetséget kötött az emberrel. Ebben az új szövetségben nem a 
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fenségét mutatta meg, hanem a kegyelmét. Ennek az új szövetségnek a 
közbenjárója Jézus, az ő Fia. Az ő vére az új szövetséget megpecsételő 
vér, a meghintésnek vére, a bűnből megtisztító áldozati vér, mely job-
bat beszél, mint az Ábel vére. Ábel vére is az égre kiáltott, a Jézusé is, de 
az Ábelé Isten ítéletét hívta, a Jézusé Isten kegyelmét. Ábelé bosszúért 
kiáltott, Jézusé irgalomért.

Az ember eladta Istenét, Isten ellenben megvette az embert. Nem 
arannyal, nem ezüsttel, hanem szent Fiának drága vérével, ártatlan 
szenvedésével és halálával, hogy egészen az övé legyen. Nem alatt-
valója, hanem gyermeke, családtagja, aki vele lakik az élő Istennek 
városában, a mennyei Jeruzsálemben, az angyalok ezreivel a szentek 
seregében és egyházában.

Ha az elébb azt mondottam: Hogyan mered elhagyni Istent, aki 
ilyen rettenetes, most azt kérdezem: Hogyan tudod elhagyni Istent, aki 
ilyen kegyelmes; aki ennyire szeret, és ilyen hűséges hozzád? Hogyan 
tudod eladni azt az Istent, aki semmiért és senkiért sem hajlandó eladni 
téged és lemondani rólad?

Mindez nem csak egyéni kérdés. A szentíró világosan látja, hogy 
mint mindenben, ebben a kérdésben is sorsközösségben él az emberi-
ség. A szökött katona új szökevényeket teremt, s a poszton mindhalálig 
hű hős új hősöket szül. Az egyik elkezdi a megalkuvást, s eladja Istent, 
a másikban erre megszűnik a lelki gátlás, és ő is rálép a megalkuvás 
útjára. Az egyik bátran meri vállalni a kockázatot, mely az Istenhez való 
hűséggel jár, s erre a másik, már javában gyávuló ember is nekibáto-
rodik. Ezért írja az ige: „Vigyázván arra, hogy az Isten kegyelmétől senki el ne 
szakadjon; nehogy a keserűségnek bármely gyökere, fölnevekedvén, megzavarjon, és 
ez által sokan megfertőztessenek.” (15. v.) Vigyázz tehát magadra, de vigyázz 
másokra is! Vigyázz magadra másokért is, és vigyázz másokra maga-
dért is! Ne hagyd el Istent! Jézus vére az égre kiált, jusson el kiáltása a 
te lelkiismeretedhez is: Nézd, Isten nem hagyott el téged, ilyen Istent 
neked sem szabad elhagynod! Ámen.
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Tiéd, Uram, a dicsőség,
miénk orcánk pirulása
SZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE UTÁNI 3. VASÁRNAP – 1954. JÚLIUS 4.

„És hálát adok annak, a ki engem megerősített, a Krisztus Jézusnak, a mi Urunk-
nak, hogy engem hívnek ítélt, rendelvén a szolgálatra, ki előbb istenkáromló, 
üldöző és erőszakoskodó valék: de könyörült rajtam, mert tudatlanul cselekedtem 
hitetlenségben; szerfelett megsokasodott pedig a mi Urunknak kegyelme a Krisztus 
Jézusban való hittel és szeretettel. Igaz beszéd ez és teljes elfogadásra méltó, hogy 
Krisztus Jézus azért jött e világra, hogy megtartsa a bűnösöket, a kik közűl első 
vagyok én. De azért könyörült rajtam, hogy Jézus Krisztus bennem mutassa meg 
legelőbb a teljes hosszútűrését, példa gyanánt azoknak, a kik hiendenek ő benne 
az örök életre. Az örökkévaló királynak pedig, a halhatatlan, láthatatlan, egyedül 
bölcs Istennek tisztesség és dicsőség örökkön örökké! Ámen.” ( 1Tim 1,12–17)

Nincs érdekesebb dolog, mint ha valaki magáról beszél. Persze nem 
dicsekedve, mert az mindig bosszantó és visszataszító, hanem vallo-
másszerűen. Mindig van valami megrázó abban, amikor valaki feltárja 
őszintén előttünk a szívét, és elkezd vallani.

Ilyen önvallomás a mai ige is. Pál feltárja benne a szívét, s legben-
sőbb dolgairól beszél. Arról, hogy kicsoda vagyok én, s kicsoda szá-
momra Krisztus. Nincs az emberi szívnek ennél nagyobb titka, ennél 
bensőségesebb ügye. Pálnak sem, neked sem, nekem sem.

1. Mit vall Pál apostol erről a kérdésről: Kicsoda vagyok én?
A bűnösök közül az első, tehát a világ legnagyobb bűnöse. Ezt mondja 
magáról az apostol. Nem sokan merik utána mondani ezt az önvallo-
mást. El merik mondani ezt magukról azok, akik hencegnek a bűne-
ikkel. Vannak ugyanis ilyen kifi camodott lelkű emberek. A normális 
ember bujdosik a bűnével, mint ahogy Ádám és Éva is el akart rejtez-
ni vele. Az elvakult ember azonban dicsekedik vele. Imponálni akar 
magának s másoknak is azzal, hogy ő olyan nagy ember, olyan bátor, 
hogy még az Istentől sem fél, erkölcsi gátlásai nincsenek, felvilágoso-
dott ember, aki túlteszi magát a közvéleményen, s csak mosolyog az 
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erkölcscsőszök botránkozásán és sápítozásán. Ha tudná, hogy ilyen-
kor milyen utálatos, rögtön abbahagyná a hencegését. De nem tudja, 
s így még gyönyörködik abban, hogy a pokol kéngőzös levegője leng 
körülötte, s fertőzi meg a többi embert.

El merik mondani ezt magukról azok is, akik kétségbe vannak esve 
a bűneik miatt. Ezek nem dicsekednek, hanem szégyenkeznek, de nem 
bírják már takargatni szégyenüket. Belső kényszer hajtja őket, hogy 
beszéljenek a bűnökről. Olyanok, mint Júdás, akit belső kényszer hajt 
vissza a főpapokhoz, hogy elmondja rettenetes vallomását és önvádját: 
Vétkeztem, hogy elárultam az ártatlan vért. Szívtelenek, mint a főpa-
pok is, közönyösen hallgatják az ilyen vallomást, de akiben csak egy 
kis szív is van, megrendülve áll meg az ilyen ember előtt, s úgy néz rá, 
mint valami szerencsétlenség által összeroncsolt emberi testre.

Pál nem hencegni akar a bűneivel, a kétségbeesés sem hajtja gyónás-
ra, hanem pásztori szempontok vezérlik. Segíteni akar a bűnösökön. 
Ezért tárja fel a szívét. Nem félti a saját dicsőségét, sem Isten dicsőségét. 
Nem törődik azzal, hogy lesznek olyanok, akik szavaiból tőkét ková-
csolnak igehirdetése ellen és saját bűneik mentségére. Tudja, hogy a 
bűnösöknek, a vergődőknek erre a testvéri szóra van szükségük. Ezért 
nem beszél általánosságban, nem elégszik meg azzal, hogy kijelenti: 
én is bűnös vagyok…, hanem egészen konkrétan sorolja fel a bűneit.

Bűnlajstromát ezzel kezdi: Istenkáromló valék. Ez nem azt jelenti, 
hogy Pál piszkosszájú, káromkodó ember volt, hanem azt, hogy Jézus-
ról s benne Isten Fiáról megvető véleménye volt. Jézus az ő szemében 
hamis próféta, népámító, törvénytaposó, templomgyalázó, az egyház 
egységének megbontója, hívei pedig kiirtani való, közveszélyes em-
berek. Ma már világosan látja, hogy ez istenkáromlás volt. Krisztusról 
és a Krisztuséiról való lekicsinylő véleményünk Isten lekicsinylése.

Bűnlajstromát így folytatja: Üldöző valék. Nem elégedett meg azzal, 
hogy önmagától elűzte Krisztust, másokat is meg akart „szabadítani” 
Krisztustól. Úgy szimatolt a keresztyének után, mint a vadászkutya a 
vad után, s közben azt gondolta, hogy istentiszteletet cselekszik, míg 
Krisztust és az övéit üldözi. 

Erőszakoskodó valék – folytatja tovább. Nem elégedett meg szelle-

Turoczy.indd   229Turoczy.indd   229 2013.10.07.   13:16:012013.10.07.   13:16:01



230

TIÉD, URAM, A DICSŐSÉG,MIÉNK ORCÁNK PIRULÁSA 

mi fegyverekkel. Időfecsérelésnek tartotta, hogy próbálja meggyőzni 
és jobb belátásra bírni a keresztyéneket. Egyszerűen és sommásan így 
intézte el őket: Börtönbe velök!

Mindezt pedig azért cselekedte, mert – amint mondja –: tudatlan 
voltam. Mindenki nagy műveltségű embernek tartotta. Ő maga is okos 
embernek tartotta magát. Lenézte a keresztyéneket. Balgatagoknak 
tekintette őket. Magamagát érezte az igazság egyedüli képviselőjének, 
a keresztyének mind tévelygők voltak a szemében. Ma már világosan 
látja, hogy ő járt sötétben, s a keresztyének voltak a felvilágosodottak. 
Ő volt a tudatlan, s Krisztus megvetett népe volt bölcs.

Bűneinek konkrét felsorolását ezzel fejezi be: hitetlen voltam. Min-
denkinek az volt a véleménye, hogy fanatikus hitű ember. Önmaga is 
szigorú, komoly hívőnek tartotta magát. Ma már világosan látja, hogy 
aki Krisztust nem hiszi testben megjelent Istennek, személyes megvál-
tójának, az kívülről tudhatja az egész Bibliát, fél téglával döngetheti a 
mellét, hogy mennyire szereti egyházát, mégis hitetlen.

Ezeknek a tényeknek az alapján vallja Pál magáról azt, hogy bűnös. 
De miért állítja azt, hogy ő a világ legnagyobb bűnöse? Erre vonatko-
zólag nem ad közelebbi magyarázatot, de mindenki, aki becsületesen 
vizsgálja önmagát, könnyen megérti Pált. Ahol Isten Szentlelke vezérli 
az önvizsgálatot, ott mindig rájön az ember, hogy én vagyok a legna-
gyobb bűnös, mert magamról tudok a legtöbb bűnt, másoknál csak a 
nyilvánvalókat ismerem, magamnál a sötétség cselekedetei is nyilván-
valóak. Magamat látom a legnagyobb bűnösnek, mert egyedül magam-
nál ismerem a szív mélységeit, teljes romlottságát, másoknál mindez 
el van rejtve előlem. Magamat látom a legnagyobb bűnösnek, mert 
egyedül magamnál látom teljesen, mit cselekedett Isten azért, hogy 
megmentsen, kísértésekben megtartassam, gonosztól megőrizzen.

Miért nem mersz te is így vallani a bűneidről? Azért, mert nem 
tudsz úgy beszélni róluk, mint Pál: múlt időben, ezzel a szóval: valék. 
Csak az elintézett, felszámolt bűneiről mer beszélni az ember. Amiről 
nem mer beszélni, annak rabságában van még. Attól még nem szabad.
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2. Mit vall Pál erről a kérdésről: Kicsoda nékem Krisztus?
Mint a bűneiről, itt is egészen konkrét feleletet ad. Krisztus számára 
Krisztus, vagyis felkent, Messiás, Isten Fia. Ebben egyáltalán nem zavar-
ja őt, hogy nemzedékéhez olyan közel van még a történeti, az ember 
Jézus, az egyszerű galileai ács, az országutak poros vándora, az éhes 
és szomjas, a fáradt és friss, az örvendező és síró ember, a megkínzott 
és kivégezett „gonosztevő”. Sőt épp ebben nagy előtte Jézus, sőt épp 
ebben válik számára Krisztussá, Isten testet öltött fi ává.

Számára Krisztus a bűnösök megtartója, aki azért jött e világra, hogy 
megtartsa a bűnösöket, az olyanokat, mint éppen ő is. Nem a nagy 
tanító, ki isteni titkokat jelent ki, nem a nagy csodatevő, aki emberi 
nyomorúságokat old meg, hanem a bűnösök megtartója.

Krisztus azáltal tartja meg a bűnösöket, hogy evangéliumot hoz 
nekik. Ez az evangélium, ez a jó hír a könyörület. Isten megbocsát a 
bűnösnek. Nem győzi eléggé magasztalni ezt a kegyelmet. Azt mondja 
róla, hogy szerfölött megsokasodott. Tudja, hogy ez a kegyelem drága 
kegyelem. Jézus Krisztus vérébe került.

Számára Krisztus a nagy türelmű nevelő is. Saját magán tapasztalta 
teljes hosszútűrését. Nem fordult vele szembe, mikor ő szemben állt 
vele mint ellenség. A szeretet elfogyhatatlan türelmével ösztökélte 
egyre a megtérésre.

Számára Krisztus a nagy erőforrás. A mai igét is azzal kezdi, hogy 
hálát ad neki megerősítő kegyelméért. Krisztus nemcsak a múltját 
intézte el, nemcsak a bűneit bocsátotta meg és törölte el, hanem az új 
életben is gyámolítja. Mindenre van ereje Krisztusban, aki őt megerősíti.

Számára Krisztus az egyetlen, aki bízik benne. Nem bízik önmagá-
ban, mert ismeri önmagát. Nem bíznak benne a főpapok és farizeu-
sok, hiszen keresztyén lett. Nem bíznak benne a keresztyének, hiszen 
Krisztus-üldöző volt. Egyedül Krisztus bízik benne, hívnek ítéli őt, és 
szolgálatra rendeli.

Lehet-e ennél nagyobbat mondani emberről és Krisztusról: Én va-
gyok a semmi, Krisztus minden; én vagyok a legnagyobb bűnös, ő a 
még nagyobb kegyelmű Megtartó. Enyém a gyalázat, övé a tisztesség. 
Enyém orcám pirulása, övé a dicsőség. És mindez nem túlzás. Sem 
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egyik, sem másik vonatkozásban. Igaz beszéd és teljes elfogadásra 
méltó mindaz, amit Pál önmagáról mond, mindaz, amit Krisztusról 
vall. A történelem és az élet is példázza ezt. Tanúságuk szerint abban 
a bűnösben, aki megtér Krisztusához, csodálatos változás történik. 
Saulból Pál lesz. A mai evangélium bűnös asszonyából tisztességes 
nő. Az ingatag Simonból kőszikla Péter. A szenvedélyes Jánosból a 
szeretet apostola. A csaló Zákeusból a szegények bőkezű istápolója. A 
kivégzett latorból a menny örököse. És mindez nem csak volt így. Ma 
is így van. Ma is igaz ez a beszéd és teljes elfogadásra méltó. Belőled is 
lehet más ember. Belőlem is. Miért kínlódnál hát tovább bűneidben, 
jöjj Jézushoz! Kegyelem, erő és új élet vár reád is. Hidd el, hogy igaz 
ez a beszéd és teljes elfogadásra méltó! Luther is így beszél róla: Ez 
bizonnyal igaz. Próbáld meg, s te is igaznak fogod találni! Ámen.

A keresztyén ember szabadsága
SZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE UTÁNI 4. VASÁRNAP – 1954. JÚLIUS 11.

„Mert ti szabadságra hivattatok, atyámfi ai; csakhogy a szabadság ürügy ne legyen 
a testnek, sőt szeretettel szolgáljatok egymásnak. Mert az egész törvény ez egy 
igében teljesedik be: Szeresd felebarátodat, mint magadat.” ( Gal 5,13–14)

A Galáciabeliekhez írt levél a keresztyén ember szabadságlevele. Sza-
badságlevele annak van, akit felszabadítottak. Felszabadítani azt kellett, 
aki nem volt szabad. A keresztyén ember tehát nem születésétől fog-
va szabad ember, hanem felszabadított ember. Születésünktől fogva 
mindnyájan szolgák, a bűn rabszolgái vagyunk, s azok is maradnánk, 
ha nem könyörülne rajtunk a nagy Szabadító, Jézus Krisztus. Az ő 
irgalmából lettünk szabadok, és szabadok is maradunk, ha el nem 
játsszuk a szabadságunkat. Erről a szabadságról, annak nagy értéké-
ről, kísértéséről, megbecsüléséről, a vele való helyes élésről beszél Pál 
apostol a mai szentleckében is.

Miben áll a keresztyén ember szabadsága?
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1. A keresztyén ember szabad a bűntehertől.
A bűn ugyanis fárasztó teher. A bűneset története szerint a fáradtság 
a bűn következménye ( 1Móz 3,17–19). Isten az embert nem elfáradó 
és pihenésre, új erő gyűjtésére szoruló embernek teremtette, hanem 
fáradhatatlannak. Szervezetét nem lassan elkopó géppé alkotta, hanem 
javításra sohasem szoruló örökmozgónak. Csak a bűn hozta be erre a 
világra a munka fárasztó jellegét, a verítéket, az életterhet. Ezért a bűn 
a legnagyobb teher. Fárasztóbb, mint a legkimerítőbb robot. Tovább 
bírja az ember a legembertelenebb hajszát, mint a bűn terhét. Hama-
rább összeroskad lelkileg és testileg is ez alatt, mint az alatt.

Tudom jól, hogy ez nem mindig azonnal szembetűnő igazság. 
Sokan élnek bűnben, s egyáltalán nem érzik tehernek. Ez az állapot 
azonban a kábulat állapota. Olyan, mint mikor a teljesen kimerült 
ember valami izgató szert kap, s ettől eltűnik a fáradtsága, és tovább tud 
dolgozni. Olyan, mint mikor az észbontó fájdalom kínjaiban fetrengő 
embernek beadnak egy morfi uminjekciót, s attól elmúlik a fájdalom 
érzése. Kábulatban azonban nem lehet tartósan élni. Mindig nagyobb 
adag kell a mákonyból, hogy a kábulat állapota előidéztessék, s a mé-
reg egyre jobban aláássa az ember lelki és testi erejét. Egyszer azután 
kitör a baj, és összeomlik az ember. A mai embernek épp az az egyik 
legnagyobb baja, hogy nyugodtan tud bűnben élni, s nem veszi észre, 
hogy olyan, mint az állandó mámorban élő részeges. Ezért roppan az-
után össze, amikor egyszer vége a mámornak, és rászakad bűnei terhe. 
Akkorra már a bűn elvette békességét, és felemésztette minden erejét.

A bűn terhe alatt roskadozó emberhez lép oda a nagy Szabadító, 
Jézus, és leveszi róla a bűn terhét. Ennek egyetlen útja a kegyelem. 
Nincs más megoldás. Nem lehet másképp szabadulni a bűn terhétől, 
csak úgy, ha bocsánatot kapunk a bűneinkre. Ezt szerzi meg Jézus 
vére által számunkra a kereszten. Akármily súlyos a bűneid terhe, a 
golgotai kereszt tövében lehull válladról. Nem kell tovább cipelned. 
Megbocsáttatott, elvétetett. Szabad lehetsz, szabad!
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2. A keresztyén ember szabad a bűn szolgaságától.
A bűn nemcsak teher, hanem bilincs is. Nemcsak olyan batyu, melynek 
súlya mindennap nő, hanem börtön is, mely áthághatatlan falakkal 
vesz körül. Úgy vagyunk vele, mint a pille a pókhálóval. Ujjong, mi-
kor rátalál. Boldogan hintázza magát rajta, s észre sem veszi, hogy 
egyre jobban belebonyolódik. Csak amikor megunja a hintajátékot, s 
el akar repülni, akkor veszi észre, hogy nem lehet. Meg van kötözve, s 
a mélyből villogó szemmel, kaszáló lábakkal megindul feléje a halál. 
Mi is előbb játszunk vele, élvezzük, s csak későn vesszük észre, hogy 
úgy jártunk, mint az egyszeri nagy erejű kovács, aki arról volt híres, 
hogy olyan béklyókat tudott készíteni, melyeket a legerősebb ember 
sem tudott széttörni. Egyszer azután ő került a börtönbe, s mikor 
nagy magabízóan arra gondolt, hogy hatalmas erejével majd széttöri 
bilincseit, és megszökik, riadtan vette észre, hogy a saját maga által 
kovácsolt béklyóba verték, és nem tud megszabadulni. Mi is előbb 
úgy gondoljuk, hogy szabad vétkeznem, majd azt állapítjuk meg, hogy 
élvezet bűnt elkövetni, mikor azután egyszer megjelenik a bűnteher, 
és szeretnénk szabadulni a bűnből, akkor riadunk meg, hogy nem 
vagyok szabad, muszáj vétkeznem.

Ez azután az igazi nyomorúság. Ilyenkor a bűn nem csupán múl-
tam egyes cselekedetei, melyeket jó volna meg nem történtekké tenni, 
mert nagyon nyomnak, hanem penészes börtön, melynek ajtaja csak 
a vesztőhely, a kárhozat felé nyílik.

Ebbe a börtönbe lép be irgalmasan a nagy Szabadító. Magára vál-
lalja sorsunkat, mint egykor Barabbásét. Helyettünk megy a bitóra, mi 
pedig mehetünk a szabadságba. Akármennyire meg vagy is kötözve, 
szabad lehetsz, szabad!

3. A keresztyén ember szabad a félelemtől.
A bűn fárasztó teherré tette az életet, dohos börtönné a világot, s az 
ember szívét megtöltötte félelemmel. A bűneset előtt nem volt félelem. 
Az embernek nem kellett félnie Istentől. Úgy érintkezett vele, mint 
gyermek az édesatyjával. Nem kellett félnie a másik embertől, hiszen 
a friss szerelem ujjongása kötötte őket egymáshoz. Nem kellett félnie 
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az állatoktól, hiszen Isten nem teremtett vadállatokat, csak az ember 
bűne vadította el az állatokat is. Nem kellett félnie a természet csa-
pásaitól, hiszen a természet az ember uralma alá hajtott engedelmes 
eszköz volt. Mióta azonban bűn van e világon, tele vagyunk félelem-
mel. Mindentől és mindenkitől félünk. Még ott is, ahol semmi okunk 
sincs a félelemre. És ez nem is lehet másképp. Csak ahol istenfélelem 
van, ott van félelemmentes élet. Ahol nincs istenfélelem, ott úrrá lesz 
az emberen az állandó félelem.

Ebbe a remegő világba lép bele Jézus, a nagy Szabadító. Mellénk 
áll kegyelmével és hatalmával. Elrendezi bűneinket, s ezzel megbé-
kéltet Istennel, emberrel, önmagunkkal. Még a jövőtől való félelmet, 
az aggodalmat is elűzi szívünkből, s megtelíti szívünket gyermeki 
bizodalommal. Szegény meggyötört, beijedt, meggyávult, reszkető 
ember, halld meg az örömhírt: szabad lehetsz, szabad!

4. A keresztyén ember szabad a törvény igájától.
A törvény tulajdonképpen áldás. Ellensége a bűnnek, őre a rendnek, 
biztosítéka a társadalomnak, az ember a szíve mélyén mégis lázadozik 
ellene. Olyannak érzi a törvényt, mint a madár a kalitkát. Tulajdonkép-
pen sokkal jobb dolga van a kalitkában, mint lenne az erdőben. Nem 
szenved az időjárás viszontagságaitól, nem kell harcolnia a minden-
napi eledeléért, készen kapja legkedvesebb falatait, nem kell félnie a 
ragadozóktól… de nem szabad. Pár ugrás előre, hátra, jobbra, balra, 
fel, le… ez az egész szabadsága. Nem bonthatja ki a szárnyát, és nem 
szelheti a levegőt. Ezért menekül ki kalitkájából a legelső adandó al-
kalommal, s inkább választja a viszontagságos életet a szabadsággal, 
mint a kényelmeset szabadság nélkül.

Aki emlékezik még arra, hogy gyermekkorában milyen nehéz volt el-
hordoznia, hogy szülők, tanítók, rokonok, ismerősök, sőt ismeretlenek 
ajkáról mindig a törvény parancsoló vagy tiltó szava hangzott feléje: ezt 
kell, ezt nem szabad tenni, az tudja, hogy a törvénynek tényleg van igája.

Ehhez a törvény kalitkájába zárt emberhez lép oda Jézus, a nagy 
Szabadító. Kinyitja az ajtót, s megcsinálja azt a nagy csodát, hogy a 
madár a nyitott ajtó dacára önként bent marad. Nem érzi többé igának 
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a törvényt, mert nem kívülről rákényszerített idegen akarat az többé 
a számára, hanem a saját akarata. Számára nem életkorlát többé a 
törvény, hanem az Atya akarata, s ő erre mindig szíves készséggel 
mond igent. Szegény, törvény igája alatt roskadozó ember, halld meg 
az evangéliumot: szabadságra hívattál, szabad lehetsz, szabad!

5. A keresztyén ember nem szabad a bűnre.
Mint mindennek e világon, a szabadságnak is megvan a maga kísértése. 
Mint mindennel, a szabadsággal is vissza lehet élni. Két veszedelemre 
hívja fel az apostol a galáciabeliek fi gyelmét: A keresztyén ember nincs 
felszabadítva a test kívánságaira és a szeretetlenségre.

A test ugyanis, amint később ebben a fejezetben közelebbről is kifejti, 
a lélek ellen törekedik, ellenkezik vele ( 16–17. v.), s ezért a test kívánságait 
nem szabad véghezvinni. Nem dacára annak, hogy szabadok vagyunk, 
hanem épp azért, hogy szabadok maradhassunk. A test ugyanis ura-
lomra tör a lélek fölött, s ha itt nem vagyunk résen, egykettőre a test 
rabjai leszünk. Ezért oly irgalmatlan Pál a test kívánságaival szemben. 
Meg kell sanyargatni a testet, ha nem engedelmeskedik másképp ( 1Kor 
9,27). Luther is azt mondja, hogy mindennap vízbe kell fojtani.

A testnek egy kívánságát külön is kiemeli. A test uralomra tör a 
másik ember fölött. Ki akarja zsákmányolni, le akarja igázni ahelyett, 
hogy szeretettel szolgálna neki. Ebben a tekintetben a galáciabelieknél 
különösen is volt kifogásolnivaló ( 15. v.). A keresztyén ember szabad 
ember abban a tekintetben is, hogy nem rabja a saját igazának és jogá-
nak. Tudja gyakorolni a felebarát javára a jogáról való lemondás jogát 
is, amint Ábrahám is tette, mikor Lótnak engedte át a szétváláskor a 
választás jogát, s megelégedett az emberi mérték szerint rosszabbik 
résszel. Épp ez volt a szabadságának vizsgája. Épp ebben mutatta meg, 
mennyire szabad ember.

A mai szentleckéből származik Luther híres mondása a keresztyén 
ember szabadságáról: A keresztyén ember mindeneknek szabados 
ura, és nincsen senkinek alája vetve. A keresztyén ember mindenek-
nek készséges szolgája, és mindenkinek alá vagyon vetve. Ez így volt 
Luthernél. Vajon így van-e nálunk, Luther követőinél is? Ámen.
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Hívás bizonyságtételre
SZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE UTÁNI 5. VASÁRNAP – 1954. JÚLIUS 18.

„A hívők sokaságának pedig szíve-lelke egy vala; és senki semmi marháját nem 
mondá magáénak, hanem nékik mindenök köz vala. És az apostolok nagy erővel 
tesznek vala bizonyságot az Úr Jézus feltámadásáról; és nagy kegyelem vala mind-
nyájukon. Mert szűkölködő sem vala ő közöttük senki; mert valakik földek vagy 
házak birtokosai voltak, eladván, elhozák az eladottak árát, és letevék az apostolok 
lábainál: aztán elosztatott az egyesek közt, a mint kinek-kinek szüksége vala. József 
is, ki az apostoloktól Barnabásnak neveztetett el (a mi megmagyarázva annyi, 
mint Vígasztalás Fia), lévita, származása szerint ciprusi. Mivelhogy néki mezeje 
vala, eladván, a pénzt elhozá, és az apostolok lábainál letevé.” ( ApCsel 4,32–37)

Jézus Krisztus bizonyságtételre, tanúskodásra hívta követőit. Ígérettel 
biztatta s fenyegetéssel is unszolta övéit a bizonyságtételre. Azt ígérte, 
hogy aki vallást tesz róla az emberek előtt, ő is vallást tesz arról a mennyei 
Atya előtt, s azzal fenyegette meg a tanúskodástól húzódozókat, hogy 
aki megtagadja őt az emberek előtt, ő is megtagadja azt mennyei Atyánk 
előtt ( Mt 10,32–33). A bizonyságtétel tehát nem valami szép többlet a 
keresztyén hitben, amely szép, ha megvan, de ha nincs meg, akkor is 
lehet még azért az ember hívő, hanem egyenesen üdvdöntő kérdés. 
Üdvösségünk ugyanis azon fordul meg, hogy ama nagy napon elismer-e 
Jézus az övének, betakar-e kegyelme palástjával, vagy eltaszít magától, 
mint akit sohasem ismert. Jézus pedig világosan megmondotta, hogy 
ő csak a bizonyságtételt gyakorló hívők mellett tesz majd bizonyságot.

Ezt a bizonyságtételre való hívást erősítette meg azzal is, hogy pa-
ranccsá tette az övéi számára, mégpedig olyan paranccsá, melynek 
külön súlyt ad az a körülmény, hogy ez az ő utolsó parancsa, az ál-
dozócsütörtökön, mennybemenetele előtt kiadott missziói parancs.

Mai igénk azt mutatja, hogy az első keresztyének tényleg így is látták 
ezt a kérdést, és komolyan vették a bizonyságtételt. Háromfajta bizony-
ságtételről beszél a mai szentlecke: a száj, a kéz és a szív bizonyságtételé-
ről. Ezt a hármat tulajdonképpen csak elméletben lehet így elválasztani, 
mert a bizonyságtétel mindig az egész ember munkája, melyben szól a 
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száj, de a szív teljessége csordul ki belőle, amelyben cselekszik a kéz, de 
amit csinál, az a szív gyümölcse és a száj beszédének hitelesítő pecsétje. 
Ennek szem előtt tartásával vegyük mégis külön szemügyre mindegyi-
ket, hogy mindegyik tanulságát világosabban meglássuk.

1. A száj bizonyságtételét az apostolok példáján mutatja be igénk, kikről 
ezt mondja: „És az apostolok nagy erővel tesznek vala bizonyságot az Úr Jézus 
feltámadásáról; és nagy kegyelem vala mindnyájukon.” (33. v.)

Az ember azt gondolná, hogy a száj bizonyságtétele a legkönnyebb. 
Be lehet tanulni, s el lehet mondani úgy is, mint valami szajkó, papagáj 
vagy hanglemez. Ez igaz, de mégis a száj bizonyságtétele a legkocká-
zatosabb bizonyságtétel. A beszéd elárul, mint ahogy Péternek is azt 
mondta a szolgáló a főpap udvarán: A te beszéded elárul téged ( Mt 
26,73). Az embereknek kitűnő érzékük van ahhoz, hogy észrevegyék: 
színpadi produkció, dicsőségkereső szónoklat-e valamelyik prédikáció, 
vagy pedig igehirdetés; üres, lélektelen társadalmi szokás-e, kegyes 
frázis-e egy-egy mondat a beszélgetés közben, vagy onnan felülről 
jövő üzenet. Lehet, hogy a tartalomban nincs semmi különbség. Az 
egyik szóról szóra ugyanazt mondja, mint a másik, de az emberek 
mégis észreveszik az óriási különbséget. Az egyik erőtelen, a másikból 
sugárzik valami titokzatos, magával ragadó erő. Ezért mondja a mai 
ige, hogy az apostolok „nagy erővel tesznek vala bizonyságot”.

Kockázatos a száj bizonyságtétele, mert ezt verik leghamarább a 
fejünkhöz, ha más a száj és más az élet bizonyságtétele. Önmagunk 
ellen diktálunk vádlevelet, mikor bizonyságot teszünk, s ezt irgalmat-
lanul a fejünkre olvassák, mikor az legkevésbé kellemes számunkra.

Leginkább azonban azért kockázatos a száj bizonyságtétele, mert 
ez hívja ki leghamarább maga ellen e világ üldözését. Az apostolok is 
megtapasztalták már ezt. A templomkapuban kolduló sánta meggyó-
gyításához fűződő prédikáció után Pétert és Jánost elfogják, börtönbe 
zárják, s másnap a főpapok és a vének keményen megfenyegetik őket, 
hogy ne merjenek többé Jézusról prédikálni. Az apostolok azonban 
nem ijednek meg, hanem tovább végzik a bizonyságtevés szolgálatát az 
élő Jézusról. Nem fenegyerekeskedés ez vagy virtuskodás a részükről. 
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Nem arról akarnak bizonyságot tenni, hogy milyen bátrak ők, hanem 
arról, hogy Jézus él. Nem emberi indulat fűti őket, hanem belső kény-
szer. Nem tehetik egyszerűen, hogy amiket láttak és hallottak, azokat 
ne szólják ( 4,17–21). Hogyan merik ezt a kockázatot vállalni? Úgy, hogy 
mögöttük van az egész gyülekezet közbejáró imádsága ( 4,23–31), és 
fölöttük van az Úr nagy kegyelme.

Nyisd ki hát te is a szádat, és tégy bizonyságot arról, hogy Jézus él! 
Nem ékesszóló szónoklatot vár tőled az Úr, csak tanúskodást arról, 
amit te is láttál és hallottál. Próbáld meg, s meglátod, hogy mögötted is 
ott van az imádkozó egyház, mely azért könyörög, hogy az Úr szolgái 
meg ne gyávuljanak, hanem teljes bátorsággal szólják az Úr beszédét, 
s fölötted is ott van az Úrnak nagy kegyelme!

2. A kéz bizonyságtételét Barnabás példáján mutatja be mai igénk. Ez a 
Barnabás, eredeti nevén József, mai igénk idejében még nem volt az a 
neves férfi ú, akivé később lett az egyház missziói munkájában, de már 
akkor is felfi gyelt rá a gyülekezet. Erre mutat új neve. Barnabásnak 
nevezték el, ami annyit jelent: vigasztalás fi a. Nagyon tudott vigasz-
talni. Isteni ajándéka volt a vigasztalás művészete. Ahol ő megjelent, 
ott felszáradtak a könnyek, elültek a szív zajgó hullámai, megbékéltek 
az Isten és ember ellen lázadó lelkek, felnyíltak a szemek a titokzatos 
Isten utainak megértésére. Tudta jól, hogy vannak esetek, mikor nem 
elég a száj bizonyságtétele. Az éhes embernek nem szépen remegő or-
gonahang kell, hanem kenyér, a didergőnek nem kegyes szólam nyújt 
vigasztalást, hanem a meleg ruha. Az adakozó kéz bizonyságtétele kell 
nekik. Ezért, amikor látta az első keresztyén gyülekezetben közvetlen 
közelből a szegénységet, elhatározta, hogy segíteni fog rajtok. Volt neki 
egy mezeje. Lehet, hogy valahol külföldön, hiszen ő maga is Ciprus 
szigetéről való. Izrael földjén ugyanis a levitának nem lehetett földbir-
toka. Lehet, hogy épp akkor örökölhetett valakitől Izrael földjén, s a 
törvény szerint el kellett adnia. Akárhogyan állt is a dolog, tény az, hogy 
eladta a mezejét, s árát teljes egészében letette a tanítványok lábai elé, 
hogy helyezzék el a gyülekezeti szegénypénztárba, és segítsék belőle a 
szegény keresztyéneket. Kezének ez a mozdulata bizonyságtétel volt. 
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Az az egyszerűség, magától értetődöttség, mellyel a pénzt átadta, a 
könyörülő Jézus mozdulatává tette a Barnabás kézmozdulatát. Ebben 
is a vigasztalás fi a volt. A pénzből kenyér lett az éhes szájában, ruha 
a rongyos gyermeken, orvosság a beteg asztalán s csodálatos meleg a 
didergő szívben, az ajkakon pedig hálaadás született: Jézus él!

Schweitzer Albert, a híres hittudós, orvos, orgonaművész és zene-
történész, Európa egyik legkulturáltabb embere, a Nobel-díj kitünte-
tettje, már évtizedek óta az afrikai őserdőkben, Lambarénében él, s a 
bélpoklosok ápolására szenteli drága életét. Ő beszél a kezek evangéliu-
máról. A kezek bizonyságtétele a legmesszebb hangzó és legmélyebbre 
ható prédikáció. Miről prédikálnak a te kezeid? Arról-e, hogy minden 
szentnek maga felé hajlik a keze, vagy arról, hogy Krisztus átszögezett 
keze az egész világot magához öleli? Nem vagyon kell ehhez, hanem 
hit. Barnabás is csak akkor tudott így adni, mikor ő maga már hitet 
kapott Istentől. Nem féltette többé önmagát a szegénységtől azért, 
hogy másokat kimentsen a szegénységből.

3. A szív bizonyságtételét az első keresztyén gyülekezet példáján mutatja 
be igénk. Ezt mondja róla: „A hívők sokaságának pedig szíve-lelke egy vala; 
és senki semmi marháját nem mondá magáénak, hanem nékik mindenök köz 
vala. (…) szűkölködő sem vala ő közöttük senki…” (32. és 34. v.) Pedig az 
első keresztyén gyülekezet ekkor már nem kis gyülekezet, amelyben 
könnyen megvalósítható az ilyen testvéri közösség. ApCsel 4,4 szerint 
csak a férfi ak száma ötezer a gyülekezetben s ehhez jön még a nők 
száma. Ha akkor még nem is tolódott el úgy a hívők között az arány a 
nők javára s a férfi ak rovására, mint manapság, bizonyosra lehet ven-
ni, hogy legalább ugyanannyi lehetett a nők száma is, mint a férfi aké. 
Legalább tízezer lelkes gyülekezetről van tehát szó. És ez a sokaság 
mégis gyülekezet, és nem tömeg. Családi kör, melyben mindenki is-
meri a másikat, mindenki személyes viszonyban van a másikkal, tud-
ja aját-baját, s annak megoldására mindenét készséggel és örömmel 
bocsátja rendelkezésére. Ebben a hatalmas gyülekezetben senki sem 
érzi magát árvának, szürke porszemnek az élet országútján, itt min-
denki családtag, itt mindenkinek van otthona, hol meleg szív várja őt. 
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A hatalmas gyülekezet egy nagy szív volt. Látták ezt a kívülállók is, 
s megilletődéssel állapították meg: Mennyire szeretik ezek egymást! 
Bizonyságtétel volt ez arról kifelé és befelé, hogy Jézus él, s ahol ő él, 
ott szeretet él a szívekben.

Ez a szív azonban nem emberi szeretettel szeret, hanem a Krisz-
tuséval. Ezért tud fegyelmezni is. Naplopókat nem támogat, s a jóté-
konyság élősdi vámszedőit nem tűri. Fegyelmezett és rendezett a szív 
szeretetszolgálata. Az kap, akinek szüksége van rá, s úgy kap, amint 
kinek-kinek szüksége van rá (35. v.). Nem szívtelenség ez, nem is kor-
látozása a szeretetnek, hanem bizonyságtétel arról, hogy Isten eszköze 
a szív csupán. Engedd szóhoz te is a szívedet a bizonyságtételben!

Legyünk tanúi szívvel, szájjal, kézzel, lélekkel annak, hogy Jézus 
él! Ámen.

A keresztségben járjunk!
SZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE UTÁNI 6. VASÁRNAP – 1954. JÚLIUS 25.

„Eltemettetvén Ő vele együtt a keresztségben, a kiben egyetemben fel is támasztat-
tatok az Isten erejébe vetett hit által, a ki feltámasztá Őt a halálból. És titeket, kik 
holtak valátok a bűnökben és a ti testeteknek körülmetéletlenségében, megelevenített 
együtt Ő vele, megbocsátván minden bűnötöket, az által, hogy eltörölte a paran-
csolatokban ellenünk szóló kézírást, a mely ellenünkre volt nékünk, és azt eltette az 
útból, odaszegezvén azt a keresztfára; lefegyverezvén a fejedelemségeket és a hatal-
masságokat, őket bátran mutogatta, diadalt vévén rajtok abban.” ( Kol 2,12–15)

A keresztség a legelhanyagoltabb szentség. Nem az igénybevétel szem-
pontjából, mert még ma is sokkal többet keresztelünk, mint konfi r-
málunk, és sokkal többet konfi rmálunk, mint ahány rendszeresen 
úrvacsorázó tagja van gyülekezetünknek. Ott bontakozik ki előttünk a 
keresztség lekicsinylése, ha azon kezdünk gondolkozni, hogy vajon mi-
ért is kereszteltetik meg szülők a gyermekeiket. Az egyik hagyományos 
megszokásból, a másik társadalmi illendőségből, a harmadik a gyermek 
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születése fölötti öröm ünnepét látja benne, a negyedik az egyházhoz 
való tartozásáról akar vele bizonyságot tenni, nagyon kevesen vannak, 
akik meg tudnának felelni arra a kérdésre: Mit ád vagy használ a szent 
keresztség? Pedig Luther a Kis kátéban már a gyermektől elvárja, hogy 
erre a kérdésre meg tudjon felelni.

Újabban – hála Istennek – nagyobb hangsúly esik már a keresztség-
re. Nem zugolyában történik már, hanem a legtöbb helyen a gyülekezet 
előtt istentiszteleti keretben. Nemcsak a keresztmama és a bába jelenik 
meg a szent cselekménynél, hanem egyre többször a keresztapa és a 
szülők is. A teológiánkban is egyre fontosabb szerepet kap a keresztség, 
mindennapi keresztyénségünkben azonban még mindig nem jelent 
életformáló erőt. Ennek egyszerű jele, hogy azt mindenki meg tudja 
mondani, mikor született, de nagyon kevesen vannak, akik meg tudnák 
mondani, hogy mikor keresztelték meg őket. Mai szentleckénk épp 
azt tárja elénk, hogy a keresztség nem csupán egyszeri történeti tény 
az életünkben, hanem állandó életformáló erő. Nem elég tehát, hogy 
meg vagyunk keresztelve, hanem a keresztségben járnunk is kell!

1. Járjunk úgy, mint akiket Isten Jézus Krisztus által a keresztségben megszaba-
dított a bűntől!

„Eltemettetvén Ő vele együtt a keresztségben” – így kezdődik a szentlecke. 
Amikor az apostol ezt írja, a keresztelésnek alámerítéses formája lebeg 
kép gyanánt a szeme előtt. Az alámerítéses keresztelésnél az ember 
teste elmerül a vízben, mintha belefulladt volna. El van temetve a hul-
lámsírban. Így temet el Isten minket a keresztségben Jézus Krisztus 
halálába. Kegyelmében elfogadja azt, ami a kereszten Jézussal történt, 
mintha velem történt volna. A keresztségben tehát Jézus Krisztussal 
együtt meghaltam e bűnös világ számára. Így néz a keresztségemre 
Isten, de vajon így nézek-e rá én is?  Róm 6,11 szerint gondolok-e arra, 
hogy a keresztségben meghaltam a bűnnek? Ennek a ténynek tudatá-
ban járok-e? Történeti tény-e ez csupán számomra vagy életformáló 
erő? A keresztségben járok-e? Meghalok-e szünet nélkül mindennap 
újra meg újra e bűnös világ számára?

A halott érzékszervei nem működnek. Nem lát, nem hall, nem érez. 
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Ha tehát a bűn be akar lopakodni a szemeden keresztül, szedd össze 
magad, s mondd azt: Meghaltam, el vagyok temetve, nem látok! Ha a 
füledbe suttog csábító szavakkal e világ, szedd össze magad, s mondd azt: 
Meghaltam, el vagyok temetve, nem hallok! Ha izgatni akar a sorsod, ha 
bántanak az emberek, ha óembered lázadni akar, szedd össze magad, s 
mondd azt: Meghaltam, el vagyok temetve, nem érzek semmit, a halott 
nem reagál arra, hogy mit csinálnak vele! Ezt jelenti a keresztségben járás. 
Erre tanít Luther a Kis kátéban, mikor arra fi gyelmeztet, hogy a keresztség 
azt jelenti, hogy óemberünk megtérés és mindennapi bűnbánat által 
vízbe fojtassék. Isten a keresztségben eltemetett Jézus Krisztus golgotai 
halálába, ne támaszd fel újra meg újra, amit Isten eltemetett, hanem járj 
a keresztségben, élj úgy, mint aki meghalt e bűnös világ számára!

2. Járjunk úgy, mint akiket Jézus Krisztus által Isten a keresztségben megszaba-
dított a haláltól!

Így folytatja az apostol a szentleckét: „…a kiben (tudniillik Jézus 
Krisztusban) egyetemben fel is támasztattatok az Isten erejébe vetett hit által, 
a ki feltámasztá Őt a halálból. És titeket, kik holtak valátok a bűnökben és a ti 
testeteknek körülmetéletlenségében, megelevenített együtt Ő vele, megbocsátván 
minden bűnötöket…”

Az apostol szerint a keresztelés nemcsak nagypéntek, hanem húsvét 
is, nemcsak halál, hanem feltámadás is, nemcsak temetés, hanem élet 
is. Isten a keresztségben nemcsak a felfeszített, meghalt és eltemetett 
Krisztussal egyesíti az embert, hanem a feltámadottal is. Úgy tekint 
tehát reá, mint aki Krisztussal és Krisztusban meghalt és feltámadott, 
akin nincs többé hatalma a halálnak. Így néz a keresztségemre Isten, 
de vajon így nézek-e én? Gondolok-e arra, emlékezem-e rá, tudatá-
ban vagyok-e annak, hogy nem vagyok rabja többé a halálnak? De 
hát nekem is meg kell egyszer halnom? Igen! De a halál csak annak 
a számára borzalmas, akinek nincs bűnbocsánata. Az ilyen embert 
a halálban utolérik a bűnei, s szívét eltölti a félelem az Istennel való 
találkozástól, a nagy leszámolástól. Akinek azonban bűnbocsánata 
van, annak számára a halál boldog hazaérkezés. Számára fullánkjától 
megfosztott kígyó a halál. Nemcsak akkor, amikor érte jön el, hanem 
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akkor is, amikor szeretteit ragadja el. Minél jobban szereti azt, akit el-
ragad tőle a halál, annál szabadabb az önmaga sajnálkozásától, s annál 
jobban eltölti szívét az öröm afölött, hogy akit szeret, annak most jó 
dolga van. Szabad a halál rémuralmától akkor is, mikor halálos ágyán 
szeretteitől búcsúzik. Tudja, hogy csak az Isten nélkülözhetetlen, akit 
pedig övéi nem fognak nélkülözni akkor sem, ha neki el kell hagynia 
őket. Ezt jelenti: keresztségben járni. Vallod-e, éled-e: Meg vagyok 
keresztelve, szabad vagyok immár a haláltól?!

3. Járjunk úgy, mint akiket Isten Jézus Krisztus által a keresztségben megszaba-
dított a kárhozattól!

Így folytatja az apostol a szentleckét: „…az által, hogy eltörölte a paran-
csolatokban ellenünk szóló kézírást, a mely ellenünkre volt nékünk, és azt eltette 
az útból, odaszegezvén azt a keresztfára…” Az a kegyelem, melyben Isten a 
keresztségben részesít, az a szabadság, melyre felszabadít minket, drága 
kegyelem és nagy árat követelő szabadság. Ára a keresztfa.

Egy képpel teszi az apostol szemléletessé mondanivalóját. A kép az 
eladósodott ember képe. Gátlás nélkül veszi fel a kölcsönöket. Sohasem 
számolja össze, hiszen nem is tartja nyilván adósságát. Ha egy-egy pil-
lanatra fel is villan előtte a sejtelem: nem lesz jó vége ennek, elhessegeti 
a kellemetlen gondolatot, s naivan valami csodás kibontakozásra vár, 
ami majd mindent elrendez. Talán egy örökségre vagy egy főnyere-
ményre. A csoda azonban elmarad, a csőd azonban bekövetkezik. A 
hitelező, aki folyószámlát vezet az adósságokról, egyszer benyújtja 
a számlát. Tagadni nem lehet. Minden kötelezvényen ott van a saját 
aláírása. Bekövetkezik a szégyen, a bukás, a csőd, az adósok börtöne.

Az embernek ilyen adóssága vagy – amint a teológia nyelve kife-
jezi – vétkes tartozása bűn. Minden lelkiismeret-furdalás, mely elfog 
Isten parancsolatainak megszegésekor, minden kárhoztatás, mely-
lyel a gonoszt elítéljük, minden vágyódás, mellyel a tisztaság után 
sóvárgunk, minden elhatározás, mellyel meg szeretnénk térni, mind 
egy-egy elismerése ennek a vétkes tartozásnak, saját kezű aláírása az 
adóslevelünknek. Ez az adóslevél a nagy vádló, a Sátán birtokában van, 
aki bőkezűen biztat új meg új kölcsönre, tékozlásra, játssza a nagy jó-
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akaró támogatót, míg egyszer azután előáll a kifi zethetetlenre felnőtt 
adóslevéllel, s irgalmatlanul visz az adósok börtönébe, a kárhozatba.

Ezt az adóslevelet Krisztus kifi zette. Életét adta oda érte. Vérével 
írta rá: Ki van fi zetve, s azután az adóslevelet odaszegezte a kereszt-
fára. Átlyukasztotta. Érvénytelenítette. Nincsen immár többé semmi 
kárhoztatásuk azoknak, akik a Krisztus Jézusban vannak.

Ezt jelenti: keresztségben járni. Gondolsz-e arra, hogy nem szabad 
folytatni azt az adósságcsinálást, melyet Krisztus vérével rendezett? 
Meg vagyok keresztelve. Megszabadultam a kárhozattól. Nem szabad 
visszamennem oda, ahonnan megszabadultam!

4. Járjunk úgy, mint akiket Isten Jézus Krisztus által a keresztségben megszaba-
dított az ördögtől! 

Szentleckénk utolsó verse így szól: „…lefegyverezvén a fejedelemségeket 
és a hatalmasságokat, őket bátran mutogatta, diadalt vévén rajtok abban.” Az 
apostol tehát úgy néz a keresztségre, mint az ördög vereségére, Krisztus 
diadalára. A kép, melyben ezt szemléletesen látja s láttatni akarja, a dia-
dalmenet képe. A diadalmenetben a győztes király a legyőzött királyokat 
láncra fűzve viteti maga előtt, s így vonul be az ujjongó nép sorfala között 
székvárosába. Az ellenséges fejedelmességek és hatalmasságok tehát 
nem haltak meg, de meg vannak fékezve, le vannak igázva. Nincs hatal-
muk többé. Így néz Isten a keresztségre. A megkeresztelt embert Jézus 
Krisztus, aki azért jött, hogy az ördög munkáit lerontsa, kiszabadította 
az ördög igájából, s a magáévá tette. Így nézek-e én is reá? Úgy nézek-e 
az ördögre, mint valami megfékezett fenevadra, láncra vert oroszlánra, 
mely félelmetesen vicsoríthatja rám fogait, de nem árthat nekem, mert 
én a Krisztusé vagyok? Erőt ad-e nekem a keresztségemre való gondolás 
a Sátán elleni harcban? Mert ezt jelenti: járni a keresztségben.

Arról beszélt nekünk a mai szentlecke, hogy mi történt velünk a 
keresztségben, s minek kellene történnie a keresztség után bennünk, 
hogy mit cselekedett Isten a keresztségben, és mit cselekedett az ember 
a keresztséggel. Ne rontsuk le azt, amit a keresztségben Isten épített, 
a keresztség utáni s keresztségünkkel nem törődő életünkkel! Járjunk 
a keresztségben! Ámen.
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Örök életünk van
SZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE UTÁNI 7. VASÁRNAP – 1954. AUGUSZTUS 1.

„Ha elfogadjuk az emberek bizonyságtételét, az Isten bizonyságtétele nagyobb: 
mert az Isten bizonyságtétele az, a melylyel bizonyságot tett az ő Fiáról. A ki hisz 
az Isten Fiában, bizonyságtétele van önmagában. A ki nem hisz az Istennek, ha-
zuggá tette őt; mert nem hitt abban a bizonyságtételben, a melylyel bizonyságot 
tett Isten az ő Fiáról. És ez az a bizonyságtétel, hogy örök életet adott nékünk az 
Isten, és ez az élet az ő Fiában van. A kié a Fiú, azé az élet: a kiben nincs meg 
az Isten Fia, az élet sincs meg abban. Ezeket írtam néktek, a kik hisztek az Isten 
Fiának nevében, hogy tudjátok meg, hogy örök életetek van, és hogy higyjetek az 
Isten Fiának nevében.” ( 1Jn 5,9–13)

János apostolnak igen a szívén feküdt, hogy Isten népe tudatában 
legyen annak, hogy örök élete van. Ez volt irodalmi munkásságának 
a célja is.  Jn 20,31-ben így fogalmazza meg evangéliuma megírásának 
célját: „Ezek pedig azért irattak meg, hogy higyjétek, hogy Jézus a Krisztus, az 
Istennek Fia, és hogy ezt hívén, életetek legyen az ő nevében.” A mai szentlecke 
szerint első levelét is ezért írja: „Ezeket írtam néktek, a kik hisztek az Isten 
Fiának nevében, hogy tudjátok meg, hogy örök életetek van…” Ami János evan-
géliumának és első levelének célja, az a mai igehirdetés célja is. Azért 
prédikálunk ma, hogy tudjátok meg, hogy örök életetek van.

1. Örök életünk van. Ezt a Biblia szóhasználata szerint csak azok mond-
hatják el, akik hisznek Jézus Krisztusban, mint Isten Fiában, de a mai 
szóhasználat szerint s a Biblia tanítása alapján elmondhatja, sőt el is kell 
mondania minden embernek. A Biblia szóhasználata szerint ugyanis 
az örök élet az üdvösség, a mai világ szóhasználata szerint pedig egy-
szerűen csak öröklét. Örök léte pedig a Biblia tanítása alapján minden 
embernek van, hívőnek s hitetlennek, a „jónak”, gonosznak egyaránt.

Tehát: örök életünk van. Más és több ez, mint az energia megmaradá-
sának elve, mely szerint az élet mozgató ereje, az energia, sohasem szűnik 
meg, legfeljebb átváltozik. – Más és több ez, mint az élet átminősülésének 
törvénye, mely szerint a növényt megeszi az állat, ezzel a növény meghal 
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ugyan, de élete átminősül, s magasabb síkon él tovább, állati élet lesz 
belőle. Az állatot azután megeszi az ember, s ezzel az állat maga meghal 
ugyan, de élete szintén átminősül, s magasabb életformában él tovább, 
emberi élet lesz belőle. Az embert azután megeszik a férgek. Ezzel az 
ember maga ugyan meghal, de teteméből fű nő ki s bogár támad, a benne 
levő élet tehát nem szűnik meg, csak átminősül növényi és állati életté, és 
ezzel kezdődik megint elölről a körforgás. – Mindennél sokkal többről 
van itt szó. Nem arról van szó, hogy az élet maga megsemmisíthetetlen, 
az élet soha sem hal meg, legfeljebb az élő egyedek pusztulnak el, de 
maga az élet megmarad. Arról van itt szó, hogy az én életem marad meg 
mindörökké, én maradok meg, nekem van örök életem.

Hiába mond ellent ennek a betegség, öregség, a halál s a temető. 
Nem változtat rajta teológusok vitája sem. Vannak ugyanis, akik azon 
vitáznak, hogy mi történik az emberrel a halál után a meghalás és a 
világvége közötti, úgynevezett közbeeső időszakban. Egyesek szerint 
a test elporlad, a lélek pedig valahol aludva várja a nagy ébresztő szót. 
Mások szerint mind a test, mind a lélek meghal, s a világvégén Isten 
mindenkit feltámaszt új teremtésképp. Mindkét vitázó fél azonban látja, 
hogy akármi történik is a közbeeső időben, nekünk örök életünk van. 

Honnan tudjuk? A szentlecke szerint Isten bizonyságtételéből. Ez 
az a bizonyságtétel, hogy örök életet adott nekünk az Isten (11. v.), s 
ha a mindennapi életben az általunk nem látott dolgokat illetően elég 
nekünk az emberek bizonyságtétele, akkor ebben a tekintetben is elég 
kell, hogy legyen nekünk Isten bizonyságtétele.

2. Örök életünk van, de van-e örök üdvösségünk? Itt válik azután a kérdés fe-
szélyező és kellemetlen kérdéssé. Itt e földön ugyanis együtt fut minden 
ember örök élete, a halálban azonban kétfelé válik az út. Az egyik az 
üdvösségre, a másik a kárhozatra, vagy – amint Jézus mondja a Hegyi 
beszédben ( Mt 7,13–14) – az egyik az életre, a másik a veszedelemre visz. 
A kettő közül az egyikben kell töltenem majd az örökkévalóságot. Hol 
töltöm az örökkévalóságot?

Az ember mindent elkövet, hogy kiverje a fejéből a pokol lehe-
tőségét. A hitetlen egyszerűen tagadja létét. Mintha a tagadás meg is 
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szüntethetné létét! Még a hívők között is vannak, akik nem tudnak be-
lenyugodni abba a ténybe, hogy van pokol. Összeegyeztethetetlennek 
tartják Isten irgalmasságával, s különböző szentírási helyekre hivat-
kozva azt állítják, hogy Isten végtelen kegyelme utóvégre is megtalálja 
annak módját, hogy minden ellenállást legyőzzön, megszüntesse azt 
a diszharmóniát, melyet a bűn vitt bele a teremtés világába, s végre 
mindeneket helyreállítson. Ez a teljes helyreállításról vagy helyreho-
zatalról szóló tan (Prőhle: A hit világa). Vallói között vannak nagyon 
komoly hívők is, de persze olyanok is, akik csak a maguk és mások 
nyugtalanságát szeretnék kivédeni azzal, hogy bibliai alapon vonják 
kétségbe a pokol létét. Tudjuk, hogy a római egyház is kivezető utat 
keres a pokolból a tisztítótűzről szóló tanításában. 

Isten bizonyságtétele azonban világos: Van mennyország, s van 
pokol. Van üdvösség, és van kárhozat. Mindegyik ember számára 
azonban csak az egyik lehet az örök élet. Vagy-vagy. Van-e neked 
örök üdvösséged?

3. Lehet-e ezt tudni? – merül fel azonnal a kérdés. S azonnal készen van az 
igazolása is annak az állításnak, hogy ezt pedig nem lehet tudni. Még a 
mai szentleckére is lehet hivatkozni: „Ez az a bizonyságtétel, hogy örök életet 
adott nékünk az Isten…” (11. v.) Az üdvösség és kárhozat tehát Isten aján-
déka, ez az ajándék pedig majd csak az utolsó napon lesz nyilvánvalóvá. 
Az üdvösség és kárhozat tehát az utolsó dolgok közé tartoznak, mi 
pedig nem lehetünk az utolsó dolgok titkainak ismerői. Nem a mi dol-
gunk tudni azokat, amiket Isten a maga hatalmába helyezett. Nem a mi 
dolgunk? De hát van-e még valami a világon, ami ennyire a mi dolgunk 
lenne? Tudom, hogy Istent szíve mélyéig érdekli, egyenesen a keresztfa 
áldozatáig érdekli az a kérdés, hogy én üdvözülök-e, vagy pedig elkárho-
zom, de azért talán szabad istenkáromlás nélkül azt mondani, hogy ez a 
kérdés végeredményben mégis elsősorban az én kérdésem. Még Istennél 
is inkább az én kérdésem. Utóvégre én kárhozom el, s nem más. Ez a 
kérdés tehát nem a kíváncsiság kérdése a részemről, hanem létkérdés.

Nem is hagy sötétségben minket Isten ebben a kérdésben. János 
apostol is tudja, hogy ezt lehet tudni. Ezért írja levelét, hogy „tudjátok 
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meg, hogy örök életetek van”. Pál apostol is tudja. Sok kijelentése közül csak 
egyet említek: „…végezetre eltétetett nékem az igazság koronája, melyet megád 
nékem az Úr ama napon, az igaz Bíró…” ( 2Tim 4,8) Luther is tudja, hogy 
ezt lehet tudni. Az egész reformáció az ezért a tudatért való harcból 
született meg. Az volt Luther nagy kérdése: Hogyan találhatom meg a 
kegyelmes Istent?, s erre a kérdésére találta meg a feleletet az evangéli-
umban. Az üdvbizonyosság tehát nem szektás kérdés, hanem bibliás 
kérdés, a mai szentlecke kérdése: Tudjátok-e, hogy örök életetek van? 
Ne bújj el tehát e kérdés elől semmiféle elvi elködösítésbe! Nem más-
ról, hanem rólad van szó. Ne védd ki a kérdés kellemetlenségét azzal, 
hogy még a célig minden el is veszhet. Arra felelj, hogy most van-e 
üdvbizonyosságod! Ha a halál most tenné időszerűvé számodra ezt a 
kérdést, hová jutnál?

4. Miből lehet ezt tudni? Semmi esetre sem a magunk erkölcsi állapota 
alapján. A legtöbb ember pedig erre építi fel az üdvbizonyosságát. Ezek 
az úgynevezett „jó” emberek, akik még a halálos ágyukon is az érdeme-
ikre hivatkoznak, arra, hogy nem loptak, nem hazudtak, becsületesek 
voltak, talán még vallásosak is. Önmagukat áltató, elbizakodott embe-
rek, akikre rettenetes csalódás vár, ez a krisztusi mondás: Távozzatok 
el tőlem, soha sem ismertelek titeket! ( Mt 7,23) Aki a maga erkölcsi 
állapotát és Isten szentségét öncsalás és kendőzés nélkül szemléli, 
annak csak kárhozatbizonyossága lehet.

A mai ige szerint azok, akik hisznek Isten Fiában, Isten bizonyság-
tételéből tudhatják, hogy van örök üdvösségük. Isten az ő Fiáról azt a 
bizonyságot tette, hogy ő a Megváltó, ő ama bárány, aki hordozza a 
világ bűneit. Feltámasztatásakor nem mennyei szózattal vagy emberi 
ajkakon megszólaló isteni üzenettel, hanem egy történeti ténnyel tett 
bizonyságot amellett, hogy Fiának bűneinkért való halálos elégtételét 
elfogadja, hogy meg vannak bocsátva a bűneink, és szabad az út az 
elveszített paradicsomba. Ehhez a külső bizonyságtételhez járul a hívő 
lelkében a Szentlélek belső bizonyságtétele. „A ki hisz az Isten Fiában, 
bizonyságtétele van önmagában.” (10. v.) A hívő számára ezek az igebeli, 
történeti és tapasztalati bizonyságok adják az alázatos üdvbizonyossá-
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got: Meg vannak bocsátva a bűneim. Isten kegyelmébe fogadott. Örök 
életem van. El tudod-e mindezt mondani te is?

Azt mondottuk, hogy ez a kérdés elsősorban ránk tartozik, az 
ember kérdése, végül azonban mégis rá kell mutatni arra, hogy ez a 
kérdés mennyire Isten kérdése is. Nagyon keményen fejezi ki magát 
az apostol: „A ki nem hisz az Istennek, hazuggá tette őt; mert nem hitt abban 
a bizonyságtételben, a mellyel bizonyságot tett Isten az ő Fiáról.” (10. v.) Az 
az úgynevezett „hívő” tehát, akinek nincs Krisztus váltságán alapuló, 
alázatos, önmagát elítélő s Isten kegyelmét magasztaló üdvbizonyos-
sága, nemcsak önmagát szegényíti meg ezzel, hanem meghazudtolja 
Istent, az igazság Istenét is. Tehát vagy üdvbizonyosság, vagy Isten 
meghazudtolása. Ki lenne olyan botor, hogy ebben a választásban 
nem az üdvbizonyosságot választaná!

Azért prédikáltam ma néktek ezeket, akik hisztek Isten Fiának ne-
vében, hogy tudjátok, hogy örök életetek van. Nem lesz, hanem van! 
Ámen.

A szeretet parancsa
SZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE UTÁNI 8. VASÁRNAP – 1954. AUGUSZTUS 8.

„Mindaz, a ki hiszi, hogy Jézus a Krisztus, Istentől született; és mindaz, a ki szereti 
a szülőt, azt is szereti, a ki attól született. Abból ismerjük meg, hogy szeretjük az 
Isten gyermekeit, hogyha az Istent szeretjük, és az ő parancsolatait megtartjuk. 
Mert az az Isten szeretete, hogy megtartjuk az ő parancsolatait; az ő parancsolatai 
pedig nem nehezek.” ( 1Jn 5,1–3)

Az életnek van csalhatatlan jele. Az ájult ember olyan, mint a halott, de 
ha föléje hajolunk, hallani lehet, ahogy lélegzik, és ki lehet tapintani, 
hogy dobog a szíve, tehát él. Az újjászületett életnek is van ilyen jele. 
János apostol az újjászületett életnek a következő csalhatatlan jeleit 
sorolja fel: hit Jézusban mint Krisztusban és szeretet Isten és Isten 
gyermekei iránt. Aki tehát hisz Jézus Krisztusban mint Isten Fiában és 
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az ő személyes Megváltójában, s aki szereti Istent, mint édes atyját, az 
embereket pedig mint testvéreit, az Istentől született. Három ismerte-
tőjelt sorol fel tehát az apostol, ez a három azonban tulajdonképpen 
egy, mert együtt jár, elválaszthatatlan, szerves összefüggésben van 
egymással. Aki hiszi, hogy Jézus a Krisztus, a Megváltó, az lehetetlen, 
hogy ne szeresse az Atyát, aki úgy szerette ezt a világot, hogy egyszü-
lött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete 
legyen. Aki pedig szereti a szülőt, lehetetlen, hogy azt is ne szeresse, 
aki attól született, Isten szeretetével tehát együtt jár Isten gyermekeinek 
a szeretete. Úgy összetartoznak, mint a fánál a gyökér és a gyümölcs. 
A mai szentleckében a három ismertetőjel közül főképp a felebaráti 
szeretetet, a szeretet parancsát emeli ki az apostol, de a másik kettővel 
való szerves összefüggésben állítja oda szemeink elé.

1. Isten gyermeke mindenkit szeret. Ez az ige első üzenete.
A szeretet parancsát minden ember természetesnek tartja ebben a 
megfogalmazásban: Mindenki köteles engem szeretni…, kevesen 
vannak azonban, akik hajlandók ebben az értelemben is elfogadni: 
Én mindenkit köteles vagyok szeretni. A legtöbb ember csak az úgy-
nevezett viszonzó szeretetet ismeri el kötelességének, nem ismeri el 
a kezdeményező szeretet parancsának kötelező erejét. Elismeri, hogy 
szeretnie kell azt, aki őt is szereti. Ezzel vonja meg a szeretet jogosult-
ságának határát. Aki ezen kívül esik, az iránt nem érez kötelességet, 
azok iránt lehet közömbös, azokat gyűlölheti. Jézus a Hegyi beszédben 
vámszedő erkölcsnek bélyegezi meg ezt a magatartást ( Mt 5,46–47).

Érthető tehát, hogy az átlagember mindenféle kibúvót keres az 
általános emberszeretet parancsa alól. A mai igében is van egy ilyen 
kibúvó. Arra hivatkoznak, hogy ez az ige Isten gyermekeinek szerete-
tére kötelez, Isten gyermeke alatt pedig azokat az embereket érti, akik 
Istentől születtek, mégpedig az összefüggésből kitűnőleg újonnan 
születtek. Ebben az igében tehát csak az a parancs, hogy Isten gyermeke 
szeresse minden hívő testvérét.

Tagadhatatlan, hogy itt Isten gyermekeiről van szó, s hogy mikor a 
Biblia Isten gyermekeiről szól, akkor rendszerint nem arra gondol, hogy 
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minden ember Isten gyermeke, mert az ő teremtménye, hanem azokra 
gondol, akik váltságában részesültek, akiket újonnan szült, tehát a hívő 
testvérekre. Nem szabad azonban egyik igét a másik ellen kijátszani és 
ezzel megerőteleníteni! Az Írás szerint Istennek háromféle gyermeke 
van. Van sok elzüllött gyermeke. Elhagyták az atyai házat, Isten számára 
elvesztek és meghaltak, amint a tékozló fi úról is ezt mondja az Atya. 
Hála Istennek, van azonban Istennek sok visszafogadott gyermeke is, 
akik bűnbocsánatot kértek és kaptak, s újra az atyai házban vannak. És 
– sajnos – csak egyetlen gyermeke van olyan, akiben mindig gyönyö-
rűsége telt, az egyszülött Fiú, Jézus Krisztus. A Szentírás nem engedi, 
hogy válogassunk Isten gyermekei között: ezt szeretem, ezt nem. Az 
Atya sem válogat. Gondviselő szeretetében felhozza napját mind a go-
noszokra, mind a jókra, és esőt ád mind az igazaknak, mind a hamisak-
nak ( Mt 5,45). Jézus Krisztus is nemcsak édesanyjának és legkedvesebb 
tanítványának, Jánosnak jövőjéről gondoskodik a kereszten, hanem az 
ellenségeit is körülveszi jövőt biztosítani akaró nagy szeretettel, mikor 
így imádkozik: „Atyám! bocsásd meg nékik; mert nem tudják, mit cselekesznek.” 
( Lk 23,34) A váltság is Isten kezdeményező szeretetének ajándéka. Nem 
válasz az ember bűnbánatára, nem viszonzás a jobb belátásra jutott 
ember Isten felé való közeledésére, hanem Isten közeledése az ember-
hez. „Isten pedig a mi hozzánk való szerelmét abban mutatta meg, hogy mikor 
még bűnösök voltunk, Krisztus érettünk meghalt. (…) mikor ellenségei voltunk, 
megbékéltünk Istennel az ő Fiának halála által…” ( Róm 5,8.10) Önmagunkon 
is mindennap tapasztalhatjuk azt, hogy Isten szeretete kezdeményező 
szeretet. Ha valami megzavarja közöttünk a viszonyt, mindig ő köze-
ledik, mindig ő kezdi újra a békesség munkálását.

Az tehát a parancs, hogy mindenkit szeressünk. Aki Isten gyermeke, 
az mindenkit szeret.

2. Hogyan lehetséges ez? Úgy, hogy Isten gyermeke mindenkit Istenért szeret. 
Ez az ige második üzenete.

Egy példával világítja meg ezt az igazságot az apostol. Ezt mondja: 
„…a ki szereti a szülőt, azt is szereti, a ki attól született.” Ha szeretek valakit, 
akkor nem csak az illetőt magát szeretem, hanem szeretek mindenkit 
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és mindent, akit és amit az szeret, akit szeretek. Fokozott mértékben 
áll ez az igazság a szeretteim gyermekére. Akit szeretek, annak a gyer-
mekét is nagyon szeretem.

Ha tehát szeretem Istent, szeretnem kell az ő gyermekeit is. Minden 
ember az ő gyermeke, éppúgy, mint én. Minden emberért folyt a Krisztus 
vére, éppúgy, mint értem. Ő adja nékem testvérként a másik embert. Az 
ő kezéből kell elfogadnom, még ha nagyon nehéz is szeretnem. Az ő ke-
zéből a „nehéz” ember is jó adomány, mert próbaköve a szeretetemnek.

Még egy lépéssel tovább is kell mennünk! Az apostol azt mond-
ja: „Abból ismerjük meg, hogy szeretjük az Isten gyermekeit, hogyha az Istent 
szeretjük…” A másik embert tehát nem csak Istenért kell szeretnünk, 
hanem egyenesen Istent kell szeretnünk benne. De mikor a másik 
emberen oly kevés az istenszerűség! Ne felejtsd el, hogy Isten e világ-
ban álarcban jár közöttünk. Mt 25 szerint néha nagyon ellenszenves 
álarcban: éhes koldus, rongyos csavargó, gyanús vándor, aki éjjeli 
szállást kér, szekáns beteg, börtöntöltelék. Nem is lehet másképp, csak 
hittel hinni azt, hogy Isten rejtőzik ez alatt az álarc alatt. Aki azonban 
ebben a hitben él, annak a szívében csodálatos szeretet kél. Ez a sze-
retet független a hangulattól, hiszen Isten nem hangulat a számunkra, 
hanem életszükséglet. Független a rokon- és az ellenszenvtől is. Amaz 
nem indítja kivételezésre, emez nem készteti visszahúzódásra, hiszen 
szeretete nem a másik embertől feléje induló hatásnak ellenhatása, 
visszhangja, hanem az Isten részéről feléje áramló személyválogatás 
nélküli szeretetnek visszfénye. Ez a szeretet független a másik ember 
szeretetreméltóságától, mert hiszen mi, emberek mindig méltatla-
nok vagyunk a szeretetre, Isten azonban, akit mi a másik emberben 
szeretünk, mindig méltó a szeretetre. Ez a szeretet független az idő 
múlásától. Nem szürkíti el a megszokás, nem fogy el, ahogy az évek 
fogynak. Amíg a hit tart, ez a szeretet is kitart.

Mindebből azonban az is következik, hogy ahol baj van az emberek 
közötti szeretettel, ott ez mindig csak tünet, és nem az alapbaj. Az alap-
baj sokkal mélyebben van. Nem az a baj, hogy a másik kibírhatatlan, 
s ezért elfogyott a szeretet belőlem, hanem az a baj, hogy meglazult a 
Krisztussal való kapcsolatom, a hitemmel van baj, az istenszerelmem 
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lanyhult meg, tehát a gyökért támadta meg a baj, s akkor nem csoda, 
ha a szeretet virága is ellankadt. Az orvosság is nem az, hogy vissza a 
felebaráthoz, hanem ez: vissza a Krisztushoz!

3. Még egy üzenete van a mai igének: Isten gyermeke mindenkit Isten mód-
ján szeret. Ezt mondja az ige: „Abból ismerjük meg, hogy szeretjük az Isten 
gyermekeit, hogyha az Istent szeretjük, és az ő parancsolatait megtartjuk. Mert 
az az Isten szeretete, hogy megtartjuk az ő parancsolatait; az ő parancsolatai 
pedig nem nehezek.” Az igazi emberszeretet tehát nem valami szívbeli 
ellágyulás, még csak nem is valami műkedvelő gondviselés, mely az 
Isten mulasztásait akarja kipótolni, hanem parancs alatt álló, fegyel-
mezett szeretet. Nem akárhogy kell szeretnünk, hanem úgy, amint 
Isten parancsolja, Isten rendje szerint. Milyen ez az Isten módján való 
szeretet, amint azt számunkra Krisztus kijelentette? Mindenekelőtt 
üdvözítő szeretet. Mi is üdvünkre kell, hogy szolgáljunk egymásnak! 
Azután Istenre mutató szeretet. Nekünk is úgy kell szeretnünk, hogy 
az emberek, akik látják a mi jó cselekedeteinket, a mi mennyei Atyán-
kat dicsőítsék értük ( Mt 5,16). Azután áldozatos szeretet, mely az élet 
feláldozásától sem riad vissza. Minekünk sem csak a fölöslegünkből 
kell szeretetet gyakorolni, hanem az egyetlent, a gyönyörűségeset is 
oda kell tudnunk adni másokért!

Ki képes erre? János azt mondja, hogy mindez nem nehéz. Aki 
szereti Istent, annak nem nehéz szeretni a másik embert. Ha nehéz, 
akkor elsősorban nem a másik ember miatt nehéz, hanem azért, mert 
baj van az újjászületésünkkel.

Szeresd az Istent, aki téged önmagánál is jobban szeret, s akkor 
te is meglátod, hogy nem nehéz Isten gyermekének minden embert 
Isten módján szeretni, nem nehéz a másik emberben Istent szeretni. 
Mindenre van erőnk, erre is, Krisztus által, aki minket megerősít. Ámen.
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„Vigyázzatok, atyámfi ai, hogy valaha ne legyen bármelyikőtöknek hitetlen, gonosz 
szíve, hogy az élő Istentől elszakadjon; hanem intsétek egymást minden napon, 
míg tart a ma, hogy egyikőtök se keményíttessék meg a bűnnek csalárdsága által: 
mert részeseivé lettünk Krisztusnak, ha ugyan az elkezdett bizodalmat mindvégig 
erősen megtartjuk.” ( Zsid 3,12–14)

Vigyázz! Ezzel a felszólítással kezdődik a mai szentlecke. Milyen sok-
féleképpen lehet ezt a szót kiejteni! Lehet ez a szó a hatalom szava. 
Ilyenkor úgy hangzik, mint valami katonai vezényszó, melytől feszesre 
merevül az arcvonal, hogy így adja meg a hatalomnak kijáró tiszteletet. 
Vagy úgy hangzik, mint a fenyegetés szava, melytől megtorpan az el-
lenálló erő, s cselekvésbe kényszerül a vonakodó engedelmesség. Lehet 
ez a szó a bölcsesség szava. Ilyenkor úgy hangzik, mint a magasabb 
rendű tapasztalat oktató szava, mely a tapasztalatlant akarja megóvni 
attól, hogy előre nem látott veszedelmeknek hálójába kerüljön. Lehet 
ez a szó a mentő szeretet sikoltása: Vigyázz! Amikor a veszély nem 
csupán elméleti lehetőség, hanem fenyegető pillanat már, akkor nem 
az akarat parancsszava vagy a bölcsesség józan, tárgyilagos oktatása ez 
a szó, hanem a szív mélyéről hirtelen feltörő, menteni akaró sikoltás, 
mely fel akarja hívni a veszélyben forgó fi gyelmét arra a veszedelemre, 
amelyben forog, de amelyet ő maga még nem lát, ellenben a sikoltó 
annál jobban. Ezzel akarja rábírni azt, akit szeret, a menekülés utolsó 
pillanatának kihasználására. Így szól hozzánk, ilyen mentő szeretettel, 
ilyen sürgetéssel, ilyen cselekvésre indító szándékkal a mai szentlecke.

Vigyázni ott kell, ahol veszély van, s ahol nagy dolgok forognak 
kockán. Mi az a veszély, amiben mi forgunk, mi az a kockázat, amely 
észrevétlenül fenyeget minket, s amelytől az ige meg akar menteni 
minket? A kárhozat. Az élet nagyon veszélyes, mert kárhozatkocká-
zattal jár. Aki nem él, nem kárhozhatik el, de aki él, az mind abban a 
kockázatban él, hogy elkárhozhatik. A szentíró tudja, hogy mi a kár-
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hozat, ezért kiált, sikolt a gyanútlanul járó-kelő ember felé: Vigyázz! 
A kárhozat közeledik feléd!

Nézzük közelebbről, mire kell vigyáznunk!

1. Vigyázz a szívedre!
Így kezdődik a szentlecke: „Vigyázzatok, atyámfi ai, hogy valaha ne legyen 
bármelyikőtöknek hitetlen, gonosz szíve, hogy az élő Istentől elszakadjon…” A 
szentíró nagyon jól tudja, hogy van az embernek külső ellensége is, az 
ördög és a világ, de mégis úgy látja, hogy a külső ellenségnél veszélye-
sebb a belső. Mikor egy várat ostromol az ellenséges haderő, komolyan 
kell venni a külső ellenséget, aki be akar kerülni a várba, de még komo-
lyabban kell venni a belső ellenséget, az árulót, aki bent van, s a külső 
ellenség kezére akarja játszani az erődítményt. A nagy életharcban 
ilyen elpártolt, az ellenség pártjára állt áruló a mi szívünk. Azt mondja 
róla a mai ige: hitetlen, gonosz, Istentől elpártolt. A következő versben 
még azt is mondja róla, hogy hiszékeny, akit be tud csapni a csalárd 
bűn. Az árulónak mindig sokat ígérnek. A bűn is sokat ígér, de olyan 
csalárd, hogy mindig becsap. Mást ígér, mást ad. Jót ígér, és gonosszal 
fi zet, de az emberi szív mégis jobban hisz a hazugság fejedelmének, 
mint a mennyei Atyának.

Jézus is ilyennek ismerte meg az emberi szívet.  Mk 7,21–23-ban ezt 
mondja: „Onnan belülről, az emberek szívéből származnak a gonosz gondolatok, 
házasságtörések, paráznaságok, gyilkosságok, lopások, telhetetlenségek, gonosz-
ságok, álnokság, szemérmetlenség, gonosz szem, káromlás, kevélység, bolondság. 
Mind ezek a gonoszságok belőlről jőnek ki és megfertőztetik az embert.” Csoda-e, 
ha Jeremiás is ilyen keserűen nyilatkozik róla: „Csalárdabb a szív minden-
nél, és gonosz az; kicsoda ismerhetné azt?” ( Jer 17,9) A szív tehát ragadozó 
vadállatsereglet. Zár alatt kell tartani. Aki könnyelműen nyitva hagyja, 
arra rátörnek az elszabadult szörnyetegek, s leteperik.

De talán a keresztyén ember szíve mégsem ilyen?! Figyelj fel az 
igében erre a szóra: atyámfi ai! Atyafi aknak, lelki testvéreknek írja az 
író ezt a fi gyelmeztetést: Vigyázz a szívedre! A mi szívünk is ilyen 
tehát. Aki ezt nem veszi komolyan, az nemcsak visszaeshet rég el-
hagyott bűnökbe, hanem még új bukások is meglephetik őt, bűnök, 
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amelyekre képtelennek tartotta magát. Szívünk minden bűnre képes, 
ezért vigyázz a szívedre!

2. Vigyázz a testvéredre! Ez az ige további fi gyelmeztetése. Így folytatódik 
ugyanis a szentlecke: „…hanem intsétek egymást minden napon, (…) hogy 
egyikőtök se keményíttessék meg a bűnnek csalárdsága által…” Érdekes, hogy 
ebben a versben mily sokféleképpen fordítják az int szó gazdag tartal-
mú üzenetét: Tartsátok nyitva a szemeteket a másik fölött, tartsátok 
szemmel a másikat, intsétek, lelkesítsétek! Mondjátok egymásnak: 
Kitartás! Miért van erre szükség? Nem elég mindenkinek a maga baja, 
miért kell még magára venni a másét is? Azért, mert a harcvonalban 
senki sem él önmagának, senki sem hal önmagának. Sorsközösségben 
vagyunk. Minden ellenséggel, akit a mellettem levő bajtársam leterít, 
az én ellenségem ereje is csökken. Minden bajtárssal, aki mellettem 
kidől, az én veszedelmemnek kockázata is nő.

A testvéremre való vigyázás szolgálata intő, tehát felvilágosító, 
kijózanító szolgálat. Erre azért van szükség, mert a bűn csalárd, a szív 
pedig hiszékeny, a kísértésben tehát bódult, mámoros állapotban van 
az ember. A mámoros embernél kikapcsolódik az értelem, s elernyed 
az ellenálló akarat. Megszűnnek a gátlások. Ezért van szükség arra, 
hogy valaki, aki nem mámoros, aki nincs benne a bódult állapotban, 
segítségére siessen a mámorosnak. Részeg emberen csak józan tud 
segíteni, különben mindketten elesnek. Igaz ugyan, hogy a Szentlélek 
a maga emlékeztető munkájával mindent elkövet, hogy a kísértés má-
morában levő embert megmentse, de tudjuk magunkról, hogy ilyenkor 
mily érzéketlenek vagyunk a csendes benső hang iránt. Olyan valakire 
van szükségünk, aki hallhatóan szól hozzánk, aki megfogja a kezünket, 
s kivezet a kocsmagőzből a friss levegőre. Az ige külön a lelkünkre 
köti, hogy egymást kell intenünk, tehát nemcsak nekem mást, hanem 
másnak is engem. Mindegyikünknek szüksége van a testvér gondos 
szemére és intő szavára. Csak ne felejtsük el, hogy a mentő szeretet 
intése nem fölényeskedés, dorongoló bírálat, keményszavú ítélkezés, 
szidalom, hanem a testvér mentő szeretete!
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3. Vigyázz a mára! Ez az ige harmadik üzenete. Az előbb felolvasott vers-
ben kétszer is szó van a máról, mikor így szól: „…intsétek egymást minden 
napon, míg tart a ma…” A testvéri vigyázás szolgálata tehát mindennapi, 
így is lehetne mondani: minden napon aznapi, azaz mai feladat. Nem 
lehet halogatni. Ha egy vak ember halad át az úttesten, s nem látja azt, 
amit én látok, hogy egy fogat száguld épp feléje megvadult lovakkal, 
akkor nincs idő latolgatásra, oda kell rohannom, rá kell kiáltanom, s 
meg kell ragadnom a karját, hogy kitépjem a fenyegető veszedelemből. 
Másnap, óh, dehogy másnap, egy pillanat múlva már hiába volna min-
den. Az elgázolt véres tetem felett hiába sírnám a részvét könnyeit. Fo-
kozott mértékben áll ez a lelki veszedelemre. Az ördög ugyanis mindig 
halogatásra biztat: Holnap is ráérsz megtérni… s ez a meghamisított 
evangélium sokkal kedvesebb az emberi fülnek, mint az igazi evangéli-
um: „Ma, ha az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek a ti szíveiteket…” (15. v.)

A „ma” elmulasztása végzetes következményekkel jár. Rámegy 
a kegyelmi idő. „Míg tart a ma”, mondja az ige, tehát a kegyelem, a 
megmenekülés lehetősége nem állandó. Isten hosszútűrésének is van 
határa. Mentő szeretettel keres, sokáig, hűségesen, de a következetesen 
ellenálló vagy örökké halogató felett egyszer elhangzik az utolsó szó: 
„…hányszor akartam egybegyűjteni a te fi aidat, (…) és te nem akartad. Ímé, 
pusztán hagyatik néktek a ti házatok.” ( Mt 23,37–38)

A „ma” elmulasztása a szív megkeményedésével jár. Erre is fi -
gyelmeztet az ige. A megkeményedett szív megtéríthetetlen szív. A 
megtérés lehetőségének minden visszautasítása a következő alkalom 
felhasználását nehezíti meg, s végül egészen lehetetlenné teszi. Halo-
gatásoddal mered-e vállalni ezt a kockázatot? 

4. Vigyázz Krisztusra! Ez az ige utolsó üzenete, mikor így szól: „…része-
seivé lettünk Krisztusnak, ha ugyan az elkezdett bizodalmat mindvégig erősen 
megtartjuk.” Vigyázz Krisztusra! Kicsit furcsán hangzik ez. Miért kellene 
Krisztusra embernek vigyázni? Nem szorul ő emberi segítségre. Sze-
mélyemmel kapcsolatban is furcsán hangzik, hiszen Krisztus vigyáz 
reám, s nem én őreá. Ez mind igaz, de mégis vigyáznom kell Krisztusra, 
mert Krisztus elveszíthető. Krisztus és a hívő közössége ugyanis sem 
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létrejöttében, sem fennmaradásában nem kényszerközösség, hanem 
önkéntes közösség. Krisztus mindenkit hív, mindenkit örömmel fogad, 
de senkit sem kényszerít a vele való közösségre. Ő nem hagy el minket, 
de mi elhagyhatjuk őt, s erre sok minden kísért. Ezért van azután az, 
hogy sokan kezdenek új életet Krisztussal, de nem tartanak ki mind-
végig, elveszítik közösségüket vele, s közösségre lépnek a Sátánnal. 
Természetes, hogy nem is lehetnek azután részestársai Krisztusnak 
sem itt a győzelemben, sem ott a dicsőségben. Csak az lesz részes, aki 
mindvégig kitart. Ez nem könnyű. Az ige szerint erősen kell tartani 
Krisztust. Ami azonban nehéz, az még nem lehetetlen.

Örökké vigyázni, sohsem pihenni nem könnyű, de aki mindvégig 
vigyáz, az elérkezik egyszer Isten nyugodalmába. Ámen.

Hit által igazulunk meg
SZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE UTÁNI 10. VASÁRNAP – 1954. AUGUSZTUS 22.

„Mert ha Ábrahám cselekedetekből igazult meg, van mivel dicsekedjék, de nem 
az Isten előtt. Mert mit mond az írás: Hitt pedig Ábrahám az Istennek, és 
tulajdoníttaték az ő néki igazságúl. Annak pedig, a ki munkálkodik, a jutalom 
nem tulajdoníttatik kegyelemből, hanem tartozás szerint; ellenben annak, a ki 
nem munkálkodik, hanem hisz abban, a ki az istentelent megigazítja, az ő hite 
tulajdoníttatik igazságul. A mint Dávid is boldognak mondja azt az embert, 
a kinek az Isten igazságot tulajdonít cselekedetek nélkűl. Boldogok, a kiknek 
megbocsáttattak az ő hamisságaik, és a kiknek elfedeztettek az ő bűneik. Boldog 
ember az, a kinek az Úr bűnt nem tulajdonít.” ( Róm 4,2–8)

Csak az igaz ember üdvözülhet. Senki sem vonja kétségbe ennek igaz-
ságát. Amennyire egységes az emberiség állásfoglalása ebben a kér-
désben, annyira eltérő a válasz arra a kérdésre: Hogyan lehet igazzá 
az ember Isten előtt? Általában háromféle választ ad az ember erre a 
kérdésre. A legnagyobb csoport abban a meggyőződésben él, hogy 
csak tudni és akarni kell a jót, egy kis emberi erőfeszítéssel, erkölcsi 
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önfegyelmezéssel el tudja érni az ember azt a színvonalat, melyen 
igaz emberként megállhat Isten előtt. Már kevesebben vannak, de még 
mindig nagy számmal azok, akik tudatában vannak az ember gyen-
geségének, magukon tapasztalták meg, hogy a lélek ugyan kész, de a 
test erőtelen, s ezért szükségét érzik annak, hogy erkölcsi küzdelme-
ikben Isten segítségét igénybe vegyék, de azért még mindig abban a 
meggyőződésben élnek, hogy az az ember, aki él azokkal a vallásos 
cselekményekkel, melyeken keresztül Isten felülről való erőt áraszt 
az emberbe, el tudja érni azt a színvonalat, melyen igaz emberként 
megállhat Isten előtt. – Csak kevesen vannak, akik az Írással vallják: 
„nincsen csak egy igaz is” ( Róm 3,10), s akik ezt az elvi megállapítást saját 
személyükre is vonatkoztatják Pállal szólván: „tudom, hogy nem lakik én 
bennem (…) jó” ( Róm 7,18), s nem látnak más kivezető utat, mint hinni 
abban, aki az istentelent is meg tudja kegyelemből igazítani (5. v.). Az 
első csoport válasza ebben a szóban foglalható össze: én. A másodiké: 
én és az Isten. A harmadiké: csak Isten igazíthat meg. Ez a harmadik a 
Pál meggyőződése. Ezt fejti ki a mai szentleckében.

1. Tehát csak Isten igazíthat meg.
Pál nem elméletileg fejtegeti ezt az igazságot, hanem példákon szemlél-
teti. A példa mindig sokat mond, ebben a kérdésben azonban különö-
sen sokat. A megigazulás kérdése ugyanis akkor áll elénk teljes horde-
rejében, ha nem elvileg foglalkozunk vele, hanem konkrét személlyel 
kapcsolatban. Különösen szívszorongató lesz a kérdés akkor, ha nem 
élő, hanem már megholt emberről van szó. Az élő ember élete ugyanis 
még nincs lezárva, még rendezheti ügyét Istennel, a megholt számára 
azonban ilyen lehetőség nincs már többé, az már vagy megigazult, 
vagy elkárhozott. Mindenki tudja, aki kénytelen volt már megállani 
valamelyik kedvese sírjának partján, hogy milyen nehéz a megigazulás 
elvi igazságát ilyen esetben alkalmazni. Nehéz azt is mondani, hogy 
megigazult. Még nehezebb azt mondani, hogy elkárhozott.

Pál két elhunyt emberen mutatja be tanítását. Mind a kettő Isten 
népének fejedelmi alakja, nagy tekintély. Az egyik Ábrahám, a másik 
Dávid. A közvélemény szerint mind a kettő megigazult. Hogyne iga-

Turoczy.indd   260Turoczy.indd   260 2013.10.07.   13:16:022013.10.07.   13:16:02



261

Szentháromság ünnepe utáni 10. vasárnap

zult volna meg, hiszen ki érdemelte volna meg az üdvösséget, ha nem 
Ábrahám? Az engedelmesség embere volt. Isten parancsára otthagyta 
szülőföldjét és rokonságát, és elindult a nagy bizonytalanságba. A bé-
kesség embere volt. Azért, hogy békesség legyen közte és Lót között, 
nagy áldozatot hozott. Átengedte Lótnak a választást, az előnyösebb 
vidéket, pedig mindehhez neki lett volna joga, ő azonban a békesség 
kedvéért önzetlenül lemondott jogáról. A reménység embere volt. Mi-
kor ő is, meg a felesége is megvénhedett, s emberileg le kellett tenniök 
arról, hogy gyermekük lehet még, nem adta fel a reménységet, hanem 
bízott Isten mindenhatóságában. Mindennél jobban szerette Istent, s 
érette zokszó nélkül hajlandó volt egyetlen fi át, Izsákot is feláldozni, 
s így lett az áldozat hőse, a hősi áldozat embere. Csoda-e, ha az egész 
nép úgy nézett fel rá, mint a hívők ősképére, és Isten is igaz embernek 
tekintette, barátjának nevezte ( Jak 2,23). Maga Pál is megállapítja róla, 
hogy van mivel dicsekedjék (2. v.).

A másik példa Dávid. Ki győzné felsorolni az ő érdemeit is? Isten 
előtt felemelt fővel hivatkozhatott arra, hogy: Én győztem le Góliátot, 
s toroltam meg rajta az igaz Isten gyalázását. Én voltam kénytelen ott-
hagyni otthonomat, családomat s bujdosni szegény legényekkel azért, 
mert Isten engem választott ki királlyá Izraelben. Én írtam a zsoltárokat, 
melyen évezredek tanultak imádkozni s énekelni Isten dicsőségére. Én 
készíttettem a jeruzsálemi templom tervét, s gyűjtöttem össze hozzá a 
szükséges anyagiakat. Bizony, neki is van mivel dicsekedjék.

De ne az Isten előtt, állapítja meg Pál. A semmit el nem kendőző 
Szentírás ugyanis nemcsak Ábrahám és Dávid erényeiről tud, hanem 
mindkettőnek bűneiről is.

Ábrahám nem volt mindig az engedelmesség embere. Isten azt 
parancsolta neki, hogy hagyja ott nemcsak szülőföldjét, hanem ro-
konságát is ( 1Móz 12,1), ő mégis magával hozta testvérének fi át, Lótot. 
Nagy tehertétel is lett az útján. Később az életgond is letéríti az engedel-
messég útjáról. Nem bír éhezni, s Egyiptomba megy. Bele is keveredik 
azután egy nagy hazugságba. Sokszor nem bizonyul az önzetlenség 
emberének sem. Önmaga féltése miatt Egyiptomban kiszolgáltatja 
feleségét is ( 1Móz 12,10–20), s Gérárban megismétlődik ez a szomorú 
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eset ( 1Móz 20,1–18). A reménységével is baj van. 1Móz 16 szerint segíteni 
akar Istennek, nem bírja kivárni Isten cselekvését, és önhatalmúlag 
Hágár szolgálótól keres utódot magának. Ezt is eléggé megkeserüli. 
Tizenhárom esztendeig ( 1Móz 16,16–17,1) nem szól hozzá Isten, s Há-
gár miatt felborul a családi béke. Bizony Ábrahámnak Isten előtt nem 
lehet dicsekedése.

Dávidnak sem lehet dicsekedése Isten előtt. Elég csak legkirívóbb 
bűnére utalnunk. Házasságtörő. Szerelmének férjét, Uriást, eltéteti 
láb alól. Gyilkos. Mit ér ilyen égbekiáltó vétkek mellett minden más 
érdeme?

Mindkettő Isten szemével nézve istentelen. Miként igazíthat meg 
ilyen bűnösöket Isten?

2. Isten hit által igazítja meg a bűnöst. Ábrahámnak hitét tulajdonította 
igazságul, Dávidnak pedig kegyelemből bűnt nem tulajdonított. Mind-
kettőt bibliai idézettel támasztja alá. Mindkét idézetben fi gyelemre 
méltó ez a szó: tulajdonít. Tulajdonít, és nem megállapít. Nem arról 
van tehát szó, hogy Isten megállapítja Ábrahámról, hogy igaz, ha-
nem arról, hogy annak, akinek nincs saját igazsága, beszámít egy más 
igazságot. Nem arról van szó, hogy Isten megállapítja, hogy Dávidban 
nincs bűn, hanem arról, hogy kegyelemből nem számítja be neki bű-
nét. Mindkettő igazsága tehát ajándék. A megigazulás Isten műve, és 
nem emberi törekvés eredménye. Az embernek semmi része benne. 
Sem a jelenben, de még a jövőben sem. A felmentő ítélet nem abban a 
reményben hangzik el, hogy megszentelésünk pótolja majd azt, ami 
most még hiányzik belőlünk. Minden Isten bűnbocsátó kegyelmén 
alapszik. Ezt a bűnbocsátó, megigazító kegyelmet az ember hite ál-
tal sajátítja el. A megigazulás tehát hit által történik, de nem a hitért, 
mintha a hit valami emberi tevékenység, érdemszerző, megigazító jó 
cselekedet lenne.

Milyen ez a hit? Nem valami általános istenhit. Ábrahám is nem 
Istenben hitt, hanem Istennek hitt. Hitt Isten ígéretének. Isten fő ígérete 
a Messiás s a benne megígért bűnbocsánat. Ábrahám és Dávid is tehát 
Isten bűnbocsátó kegyelmében, az istentelen kegyelemből való meg-
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igazulásának lehetőségében s az ezt hozó Messiásban hitt. Maga Jézus 
állapítja ezt meg róluk. Ábrahámról így szól  Jn 8,56-ban: „Ábrahám, a ti 
atyátok örvendezett, hogy meglátja az én napomat; látta is, és örült.” Dávidról 
pedig  Lk 20,41–44-ben állapítja meg, hogy Krisztust Urának nevezi. 
Így igaz mind a két esetben, amit Pál mond, hogy aki hisz abban, aki 
az istentelent megigazítja, az ő hite tulajdoníttatik igazságul, s az Úr 
bűnt nem tulajdonít neki.

3. Ha ez a helyzet, akkor van ennek a helyzetnek egy csodálatos öröm-
üzenete is: Mindenki megigazulhat tehát. Senkinek sem kell elvesznie 
bűneiben. Isten azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön ( 1Tim 2,4), 
s ezért adta e világra egyszülött Fiát, hogy az ő vérében mindenki szá-
mára készen legyen a bűnbocsánat. Csak hittel meg kell ragadni! Épp 
ezért senki sem a bűnei miatt kárhozik el, hanem csak a hitetlensége 
miatt. Épp ez az evangélium. Ha Istennel szemben a cselekedetek, az 
érdem álláspontjára helyezkedünk, s viszontszolgálat alapján akarunk 
megigazulni, akkor a rövidebbet húzzuk, mert akkor nincs kegyelem, 
csak jog, ha pedig a jog érvényesül, akkor mi elveszünk.

Mindez Pál apostol számára nem csupán elméleti teológiai igazság, 
hanem személyes élmény is. Önmagán tapasztalta, hogy Isten az is-
tentelent is meg tudja igazítani. Így lett belőle, a Krisztus ellenségéből, 
Krisztus apostola. Mindez velem is megtörténhetik.

Luther azt mondja, hogy a hit által azért üdvözül az ember, mert a 
hit Krisztussal egyesíti a bűnös embert. Ebben az egységben a bűnös 
ember így szólhat: én vagyok Krisztus, az ő igazsága, győzelme, élete, 
s minden, ami az övé, az enyém. Krisztus viszont így szól: Én vagyok 
ez a szegény bűnös. Minden bűne s halála az én bűnöm és halálom. Így 
lesz a hit által a Krisztus igazsága a bűnös ember igazsága és üdvössége.

Hiszel-e te abban, aki az istentelent is megigazítja, s kinek kegyelme 
nagyobb, mint minden mi bűnünk? Ha hiszel, akkor a tied is a Krisztus 
igazsága s vele a bűnbocsánat, élet és üdvösség. Ámen.
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SZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE UTÁNI 11. VASÁRNAP – 1954. AUGUSZTUS 29.

„De a melyek nékem egykor nyereségek valának, azokat a Krisztusért kárnak ítél-
tem. Sőt annakfelette most is kárnak ítélek mindent az én Uram, Jézus Krisztus 
ismeretének gazdagsága miatt: a kiért mindent kárba veszni hagytam és szemétnek 
ítélek, hogy a Krisztust megnyerjem, és találtassam Ő benne, mint a kinek nincsen 
saját igazságom a törvényből, hanem van igazságom a Krisztusban való hit által, 
Istentől való igazságom a hit alapján: hogy megismerjem Őt, és az Ő feltáma-
dásának erejét, és az Ő szenvedéseiben való részesülésemet, hasonlóvá lévén az ő 
halálához; ha valami módon eljuthatnék a halottak feltámadására. Nem mondom, 
hogy már elértem, vagy hogy már tökéletes volnék; hanem igyekezem, hogy el is 
érjem, a miért meg is ragadott engem a Krisztus Jézus. Atyámfi ai, én enmagamról 
nem gondolom, hogy már elértem volna: De egyet cselekszem, azokat, a melyek 
hátam megett vannak, elfelejtvén, azoknak pedig, a melyek előttem vannak, nékik 
dőlvén, czélegyenest igyekszem az Istennek a Krisztus Jézusban onnét felülről való 
elhívása jutalmára.” ( Fil 3,7–14)

Hajlamosak vagyunk arra, hogy az életet két részre osszuk. Az egyik a 
megtérés előtti, a másik a megtérés utáni. Az egyik a sötétség, a másik a 
világosság, az egyik a bűn, a másik a szentség, az egyik a halál, a másik 
az élet. A nagy fordulópont, a választóvonal a kettő között a megtérés, 
melyben Isten kegyelmesen belenyúlt az életünkbe. Mindez így és eddig 
igaz. A baj ott kezdődik, hogy vannak, akik azt gondolják, hogy csak a 
megtérésben van szükségünk Isten bűnbocsátó kegyelmére. Múltunkat 
nem lehet másképp elintézni. Bűneink jóvátehetetlenek, szennyünk 
lemoshatatlan, ha Isten nem könyörül rajtunk. Ő azonban szent Fiáért 
kegyelmesen megbocsátja múltunk minden bűnét, és vérével tisztára 
mos bennünket, majd így bocsát el: Eredj el, és többé ne vétkezzél! 
A jelen és a jövő tehát nem a kegyelemre szorultság állapota, hanem 
az ember hálás erkölcsi erőfeszítéséé. Az elnyert kegyelemért hálából 
ragaszkodunk Istenhez, iszonyodunk a gonosztól, s vigyázunk az aján-
dékba kapott fehér ruha tisztaságának megőrzésére. A megtért ember 
általment a sötétségből a világosságba, a bűnből a szentségbe, a halálból 
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az életbe, s ezzel túljutott a kegyelmen. Azok, akik így gondolkoznak, 
nem veszik észre, hogy ez az ige: Eredj el, és többé ne vétkezzél!, nem 
azt állapítja meg, hogy a hitre jutott ember a bűntelenség állapotába jut, 
a megtéréssel célhoz ér, hanem épp arra fi gyelmeztet, hogy a megtérés 
után is megmarad a bűn lehetősége. Mi tehát nemcsak egyszer szoru-
lunk rá Isten nagy, mindent elrendező kegyelmére, hanem mindig is a 
kegyelemre szorultság állapotában vagyunk. Erről szól a mai szentlecké-
ben is Pál, mégpedig nem elvont tanítás formájában, hanem személyes 
vallomásként. Saját keresztyén életének fejlődéséről beszél, s így állítja 
elénk a nagy igazságot: mindig kegyelemre szorulunk.

1. Mindig kegyelemre szorulunk, mert Krisztusnak ára van, s ezt az árat állandóan 
fi zetnünk kell, erre pedig csak a kegyelem adhat erőt.

Így vall erről az apostol: „…a melyek nékem egykor nyereségek valának, 
azokat a Krisztusért kárnak ítéltem. Sőt annakfelette most is kárnak ítélek min-
dent az én Uram, Jézus Krisztus ismeretének gazdagsága miatt: a kiért mindent 
kárba veszni hagytam, és szemétnek ítélek, hogy a Krisztust megnyerjem…” 
Mi mindent adott oda Pál Krisztusért? Az otthonát, mely bizonnyal 
kitagadta, mikor Jézus híve lett. A családot, melyről lemondott, hogy 
szolgálatát jobban tudja ellátni. A nyugodt életet, s lett belőle üldözött 
vad és országutak vándora. A barátokat, akik ellenségeivé váltak, mi-
kor hitehagyó lett. Ragyogó életpályát, melyet derékban tört ketté a 
megtérése. Mindent, mire addig büszke volt: kétezer éves családfáját, 
tisztavérű zsidóságát, farizeusi feddhetetlenségét.

Más is mutatja, hogy Krisztusnak ára van. A gazdag ifjú csak vagyo-
na feláldozása árán nyerhetné meg. Lk 9 névtelen tanítványai csak az 
otthon feladásával és a gyermeki kegyelet megtagadásával lehetnek a 
követői. A szegény földmunkás csak mindene eladásával szerezheti 
meg a szántóföldben elrejtett kincset, s a gyöngykereskedő is végel-
árusítást kénytelen rendezni, hogy az egyetlen igazgyöngy birtokába 
juthasson. Jézus Krisztus ára: minden.

Ezt odaadni nehéz. De még nehezebb újra és újra odaadni. Úgy 
vagyunk ugyanis vele, hogy Krisztust nem lehet egyszer s mindenkorra 
megnyerni. Mint azok, akik évjáradékot vagy részletfi zetést kötelesek 
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valamiért egy életen át fi zetni, s egy részlet elmulasztása vitássá teszi 
az egész tulajdonjogot, mi is újra meg újra kell, hogy fi zessük a Krisz-
tus árát. A megtérés boldog pillanatában önként odaadott ár ugyanis 
vissza-visszaszökik. Mihelyt halványul egy kissé előttünk a Krisztusban 
nyert kegyelem értéke, azonnal kezdjük soknak találni az érte hozott 
áldozatot. Pál el tudja mondani, hogy nem bánta meg, amit csinált. 
Most is kárnak ítél mindent Krisztusért. Nemcsak lomtárba került 
valami, ami nem érték többé a számára, hanem egyenesen kárnak 
ítéli, mert az tartotta vissza őt Krisztus megismerésétől és követésétől.

Erre ember önmagától nem képes. Csak a kegyelem tarthatja meg 
a kegyelemben. Hajlandó vagy-e zokszó és fájdalom nélkül boldogan 
fi zetni mindig azt az árat, amit Isten Krisztus követéséért követel tőled?

2. Mindig kegyelemre szorulunk, mert a cél, melyet el kell érnünk, mindig előttünk 
van, s a cél maga is: növekedni a kegyelemben.

Az apostol így szól vallomásában: „Nem mondom, hogy már elértem, 
vagy hogy már tökéletes volnék; hanem igyekezem, hogy el is érjem, a miért meg 
is ragadott engem a Krisztus Jézus. Atyámfi ai, én enmagamról nem gondolom, 
hogy már elértem volna…” Az előző versekben közelebbről is meghatá-
rozza ezt a célt, mikor így szól: „…Jézus Krisztus ismeretének gazdagsága 
miatt (…) mindent kárba veszni hagytam (…), hogy a Krisztust megnyerjem, és 
találtassam Ő benne, mint a kinek nincsen saját igazságom a törvényből, hanem 
van igazságom a Krisztusban való hit által, Istentől való igazságom a hit alapján: 
hogy megismerjem Őt, és az Ő feltámadásának erejét, és az Ő szenvedéseiben való 
részesülésemet, hasonlóvá lévén az Ő halálához; ha valami módon eljuthatnék a 
halottak feltámadására.” Ezt a sok célt a következőképp lehet csoporto-
sítani: a) Krisztus minél teljesebb megismerése, b) Krisztussal minél 
teljesebb közösség, c) Krisztus által minél teljesebb üdvbizonyosság, d) 
Krisztus ereje által minél megszenteltebb élet. Ezek a célok pedig nem 
álló célpontok, melyeket időben és térben megközelíthetek és elérhe-
tek, s amelyeknél legfeljebb tempó kérdése az egész. Aki gyorsabban 
fut, hamarább eléri, aki lassabban szalad, az később jut el hozzá. Ezek 
a célpontok, melyeket Pál és vele minden keresztyén elé odahelyez az 
elhívó Jézus Krisztus, mozgó célpontok. Nem úgy futok tehát, mintha 
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egy célszalagot kellene valahol elérnem, hanem úgy, mintha egy előttem 
futót kellene utolérnem, aki azonban jobban fut, mint én. A célt tehát 
nemcsak hogy nem tudom elérni, hanem az egyre távolodik tőlem.

Krisztus megismerésével úgy vagyunk, hogy minél jobban megis-
merjük, annál jobban látjuk, hogy mily keveset ismerünk még belőle, 
s annál jobban sóvárgunk a teljesebb megismerésére. A Krisztussal 
való közösséggel is úgy vagyunk, hogy evés közben jön meg az étvágy. 
Minél szorosabb a kapcsolatom vele, annál emésztőbben kívánok 
még többet belőle. Az üdvbizonyosságom is egyre több bizonyosság 
után eped, s egyre erősebb hitet kíván. A megszentelt élet pedig soha 
végére nem érhető, örök feladat, mindennap újra elénk álló kérdés. A 
tökéletesség és a célhoz jutás csak a Krisztussal való teljes egybeolvadás 
által valósulhat meg, ez pedig e földi életben nem valósulhat meg. A 
keresztyén élet fejlődési iránya épp ezért lefelé mutat. Egyre bűnösebb-
nek látjuk magunkat, egyre inkább kegyelemre szorultnak. Nem is bírja 
ki más ezt a feszültséget, csak az, aki egyre növekedik a kegyelemben.

Pál nemcsak mondja mindezt, hanem gondolja is mindezt önma-
gáról. El tudod-e te is mondani magadról, s így gondolkozol-e te is 
enmagadról?

3. Mindig kegyelemre szorulunk, mert a kerülő út mindig kísért.
Így fejeződik be a mai szentlecke: „…egyet cselekszem, azokat, a melyek hátam 
megett vannak, elfelejtvén, azoknak pedig, a melyek előttem vannak, nékik dőlvén, 
czélegyenest igyekszem az Istennek a Krisztus Jézusban onnét felülről való elhívása 
jutalmára.” Ezekben a szavakban egy céltudatos élet, megalkuvások nél-
küli versenyfutó képe bontakozik ki előttünk, de amíg Pál ide eljutott, ő 
is kerülő úton érkezett el Krisztushoz. Megjárta a törvény vargabetűjét, 
beletévedt a Krisztus-gyűlölet és az egyházüldözés útvesztőjébe, míg a 
damaskusi úton találkozott azzal, aki ellen hiába rugódozott. A tékozló 
fi ú is kerülő úton érkezett vissza az atyai házhoz. Előbb belecsömör-
lött az erkölcsi züllésbe, azután mégis csak visszatért oda, ahonnan 
megszökött. Arimáthiai József és Nikodémus is kerülő úton érkezett el 
Krisztushoz. A gyávaság bokraiban bujkáltak, míg végre nagypénteken 
ki mertek lépni a bizonyságtétel nyílt mezejére. Még eddig mindenki 
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megbánta ezeket a kerülő utakat, megsiratta a Krisztus nélkül töltött 
időket, pótolhatatlan veszteségnek érezte, amit elmulasztott. Pál is 
úgy néz vissza reá, mint amiben kárt vallott. A tékozló fi ú is elgondol-
kozhatott azon, mikor újra otthon volt, hogy milyen kár volt elmenni 
hazulról. Arimáthiai József és Nikodémus is nemcsak Krisztust siratták, 
mikor eltemették, hanem magukat is, kik nem mertek az élő Krisztushoz 
közeledni, s csak a halott Krisztusra találtak már.

A kerülő út kísértése azonban újra meg újra visszatér. Útközben gyá-
vává tesz a kudarc, s megállít: Nem érdemes tovább futni, nekem úgy-
sem sikerül semmi. Kiállíthat a versenypályáról a siker is: Én már eleget 
futottam, kifújom egy kicsit magamat, s visszanézek a már megfutott 
útra – közben pedig utolér Lót asszonyának sorsa, és sóbálványként az 
útfélen maradok, míg a többi megmenekül. Lusta keresztyéneket s önma-
gukat tökéletesnek tartókat egyformán fenyeget ez a veszedelem. Hogyne 
szorulnánk hát reá mindig a kegyelemre, mely megbocsát, megtart, és 
újra megindít. Aki kiesik a kegyelemből, az nem bírja a keresztyén élet 
tempóját, ezt a minden idegszálunkat igénybe vevő hatalmas fi nist, s azt 
utoléri sorsa. A versenypályán nemcsak nyerni lehet, hanem vereséget is 
lehet szenvedni. A kegyelem pedig épp azt akarja, hogy győzzünk. Ámen.

Isten szabad kegyelme
SZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE UTÁNI 12. VASÁRNAP – 1954. SZEPTEMBER 5.

„Mert Mózesnek ezt mondja: Könyörűlök azon, a kin könyörűlök, és kegyelmezek 
annak, a kinek kegyelmezek. Annakokáért tehát nem azé, a ki akarja, sem nem 
azé, a ki fut, hanem a könyörűlő Istené.” ( Róm 9,15–16)

Az eseményeknek két oldala van: egy nyilvánvaló és egy titkos. A 
nyilvánvaló az, ami történik a szemünk előtt, amit érzékelhetünk az 
érzékszerveinkkel, amit látunk, hallunk, tapintunk, érzünk. A másik 
az, ami a történés lelki háttere, indítóoka, célja, értelme, magyaráza-
ta. Ez titok. Spekulálhatunk fölötte, visszakövetkeztethetünk reá, de 
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azért mindig bizonytalanságban maradunk felőle, hacsak az esemény 
szerzője maga fel nem tárja előttünk ezt a titkot. Így van ez az emberi 
eseményeknél. Mennyivel inkább így van akkor, mikor Isten cselekszik! 
És mennyivel inkább így van az emberi élet legnagyobb eseményénél, 
Isten legnagyobb cselekedeténél, az üdvösségnél! A mai szentleckében 
maga Isten lebbenti fel az üdvösség lelki hátteréről a titok fátyolát, s 
mondja meg nekünk, hogy üdvösségünk mögött Isten szabad kegyelme van.

1. Egészen személyesen nézve a kérdést, ez azt jelenti: minden azon fordul 
meg, kapok-e kegyelmet!

Az üdvösség – így kezdődik a szentlecke – „nem azé, a ki akarja, sem 
nem azé, a ki fut, hanem a könyörűlő Istené”.

Annak okáért tehát nem azé, aki akarja. Isten nem üdvözít minket 
akaratunk ellenére. Senkire sem kényszeríti rá az üdvösséget. Nem igáz le 
minket, hanem úgy bánik velünk, mint emberrel. Isten igazít meg, de – s 
ezt félve mondom ki, mert tudom, hogy félreérthető – csak a mi hozzájá-
rulásunkkal. Akaratunk nem eszközlője üdvösségünknek, még csak nem 
is társszerzője Isten mellett, de csatornája Isten üdvözítő kegyelmének. 
Ezért mozgósítja Isten üdvözítő munkájában az ember akaratát a megté-
résre hívó szózattal. Ezért bánkódik, ha az ember üdvözülő akarata nem 
találkozik az ő idvezítő akaratával. Ezért sír a megátalkodott Jeruzsálem 
fölött: „Jeruzsálem! Ki megölöd a prófétákat, és megkövezed azokat, a kik te hozzád 
küldettek, hányszor akartam egybegyűjteni a te fi aidat, miképen a tyúk egybegyűjti 
kis csirkéit szárnya alá; és te nem akartad.” ( Mt 23,37) Az ember akarata tehát 
ellenállhat Isten mindenható akaratának. Elzárkózhat vagy feltárulhat a 
kegyelem előtt. Az elzárkózás a hitetlenség, a feltárulás a hit magatartása. 
Megborzadok, ha arra gondolok, hogy az emberi akarat elegendő az Isten 
ellen, de nem elegendő a Sátán ellen. Isten szelíden rábeszél, meg akar 
győzni, a Sátán ellenben rámenősen ránk ront és leigáz. Nem harcolt 
még igazán a bűn ellen, nem akart az még igazán üdvösségre jutni, aki 
ezt a fájdalmas tényt önmagán meg nem tapasztalta, s meg nem siratta. 
Sok nagy akarásunknak, eget vivő elhatározásunknak romjain keseregve 
tanuljuk meg, hogy igaza van Istennek: nem azé, aki akarja.

De sem nem azé, aki fut. Mi az akarás és a futás között a különbség? 
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Az akarás elmélet, a futás gyakorlat. Az akarás az elhatározás, a futás 
annak megvalósítása. Az akarás a futás lelki háttere, a futás az apró 
lépésekben megvalósuló akarat. Az akarás futás nélkül ábrándozás, 
lelki álmodozás, a sült galambot tátott szájjal váró tétlen vágyódás, a 
futás akarás nélkül céltalan és rendszertelen erőlködés. A kettő együtt 
nagy dolgok születésének útja. Igaza van a költőnek, mikor az erőre 
ezt mondja: akarat, mely előbb vagy utóbb, de diadalt arat. Csak egy 
dologban nem. A legnagyobban: az üdvösségben. Hányszor vágyód-
tunk tiszta, Istennek tetsző élet után, hányszor határoztuk el, hogy ma 
megváltozom, hányszor próbáltuk nagy fogadkozásunkat hűséggel 
teljesíteni, céltudatosan harcolni a bűn ellen, módszeresen leszoktatni 
magunkat a gonoszról, nem sikerült!

Nem azé, aki akarja, se nem azé, aki fut, hanem a könyörülő Istené. 
A bűnnek nincs más megoldása, mint a kegyelem. Minden azon for-
dul meg, kapok-e kegyelmet. Ha kapok, akkor meg vannak bocsátva 
a bűneim, s minden rendben van, ha nem kapok, akkor minden jó 
igyekezetem hiába, elvesztem, végem van.

2. Az, hogy kapok-e kegyelmet, Isten akaratán fordul meg.
„Könyörűlök azon, a kin könyörűlök, és kegyelmezek annak, a kinek kegyelmezek” – 
mondja Isten már Mózesnek az Ótestamentumban s Pálon keresztül az 
Újszövetség népének. A kegyelem kérdését eszerint Isten a felségjogai 
közé sorolta, melyben mindenkitől és mindentől függetlenül önmaga 
dönt. A kegyelem kérdésébe tehát Isten nem enged beleszólást ember-
nek. A kegyelmet nem lehet megvásárolni. Akármilyen nagy áldozatot 
teszek is le Isten oltárára, ha mindenemet neki adom is, ha koldussze-
gény maradok is utána, pénzem csörögve hull vissza, áldozatom füstje, 
mint Káiné, e földön gomolyog, és nem száll az ég felé. Isten olyan 
gazdag, hogy neki semmit sem lehet adni. Egyszerűen megajándékoz-
hatatlan. Én pedig szegény koldus vagyok, akinek semmije sincs, amit 
nem Istentől kapott volna, én tehát egyszerűen ajándékozásra képtelen 
vagyok. De ha volna is mit adnom, Isten megvesztegethetetlen.

A kegyelmet nem lehet kiérdemelni. Akármilyen súlyos vezeklést 
szabnék is magamra múltam bűneiért, a bűnt nem lehet levezekelni. 
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Még a pokolban is csak vezekelni lehet érte, de nem lehet levezekelni. 
Akármilyen elszántan igyekeznék is új életben járni, az ige világosan 
megmondja, hogy ezzel sem tudom meghatni Istent. Kegyelme szabad 
kegyelem. Azon könyörül, akin akar.

A kegyelmet még kikönyörögni sem lehet. Könyörögni lehet érte, de 
kikönyörögni nem lehet. Porba vethetem magam Isten előtt, könnye-
immel öntözhetem lábait, követ is megindító szavakkal ecsetelhetem 
nyomorúságomat, idézhetem ígéreteit, apellálhatok isteni jóságára… 
még szemtelenül követelőzhetem is, ahogyan csak az életéért tud szem-
telenkedni egy ember, imádságom nem lesz varázsszer, melynek el-
mondására megnyílik az ég, és alászáll fejemre a bűnbocsánat. Isten 
kegyelme szabad kegyelem. Azon könyörül, akin akar.

De hát akkor rettenetes Isten a Biblia Istene! – mondod. Ez az Isten 
nem tökéletes, szent, igaz, jó és atya, hanem rettenetes zsarnok, kőszí-
vű kényúr, kinek szeszélye a világkormányzó elv, melynek minden és 
mindenki ki van szolgáltatva. Mondhatsz még súlyosabbakat is, nem 
változtatsz a helyzeten. Isten nem olyan, amilyennek te elképzeled. 
Nem írhatod elő neki, hogy milyen legyen. Olyan, mint amilyen, s 
hogy milyen, azt a kijelentésben mondja meg, a kijelentés szerint pedig 
kegyelme szabad kegyelem. Azon könyörül, akin akar.

A szabad kegyelmen való emberi felháborodás erkölcsi értékét 
azonban nagyon leszállítja az, hogy lelki háttere nem az Isten isten-
ségéért való küzdelem, hanem nyomorult, önző irigység. Látszólag 
azt követeljük, hogy Isten legyen igazságos, valójában pedig épp az a 
bajunk, hogy Isten igazságosan bánik velünk, s mikor nem bocsátja 
meg bűneinket, csak azt adja, mit megérdemelünk. Igazában nem az 
a bajunk, hogy nem igazságos, hanem kegyelmes az Isten, hanem 
az, hogy más felé mutatkozik ilyennek, nem pedig mifelénk. Semmi 
kifogásunk sincs a szabad kegyelem ellen, ha annak előnyeit mi él-
vezzük, csak akkor háborodunk fel, ha hátránya jut nekünk osztály-
részül. Nagyhangú és nagyképű felháborodásunkra megérdemeljük 
azért a szőlőművesek példázatának feleletét: „Barátom, nem cselekszem 
igazságtalanúl veled (…). Avagy nem szabad-é nékem a magaméval azt tennem, 
a mit akarok? avagy a te szemed azért gonosz, mert én jó vagyok?” ( Mt 20,13–15)
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3. Mindezek után az a nagy kérdés, hogy akar-e Isten nekem kegyelmezni.
Nézzük, mit felel reá maga Isten, a szabad kegyelem szabados Ura! 
 1Tim 2,4-ben így szól az Isten igéje: Isten „azt akarja, hogy minden ember 
idvezüljön, és az igazság ismeretére eljusson”. Isten tehát mindenkinek meg 
akar kegyelmezni, nekem is. Hogy mennyire akar, azt mi sem mutatja 
jobban, mint a golgotai kereszt. „Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő 
egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne veszszen, hanem örök élete 
legyen.” ( Jn 3,16). Annyira akarja tehát Isten, hogy én bocsánatot kapjak 
minden bűnömre, hogy a legnagyobb áldozattól sem riadt vissza ennek 
érdekében. Egyszülött Fiát küldte le e földre, reárakta minden én bűnö-
met, ő elszenvedte értem és helyettem minden bűnömnek büntetését, 
vérével tisztára mosott engem. Ez óta a kereszt óta egészen más meg-
világításban áll előttünk Isten szabad kegyelme. A kereszt Isten szabad 
kegyelmének legnagyobb bizonyítéka. Ez mutatja legjobban, hogy a 
kegyelemben mindig Isten a kezdeményező. Szeretete nem visszhang 
a mi szeretetünkre, kegyelme nem következménye a mi bűnbánatunk-
nak, könyörgésünknek vagy igyekezetünknek, hanem ő a mindent 
megelőző szeretet, aki előbb szeretett minket, mint mi őt. Ezért lehet 
a kereszt óta reménykedni a kegyelemben. A kereszt óta nem riasztó 
rémhír a kegyelem szabadságáról szóló bibliai üzenet, hanem örömhír, 
evangélium a kegyelemre szoruló s arra magukat méltatlannak érző 
bűnösök számára. Ezért tanácsolja Luther is a kegyelem szabadságától 
megrettent lelkiismeretű embernek: Menekülj Krisztus sebeihez! Add 
meg magad kegyelemre, mint aki méltatlan vagy a kegyelemre! Add meg 
magad Isten önkényére, hogy cselekedjék veled úgy, amint neki jólesik. 
És akkor bízhatsz abban, hogy neki jólesik megbocsátani bűneidet.

Nem azért igazít meg Isten, mert megtértél, bánod bűneidet és 
hiszel, hanem Krisztusért, ki neked adja halálának gyümölcseit. Ezt 
pedig nem azért teszi, mert könyörögsz érte, hanem azért, mert szeret 
téged, s ő maga akar részesíteni halála gyümölcseiben. Tőled csak egy 
kívántatik: tégy vallást előtte bűneidről! Meg van írva: „Ha megvalljuk 
bűneinket, hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket, és megtisztítson minket 
minden hamisságtól.” ( 1Jn 1,9; Hallesby mondása) Ámen.
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Holt hit
SZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE UTÁNI 13. VASÁRNAP – 1954. SZEPTEMBER 12.

„A Sárdisbeli gyülekezet angyalának is írd meg: Ezt mondja az, a kinél van az 
isteni hét lélek és a hét csillag: Tudom a te dolgaidat, hogy az a neved, hogy élsz, 
és halott vagy. Vigyázz, és erősítsd meg a többieket, a kik haló félben vannak; 
mert nem találtam a te cselekedeteidet Isten előtt teljeseknek. Megemlékezzél azért, 
hogyan vetted és hallottad; és tartsd meg, és térj meg. Hogyha tehát nem vigyázol, 
elmegyek hozzád, mint a tolvaj, és nem tudod, mely órában megyek hozzád. De 
van Sárdisban egy kevés neved, azoké, a kik nem fertőztették meg a ruháikat: és 
fehérben fognak velem járni; mert méltók arra. A ki győz, az fehér ruhákba öltözik; 
és nem törlöm ki annak nevét az élet könyvéből, és vallást teszek annak nevéről az 
én Atyám előtt és az ő angyalai előtt. A kinek van füle, hallja, mit mond a Lélek 
a gyülekezeteknek.” ( Jel 3,1–6)

A mai ige Krisztus levele a sárdisi gyülekezethez és annak angyalához, 
azaz felvigyázójához. A holt hitről szól a levél, mert a sárdisi gyüle-
kezetnek és papjának hite holt hit volt. Míg ember él e földön, mindig 
lesznek gyülekezetek és egyesek, akikre és akiknek ezt mondja a min-
dentudó Krisztus: „…az a neved, hogy élsz, és halott vagy.” Ennek a levélnek 
a tanítására tehát nemcsak akkor volt szükség, mikor megíratott, s 
nemcsak azok számára, akiknek szólt, hanem ma is és nekünk is.

1. A holt hit példája áll elénk a levél soraiban.
Sárdis Lídia fővárosa, hat-hét mérföldnyire délkeletre Thiatirától. Egy-
kor a mesebeli gazdagságáról híres Krőzus lakóhelye, később római 
tartomány. Krisztus idejében egy földrengés elpusztította, de Tibérius 
császár helyreállíttatta. 

A levél tanúsága szerint a városban volt keresztyén gyülekezet is. 
Keresztyén gyülekezetéről másütt a Bibliában nincs említés, pedig jó 
nevű, híres gyülekezet lehetett. Nincsenek benne olyan goromba bűnök, 
mint amilyenekről a többi kis-ázsiai gyülekezetekkel kapcsolatban 
szólnak a hozzájuk intézett levelek. Nincsenek benne nikolaiták, kiknek 
cselekedeteit gyűlöli az Úr, pedig Efézusban voltak ilyenek. Nincsenek 
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benne Bálám tanításának követői, mint Pergámumban, sem Jézabel hí-
vei, mint Thiatirában. Az a neve, hogy él, élő gyülekezetnek tartja tehát 
a közvélemény. Mégpedig nemcsak a keresztyén közvélemény, hanem 
e világ is. Meggondolkoztató ugyanis, hogy míg másütt mindenfelé 
üldöztetést szenved a keresztyén gyülekezet, a Sárdishoz intézett levél 
nem beszél arról, hogy ellensége lett volna a gyülekezetnek. Az efézusi 
gyülekezetnek tűrnie kell ( Jel 2,2), a smirnai gyülekezet híveit tömlöcbe 
vetik ( Jel 2,10), a pergámumbeli gyülekezet olyan helyen van, mely a 
Sátán királyi székének mondatik, s vértanúk vére pecsételi meg ennek 
a névnek igazságát ( Jel 2,13), Filadelfi a a Sátán zsinagógájával harcol ( Jel 
3,9), Thiatirának is tűrnie kell ( Jel 2,19), Sárdisban azonban senkinek sem 
kell szenvednie, tűrnie a hitéért. Ott becsülete van a keresztyéneknek 
nemcsak a keresztyének előtt, hanem a világ szemében is.

Ha az a neve, hogy élő, vagyis élő gyülekezet, akkor bizonnyal 
lehettek a gyülekezet életében nagyon mutatós dolgok. Feltűnő azon-
ban, hogy Krisztus ezekről semmit sem ír, holott más gyülekezetek 
életében mindig megkeresi a megdicsérhetőt. A sárdisi gyülekezetben 
Krisztus nem talál semmi dicsérni valót. Annál feltűnőbb, hogy a világ 
nem üldözi, tehát dicséri a gyülekezetet. Ez mindenesetre gyanús. 
Ahol a világ nagyon meg van elégedve a keresztyén gyülekezettel, ott 
mindig azért lett szalonképessé a keresztyénség, mert felhígították, s 
megízetlenült benne a só. Be van azonban még írva az élet könyvébe 
(5. v.), s ez igen nagy dolog ( Lk 10,20), de abban a veszedelemben fo-
rog már, hogy Krisztus kitörli onnan a nevét. Krisztus szemében már 
halott. Még nem állhatott be egészen a halál, mert még nem töröltetett 
ki az élet könyvéből, s még munkát bíz rá az Úr (2. v.), de keze már 
ott van a könyvön, hogy kihúzza nevét onnan. A mennyei fénysugár 
még ott ragyog fölötte, de ez már nem a hajnalcsillag fénye, hanem a 
lenyugvó napnak bíbora.

A Jelenések könyvében található levelek alapján tehát a lelki életben 
a következő állapotok különböztethetők meg: a) élő, b) langymeleg, 
mint a laodiceai, c) kihűlt, mint az efézusi, d) halófélben levő, mint 
akikhez a sárdisi gyülekezetet küldi Krisztus (2. v.), e) halott és f) az élet 
könyvéből kitörölt. A sárdisi gyülekezet állapota a két utolsó között 
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van. Már halott, de még nincs kitörölve az élet könyvéből. Még hívő, 
de már halott. Holt hitű. Krisztus, aki mindent tud, könnyen felismeri 
ezt az állapotot, de az ember, aki csak azt látja, ami a szeme előtt van, 
nehezen ismeri fel. Nincsenek rajta olyan hullafoltok, melyek a halál 
beálltát kétségtelenül mutatnák. Az a jó, hogy Krisztus mindig meg-
mondja annak, aki ebbe az állapotba kerül: Az a neved, hogy élsz, és 
halott vagy. Nem szól-e neked is ma ez az üzenet?

2. A holt hit oka is elénk áll a levél soraiban.
Hogy hogyan lesz az élőből halott, arra abból lehet visszakövetkeztetni, 
hogy miképp lesz a halottból élő. A teremtés története szerint úgy lett az 
ember élő lélekké, hogy Isten belelehelte az életnek leheletét ( 1Móz 2,7), 
Pál  1Kor 15,45-ben így folytatja: „Lőn az első ember, Ádám, élő lélekké; az utolsó 
Ádám (tudniillik Krisztus) megelevenítő szellemmé.” Az Istennel, a Krisztussal 
való kapcsolat teremt tehát életet. „A kié a Fiú, azé az élet; a kiben nincs meg az 
Isten Fia, az élet sincs meg abban.” ( 1Jn 5,12) A sárdisi gyülekezet elveszítette 
a Krisztussal való közösségét, s ebbe belehalt a hite. Hogyan jutott idáig?

Azt akarta, hogy neki legyen neve, s nem arra iparkodott, hogy 
Krisztusnak legyen neve. Ez az a Bábel tornyát építeni akaró emberi 
hiúság, mely eleve kudarcra van ítélve. Vámot akart szedni saját ma-
gának a Krisztus dicsőségéből. 

Ez a „név” után való vágy vitte rá arra, hogy megalkudjék hitének 
gyakorlati követelményeivel. Lanyhán vette a keresztyénséget. Meg-
elégedett félmegoldásokkal. Józan reálpolitikus akart lenni, aki nem 
feszíti a húrt, s mindig megtalálja az arany középutat. Ezért lép fel vele 
szemben Krisztus, mint a teljesség, a hetes számmal, s ezért nem találja 
cselekedeteit Isten előtt teljeseknek. Ami pedig nem teljes, az csonka. 
Olyan, mint a szoborműremek, melynek valaki letörte a fejét. Torzó.

Az a hit, mely csak részben engedelmeskedik, lassan egészen elvesz-
ti az igét, mert az ige teljes engedelmességet kíván. A sárdisi gyülekezet 
is elfeledkezett az igéről. Jézusnak kell emlékeztetni arra, hogy azt vette 
és hallotta, s hogyan vette és hogyan hallotta.

Ahol kialszik az ige vezető fénye, úgy jár a hit, mint az ismeretlen 
ösvényen sötétben botorkáló ember, kinek kialudt a lámpása. Ment-
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hetetlenül eltéved vagy elbukik. A sárdisi gyülekezetnek is beszeny-
nyeződött, megfertőztetett a fehér ruhája. A megszentelődés harcát 
nem harcolta végig. Az, hogy botrányos bűnök nem rútították, hogy 
mások meg voltak velük elégedve, hogy még dicsérték is, hamis biz-
tonságérzetet ébresztett benne, és lustává tette. 

Így lassan elfelejtette, hogy mire kötelezi őt az, amit kapott. Megtért 
egyszer, de nem tért meg minden újra, és így méltatlanná lett múltjá-
hoz. A vége az lett, hogy belehalt a hite.

Nem mindenkinél ugyanez az út s ugyanez a halál oka. Földi éle-
tünkben is különböző betegségekbe halnak meg az emberek. Van, aki 
kilábol tífuszból, s belehal egy gyomorrontásba. Míg a sárdisi gyüleke-
zet betegségét elemezed, gondold meg jól, nem beteg-e a te hited is, s 
vigyázz, hogy bele ne haljon a betegségébe!

3. A sárdisi gyülekezet hite halott, de Krisztusnak még van reménysége 
hozzá. Még feltámasztható. Ezért nem törli még ki az élet könyvéből. 
Ezért áll elénk a levél soraiban a holt hit gyógyulásának útja is.

Mindenekelőtt fogadd el magadra nézve Krisztus ítéletét: halott vagy. 
Akármit gondolsz magadról, akármit mondanak rólad mások, az az igaz, 
amit ő mond: halott vagy. Mindenki más az agonizálásodat nézi életnek.

Ijedj meg a Krisztus fenyegetésétől! Ő azzal fenyegeti a holt hitűt, 
hogy ha meg nem tér, váratlanul és meglepetésszerűen beáll a halál 
állapota.

Ijedj meg, de ne ess kétségbe! Fogadd el, hogy Krisztusnak még van 
reménysége hozzád, még nem törölt ki az élet könyvéből! Térj meg tehát 
a megtértségedből! Indulj új lendülettel missziói munkába! Te, a halott, 
menj éleszteni a halófélben lévőket! Ébresztés közben magad is feléb-
redsz. A más fehér ruhájára való vigyázás a magam tisztaságát is védi.

Azután vissza az igéhez és a testvérekhez, kik nem fertőztették meg 
ruháikat! Vissza oda, ahonnan kiestél! Megemlékezzél, hogyan vetted és 
hallottad egykor az igét! De ne azért, hogy dicsőségpárnát csinálj a múlt-
ból lustaságod alá, hanem azért, hogy annak elkötelezéseit lásd meg!

Sárdis nem fogadta meg a fi gyelmeztetést. Nem gyógyult ki, egészen 
meghalt a hite, kitöröltetett az élet könyvéből, s belekerült a keresz-
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tyénség történelmének halott könyvébe. A város a 10. században török 
uralom alá került. Timur mongol hadai lerombolják. Ma egy nyomo-
rult sátorfalu van a helyén csupán. A neve: Sart. Ez a megcsonkult név 
emlékeztet csupán a régi dicsőségre, meg a romok, melyek körülveszik 
a falucskát, s amelyek közül két hatalmas templomoszlop emelkedik 
az ég felé árván. A legújabb ismeretes népszámlálás adatai szerint 
mindössze két ember volt, aki a faluban keresztyénnek vallotta magát. 

Nem máról holnapra következett be sorsa. Hite kerek ezer eszten-
dőn át birkózott a halállal, de végre is a halál legyőzte az életet. Holt 
hitű ember, holt hitű gyülekezet! Vigyázz, és térj meg! Ma még hallod 
az élet Fejedelmének feltámasztó szavát. Ma még bent van a neved az 
élet könyvében, de Krisztus keze fogja már az irónt, s ott tartja, ahol a 
neved van beírva. Jaj, ki ne húzza! Ámen.

A Lélek elevenít meg
SZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE UTÁNI 14. VASÁRNAP – 1954. SZEPTEMBER 19.

„Mert a testnek gondolata halál; a Lélek gondolata pedig élet és békesség. Mert 
a test gondolata ellenségeskedés Isten ellen; minthogy az Isten törvényének nem 
engedelmeskedik, mert nem is teheti. A kik pedig testben vannak, nem lehetnek 
kedvesek Isten előtt. De ti nem vagytok testben, hanem lélekben, ha ugyan az Isten 
Lelke lakik bennetek. A kiben pedig nincs a Krisztus Lelke, az nem az övé. Hogyha 
pedig Krisztus ti bennetek van, jóllehet a test holt a bűn miatt, a lélek ellenben élet 
az igazságért. De ha Annak a Lelke lakik bennetek, a ki feltámasztotta Jézust a 
halálból, ugyanaz, a ki feltámasztotta Krisztus Jézust a halálból, megeleveníti a 
ti halandó testeiteket is az ő ti bennetek lakozó Lelke által.” ( Róm 8,6–11)

Testben élni, de nem test, hanem Lélek szerint járni, ez mindenkinek 
örök nagy kérdése, aki komolyan szeretne keresztyén lenni. Lehet-
séges-e ez? Pál apostol a mai igében azt feleli erre a kérdésre: Lehet! 
Csodálatos örömhír ez. Örömhír volna akkor is, ha felszólító módban 
írná, így: Járjatok Lélek szerint!, hiszen Isten minden parancsában benne 
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van a lehetőség ígérete. Azt szoktuk mondani, hogy Isten nem kíván 
tőlünk olyat, ami lehetetlen, csak olyat, ami méltó hozzánk. Pál azonban 
nem felszólító módban hív fel arra, hogy Lélek szerint járjunk, hanem 
kijelentő módban egyszerűen megállapítja a római keresztyénekről: 
„Ti lélekben vagytok.” Ami lehetséges volt a rómabeli keresztyéneknek, 
miért ne volna lehetséges nekünk is! Hogyan volt a rómaiak számára 
lehetséges? Úgy, hogy Szentlelket kaptak, s a Lélek úgy körülvette őket, 
mint az embert a levegő. Mi benne vagyunk a levegőben, de a levegő 
bennünk is van. A római keresztyénekben is benne volt a Szentlélek, 
s ők benne voltak a Szentlélekben (9. v.). Ez az állapot azonban nem 
valami rendkívüli, csodálatos külön esemény által következett be ná-
luk. Pál úgy látja – s ebben van a mai igének különösképpen az öröm-
üzenete –, hogy a Szentlélekkel való ilyen megtöltekezés nem csupán 
kiváltságosaknak jutó elragadtatás, hanem a keresztyén ember normális 
állapota. Az ember, mikor keresztyénné lesz, megtérésével egy időben 
kapja ajándékul a Szentlelket. Az apostol úgy látja, hogy nincs keresz-
tyén ember Szentlélek nélkül: „A kiben pedig nincs a Krisztus lelke, az nem 
az övé.” (9. v.) Aki tehát keresztyén, abban Szentlélek van, akiben pedig 
nincs Szentlélek, az nem keresztyén. Így is van. A keresztyénség azzal 
kezdődik, hogy az ember megbánja bűnét, és hisz a kegyelemben. Erre 
magától senki sem képes. A Szentlélek győz meg minket bűneinkről, s 
ő dicsőíti meg előttünk Krisztust ( Jn 16,8–9.14). A harmadik hitágazat 
kátémagyarázata is világosan megmondja, hogy megtérésünk egészen a 
Szentlélek munkája. A Szentlélek azonban nem csak megtérít, s azután 
magunkra hagy, hogy küszködjünk, ahogy tudunk, hanem velünk, 
bennünk marad, megelevenít minket, s új élettel ajándékoz meg. Erről 
a Lélektől megelevenített új életről beszél mai igénk.

1. Új ez az élet, mert új urunk van: a Lélek.
Az ember sohasem a maga ura. Mindig gazdája van. Megtérésünk 
előtt a test uralma alatt élünk. Nem csak testben, de a test uralma alatt! 
Megtérésünk után is testben élünk, de már új urunk van: a Lélek. Az 
ige úgy fejezi ki ezt a gazdaváltást, hogy a keresztyén emberben ben-
ne lakik Isten Lelke (9. v.). Nem időszaki vendég tehát, aki hébe-hóba 
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meglátogat, s eltölt egy kis időt nálunk, vagy akit olykor-olykor hajlan-
dók vagyunk beereszteni és fogadni, hanem lakó, aki velünk együtt él 
éjjel és nappal, munkában és pihenésben, akit sohasem rázhatunk le a 
nyakunkról, sohasem hagy magunkra minket. Sőt nem is lakó csupán. 
Inkább háziúr. Nem ő alkalmazkodik hozzánk. Nekünk kell hozzá 
alkalmazkodni. Egész életünkre rányomja a bélyegét. Állandóan és fo-
lyamatosan cselekszik, és állandóan, folyamatosan dolgoztat minket is.

Ezért van az, hogy Isten gyermekeinek életében mindig megfi gyel-
hető ez az állandóság. Nem csak ünnepnapon mennek templomba, ha-
nem ott lakoznak az Úr házában ( Zsolt 84,5). Nem csak istentiszteleten 
hallgatják az igét, hanem abban gyönyörködnek éjjel és nappal ( Zsolt 
119,147–148). Nem csak az előírt imaórákon imádkoznak, hanem szün-
telen ( 1Thessz 5,17). Nem csak akkor örülnek az Úrban, mikor valami 
nagy ajándékot kapnak tőle, hanem mindenkor ( Fil 4,4). Nemcsak akkor 
szeretnek, mikor könnyű szeretni, hanem akkor is, mikor csak az tud 
szeretni, aki meg tud bocsátani ( Mt 18,21–22), mégpedig újra meg újra 
is. Amikor Pál  Gal 2,20-ban azt mondja: „él bennem a Krisztus”, ugyanazt 
mondja, mikor a mai igében ezt írja: „…Isten Lelke lakik bennetek.” (9. v.)

A Szentlélek Úristen, de nem zsarnok kényúr, mint a test. Nem 
kényszerít, hanem vezérel. De azért úr. Jeremiás úgy érzi parancsát, 
mint csontjaiba rekesztett tüzet, mely felrobban, ha utat nem enged 
neki ( Jer 20,9). Péterre is úgy száll pünkösdkor, mint tüzes nyelv és zúgó 
szélvihar, mely Jeruzsálem piacára sodorja őt. Pálban úgy működik, 
mint Krisztus szorongató szerelme ( 2Kor 5,14), s úgy érzi, hogy jaj neki, 
ha nem engedelmeskedik ( 1Kor 9,16).

Úr-e fölötted a Lélek? Ne felejtsd el, hogy vagy Úr, vagy megszomo-
rodva félreáll! Osztozkodni nem hajlandó. Hadd legyen egészen úrrá 
fölötted! Hadd lakozzék benned és te őbenne! Nem fogod megbánni. 
Jó gazdád lesz.

2. Új ez az élet, mert új életirányunk van: a Lélek.
Minden életnek van valamilyen gondolata, vágyódása, törekvése, szóval 
életiránya. Ez minden megnyilatkozásának indítóoka és célja. Ez egész 
életének a magyarázata. Pál is beszél a mai igében a test gondolatáról és 
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a Lélek gondolatáról. Mai igénk előtt egy verssel írja le közelebbről, hogy 
mit ért ez alatt. „Mert a test szerint valók a test dolgaira gondolnak; a Lélek szerint 
valók pedig a Lélek dolgaira.” (5. v.) A testi ember tehát önmaga körül forog. 
Vezérlőeleme az én. Ebből a szempontból néz, és ennek rendel alá min-
dent. Általában három irányban szokott az „én” érvényesülést keresni: 
a gyönyör, a vagyon és a hatalom irányában. Ne gondoljuk azonban, 
hogy minden test szerint járó ember durva, érzéki élvhajhász, fösvény 
mammonimádó s a hatalmi téboly megszállottja! Vannak közöttük 
derék, becsületes, melegszívű, sőt vallásos emberek is, de életirányuk 
ezen a területen is mindig az „én”. Derék, becsületes emberek, akik jól 
megállják helyüket e világban, de nem maga a munka vagy az általa 
elérendő közjó ambicionálja őket, hanem az „én becsületem”, az „én 
dicsőségem”. Melegszívű emberek, de ha egy kicsit megkaparjuk a sze-
retetüket, kitűnik, hogy mögötte önzés van. Szeretnek, mert szeretnék, 
ha őket is szeretnék. Szeretik azokat, akikből hasznuk van, vagy akikkel 
kellemes együtt lenni. Még vallásos életüknek is az „én” a központja, és 
nem Isten. Nem Istenért magáért vállalja Istent, hanem azért, mert tőle 
várja a boldogságát. Ő tartja tőle távol a bajt, s ő ad neki mindenben 
szerencsét. Még ha szabadulni tud is ettől az önző boldogságkereséstől, s 
törekszik az üdvösségre, akkor is nem Isten dicsősége számára a fontos, 
hanem az „én üdvösségem”. Legszentebb törekvéseiben is érdemekre 
vadászik, saját igazságát építi farizeus módra.

Ezzel szemben a Lélek gondolatai Isten körül forognak. Még a leg-
hétköznapibb dolgokban is ez szabja meg az életirányát. Ha eszik, az 
Úrért eszik ( Róm 14,6), ha dolgozik, az Úrnak munkálkodik ( Ef 6,6). 
Első számára Isten országa, minden más mellékes ( Mt 6,33). Minden 
kincset kárnak és szemétnek ítél, csak hogy ezt megnyerhesse ( Fil 3,8). 
Irgalmatlanul leamputál életéről mindent és mindenkit, aki vagy ami 
ebben akadályozza ( Mt 18,8–9). Isten dicsősége még a saját üdvössé-
génél is drágább ( Róm 9,1–3). Embertársai sokszor állanak értetlenül 
gondolatai, szavai és cselekedetei előtt, különcnek és balgának tartják, 
de ő a Lélek belső bizonyságtételével célegyenest előre fut, s tudja, 
hogy nem hiába.

Mi a te életirányod: én vagy ő?
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3. Új ez az élet, mert új az eredmény is. Aki más-másfelé indul, más-máshova 
jut. A testnek gondolata halál − mondja Pál. Romlás, pusztulás jár a 
nyomában. Nem is lehet másképp. Az önzés feldúlja a családi életet, 
forradalmasítja a társadalmat, háborút szít a népek között. A rettentő 
zűrzavarban mindenki harcol mindenki ellen.

A test gondolata ellenségeskedés Isten ellen – folytatja tovább. Az 
önző ember félretolja Istent, függetleníteni akarja magát tőle, fellázad 
ellene. Ezért nem lehet kedves Isten előtt.

A test eredménye rabság, minthogy Isten törvényének nem enge-
delmeskedik, mert nem is teheti. Képtelen reá. Rabja a bűnének.

Ezzel szemben a Lélek gondolata élet. Nem rabság, hanem szabad-
ság. Nem vereség, hanem Krisztus győzelme. Nem gyötrelem, hanem 
elvehetetlen öröm.

A Lélek gondolata békesség is. Eredménye az Istennel megbékélt, 
bűnbocsánatot nyert ember nagy belső harmóniája. Ézs 66,12 szerint 
úgy terjeszti ki rá Isten ezt a békességet, mint egy folyóvizet és mint 
kiáradott patakot. Ellepi a békesség árvize, mely minden zugot meg-
keres, mindenüvé behatol.

Azt is mondja róla az apostol: A Lélek élet az igazságért. A Lélek 
szerint való járás tehát megigazult élet. A vég tehát az üdvösség. Ebben 
az üdvösségben a test is megdicsőül. Előhívja Isten a halálból, mint 
egykor Krisztust (11. v.). Aki meg akarja tartani a testet, elveszíti azt, 
aki elveszíti, megtalálja azt.

Persze mindez nem megy harc nélkül, de ez a harc végeredményben 
a kereszten már eldőlt, s a Lélek ezt a győzelmet érvényesíti bennünk. 
„Hogyha pedig Krisztus ti bennetek van, jóllehet a test holt a bűn miatt, a Lélek 
ellenben élet…”

Így adta Isten ma elibéd az életet és a halált. Melyiket választod? 
Válaszd a Lelket, s vele az életet választod! Ámen.
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Istenfélelem megelégedéssel
SZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE UTÁNI 15. VASÁRNAP – 1954. SZEPTEMBER 26.

„De valóban nagy nyereség az Istenfélelem, megelégedéssel: mert semmit sem hoz-
tunk a világra, világos, hogy ki sem vihetünk semmit; de ha van élelmünk és ruhá-
zatunk, elégedjünk meg vele. A kik pedig meg akarnak gazdagodni, kísértetbe meg 
tőrbe és sok esztelen és káros kívánságba esnek, melyek az embereket veszedelembe 
és romlásba merítik. Mert minden rossznak gyökere a pénz szerelme: mely után 
sóvárogván némelyek eltévelyedtek a hittől, és magokat általszegezték sok fájda-
lommal. De te, óh Istennek embere, ezeket kerüld; hanem kövessed az igazságot, az 
istenfélelmet, a hitet, a szeretetet, a békességes tűrést, a szelídséget.” ( 1Tim 6,6–11)

A mai szentlecke úgy hangzik, mint tanítás a megelégedésről, Pál 
apostol ajkán azonban bizonyságtétellé válik ez a tanítás. Nem költői 
szólam nála a többes szám első személy, melyben mondanivalóját 
megfogalmazza, hanem mondatai mögött tényleg ott áll ő maga is 
egész lényével. És nem szónoki fogás az egyes szám második személy, 
melyben felszólítását megfogalmazza, hanem egy élő személy áll előt-
te, míg ír, Timótheus, a kedves tanítvány. Így válik a mai szentlecke 
lelkipásztori bizonyságtevő beszélgetéssé Pál és Timótheus között. 
Bárcsak azzá lenne most is Isten és teközötted!

Az igében nem egy gazdag ember prédikál a megelégedésről egy 
szegénynek. Legtöbbször ugyanis ez szokott lenni az eset. Akinek 
mindene megvan, aki a saját bőrén még sohasem tapasztalta a szoron-
gató ínséget, az szónokol kegyes szólamokkal a szükségben levőnek 
arról, hogy meg kell sorsunkkal elégedni. Pál szegény ember. Ismerős 
nemcsak a jóllakással, hanem az éhezéssel is, nemcsak a bővelkedéssel, 
hanem a szűkölködéssel is ( Fil 4,12). Neki senki sem vetheti szemére: 
Könnyű neked megelégedettnek lenni, mikor mindened megvan! Súlya 
van tehát annak, amikor ő mondja: „…én megtanultam, hogy azokban, a 
melyekben vagyok, megelégedett legyek.” ( Fil 4,11) Úgy néznek rá, mint valami 
irigylésre méltó gazdag emberre: Bizony, nagy nyereség a megelégedés! 
A megelégedett ember boldog ember.

Így is van. A boldogság nem külső körülményeink alakulásának 
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függvénye, hanem attól függ, hogy igényeink és azok kielégülésének 
lehetősége között milyen nagy a szakadék. Ha ez a szakadék kicsi, vagy 
egyáltalában nincs, ha igényeink kielégülhetnek, akkor itt a boldogság. 
Ha ez a szakadék megvan és nagy, akkor itt a boldogtalanság, mert soha-
sem tudjuk elérni azt, amire vágyunk. Boldogságunkban tehát igen nagy 
szerepe van az igényeinknek. A nagy igényű ember boldogtalan. Ki vá-
gyait kevesebbre méri, kevesebbel be is éri. Hiszen akkor igen egyszerű 
a boldogság kérdése – mondhatná valaki. Egyszerűen le kell szállítani az 
igényeinket. Meg kell elégedni azzal, amink van, s kész a boldogság. Az 
a baj azonban, hogy épp ez nem megy. A megelégedés nehéz lecke. Pál 
is azt mondja, hogy úgy kellett neki megtanulnia ( Fil 4,11). Nehézzé teszi 
az ábrándozás. Melyikünk nem álmodozott még azon: Ha én egyszer 
gazdag lennék! Melyikünk nem színezett még ki magának egy színes 
mesevilágot, mely valóság lehetne: Ha én egyszer megnyerném a főnye-
reményt! Nehézzé teszi a megelégedést az önteltségünk is. Sérelmezzük 
azt, amit az élettől kapunk. Többre érezzük magunkat jogosultnak. És 
különösen is nehézzé teszi a megelégedést csúnya irigy természetünk, 
melynek mindig rosszul esik az, ami másnak van.

Ezért nem megy a saját erőnkből a megelégedés. Pál is akkor, mikor 
a fi lippibeliekhez írt levelében erről a kérdésről ír, akkor írja le ezt a 
hatalmas kijelentést: „Mindenre van erőm a Krisztusban, a ki engem megerősít.” 
( Fil 4,13) Csak Krisztusban van erő ahhoz, hogy az ember megelégedett 
legyen. A mai igében is ezt üzeni: „…valóban nagy nyereség az Istenfélelem, 
megelégedéssel…” Istenfélelem és megelégedés. A kettő együtt. Csak az 
istenfélő ember lehet megelégedett.

1. Csak az istenfélő ember megelégedett, mert tudja, hogy minden kegyelem. 
Kicsoda az istenfélő ember? Azt szokták felelni erre a kérdésre: Aki 
hisz Istenben. Igen ám, de sok ember állítja, hogy hisz Istenben, az élete 
azonban arról tesz bizonyságot, hogy édeskeveset törődik Istennel. Nem 
minden istenhívő istenfélő. Az istenhitből ott lesz istenfélelem, ahol 
a hit belenyúl az ember életébe, és elkezdi formálni azt. Ez a formálás 
pedig rendszerint azzal kezdődik, hogy az az ember, aki hisz Istenben, 
elkezd nem hinni önmagában. Beképzelt jósága összeomlik, mint egy 
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kártyavár. Utolérik a bűnei, a holt cselekedetek rettentő súllyal nehezed-
nek lelkiismeretére. Rájön arra, hogy nem csak bűnei vannak, hanem 
mindenestől bűnös, elveszett és elkárhozott ember, aki Istentől bünte-
tésnél egyebet nem érdemel. Az istenhívő sokszor csak idáig jut el szép 
énekünk éneklésében: „Én Istenem!”, az istenfélő azonban folytatja is, 
így: „én bűnös ember…” Az istenfélő tudatában van annak, hogy ha Is-
ten igazsága és szentsége szerint bánnék vele, akkor nem volna életében 
egyetlen mosoly, nem volna egy egészséges pillanata, korgó gyomorral, 
éhségtől kopogó szemekkel rongyokban nyomorogna, míg el nem jön 
érte a halál, hogy utána meg a kárhozat örök szenvedése következzék. 
Hogy nem így van, holott így kellene lenni, az kegyelem. Az istenfélő 
ember tehát tudja, hogy kegyelemkenyéren él. A szó szoros értelmében 
minden falat kenyér, mely asztalára kerül, minden korty ital, mellyel 
szomját elveri, minden darab ruha, melyet magára ölthet, a fedél a feje 
fölött, az egészség testében… minden, minden kegyelem. Aki pedig 
kegyelemkenyéren él, annak semmihez sincs joga. Az köszönje meg, 
amit kap, s elégedjék meg vele, sőt mi több, legyen hálás érte!

Így néz az istenfélő ember a sorsára. Így nézel te is? Ha valaki azt 
kérdezi tőled: Hogy vagy?, tudsz-e erre a kérdésre őszintén így felelni: 
Köszönöm, jól, sokkal jobban, mint megérdemelném!

2. Csak az istenfélő ember megelégedett, mert tudja, hogy minden e földön csak 
elmulandó.

„Mert semmit sem hoztunk a világra, világos, hogy ki sem vihetünk semmit…” 
folytatja az apostol. Ezekkel a szavakkal átpásztázza tekintete az egész 
életet, mégpedig nem csak a bölcsőtől a koporsóig tartót. Szerinte a 
bölcsőbe is már érkezünk valahonnan, s a koporsóban is indulunk vala-
hová. Pál apostolnak tehát, mint minden istenfélő embernek látóhatára 
az örökkévalóság. Ebben a látóhatárban egészen más értéke van a földi 
javaknak, mint ha csak a születéstől a halálig terjed a látóhatárunk. 
Ebben az összefüggésben az életnek csak egy parányi szakaszában 
játszik szerepet a földi jó. Úgy néz rá, mint az utas ember, aki helyet 
keres a vonaton. Jó, ha akad kényelmes hely, de ha nincs, akkor sem dől 
össze a világ. Az a fontos, hogy felférjünk a vonatra, s célhoz érjünk.
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Ebben az összefüggésben értelmetlennek látszik minden vagyon-
halmozás. Kár érte törni magunkat. A nagy rabló, a halál, úgyis min-
denből kifoszt. Ha azonban azt gondolnók, hogy mindennek követ-
keztében az istenfélő ember könnyelmű lesz, akkor elfelejtkezünk 
ennek a látásnak egy nagyon fontos következményéről. Semmi sem 
a miénk, mert minden Istené. Mi csak sáfárok vagyunk. A sáfároknak 
pedig egyszer el kell számolni. Ezzel egyszerre elénk áll, hogy a vagyon 
nemcsak élvezet, hanem felelősség is. A felelősséget pedig nem nagyon 
óhajtozza az ember. Így válik az istenfélő ember belsőleg szabaddá a 
földi javaktól, s ezért tud megelégedni azzal, amije van.

3. Csak az istenfélő ember megelégedett, mert tudja, hogy jól tudja mennyei Atyánk, 
mire van szükségünk.

Az istenfélő ember mindent Isten kezéből vesz, földi sorsát is. Jé-
zus Krisztus érette átszögezett kezében ezt az isteni kezet jóságos, 
kegyelmes atyai kéznek ismerte meg. Azóta gyermeki lelkülettel tudja 
minden gondját reá vetni. Jól tudja mennyei Atyánk, mire van szüksé-
günk, s aki Fiának nem kedvezett, hanem értünk odaadta, mi módon 
ne ajándékozna vele együtt mindent minekünk, ami szükséges? Ez az 
Atya arra is megtanított, hogy milyen kevés szükséges az embernek. 
Pál azt mondja, elég az élelem és a ruházat. A Miatyánk azt tanítja, 
hogy a mindennapi kenyérnél többre vágyódnunk sem kell. Jézus 
maga is kevéssel beérő szegény ember volt. A nagy vendégségen, mely 
után királlyá akarták tenni, akkor sem adott mást a sokaságnak, mint 
kenyeret és száraz halat. Ezért hiszi az istenfélő ember, hogy mindene 
megvan, amire szüksége van, s hogy nincs szüksége arra, amije nincs. 
Ezért megelégedett. Áll-e rám is mindez?

4. Csak az istenfélő ember megelégedett, mert tudja, hogy a földi javak, a mammon 
milyen veszedelmet rejteget. 

Ezt a veszedelmet így rajzolja az apostol: „A kik pedig meg akarnak gaz-
dagodni, (…) magokat általszegezték sok fájdalommal.” (9–10. v.) A mammon 
olyan, mint a tűz. A legjobb szolga, de a leggonoszabb úr (Carlyle). Tőr, 
az ördög kelepcéje. A kelepcébe mindig csalétket tesznek. Valamit, amit 
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az állat nagyon szeret. A hasán, a kívánságain keresztül fogják meg. Az 
ördög a vagyont teszi be a kelepcéjébe, s ezen át fogja meg az embert. 
Vigyázz tehát! Kelepce! Rámegy a boldogságod, általszegezed magad 
sok fájdalommal. Rámegy a hited. Gondjaid támadnak. A gondok 
pogánnyá tesznek ( Mt 6,31–32). A felburjánzott gondok megölik az 
igét ( Mt 13,22), s eltévelyedsz a hittől. Rámegy az üdvösséged, mint a 
gazdag ifjúé, vagy Anániásé és Safi ráé. Kerüld tehát a pénz szerelmét, 
az elégedetlenséget, menekülj előle, s keresd a Krisztus szerelmét, az 
istenfélelmet megelégedéssel. A pénz szerelme minden rossznak gyö-
kere. Krisztus szerelme minden jónak gyökere. Ámen.

Krisztusban elrejtett élet
SZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE UTÁNI 16. VASÁRNAP – 1954. OKTÓBER 3.

„Mert meghaltatok, és a ti éltetek el van rejtve együtt a Krisztussal az Istenben. 
Mikor a Krisztus, a mi életünk, megjelen, akkor majd ti is, Ő vele együtt, megje-
lentek dicsőségben. Öldököljétek meg azért a ti földi tagjaitokat, paráznaságot, 
tisztátalanságot, bujaságot, gonosz kívánságot és a fösvénységet, a mi bálvány-
imádás; melyek miatt jő az Isten haragja az engedetlenség fi aira; melyekben ti is 
jártatok régenten, mikor éltetek azokban.” ( Kol 3,3–7)

A keresztyénségről mint Krisztusban elrejtett életről beszél a mai szent-
lecke. A keresztyén élet elrejtett, de nem eltitkolt élet. Mi a kettő között 
a különbség? Az elrejtettség olyan állapot, melyben rajtunk kívül álló 
körülmények borítják ránk a titok fátyolát, az eltitkoltságban pedig mi 
magunk rejtőzünk el fátyol mögé. Az egyik tehát tőlünk független, a 
másik pedig általunk előidézett állapot. A keresztyénséget nem szabad 
és nem lehet titkolni. A gyertyát nem szabad véka alá rejteni, annak 
világolnia kell, a hegyen épített várost pedig nem lehet elrejteni, annak 
a helyzete olyan, hogy mindenki láthatja ( Mt 5,14–15). Amelyik keresz-
tyénséget el lehet titkolni, az nem keresztyénség, hanem csak holt hit, 
melynek nincsenek gyümölcsei. Ezt mutatja a mai szentleckében az 
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a megfogalmazás is, hogy a keresztyénség Krisztusban elrejtett élet, 
azaz a keresztyén ember nem látszik, hanem Krisztus látszik rajta és 
helyette. Próbáljuk ma egy kissé közelebbről megvizsgálni, mit is jelent 
ez a Krisztusban való elrejtettségünk.

1. Mindenekelőtt azt jelenti, hogy Krisztus elrejti Isten előtt a bűneimet.
Pál nagyon sötét képet rajzol a kolossébeliek erkölcsi állapotáról. Azt 
írja, hogy paráznák, tisztátalanok, buják, gonoszt kívánók, fösvények, 
bálványimádók, engedetlenek, tehát olyanok, kikre méltán jő Isten ha-
ragja (5–6. v.). Azt is megírja azonban, hogy mindez csak régen volt így 
(7. v.), ma már mindez csak múlt. A kolossébeli keresztyének meghaltak 
a bűnnek (3. v.). Ezt a nagy fordulatot a Krisztussal való találkozás idézte 
elő bennök, kiben bűnbocsánatot nyertek. Méghozzá milyen bűnbo-
csánatot! Sokféle bűnbocsánat van ugyanis. Elég, ha ily kifejezésekre 
gondolunk: Megbocsátok, de nem felejtem el, hogy mit csinált velem… 
Megbocsátok, de nem szólok hozzá… Megbocsátok, de ne kerüljön 
többet a szemem elé! Bűnbocsánat és bűnbocsánat között a különbséget 
az méri meg, hogy mit csinál a bocsánatot adó a megbocsátott bűnnel. 
Az egyik elrejti az emlékezetében, a másik a szíve ellenséges vagy hideg 
érzésében. Az a bűnbocsánat, melyet Krisztus szerez, szintén elrejti a 
bűnt, de hol? Önmagában. Az ő sebeiben. Befedezi, eltakarja érdemé-
nek fehér köntösével úgy, hogy nem látszik ki többé mezítelenségünk 
rútsága ( Jel 3,18). A Biblia nem győzi képekben szemléltetni, milyen 
tökéletes rejtekhelyre teszi Isten kegyelme a megbocsátott bűnt. Azt 
mondja, hogy a tenger mélységébe veti a bűnt ( Mik 7,19). Ki tudna valamit 
a tenger mélységéből kihalászni? Ézsaiás által ( 44,22) így szól: „Eltöröltem 
álnokságaidat, mint felleget, és mint felhőt, bűneidet…” Ki tudná még egyszer 
összeszedni az égen a felhőt, mit széjjeltépett a szellő? Megtalálhatatlanul 
el van rejtve az Isten által megbocsátott bűn. Jeremiás által így szól az 
Úr: „…kerestetik az Izrael bűne, de nem lesz, a Júda vétkei, de nem találtatnak: mert 
kegyelmes leszek…” ( 50,20) „…megbocsátom az ő bűneiket, és vétkeikről többé 
meg nem emlékezem.” ( 31,34) Ez a legteljesebb bűnbocsánat: az elfelejtés. 
Emberileg szólva úgy jár Isten a megbocsátott bűnnel, mint az ember, 
aki valami nagyon jó helyre eldugott valamit, olyan jó helyre, hogy ez-
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után már maga sem tudja megtalálni többé. Így van elrejtve a mi bűnös 
életünk Krisztusban. Semmi sem látszik belőle, csak Krisztus látszik.

Nem szabad azonban elfelejtenünk ennek a bibliai üzenetnek egy 
nagyon komoly fi gyelmeztetését sem! Az elrejtés nem megsemmisítés. 
Annak dacára, hogy igaz mindaz, amit előbb mondottam, igaz az is, 
hogy Krisztusban „csak” el van rejtve a bűnöm, de nincs megsem-
misítve. Ami el van rejtve, az előhozható. Az én bűneim is. Péter ezt 
mondja ( 2Pt 2,20): „Mert ha az Úrnak, a megtartó Jézus Krisztusnak megisme-
rése által a világ fertelmeit elkerülték, de ezekbe ismét belekeveredve legyőzetnek, 
az ő utolsó állapotjuk gonoszabbá lett az elsőnél.” A visszatérő bűn tehát 
előhívja rejtekhelyéről a megbocsátott bűnt. De hát akkor nem teljes 
az Isten bocsánata? Dehogynem! Isten nem tér vissza a megbocsátott 
bűneimre, soha többé szememre nem hányja, ha… én nem térek visz-
sza rá. Isten soha többé nem emlékezik a megbocsátott bűnre, ha én 
nem emlékeztetem reá. Amíg Krisztusban vagyok, benne vagyok a 
kegyelemben. Mihelyt kilépek belőle, Isten haragja alá kerülök. A végső 
megoldás majd csak akkor következik be, mikor Krisztus megjelenik 
dicsőségben, s mikor többé semmi el nem szakaszthat tőle. Akkor a 
benne elrejtett bűneim is örökre meghalnak. Maradjunk hát meg addig 
is az áldott rejtekhelyen, Krisztusban!

2. Krisztus elrejti az emberek elől az én dicsőségemet.
Ezt mondja az apostol: „…a ti éltetek el van rejtve együtt a Krisztussal az Istenben. 
Mikor a Krisztus, a mi életünk, megjelen, akkor majd ti is ővele együtt megjelentek 
dicsőségben.” (3–4. v.) Eszerint az ige szerint Krisztus dicsősége el volt 
rejtve, el van ma is rejtve, de nem lesz mindég elrejtve. El volt rejtve. Az 
egyszerű názáreti ácsban, az országutak poros vándorában, a minden 
feltűnést kerülő alázatos rabbiban milyen kevesen ismerték fel Isten 
egyszülött Fiát! Ha felismerték volna, nem merték volna semmibe venni, 
kicsúfolni, meggyalázni és megölni. El volt rejtve előlük az ő dicsősége.

Ma sincs sokkal különben. Igaz, hogy ma templomok sokasága, 
harangok zúgása, útszélre és tornyok tetejére állított keresztek tömege 
s ünneplőbe öltözött emberek hirdetik dicsőségét, de azért a dicsősége 
még ma is rejtve van. Ma is engedi, hogy tagadják, tűri, hogy csúfol-
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ják, nem vesz elégtételt magának azokon, akik sértegetik, nem sújt le 
hatalmával ellenségeire, pedig sokan egyenesen kihívják őt erre, mint 
egykor a kereszt alatt: No, ha Isten Fia vagy, akkor miért nem mutatod 
meg a hatalmadat!

Mindez azonban nem lesz mindig így. Egyszer majd kilép Jézus 
a rangrejtett állapotából, s megjelenik dicsőségben. Akkor meghajol 
majd előtte minden térd, az egyik boldog hódolattal, a másik kétség-
beesett rémülettel ( Fil 2,10).

Krisztus sorsa az övéi sorsa is. Együtt vannak elrejtve most, s együtt 
fognak megdicsőülni majd.

Ki is ismerhetné meg bennem Isten fi át? Fejemen nincs arany koro-
na, testemet nem borítja díszes öltöny, nem lakom várkastélyban, és 
zsebemben nem csörögnek aranyak. Igénytelen szürke kisembernek 
látszom, pedig tudom, hogy Isten Krisztusban fi ává fogadott.

Ki tudhatná, mennyi öröm van a szívemben? Ez a világ csak sajnálni 
tud azért, hogy nem mulatok vele együtt, pedig én tudom, hogy nem 
sajnálni, hanem irigyelni való vagyok, hiszen a szívem tele van e világ 
számára ismeretlen örömökkel.

Ki tudhatná, milyen hatalmas vagyok? Szelídségemet gyámoltalan-
ságnak látják, szolgálatkészségemet szolgalelkűségnek, s kimosolyogva 
kihasználnak, holott imádságomban világmozgató erők birtokában 
vagyok, s Isten eszköze a történelem formálásában.

Ne essék hát zokon, ha lemosolyognak, s olyan valakinek tekinte-
nek, akivel nem kell számolni! Ne akarj előleget a dicsőségből! Krisz-
tussal együtt majd az is a tied lesz.

3. Krisztus elrejti előlem az erényeimet.
Így folytatódik az ige: „Öldököljétek meg azért a ti földi tagjaitokat…” (5–7. 
v.) Sajátságos kettősséget leplez le ez az ige. Meghaltunk a bűnnek, és 
mégis öldökölnünk kell magunkban a bűnt. Régen volt, mikor jártunk 
olyan úton, amelyen Isten haragja viharzik, s mégis gyilkos harcot 
kell folytatni önmagunkkal azért, hogy ne járjunk engedetlenségben, 
s ne hívjuk ki magunk ellen Isten haragját. Miért van ez a kettősség? 
Azért, mert Krisztus ugyanakkor, amikor bűnbocsánatával elfedezte 
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bűneinket, és sebeiben elrejtette azokat, felfedte a szívünk mélységeit, 
s megmutatta, hogy abban mennyi gonoszság rejtezik. Addig barátai 
és szolgái voltunk a bűnnek, most ellenségei lettünk. Minden takaró 
alatt észrevesszük, s az eddigi jó szándékú elhatározások helyett vérig 
menő harcba indulunk ellene. Megtérése előtt az ember annyi erényt, 
jóságot lát önmagában, hogy erényeitől nem látja a bűneit. Megtérése 
után egyszerre annyi bűnt lát önmagában, hogy nem látja tőlük az 
erényeit sem. Pállal mondja: „…nem lakik énbennem (…) jó…” ( Róm 7,18) 
Megtérése előtt nagyon meg volt magával elégedve, megtérése után 
eltelt szent elégedetlenséggel. Örökké elégedetlen a hálájával. Úgy érzi, 
hogy sohasem lesz képes – mint ahogy nem is lesz képes – meghálálni 
Isten Krisztusban neki juttatott bűnbocsátó kegyelmét.

Mindez nem jelenti azt, hogy a keresztyén ember nem terem gyü-
mölcsöket a megszentelődés útján, csupán azt jelenti, hogy a keresz-
tyén embert annyira leköti a bűn elleni véres, öldöklő harc, hogy nem 
ér rá ezekben gyönyörködni. Megszentelődése épp abban mutatkozik 
meg, hogy egyre kevesebb jóságot és egyre több bűnt lát önmagában. 
Ez a helyzet mindaddig, míg Krisztusban marad. Mihelyt kilép Krisz-
tusból, azonnal észreveszi erényeit, azonnal kisebbnek és kevesebbnek 
látja bűneit, s alázat helyett egyszerre felmagasztalja önmagát.

Vállalod-e ezt a Krisztusban elrejtett életet? Aki vállalja, azt vállalja 
a dicsőség Ura, Jézus Krisztus is, mikor eljön majd az ő dicsőségében, 
s vele együtt ő is megjelenik majd dicsőségben. Ámen.

Egység a különbözőségben 
SZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE UTÁNI 17. VASÁRNAP – 1954. OKTÓBER 10.

„Mert a miképen a test egy, és sok tagja van, az egy testnek tagjai pedig, noha 
sokan vannak, mind egy test, azonképen a Krisztus is. Mert hiszen egy Lélek által 
mi mindnyájan egy testté kereszteltettünk meg, akár zsidók, akár görögök, akár 
szolgák, akár szabadok; és mindnyájan egy Lélekkel itattattunk meg. Mert a test 
sem egy tag, hanem sok. Ha ezt mondaná a láb: mivelhogy nem kéz vagyok, nem 
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vagyok a testből való; avagy nem a testből való-é azért? És ha a fül ezt mondaná: 
mivelhogy nem vagyok szem, nem vagyok a testből való; avagy nem a testből való-é 
azért? Ha az egész test szem, hol a hallás? ha az egész hallás, hol a szaglás? Most 
pedig az Isten elhelyezte a tagokat a testben egyenként mindeniket, a mint akarta. 
Ha pedig az egész egy tag volna, hol volna a test? Így azonban sok tag van ugyan, 
de egy test. Nem mondhatja pedig a szem a kéznek: Nincs rád szükségem; vagy 
viszont a fej a lábaknak: Nem kelletek nékem. Sőt sokkal inkább, a melyek a test 
legerőtelenebb tagjainak látszanak, azok igen szükségesek: és a melyeket a test 
tisztességtelenebb tagjainak tartunk, azoknak nagyobb tisztességet tulajdonítunk; 
és a melyek éktelenek bennünk, azok nagyobb ékességben részesülnek; a melyek 
pedig ékesek bennünk, azoknak nincs erre szükségök. De az Isten szerkeszté egybe 
a testet, az alábbvalónak nagyobb tisztességet adván, hogy ne legyen hasonlás a 
testben, hanem ugyanarról gondoskodjanak egymásért a tagok. És akár szenved 
egy tag, vele együtt szenvednek a tagok mind; akár tisztességgel illettetik egy tag, 
vele együtt örülnek a tagok mind.” ( 1Kor 12,12–26)

Isten nem a sablonok Istene, hanem a sokféleségé. Ezért nincs valami 
univerzális gyümölcs, csak alma, körte, szilva, dió stb. Ezért nincs vala-
mi univerzális virág, csak rózsa, szegfű, viola, árvácska stb. Ezért nincs 
valami univerzális madár, csak fecske, veréb, fülemile, pintyőke stb. Ez 
a sokféleség, különbözőség teszi változatossá az őszi gyümölcsszedés 
asztalát, ettől olyan tarka-hímes a rét, ettől zeng úgy az erdő, mint 
valami csodálatos énekkar, mikor madárdaltól hangos erdő, mező, 
berek. De ezért nincs valami univerzális ember sem, hanem vagyunk: 
én, te ő… csupa egyéni műalkotása a teremtő Istennek.

Isten akarja a sokféleséget, de nem akarja, hogy a világ sokféle-
ségében sokfelé szakadozzék. Azt akarja, hogy ez a színpompásan 
különböző világ egységben legyen. Nem bújtat senkit és semmit sem 
világuniformisba, de azt akarja, hogy minden különbözőség dacára is 
nyilvánvaló legyen övéinek egysége, az, hogy egymáshoz is tartoznak 
azok, akik Istenhez tartoznak. Pál a mai szentleckében így fejezi ki 
Istennek ezt a teremtési rendjét: „…a miképen a test egy, és sok tagja van, 
az egy testnek tagjai pedig, noha sokan vannak, mind egy test…”

Isten ezt a teremtési rendet akarja érvényesíteni mind a világban, 
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mind az egyházban, mind a gyülekezetben. Mai igénkben elsősorban 
arról van szó, hogy ennek a különbözőségek közepette is meglevő egy-
ségnek meg kell nyilvánulnia a gyülekezeti életben. A korinthusi gyüle-
kezet ugyanis igen vegyes összetételű gyülekezet volt. Voltak benne faji 
különbözőségek. A hívek között voltak zsidók, de görögök is. Voltak 
benne társadalmi különbözőségek. Ugyanannak az egy gyülekezetnek 
a keretében voltak rabszolgák és voltak szabadok. Típuskülönböző-
ségek is voltak a hívek keresztyénségében. Egészen más színezettel 
hirdette az egy evangéliumot Pál, egészen mással Apollós, megint 
másképp Péter, s a hívek közül az egyik ennek, a másik a másiknak 
útján jutott megtérésre. Különbözők voltak a hívek lelki ajándékai is. 
Egyik a hitével tűnt ki, a másik a bölcsességével. Volt, akinek csodatevő 
ereje volt, gyógyítani tudott, és volt, aki a prófétálás ajándékát bírta. Kü-
lönösen nagy becsben voltak azok, akik nyelveken szóltak a pünkösdi 
csoda módján (8–10. v.). Nem ezek a különbözőségek csináltak bajt a 
korinthusi gyülekezetben, hanem az, hogy ezek a különbözőségek nem 
forrtak össze az egy test egységében. Meghasonlások és szakadások 
támadtak a gyülekezetben. Voltak olyan különbözőségek, amelyek 
szépen feloldódtak, mint például a faji és a társadalmi különbségek, 
de a különböző lelki ajándékok különböző értékelése megbontotta a 
gyülekezet egységét. Ezért írja Pál, amit ír.

Vajon csak a korinthusi gyülekezet kérdése az egység a különbö-
zőségben? A mi gyülekezetünkben megvan ez az egység? Egy testet 
alkot-e a gyülekezet, melyben egymásért gondoskodnak a tagok, s 
amelyben ha szenved egy tag, vele együtt szenvednek a tagok mind, 
ha pedig tisztességgel illettetik egy tag, vele együtt örülnek a tagok 
mind? (25–26. v.) Nem kell sokat töprengenünk azon, hogy belássuk, 
ránk fér ez a lecke. Tanuljuk meg hát belőle, hogy mi az akadálya az 
egységnek! Az eddigiek is nyilvánvalóvá teszik, hogy nem egyszerű 
külső tényezők okozzák az egység hiányát, például a tényleg meglevő 
különbözőségek. Ezektől még lehetnénk egységben. Mélyebbre kell 
ásnunk s belső okokat kutatnunk!
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1. A legmélyebb oka az, hogy nem gondolunk Krisztusra.
Így kezdődik a szentlecke: „Mert a miképen a test egy, és sok tagja van, az egy 
testnek tagjai pedig, noha sokan vannak, mind egy test, azonképen a Krisztus is.” 
(12. v.) Pál szerint tehát az egyház, a gyülekezet Krisztus teste. Augus-
tinus egyházatya ezt így fejezte ki: Az egész Krisztus fej és test. A fej 
Isten Fia, teste pedig a gyülekezet. Ha mármost a testben valami nincs 
rendben, azonnal jelentkezik a fi gyelmeztető fájdalom. A test s vele 
együtt a fő is szenved. A gyülekezet minden baja tehát szenvedést okoz 
Krisztusnak. Szenved az egyenetlenségünk miatt. Fáj neki, látva minket, 
hogy szeretni nem tudunk. Különösképpen is fáj neki az egység hiánya, 
hiszen főpapi imádságában ezért könyörgött, s így minden gyülekezeti 
egyenetlenség imádságának meghallgatását is meghiúsítja egyben. 
Szenved Krisztus a bűneink miatt. Menyasszonyi tisztaságban szeretné 
látni a gyülekezetet ( Ef 5,27), hogy még szeplő vagy sömörgőzés se le-
gyen rajta. Ezért ontotta vérét is. Hogyne fájna a szentnek és tisztának 
minden szenny, mely „testére” rárakódik! Szenved a közöny alatt, mely 
fojtó ködként úgy ránehezedik sok gyülekezetünkre, hiszen keresztre 
feszített két karjával azért szeretné átölelni az egész világot, hogy ne 
legyen többé senki özvegy, árva, elhagyatott. Közvetlenül Krisztust 
bántom tehát, ha a gyülekezet ellen vétek. Személy szerint őt kínozom. 
Beállok azok közé, kiken nagypénteken annyit botránkozom: azok 
közé, akik kicsúfolták, leköpködték, arcul verték, megkorbácsolták.

Nem kell sok magyarázat ahhoz, hogy belássam, másként élnék 
a gyülekezetben, ha többször gondolnék arra és tudatosabb volna 
bennem, hogy a gyülekezet Krisztus teste.

2. A gyülekezeti egység hiányának az is egyik oka, hogy keveset gondolunk 
arra, miben egyek vagyunk. 

Így szól a 13. vers: „…egy Lélek által mi mindnyájan egy testté keresztel-
tettünk meg, (…) és mindnyájan egy Lélekkel itattattunk meg.” Sok van, ami 
a korinthusiakat elválasztja egymástól, de nem kevesebb az sem, ami 
összeköti. Arról itt nem is beszél, hogy egy az Isten, mindnyájunknak 
atyja, de arról szól, hogy egy a test: Krisztus. Nincs más Megváltó, nem 
is adatott az ég alatt más név, mely által lehetne megtartatnunk. Egy 
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a Lélek. Ugyanaz a Szentlélek térített meg mindnyájunkat. Ugyanaz 
munkálja bennünk, ha különbözőképpen is, a keresztyénséget. Egy 
a keresztség. Ennek az egyszeri és megismételhetetlen szentségnek 
ajtaján léptünk be mindnyájan a Krisztussal való közösségbe. És egy 
az úrvacsora is. Erre a másik szentségre utal az apostol, mikor arról 
ír, hogy egy Lélekkel itattattunk meg. Egy asztalhoz járultunk, mint 
egy család tagjai. Egyformán bűnösökként térdeltünk egymás mel-
lett, s ugyanazt a bűnbocsátó kegyelmet vettük mindnyájan. Figyeld 
meg, hogy mindig nagyobb dolgok azok, amik összekötnek, mint 
amik elválasztanak! Rendszerint nem üdvdöntő mellékkérdések ásnak 
szakadékot. Minél jelentéktelenebb valami, annál hamarabb és annál 
mérgesebben veszünk rajta össze. Ha többet gondolnánk arra, ami ösz-
szeköt, hamarább meg tudnánk érteni egymást abban is, ami elválaszt.

3. Az is egyik oka az egység hiányának, hogy nem gondolunk arra, hogy 
egymásra vagyunk utalva. 

Így szól a 14. és a 21. vers: „Mert a test sem egy tag, hanem sok. (…) Nem 
mondhatja pedig a szem a kéznek: Nincs rád szükségem; vagy viszont a fej a lábak-
nak: Nem kelletek nékem.” A tagok tehát úgy vannak megszerkesztve, hogy 
egy testbe vannak egybeszerkesztve. A tagok értéke nem önmagában 
van, hanem az egészhez való viszonyában. A szem drága kincs, de mit 
érne egy olyan test, melynek nem volna semmi más tagja, csak szeme! 
Nem hallana, nem érezne, nem gondolkodnék, nem tudna dolgozni, 
járni, szóval életképtelen lenne. Csupa szem lenne, de még látni sem 
tudna. A tagok együttműködése biztosítja tehát csupán a test életét. 
Úgy vannak teremtve, hogy egymásra vannak utalva, s egymásra van 
szükségük. Ezért kell egymásról gondoskodniok és egymásért élniök 
a tagoknak (25. v.). Erre is áll: amit Isten egybeszerkesztett, azt ember 
el ne válassza. Gondolj te is arra, hogy akik közé Isten beleteremtette 
életedet, azok között kell neked is élned! Azoknak rád van szüksége, 
neked pedig épp rájuk van szükséged. Lehet, hogy néha nehéz elhor-
dozni a másikat. Lehet, hogy néha téged nagyon nehéz elhordozni, de 
egymásra vagytok utalva, s erre is áll, hogy jól tudja a ti atyátok, hogy 
mire, illetve kire van néktek szükségtek.
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4. Az is egyik oka az egység hiányának, hogy nem értékeljük tárgyilagosan 
a lelki ajándékokat. 

Így szól a 22. vers: „Sőt sokkal inkább, a melyek a test legerőtelenebb tagja-
inak látszanak, azok igen szükségesek…” Kétféle kísértés fenyegeti azt, aki 
nem tárgyilagosan az egész szempontjából, hanem személyi és szemé-
lyeskedő beállítottsággal nézi a különbözőségeket. Az egyik kevésnek 
tartja azt, ami az övé, s túlbecsüli azt, ami a másé. A másik túlbecsüli a 
magáét, és lenézi a másét. Az előbbi az irigység, az utóbbi a gőg csap-
dájába esik bele. Az előbbi alacsonyabbrendűségi érzése miatt áll félre 
a közös munkából, a másikat úrhatnámsága teszi alkalmatlanná a kö-
zösségi életre. Mindegyik egyformán ártalmas önmaga meg a közösség 
számára is. Mindkettő önmagába gubódzik be, s a közöny terjesztője 
lesz. Pedig Istent azzal tiszteljük és dicsőítjük igazán, ha azzá leszünk a 
gyülekezetben, amivé ő tervezett minket, s örömmel működünk közre 
abban, hogy mások is azzá legyenek, aminek Isten szánta őket.

Tedd fel magadnak a kérdést: Miért nem együtt élő, együtt érző, együtt 
örülő és együtt szomorkodó test a mi gyülekezetünk, és mi ebben az én 
vétkem? Azután eredj el, és cselekedjél úgy, amint a Lélek indít! Ámen.

A szeretet jutalma
SZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE UTÁNI 18. VASÁRNAP – 1954. OKTÓBER 17.  

„Fiacskáim, ne szóval szeressünk, se nyelvvel; hanem cselekedettel és valósággal. És 
erről ismerjük meg, hogy mi az igazságból vagyunk, és így tesszük bátorságosakká 
ő előtte a mi szíveinket. Hogy ha vádol minket a szív, mivelhogy nagyobb az Isten 
a mi szívünknél, és mindent tud. Szeretteim, ha szívünk nem vádol minket, bizo-
dalmunk van az Istenhez; és akármit kérjünk, megnyerjük tőle, mert megtartjuk 
az ő parancsolatait, és azokat cselekeszszük, a mik kedvesek előtte. Ez pedig az ő 
parancsolata, hogy higyjünk az ő Fiának, a Jézus Krisztusnak nevében, és szeressük 
egymást, a mint megparancsolta nékünk. És a ki az ő parancsolatait megtartja, 
az Ő benne marad, és Ő is abban; és abból ismerjük meg, hogy bennünk marad, 
abból a Lélekből, a melyet nékünk adott.” ( 1Jn 3,18–24)
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Van-e a szeretetnek jutalma? Ez a kérdés merül fel az emberben, míg 
a mai igét olvassa. Ez a kérdés azonban nem érdekli azt, aki igazán 
szeret. Az igazi szeretet nem keresi a maga hasznát. Mégpedig nem 
csak a földön az embereknél, hanem a mennyben sem Istennél. Aki a 
szeretet haszna felől gondolkodik, mielőtt szeretne, aki azt számítgatja, 
hogy hasznos befektetés-e a szeretet, az nem szeret. Az igazi szeretet 
nem haszonért szeret, hanem attól függetlenül, belső indításra. A Biblia 
nyelvén szólva inkább: felső indításra. Az igazi szeretet isteni indításra 
buzog fel az emberi szívben. Mert Isten előbb szeretett engem, az én 
szívemben is viszontszeretet fakad fel iránta, s mivel az az Isten, akit 
szeretek, azt szeretné, azt parancsolja, hogy szeressem felebarátomat, 
szeretem a felebarátomat, függetlenül attól, hogy méltó-e arra, hálás-e 
érte. Szeretem a felebarátomat egyszerűen azért, mert szeretem Istent. 
Ez a szeretetem nemcsak indítóokában isteni, hanem módjában is. 
Szeretném a felebarátomat úgy szeretni, mint Isten szeret. Isten pedig 
szóval és tettel szeret, igével és áldozattal. Szeretete a testté, tehát tetté 
lett igében, Jézus Krisztusban, s az ő kereszten hozott áldozatával lett 
nyilvánvalóvá. Az a vágyam, hogy az én felebaráti szeretetem se legyen 
üres frázis, hanem szóban és cselekedetben valósággá váló meleg érzés!

Mindez világossá teszi, hogy mikor szeretem a felebarátomat, tulaj-
donképpen Istennel van dolgom, nem pedig a felebarátommal. S mivel 
Istennel van dolgom, ezért van a szeretetnek jutalma. Emberektől leg-
feljebb hálátlanságot és új követeléseket kapunk. Önzésük jogforrássá 
formálja az irgalmat. Isten azonban kölcsönnek tekinti a felebaráti 
szeretetet. Neki adott kölcsönnek. A saját tartozásának. Ezért mondja: 
„Kölcsön ád az Úrnak, a ki kegyelmes a szegényhez; és az ő jótéteményét megfi zeti 
néki.” ( Péld 19,17) Egy korty italról, egy falat kenyérről sem feledkezik 
el ( Mt 25,35–36). Persze ezt a jutalmat csak az kapja meg, aki nem szá-
mít reá. Mt 25-ben is csak csodálkozni tudnak a jutalmon azok, akik 
megkapják. Egyáltalán nem számítottak reá. Aki számít reá, az nem 
kapja meg, mert aki számít, az nem szeret.

Mi a szeretetnek ez az isteni jutalma?
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1. Bátorságos szív.
Az igazi szeretet meghatározása után így ír az apostol: „És erről ismerjük 
meg, hogy mi az igazságból vagyunk, és így tesszük bátorságosakká ő előtte a mi 
szíveinket. Hogy ha vádol minket a szív, mivelhogy nagyobb az Isten a mi szí-
vünknél, és mindent tud. Szeretteim, ha szívünk nem vádol minket, bizodalmunk 
van az Istenhez…” (19–21. v.)

A bátorságos szív, az Istenben bízó lélek, a reménykedő ember az 
apostol szerint nem valami közönséges, mindennapi jelenség, hanem 
kegyelmi ajándék. A természetes állapot az, hogy az ember nem mer s 
ezért nem tud bízni Istenben. Nincs bátorsága hozzá. Vádolja a szíve, 
az élő lelkiismerete, s azt bizonygatja neki, hogy büntetésnél egyebet 
nem érdemel Istentől. Az ítéletnek valami rettenetes várása nyugtala-
nítja ( Zsid 10,27). Ezért fél ott is, ahol józan ésszel semmi félelemre sem 
volna ok. De hát a félelem nem a félelemgerjesztő körülményekből, 
hanem a rossz lelkiismeretből születik meg. Ha a szívünk vádol és 
elmarasztal, nincs bátorságunk bízni Istenben. Tudjuk, hogy Krisztus 
vére kiengeszteli a bűnöst a szent Istennel, de még sincs elég hitünk, 
bátorságunk ahhoz, hogy ezt magunkra vonatkozólag is elhiggyük.

Ezen a nyomorúságos állapoton segít Isten akkor, mikor a szeretet 
gyakorlása közben bátorságos szívvel ajándékoz meg minket. A szeretet 
gyakorlása közben bizonyosodunk meg afelől, hogy Isten mindent tud. 
Amikor az ő indítására elindulunk valakihez a szeretet útján, sokszor 
nem tudjuk előre, hogy tulajdonképpen miért is kell megtennünk azt, 
amire Isten indít, de azután megdöbbenve látjuk be, hogy mindent tud. 
Jobban tudja, kinek mire van szüksége, mint mi magunk. Tudja a másik 
ember szeme elől elrejtett szükséget is, s megindítja feléje a segítséget. 
Tömlőbe szedi a titkon elsírt könnyeket, számon tartja a sóhajokat is, s 
irgalmas szeretettel lehajol ahhoz, aki azt gondolja, hogy róla mindenki 
elfelejtkezett. Isten mindent tud, és senkit sem felejt el.

A szeretet gyakorlása közben bizonyosodunk meg afelől, hogy 
milyen nagyszívű az Isten. „Méltatlanokra” pazaroltatja velünk a sze-
retetet, mert az ő szívébe sokkal több fér, mint az emberi szívbe. Ahol 
mi irgalmatlanok volnánk, ő ott is meg tud bocsátani. Bizony nagyobb 
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az Isten a mi szívünknél. Ahol a mi szívünk elmarasztal, ő még mindig 
fel tud menteni.

És a szeretet gyakorlása közben bizonyosodunk meg afelől is, hogy 
Isten elfogadott minket a magáénak, vagy amint az ige mondja, hogy 
az igazságból vagyunk. Belőle vagyunk. Felhasznál minket. Munkatár-
saivá tesz. Így bátorodik fel azután a saját szívünk is hitre, s kapunk 
ajándékba bátorságos szívet, mely saját vádjával szemben Isten irgal-
mára, Krisztus keresztjére mer apellálni, s mer bízni abban az Istenben, 
aki nagyobb a mi szívünknél.

2. A szeretet másik jutalma az örvendező imádság.
Így folytatja az apostol: „…és akármit kérjünk, megnyerjük tőle, mert meg-
tartjuk az ő parancsolatait, és azokat cselekesszük, a mik kedvesek előtte.” (22. v.) 
Ezekben a szavakban csodálatos bizonyosság csendül meg az imádság 
értelmét illetően. Érdemes imádkozni – kiált fel az apostol –, akármit 
kérünk, megnyerjük tőle. A bátorságos szívnek van ilyen bizonyossága. 
A nyugtalan lelkiismeret nem mer és nem tud így imádkozni. Titkon 
vagy bevallottan tele van kételkedéssel. Márpedig az imádságos élet-
nek megölője a kételkedés. Mivel olyan kevés a bátorságos szív, azért 
olyan kevés a bizodalmas, örvendező imádkozás. Az egyik nem más, 
mint félelem szülte segélykiáltás, melyet csak úgy beleordít az ember a 
levegőégbe. Fogalma sincs róla, hogy hallja-e valaki, vagy nem. A másik 
olyan, mint a bajba jutott ember szalmaszálba kapaszkodása. Értelme 
azt mondja ugyan, hogy a szalmaszál nem mentheti meg a fuldoklót, 
de hát… ki tudja… hátha mégis, talán! Ártani semmiképpen sem árt. 
Miért ne próbálná meg! Van olyan imádság is, amelyről messzire érzik 
a kötelesség verítékszaga. Így szokta, így tanulta kicsiny gyermekkorá-
tól, s nincs bátorsága abbahagyni. Nem mer nem imádkozni. Valami 
babonás biztonságot jelent számára az a tudat, hogy imádkozott, s 
babonás félelmet annak elmulasztása. Még éjjel is felriad álmából erre 
az ijedelemre, ha történetesen hamarább elnyomta őt este az álom, 
mintsem hogy elmondta volna esti imádságát. Ezzel szemben a bátor-
ságos szív tele van örömmel, hogy imádkozhat, s mindent mennyei 
Atyja elé vihet a meghallgatás bizonyosságában.
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Ezen a nyomorúságon könyörül Isten a szeretet gyakorlása által. 
Aki Isten vezetése mellett és alatt szeret, annak újra meg újra meg le-
het tapasztalnia, hogy Isten imádságot meghallgató Isten. Látnia kell, 
hogy önmaga is sokszor nem más, mint egy meghallgatott imádság. 
Rajta keresztül felel Isten a szenvedő imádságára. Aki a szeretet enge-
delmességének útján jár, annak szíve megtelik isteni ajándékképp az 
örvendező imádság lelkével.

3. A szeretet harmadik jutalma a Szentlélek bennünk maradása.
Melyikünk nem szenved az alatt, hogy a Szentlélek időszaki vendég 
nálunk? Jön, s megtölt minket örömmel, erővel, hittel. Azután meg-
szomorodik fölöttünk, s eltávozik tőlünk. Ilyenkor azután ránk tör és 
megszáll a gonosz lélek, mint egykor Saul királyt. Ezen a nyomorúsá-
gon könyörül rajtunk Isten a szeretet gyakorlása által. Ezt mondja az 
ige: „Ez pedig az ő parancsolata, hogy higyjünk az ő Fiának, a Jézus Krisztusnak 
nevében, és szeressük egymást, a mint megparancsolta nékünk. És a ki az ő pa-
rancsolatait megtartja, az Ő benne marad, és Ő is abban; és abból ismerjük meg, 
hogy bennünk marad, abból a Lélekből, a melyet nékünk adott.” (23–24. v.) A 
szeretet gyakorlása közben növeli a Szentlélek a hitünket, mégpe-
dig nemcsak a gondviselő Istenben, hanem Fiában, a Megváltó Jézus 
Krisztusban is. Növeli a szeretetünket. Egyre inkább nem úgy nézünk 
reá, mint valami önként magunkra vállalt élettöbbletre, hanem úgy, 
mint Isten parancsára. Növeli az engedelmességünket. Rászokunk a 
Lélek hangjának meghallására. Ráismerünk, mint a bárány a pásztora 
hangjára. Egyre jobban megértjük a Lélek vezetését, belátjuk annak 
egyedül bölcs voltát, s így egyre könnyebben, egyre nagyobb örömmel 
engedelmeskedünk néki.

Ki nyer hát azzal, hogy van szeretet? Többet nyer az, aki szeret, mint 
az, akit szeretnek. Persze mindez jutalom, melyre az igazi szeretet nem 
számít, de amelyet mindig megkap kegyelemből. Járj te is szeretetben, 
s tiéd is lesz a szeretet jutalma! Ámen.
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A kezek prédikációja
SZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE UTÁNI 19. VASÁRNAP – 1954. OKTÓBER 24.

„És most, atyámfi ai, ajánlak titeket az Istennek és az ő kegyelmessége igéjének, 
a ki felépíthet és adhat néktek örökséget minden megszenteltek közt. Senkinek 
ezüstjét, vagy aranyát, vagy ruháját nem kívántam: sőt magatok tudjátok, hogy a 
magam szükségeiről és a velem valókról ezek a kezek gondoskodtak. Mindenestől 
megmutattam néktek, hogy ily módon munkálkodva kell az erőtlenekről gondot 
viselni, és megemlékezni az Úr Jézus szavairól, mert ő mondá: Jobb adni, mint 
venni.” ( ApCsel 20,32–35)

Mikor a magyar ember beszél, rendszerint a kezével is beszél. Gesztiku-
lál. Kézmozdulatokkal élénkíti, szemlélteti, húzza alá mondanivalóit. 
Nem tudjuk, hogy Pál apostol, amikor prédikált, vajon gesztikulált-e. 
Ha arra gondolunk, hogy keleti ember, az pedig mindig élénk taglej-
tésekkel beszél, akkor valószínűnek látszik, hogy ő is gesztikulált. Ha 
a Bibliában fennmaradt beszédeinek a tartalmát nézzük, akkor azok 
inkább fejtegetéseknek, mint szónoklatoknak látszanak, fejtegetése-
ket pedig rendszerint nem kísérnek gesztusok, s így inkább az látszik 
valószínűnek, hogy nem gesztikulált az apostol. Akár így, akár úgy áll 
is a látszat, az bizonyos, hogy amikor a mai igében megőrzött szavait 
elmondotta az efézusi véneknek, akkor gesztikulált. A beszéd egyik 
mondata ugyanis így hangzik: „…a magam szükségeiről és a velem valókról 
ezek a kezek gondoskodtak.” Ezt a mondatot nem lehet úgy elmonda-
ni, hogy az ember ne mutassa ugyanakkor a kezét. Pál is bizonnyal 
kinyújtotta a kezét, s megmutatta hallgatóinak. Ez a gesztus Pálnál 
nem önkéntelen mozdulat, nem színészi kiszámítottság, hanem pré-
dikáció. A kezével is prédikál. Vajon mit prédikál a Pál keze? Sokat, 
nagyon sokat.  ApCsel 19,11-ben ezt olvassuk az apostol kezéről: „…
nem közönséges csodákat cselekszik vala az Isten Pál keze által…” Pál keze 
tehát Isten munkaeszköze az ő országának terjesztésében. Prédikáló 
kéz. Sok és hatalmas prédikációjából most csak arra fi gyeljünk, amiről 
a mai ige beszél.
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1. Pál keze imádkozó kéz.
Így kezdődik a mai ige: „És most, atyámfi ai, ajánlak titeket az Istennek és 
az ő kegyelmessége igéjének, a ki felépíthet és adhat néktek örökséget minden 
megszenteltek közt.” (32. v.) Ezekben a szavakban Pál keze imádságra 
kulcsolódik. Keze imádkozó, és nem kéztördelő kéz. Pedig emberi-
leg joga volna reá. Nagyon nehéz helyzetben van. Nehéz idő vár reá. 
Jeruzsálembe kell mennie, ahol – tudja – reá fogság és nyomorúság 
következik. Nehéz idő vár az efézusi gyülekezetre is, melynek pres-
bitereitől ezekkel a szavakkal búcsúzik. Tudja, hogy eltávozása után 
gonosz farkasok támadják meg a nyájat, s belső villongások fogják 
megbontani a gyülekezet egységét ( ApCsel 20,25–30). Ki vehetné tőle 
zokon, ha ebben a nehéz helyzetben, a búcsú pillanatában elkezdené 
tördelni a kezét, s belső szorongása hangot kapna ilyen kérdésben: Mi 
lesz velem? Mi lesz veletek? Pál azonban megtanulta már, hogy a kéz 
nem arra való, hogy nehéz helyzetben legyen mit tördelni, hanem arra, 
hogy kétségbeesés helyett imádságra kulcsoljuk. Nem először csinál 
így. Eddig is ezt cselekedte, s ezután is így fog csinálni.

Imádkozik, de nem önmagáért. Imádkozik a gyülekezetért, annak 
épüléséért, a gyülekezet elöljáróiért, a presbiterekért, és imádkozik a 
kegyelem igéjéért. Ez az imádság csodálatos békességgel tölti el. Mintha 
csak ezt mondaná: Én elmegyek, de veletek marad Isten, aki tudott 
építeni titeket Pál által, de tud építeni majd Pál nélkül is. Én meghalok, 
de megmarad örökké a kegyelem igéje, az evangélium, s az megtart 
titeket a megszenteltek között, hogy egykor örököljétek az országot, 
hol újra együtt lehetünk. Engem nem láttok többé, de köröttetek fog 
lebegni az imádságom. Azt megakadályozhatják, hogy néktek szóljak 
Istenről, de arra nincs hatalmuk, hogy eltiltsanak attól, hogy Istennek 
beszéljek rólatok. Ahogy eddig is imádságom dolgozott közöttetek 
és szolgált nektek, úgy lesz ezután is. Bizonyosak lehettek efelől: én 
imádkozom értetek.

Pál imádkozó keze prédikál nekünk is. Megkérd minket: Összekul-
csoljuk-e mi is imádságra kezünket? A magunk szükségein túl jut-e hely 
imádságainkban a mások ügyének is? Szoktunk-e imádkozni gyüleke-
zetünkért, annak ébredéséért, épüléséért, vagy csak bírálni és elítélni 
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szoktuk azért, hogy nem oly eleven, mint kellene lennie? Szoktunk-e 
imádkozni gyülekezetünk elöljáróiért, papjaiért, presbitereiért, vagy 
csak kifogásolni tudjuk, ha valamit nem úgy oldottak meg, mint ahogy 
azt mi tartottuk volna helyesnek? Szoktunk-e imádkozni az igéért, 
annak hirdetéséért és hallgatásáért? Vasárnap van. Lehet-e alkalmasabb 
nap erre az imádságra, és lehet-e időszerűbb ez az imádság, mint ép-
pen ma? Összekulcsoltuk-e kezünket ma reggel erre az imádkozásra?

2. Pál keze dolgozó kéz.
Így folytatja Pál a búcsúbeszédét: „Senkinek ezüstjét, vagy aranyát, vagy 
ruháját nem kívántam: sőt magatok tudjátok, hogy a magam szükségeiről és a 
velem valókról ezek a kezek gondoskodtak.” (33–34. v.)

Pál keze nem kifi nomult művészkéz, mely csodálatos hajlékony-
sággal tud táncolni a húrokon, vagy amely alatt boszorkányos gyorsa-
sággal formálódnak szobrok az agyagból. Nem is az értelmiségi ember 
elpuhult, elszellemiesített keze, melyen első pillanatra meglátszik, hogy 
csak tollat forgat, hanem egy egyszerű munkás keze, kérges tenyerű, 
bütykös ujjú. Annak a kornak szokása volt, hogy a vándorrabbik mind 
kitanultak valamilyen mesterséget, hogyha a rabbiság nem biztosítja a 
megélhetésüket, legyen mihez nyúlniok. Pál szülőföldjén sokan űzték 
a sátorkészítést. A többnyire fekete kecskeszőrből készített sátorpony-
vákat szabták ki, és állították össze kész sátrakká. Nem volt ez könnyű 
mesterség. Nem habselyemmel vagy angol posztóval kellett dolgoznia, 
hanem durva ponyvával. Legtöbbször a földön ülve dolgoztak, dere-
kukra félkötőt kötöttek, hogy a ruhájuk tönkre ne menjen, s övükbe egy 
keszkenőt tűztek, hogy legyen mivel a verítéket letörölni magukról. Pál 
is így dolgozott. Erre mutat az is, hogy Efézusban  ApCsel 19,12 szerint 
elvivék az ő testéről a keszkenőket és a kötényeket a betegekhez, hogy 
meggyógyuljanak.

Pálnál tehát nem csupán biztonsági szelep volt a sátoripar. Nem 
elégedett meg azzal, hogy a zsebében volt egy papiros arról, hogy 
a sátoripar tanult mestersége, s ezt a papírt szükség esetén kenyérré 
lehetett átváltoztatni. Nem csupán akkor dolgozott, amikor „muszáj” 
volt. Kötényes ember volt ő egész nap. Csak akkor tette le, mikor az 
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evangéliumot hirdette. Tű volt a kezében egész nap. Csak akkor tette 
le, mikor evett, s amikor az írástekercset, a Bibliát vette a kezébe, hogy 
magyarázza az összegyűlt sokaságnak.

Mesterétől tanulta. Jézus keze is dolgozó kéz volt. Ács iparos inas 
keze, kérges tenyere. Isten igazi gyermekei mindig ilyenek voltak. Nem 
kerülték a munkát és keresték a pihenést, hanem keresték a munkát és 
kerülték a pihenést. Nem bírták a tétlenséget. Ezért nem szürkül bele 
József sem Egyiptomban a Potifár rabszolgahadába, hanem szorgal-
mával ura bizalmasa lesz. Ezért nem ül tétlenül akkor sem, amikor 
ártatlanul börtönbe vetik, hanem szolgál azoknak, akik ott vannak. 
Keresi a munkaalkalmakat, s prédikál a kezével ( 1Móz 39–40). Ezért 
lett főhivatalnok a fogság idején Nehémiás és Dániel az idegen király 
udvarában. Nem árulók voltak ők, hanem munkások. Ez emelte ki őket 
a tömegből és a fogság elesettségéből.

Vajon az én kezem szereti-e a munkát? Két dolgon könnyen lemér-
heted. Kérdezd meg magadtól, nincs-e olyan munka, amit szégyellnél, 
s vizsgáld meg magad, hogy mi esik jobban, a pihenés-e vagy a munka! 
Az őszinte válasz megadja a feleletet arra a kérdésre is, hogy dolgozó 
kéz-e a tied.

3. Pál keze szolgáló kéz. 
Erre utal már az is az igében, hogy Pál keze nemcsak önmagáról gon-
doskodott, hanem a vele valókról, tehát a munkatársairól is. A szent-
lecke utolsó verse pedig így szól: „Mindenestől megmutattam néktek, hogy 
ily módon munkálkodva kell az erőtlenekről gondot viselni, és megemlékezni 
az Úr Jézus szavairól, mert ő mondá: Jobb adni, mint venni.” (35. v.) Pál keze 
adni akar, és nem venni. Joga volna venni, s alkalma is nyílnék reá. 
Kérnie sem kellene, csak a kezét kinyújtani az elfogadásra. Munkatársai 
örömmel vennék le róla a munka terhét s adnák át keresetüket néki, 
hogy szabadabban hirdethesse az evangéliumot. Hallgatói örömmel 
osztanák meg vele utolsó falatukat is hálából azért a lelki eledelért, 
melyet tőle kaptak. De ő nem akar venni, inkább adni. Nem önérzet 
vagy büszkeség ez nála, hanem szolgáló szeretet. Segíteni szeret, és 
nem segítségre szorulni. Segíteni akar munkatársain azzal, amit ad 
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nekik, a mindennapi kenyeret, s hívein azzal, amit nem fogad el tőlük, 
hanem meghagy nekik. Segíteni akar az evangéliumnak, hogy senki 
se vethesse szemére: pénzért beszél. Ingyen vette, ingyen adja tovább. 
Sokan talán túlzásnak minősítik eljárását, s az egykori görög költővel 
azt vallják: Balga az, aki ad, s boldog az, aki kap…, de ő mást látott 
Istenétől és Krisztusától. Isten mindig csak ad, és sohasem vesz, Jézusá-
tól pedig megőrizte ezt az evangéliumokból kifelejtett mondást: Jobb 
adni, mint venni. Adni, adni, mindig csak adni… ez volt a szenvedélye 
és boldogsága. Ez a krisztusi indulat lakozott benne.

Egyszer Jézus is megmutatta a kezeit. Feltámadása után a tanítvá-
nyainak ( Jn 20,20). Jézus keze átszögezett kéz volt. A váltságról prédi-
kált. Az egyháztörténet beszél emberekről, akik annyira elmélyedtek 
az értünk meghalt Krisztus szerelmében, hogy kezükön megjelentek a 
Jézus kezének sebhelyei. Olyan lett kezük, mint a Krisztus keze. Nem 
tudjuk, hogy Pál kezén ott volt-e Krisztus kezének sebhelye, de hogy a 
keze az embereket a Krisztus kezére emlékeztette, az bizonyos. Keze, 
ez az örökké ajándékozó kéz is arról prédikált, akiről az ajka: Isten 
nagy ajándékáról, egyszülött Fiáról és az ajándékba adott kegyelemről. 
Vajon miről prédikál az én kezem? Ámen.

Szent mámor
SZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE UTÁNI 20. VASÁRNAP – 1952. OKTÓBER 26.

„Meglássátok annakokáért, hogy mimódon okkal járjatok, nem mint bolondok, 
hanem mint bölcsek: áron is megvegyétek az alkalmatosságot, mert a napok gono-
szok. Annakokáért ne legyetek esztelenek, hanem megértsétek, mi legyen az Úrnak 
akaratja. És meg ne részegedjetek bortól, miben kicsapongás van: hanem teljesed-
jetek be Szent Lélekkel, beszélgetvén egymás között zsoltárokban és dícséretekben 
és lelki énekekben, énekelvén és dícséretet mondván szívetekben az Úrnak, hálákat 
adván mindenkor mindenekért a mi Urunk Jézus Krisztusnak nevében az Istennek 
és Atyának. Engedelmesek legyetek egymásnak Isten félelmében.” ( Ef 5,15–21)
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A keresztyén ember nem nyárspolgár. A nyárspolgár önző, kicsinyes, 
kényelmes tömegember. Önzése nem erőszakosság. Ahhoz, hogy 
átgázoljon mások érdekein, meg kellene erőltetnie magát, s ez ellen 
kényelmessége tiltakozik. Önzése abban jelentkezik, hogy mindig csak 
magával törődik, mindent abból a kicsinyes szempontból ítél meg, 
hogy elősegíti-e és mennyiben az ő nyugodt, izgalommentes, bizton-
ságos életét. Még erkölcsi életének is ez a legfőbb rugója. Nincsenek 
nagy kilengései. Az úgynevezett nagy bűnöktől távol tartja magát, de 
nem azért, mintha félné Istent, hanem azért, mert fél minden zavaró 
izgalomtól. A világ szemében nem sok vizet zavaró jó ember. Nyugton 
hagy mindenkit, mert ez a legbiztosabb útja annak, hogy őt is nyugton 
hagyják mások. Ambíciói, elvei nincsenek, s ha vannak, akkor mindig a 
tömeggel azonosítja magát. Ha nem lát kialakult közvéleményt, melybe 
észrevétlenül belesimulhatna, akkor mindig a kompromisszumok útját 
keresi. Számító ember, aki nem az elveiért, hanem az elveiből akar élni. 
Nem szeret más lenni, mint mások. Feltűnni nem akar, inkább eltűnni 
a szürke közkatonák között. Nagyon rendes ember a nyárspolgár, de 
azután nem is több.

Ezzel szemben a keresztyén emberben mindig van valami rendkívü-
li. Akar és mer más lenni, mint a többiek. Dinamikus, nyugtalan, nem 
számító, de ki sem számítható ember. A világ szemében nem józan, 
túlzó, abnormis, mámoros, megszállott ember. Ezekkel a jelzőkkel 
mindig ugyanazt a benyomást akarja kifejezni a világ. Jézusról azt 
mondották hozzátartozói, hogy magán kívül van, s erőszakkal akar-
ták őt hazavinni ( Mk 3,21). Az első pünkösdkor sokan azt mondták a 
tanítványokra: Édes bortól részegedtek meg ( ApCsel 2,13). Pál apostolra 
Festus tiszttartó mondta a kihallgatása alkalmából: Bolond vagy! A sok 
tudomány téged őrültségbe visz. ( ApCsel 26,24)

Van ebben valami igazság. Az nem igaz, hogy a keresztyén ember 
kikapcsolta életéből az értelem ellenőrző szerepét. A mai napra ki-
rendelt szentírási szakasz is elég világosan mutatja, hogy a keresztyén 
élet nem esztelen, hanem bölcs élet (15., 17. v.), amikor pedig majd 
mindennek elérkezik a vége, akkor ország-világ előtt nyilvánvaló lesz, 
hogy Isten „bolondjai” voltak az egyedül bölcs emberek. Az azonban 
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igaz, hogy van a keresztyén emberben valami szent mámor. Nem a 
bor mámora, hanem a Szentlélek mámora. Beteljesedtek Szentlélekkel. 
Nem csak egy kicsit kóstoltak bele. Egészen eltöltötte őket. Úrrá lett 
felettük. Ez az, amit olyan idegennek érez és lát bennük a világ. Erről 
beszél Pál is a mai szentleckében.

1. A keresztyén ember mámorosan siető ember. 
Ezt mondja az apostol a 16. versben: „…áron is megvegyétek az alkalma-
tosságot, mert a napok gonoszok.” Minden időt mindenáron kihasznál. 
A nyárspolgár ráér. Időmilliomosnak gondolja magát. A keresztyén 
ember tudja, hogy az idő rohan, s ezért ő is versenyt fut az idővel. 
Tudja, hogy lejár az ő ideje, a felebarát ideje, sőt a világ ideje is. Az idő 
számára alkalom, az elmulasztott alkalom pedig, ki tudja, visszatér-e 
még egyszer? Ezért lengi körül az egész Újtestamentumot a sürgősség 
levegője. Mindig vissza-visszatérnek ezek a szavak: hamar, ma, most, 
azonnal. Jézus a tanítványul kínálkozónak nem engedi meg, hogy 
előbb hazamenjen az édesapja temetésére, vagy hogy elbúcsúzzék 
a háza népétől, hanem azt követeli tőle, hogy azonnal kövesse őt ( Lk 
9,59–62). Zákeust is így hívja le a fáról: „…hamar szállj alá, mert ma nékem 
a te házadnál kell maradnom.” ( Lk 19,5) Pál is így prédikál Athénban: „…
az Isten mostan parancsolja az embereknek, (…) hogy megtérjenek.” ( ApCsel 
17,30).  Zsid 3,7–8-ban így tolmácsolja az író a Szentlélek üzenetét: „Ma, 
ha az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek a ti szíveteket…” Környezetük-
re is ráragad ez a sietés, hiszen a futás mindig ragadós. Simon napa 
meggyógyítása történetében ( Mk 1,29–31) három versben egymás után 
mindegyikben meg van írva, hogy az emberek azonnal cselekedtek.

A keresztyén ember az időt három szolgálat drága alkalmának 
látja: Az idő Isten dicsősége, az én üdvöm és a felebarátom üdve mun-
kálásának drága alkalma. A két utóbbinak egyedülálló alkalma, mert 
Istent a halál után is lehet majd dicsőíteni, de az ember az üdvösségét 
csak itt az időben tudja megszerezni. Az idő kihasználásában ehhez 
tartja magát, ha árat kell is érte fi zetnie. Az ár rendszerint valaminek 
az időben való hátratolása. Első az Isten országa ( Mt 6,33), minden 
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más ráér. Míg e világ csak maradék idejének morzsáit adja Istennek, ő 
az időből is a zsengét adja Istennek, a többire majd jut később is idő.

Azért is jár el így, mert tudja, hogy a ki nem használt idő a gonosz 
prédája. Nem megy tehát egyszerűen kárba, hanem kárt okoz. Go-
nosz nappá válik. Az idő ugyanis – Luther szerint is – önmagában 
jó, kellemetes idő, az üdv napja ( 2Kor 6,2), a királyi menyegzőbe való 
hívogatásnak alkalma, csak az ember bűne miatt válik gonosz nappá, 
a Gonosz napjává.

Dolgozik-e benned az üdvösségre sietés láza, vagy azt gondolod, 
hogy épp ez az a kérdés, melyre még nagyon ráérsz?

2. A keresztyén ember mámorosan engedelmes ember.
A 17. versben ezt mondja az apostol: „Annakokáért ne legyetek esztelenek, 
hanem megértsétek, mi legyen az Úrnak akaratja.”

A keresztyén ember hatalmasság alá vetett ember. Megszállotta a 
Szentlélek, és most vezérli ( Róm 8,14). Útjai nem a mi útjaink. Paran-
csa sokszor ész fölötti, de végül is mindig az bizonyul esztelennek, 
aki nem értette és nem fogadta meg. Ezért nem törődik a keresztyén 
ember azzal, hogy mit lát helyesnek ő maga, mit szól hozzá a világ, 
hanem megszállottan csinálja, amit Isten parancsol. Jézus szívesen 
sietne Kánában a csodával, hogy ne kelljen izgulnia az ifjú párnak és 
édesanyjának, szívesen sietne a beteg Lázár betegágya mellé, de az 
Isten várakozást parancsol, s ebből az emberek előtt érthetetlen és 
megbotránkoztató engedelmességből születik meg az első csoda, s a 
világ szemében a legnagyobb csoda: a víz borrá változtatása és Lázár 
feltámasztása. Filep is emberileg érthetetlen magatartást tanúsít, mikor 
otthagyja a samáriai ébredést, és megy Isten parancsára a gázai járatlan 
útra, de ebből az engedelmességből születik meg a szerecsen misszió. 
Pál is Ázsiában szeretne maradni, de a Lélek Macedóniába kényszeríti, 
s ebből a magatartásból születik meg Európa keresztyénsége.

Isten akarata Pál szerint megérthető.  Zsolt 32,8 ígéretébe kapasz-
kodva csak kérd a parancsot, s légy kész az engedelmességre minden 
eshetőségre is, akkor te is megérted majd, hogy mi legyen az Úrnak 
akaratja.
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3. A keresztyén ember mámorosan beszélgető és daloló ember.
A 18–19. versben így szól az apostol: „És meg ne részegedjetek bortól, miben 
kicsapongás van: hanem teljesedjetek be Szent Lélekkel, beszélgetvén egymás között 
zsoltárokban és dícséretekben és lelki énekekben, énekelvén és dícséretet mondván 
szívetekben az Úrnak…”

Aki megtelik Szentlélekkel, annak megtelik a szíve, a megtelt szívű 
ember pedig nem bírja magába fojtani azt, amivel tele van a szíve. A 
szív teljességéből szólni kell a szájnak. Ezért beszédes a mámoros em-
ber, s ezért bizonyságtevő a szent mámorban élő keresztyén is. Nem 
sokat válogatja, hogy mikor és kinek beszél. Alkalmatos, de sokszor 
alkalmatlannak tartott időben is mondja, mondogatja, amivel tele a 
szíve. Nem magáról beszél nagyhangú, kérkedő hencegéssel, mint 
a korcsmaasztal mellett a borgőzös ember, hanem Krisztusról, az ő 
Megváltójáról. Mivel pedig az emberi szó mindig kevés annak mara-
déktalan elmondására, amivel tele van a szív, a mámoros ember mindig 
elkezd énekelni. A borgőzös ember földi szerelméről, a Szentlélektől 
mámoros szerelmetes Krisztusáról.

Miről beszélgettek ti egymás között, s énekeltek-e otthon is lelki 
énekeket? Ami a szátokon van, az van a szívetekben is.

4. A keresztyén ember mámorosan hálálkodó ember. 
A 20. versben így folytatja az apostol: „…hálákat adván mindenkor min-
denekért a mi Urunk Jézus Krisztusnak nevében az Istennek és Atyának.” 

A tisztességtudó ember hálás ember, a mámoros azonban hálál-
kodó. Nemcsak megköszön illendően minden megköszönni valót, 
hanem mindenkor mindenekért hálát ad. Állandó hálában él. Úgy 
érzi, hogy mindig van oka a hálaadásra. Amit mások természetesnek 
tartanak, s egyáltalában nem éreznek indítást arra, hogy csak egy szóval 
is meg kellene köszönni, azt ő szeretetnek, kegyelemnek érzi és látja. 
Kijózaníthatatlan derűlátással tudja megtalálni minden rosszban a jót, 
minden panaszkodásra ingerlő helyzetben a megköszönnivalót. Persze 
erre csak az képes, aki Jézus Krisztusban él, és az ő nevében imádkozik.

Eljutottál-e már erre a mámoros, mindenkor mindenekért hálál-
kodó keresztyénségre? Ha nem, annak nem az az oka, hogy életedben 
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olyan kevés a hálára okot szolgáltató helyzet, hanem az, hogy nem 
teljesedtél még be Szentlélekkel. Ha ez megtörténik, akkor ugyan-
abban a helyzetben, amelyben ma csak panaszkodnivalót látsz, csak 
hálálkodnivalót fogsz találni.

5. A keresztyén ember mámorosan szolgáló ember. 
A szentlecke utolsó verse, a 21., így szól: „Engedelmesek legyetek egymásnak 
Isten félelmében.” 

A szolgálatról szól ez a vers. Az ember általában nem szeret szolgál-
ni. Inkább uralkodni akar. Krisztus tanítványa azonban, mint Mestere 
is, nem azt akarja, hogy neki szolgáljanak, hanem ő akar szolgálni 
mindenkinek. Mégpedig alázatos testvériséggel. Nem nézi, méltó-e a 
kiszolgálásra a másik, vagy nem. Nem törődik azzal, hogy a társadal-
mi illendőség nem tartja-e illetéktelenségnek és illetlenségnek, amit 
csinál. Amitől mások húzódoznak, ő jó szívvel elvégzi, mint Mestere 
is a lábmosást az utolsó éjszakán.

Lehet, hogy mások mindezt túlzásnak minősítik és nevetségesnek 
tartják. Pál úgy látja, hogy félig nem érdemes keresztyénnek lenni, s 
ezért ez a mámoros keresztyénség az egyedül eszes, józan, bölcs emberi 
magatartás. Ámen.

A hit harca
SZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE UTÁNI 21. VASÁRNAP – 1954. NOVEMBER 7.

„Annakokáért mi is, kiket a bizonyságoknak ily nagy fellege vesz körűl, félretéve 
minden akadályt és a megkörnyékező bűnt, kitartással fussuk meg az előttünk levő 
küzdő tért. Nézvén a hitnek fejedelmére és bevégezőjére, Jézusra, a ki az előtte levő 
öröm helyett, megvetve a gyalázatot, keresztet szenvedett, s az Isten királyi székének 
jobbjára ült. Gondoljátok meg azért, hogy ő ily ellene való támadást szenvedett 
el a bűnösöktől, hogy el ne csüggedjetek, lelkeitekben elalélván. Mert még végig 
nem állottatok ellent, tusakodván a bűn ellen. És elfeledkeztetek-é az intésről, a 
mely néktek mint fi aknak szól: Fiam, ne vesd meg az Úrnak fenyítését, se meg 
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ne lankadj, ha ő dorgál téged; mert a kit szeret az Úr, megdorgálja, megostoroz 
pedig mindent, a kit fi ává fogad.” ( Zsid 12,1–6)

Béke és harc kiengesztelhetetlen ellentétben van egymással, a hit éle-
tében azonban mégis együtt van a béke és a harc. A hit béke és harc 
egyszerre. Béke a harcban és harc a békéért. A hitnek harcolnia kell 
létéért. Amíg él, mindig harcol, s amíg harcol, csak addig él. Bizony, 
ebbe bele lehet fáradni. A Zsidókhoz írt levél címzettjei is belefárad-
tak. Míg azelőtt ifjú lelkesedéssel harcolták a hit nemes harcát, most 
belefáradtak, elcsüggedtek, elaléltak. Míg azelőtt bátran szembenéz-
tek minden kockázattal, most valami keresztiszony lett úrrá felettük. 
Szeretnének kikerülni minden szenvedést. Ezért kiáltja oda nekik az 
ige: Ne csüggedj el, kicsiny sereg!

Mondanivalóját képpel szemlélteti a levél írója. Az élet küzdőtér, 
melyen hol versenyfutás folyik (1. v.), hol komolyba megy a játék, s 
vérre menő ökölvívást folytatnak a szembenállók (4. v.), hol pedig 
véres csatamezővé válik a küzdőtér, melyen életre-halálra küzdenek 
a gladiátorok. A hit harca nem szórakoztató sport, hanem élet-halál 
küzdelem. Itt még többről van szó, mint az életről. Itt az örök életről, 
az üdvösségről van szó. Fontos tehát tudni, hogy ebben a harcban ki 
és mi van ellenünk, és ki és mi van mellettünk, kik az ellenségeink és kik 
a szövetségeseink.

1. Kik és mik az ellenségeink?
Minden, ami akadályoz. Lehet, hogy egészen ártatlan dolog, mint a 
vak Bartimeus felsőruhája, mégis el kell dobnunk, ha akadályoz abban, 
hogy Jézushoz jussunk ( Mk 10,50). Lehet, hogy nagy kincs, mint az 
efézusiak varázsló könyvei, amelyekről az van megírva, hogy ötvenezer 
ezüstpénz árú volt, mégis tűzre kell vetnünk, ha akadályoznak Jézus 
követésében ( ApCsel 19,19). Lehet, hogy azt gondoljuk: nem lehet nél-
külük élni, kellenek az élethez, mint a szem, kéz vagy láb…, mégis ki 
kell vájnunk és el kell dobnunk magunktól, ha megbotránkoztatnak 
a Krisztus keskeny útján. Aki nem tesz félre minden akadályt a küz-
dőtéren, amit megtartott magának, azon fog elcsúszni az üdvössége.
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Ellenségünk a megkörnyékező bűn. Itt nem arról a bűnről beszél az 
ige, ami bennünk van, hanem arról, ami körülöttünk van. A küzdőtér 
nem szépen felhengerelt salakpálya vagy gondozott pázsit, hanem 
agyagos sártenger, mely ráragad a lábunkra, ólomsúllyá nő, rettene-
tesen elfáraszt, lassítja a tempót. Aki nem próbálja kikerülni – már 
amennyire lehetséges – a bűn sártengerét, hanem nagy hetykén neki-
vág, aki nem őrzi kínosan a tisztaságát, s nem kaparja le gondosan a bűn 
ráragadó sarát, az egyre fáradtabban fogja emelgetni lábát a hit útján, s 
végül a bűnösök útján megáll, és a csúfolódók székében leül ( Zsolt 1,1).

Ellenségünk a felejtés. „…elfeledkeztetek-é az intésről, a mely néktek mint 
fi aknak szól…” – kérdi a levél írója. Mennyei Atyánk sohse enged min-
ket veszedelembe anélkül, hogy előre ne fi gyelmeztetne, mi azonban 
rendszerint úgy cselekszünk, mint Péter, akinek akkor jutott eszébe 
az Úr intése nagycsütörtök éjszakáján, amikor már késő volt. Akkor 
azután sírhatunk keservesen, hogy miért nem gondoltunk előbb a 
fenyegető veszedelemre.

Ellenségünk az öröm. Jézus Krisztus az előtte levő öröm helyett 
keresztet szenvedett – fi gyelmezteti az ige az olvasókat. Örömökkel 
környékezte meg őt a Sátán, mikor el akarta tántorítani őt a kereszt-
től, a váltság keskeny útjától. Először a test, azután a hiúság, végül a 
hatalom örömeivel környékezte meg, Ő azonban elkergette magától 
a kísértő örömöt. Hitünknek keskeny útján minket is sokszor kör-
nyékez meg az ellenség ártó örömökkel, s aki akkor letér a keskeny 
útról virágot szedni a lápról, ne csodálkozzék, ha azután elmerül az 
ingoványban.

Ellenségünk a gyalázat. Jézus „megvetve a gyalázatot, keresztet szenvedett”, 
így int tovább az ige. Nincs ember, aki érzéketlen lenne a gyalázattal 
szemben. Jézus Krisztus számára sem volt mindegy, hogy milyen halál-
lal hal meg. Neki is nehézséget jelentett, hogy a bűnösök közé számlál-
tatott, s bitófán fejezte be földi életét. Annak a kornak leggyalázatosabb 
halála volt a kereszt. Mégis vállalta. Ha nem vállalta volna, nem lehetett 
volna Megváltónk. – Isten gyermekei fölött is ott függ sokszor a Krisztu-
sért hordozandó gyalázat fenyegetése. Aki ilyenkor nem tudja megvetni 
a gyalázatot, hanem megkötözi őt előbb bizonyságtételében, majd 
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hitében az a gondolat, hogy mit mondanak az emberek, az csendben 
leáll a versenypályáról, s feladja a küzdelmet. Senki sem lehet a Krisztus 
követője, aki nem meri vállalni a Krisztus gyalázatát.

Ellenségünk a csüggedés. „…el ne csüggedjetek, lelkeitekben elalélván”, 
int az ige. A keresztyén élet állandó feszültsége sokszor nagyon reá-
nehezedik a lelkünkre. Szeretnénk már egy kis szünetet a harcban: egy 
kicsit hátramenni a front mögé, egy kicsi kényelembe helyezkedni, a 
derékszíjat levetni. Ebben a fáradt, csüggedt, elernyedt, elalélt állapotban 
könnyű zsákmánya vagyunk az ellenségnek, mert nem vagyunk riadó-
készültségben, vagy amint az írás mondja: nincsenek a derekaink fel-
övezve. Sokszor ráfi zettünk már erre a lelki kényelembe helyezkedésre.

Ellenségünk az élet kímélése. A levél fi gyelmezteti az olvasókat: 
„Mert még vérig nem állottatok ellent, tusakodván a bűn ellen.” Nem engedjük 
vérre menni a dolgokat a keresztyénségben. Mikor nagyon komolyra 
fordul a helyzet, mikor már vérre megy, akkor mindig keresünk valami 
kibúvót, mesteri módon indokolt megalkuvást, s azt gondoljuk, hogy 
megmentettük az életünket, holott éppen így vesztettük el, mert aki 
meg akarja tartani életét, az elveszti azt ( Mt 16,25).

És ellenségünk a szenvedés, az Isten fenyítése. Az Ószövetségből 
idézi a szentíró: „Fiam, ne vesd meg az Úrnak fenyítését, se meg ne lankadj, 
ha ő dorgál téged…” A szenvedés mindig kísértés a hit számára. Meg-
ingathatja bennünk az Isten szeretetébe vetett hitet. Különösen, ha 
nem csak dorgálásról van szó, hanem ostorról is. A megostoroztatás 
megszégyenít, és vér serken a nyomában. Aki csak a jót tudja elvenni 
Isten kezéből, a rosszat pedig nem, az bizonnyal hajótörést szenved 
hitében a megpróbáltatások viharában.

2. Ennyi sok ellenség ellen vajon kik a szövetségeseink?
Szövetségeseink az előttünk járt hithősök. A bizonyságoknak nagy 
fellege vesz körül minket az 1. vers szerint. Ez a mondat visszautal a 
levél előző fejezetére, a 11.-re, mely az ótestamentumi hithősök hosszú 
sorát vonultatja el lelki szemeink előtt Ábeltől a névtelen vértanúkig, 
akikre nem volt méltó e világ. Ők is itt küzdöttek egykor ugyanezen a 
küzdőtéren. Hősiesen állták a harcot. Emberi ítélet szerint legyőzettek, 
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Isten történelme szerint azonban ők voltak a győztesek. Az ő példájuk 
szövetséges erőforrás a mi számunkra, az ő utódaiknak is.

A szentíró szerint azonban többek ők, mint példák. Úgy látja őket, 
mint a harcunk szemlélőit. A küzdőtér porondjáról felkerültek a pálya 
nagy lelátójára, s úgy ülnek ott, mint nagy versenyeken a baráti szur-
kolók, biztatva a pályán küzdőket. Úgy veszik körül a küzdőtért, mint 
valami fényes felhő. Nem egyedül harcoljuk tehát a hitnek harcát. Ve-
lünk érző, értünk izguló tömeg előtt harcolunk. Mikor a test szennyes 
vágyai támadnak, értünk izgul Dávid, ki tudja, mi a sorsa annak, aki 
ebben elbukik. Mikor az anyagiasság környékez, értünk szorong Bar-
nabás, aki önmagán ismerte meg az önzetlenség örömét. Mikor rongy 
életünket féltjük, s még Krisztust is hajlandók lennénk érte megtagadni, 
szeretne ránk kiáltani Péter, aki tudja, mi ez a harc: Ne hagyd magad!

Fő szövetségesünk Jézus Krisztus. Róla mondja az ige: „Nézvén a 
hitnek fejedelmére és bevégezőjére, Jézusra…” A hithősök lenéznek ránk, 
nekünk pedig fel kell néznünk Jézusra. Több ő, mint példa. Több, 
mint egyszerű néző, szemlélő. Ő bajtárs. Nem a történelem lapjain van 
csupán, példát adva, miképp lehet megharcolni a hitnek nemes harcát, 
nem csak a küzdőtér lelátóján biztat a jelenlétével, hanem ott van ve-
lünk a küzdőtér porondján, és velünk harcol. Ő a hitnek elkezdője. Ő 
ébreszti bennünk a hitet egy hitetlen világ közepette. Ő annak táplálója 
is, mikor minden összeesküszik körülöttünk és bennünk azért, hogy 
elhamvassza hitünk mécsvilágát. Ő imádkozik értünk nagy próbák 
idején, hogy megmaradjon a hitünk. Ő harcol velünk, hogy a Sátán 
minden hitromboló munkáját megrontsa. Ő a hitnek bevégezője is. Azt 
akarja, hogy diadalma zsákmányaképp odaállíthasson minket Isten elé 
mondván: Nem veszett el, ímé, itt van, akit nekem adtál. Aki komolyan 
harcol a hitéért, annak a számára mindez tapasztalati valóság.

Szövetségesünk az Isten ostora is. „…mert a kit szeret az Úr, megdor-
gálja, megostoroz pedig mindent, a kit fi ává fogad.” (6. v.) Az eredeti szöveg 
a fenyítésre olyan görög szót használ, melyből lett a pedagógia szó. A 
szenvedés tehát ebben a földi életben nem kínzás az Istentől, még csak 
nem is bírói ténykedés, hanem pedagógia, nevelő munka. Isten azért 
ver, mert szeret, s mert hitre akar juttatni és hitben akar megtartani. 
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Melyikünk nem tapasztalta még, hogy a szenvedés mennyi áldást rejt 
magában, s hogyan tud növekedni alatta a hitünk! Az ördög is fel tudja 
használni a szenvedést arra, hogy megingassa hitünket, ez azonban 
nem változtat semmit azon, hogy Isten pedig épp a szenvedés útján 
akar megerősíteni hitünkben. Rajtunk áll, hogy a szenvedés áldás lesz-e 
számunkra vagy átok.

Az ellenség sok és erős, a szövetséges több és erősebb. Ha el nem 
pártolunk tőle, vele együtt miénk a győzelem! Ámen.

Járjunk megbocsátásban!
SZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE UTÁNI 22. VASÁRNAP – 1954. NOVEMBER 14.

„És azért írtam néktek éppen azt, hogy mikor oda megyek, meg ne szomoríttassam 
azok miatt, a kiknek örülnöm kellene; meg lévén győződve mindenitek felől, hogy 
az én örömöm mindnyájatoké. Mert sok szorongattatás és szívbeli háborgás között 
írtam néktek sok könyhullatással, nem hogy megszomoríttassatok, hanem hogy 
megismerjétek azt a szeretetet, a mellyel kiváltképen irántatok viseltetem. Ha 
pedig valaki megszomorított, nem engem szomorított meg, hanem részben, hogy 
azt ne terheljem, titeket mindnyájatokat. Elég az ilyennek a többség részéről való 
ilyen megbüntetése: annyira, hogy éppen ellenkezőleg ti inkább bocsássatok meg 
néki és vígasztaljátok, hogy valamiképen a felettébb való bánat meg ne eméssze az 
ilyet. Azért kérlek titeket, hogy tanusítsatok iránta szeretetet. Mert azért írtam is, 
hogy bizonyosan megtudjam felőletek, ha mindenben engedelmesek vagytok-é? A 
kinek pedig megbocsáttok valamit, én is: mert ha én is megbocsátottam valamit, 
ha valakinek megbocsátottam, ti érettetek cselekedtem Krisztus színe előtt; hogy 
meg ne csaljon minket a Sátán: mert jól ismerjük az ő szándékait.” ( 2Kor 2,3–11)

A megbocsátásról szól a mai szentlecke. Nem elvi tanítást ad arról, 
hogy a keresztyén embernek miért kell és lehet megbocsátania fele-
barátjának, hanem egy konkrét példában állítja elibénk a kérdést. A 
felhozott példa nem Jézus Krisztus életéből való, hanem egy emberé-
ből, Pál apostoléból, nem lehet tehát kötelezése elől kitérni azzal, hogy 
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amit Isten Fia meg tudott csinálni, azt én, az ember, képtelen vagyok 
megcselekedni. Pál életéből is olyan példát tár elibénk a szentlecke, 
amelyben nagyon sok, hozzánk hasonló emberi vonás ütközik ki, s 
amely épp ezért nagyon közel hozza hozzánk az egész kérdést.

1. A példa világossá teszi, hogy mit nem jelent a keresztyén megbocsátás.
Nem jelenti azt, hogy nem fáj a sérelem. Isten nem kívánja tőlünk azt, 
hogy érzéketlen fatuskók legyünk, vagy kőszívű emberek, akikről 
minden lepattan. Ellenkezőleg, azt kívánja s azt ígéri is, hogy kicseréli 
kőszívünket hússzívre ( Ez 11,19). Nem pogányság tehát az, ha fáj az 
emberek részéről ért sérelem. Pálnak is fáj. A korinthusi gyülekezetben 
valaki nagyon megbántotta őt. Ma már nem lehet pontosan megálla-
pítani, hogy mi volt a sérelem. Az azt részletesen tárgyaló levél, mely 
időrendben az első és második korinthusi levél közé esett, elveszett. 
Így csak a második levélből tudunk visszakövetkeztetni a sérelemre. Ez 
is elég azonban ahhoz, hogy lássuk, hogy a szemrehányások, gyanú-
sítgatások és gyalázások pergőtüze támad Pálra. Az a vád ellene, hogy 
terveiben könnyelmű, s elgondolásai test szerint valók ( 1,17), levelei 
kétértelműek ( 1,13), hazug ( 7,14;  11,31;  13,8), ravasz ( 4,2;  12,16), aki álnokul 
akarja megfogni őket, úr akar lenni mások hite felett ( 1,24), stb. Még 
anyagi dolgokban is gyanúsítják. A jeruzsálemi szegény keresztyének 
javára rendezett gyűjtés körül rebesgetnek ócsárló dolgokat ( 8,20–21). 
Még az is elhangzik, hogy kifosztotta őket ( 12,17). Elég kóstolónak 
ennyi. Egy ember indította el a lavinát, de voltak, akik mellé álltak. A 
rágalmazó nem maradt egyedül, s így a viszony az apostol és a gyüle-
kezet között mélyen megrendült.

Pálnak mindez nagyon fáj. Azt a levelet, melyben mindezt szóvá 
teszi, „sok szorongattatás és szívbeli háborgás között (…) sok könyhullatással” 
írja. Épp ezért ezt az elveszett levelet a „könnyek levelének” is nevezik. 
Még a hónapokkal ezután írt második levélen is érzik a belső izgalom. 
Ez a levél nem logikai remekmű, mint a többi levele. Gondolatmenete 
inkább zúgó tenger, vagy egy kör, mely mindig újra visszatér kiinduló-
pontjához, és nem előrehaladó emelkedés. Sokat árul el a levél szókincse 
is. Összeállítottak egy kimutatást Pál szókincséből, s ebből kitűnt, hogy 
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egyetlen levélben sem fordul elő annyiszor a megbántott szív szoron-
gása, az elfojtott izgalom, mint épp a második korinthusi levélben.

Részünkről sem a megbocsátásra való készség hiánya tehát, ha fáj 
a sérelem, csak el ne felejtsük, hogy ez a fájdalom bűnné válik abban 
a pillanatban, mihelyt konzerválni akarjuk, mert akkor már a keserű-
ség gyökere nő fel bennünk s szívünk nem akar vigasztalást bevenni 
( Zsolt 77,3).

Pál példája szerint a keresztyén megbocsátás nem jelenti azt sem, 
hogy nem teszem szóvá a sérelmet. Pál is szóvá teszi. Előbb megírja a köny-
nyek levelét, majd Timótheust, később Titust kéri fel közbenjárásra, s 
a második levélben is szóvá teszi a sérelmeket. Az a tény tehát, hogy 
valami sérelmet szóvá teszünk, önmagában még nem elhajlás a keresz-
tyén megbocsátási készségtől, az a döntő, hogy milyen okból tesszük 
szóvá. Pál nem személyes érzékenységből teszi szóvá.  1Kor 4,3-ban 
épp a korinthusiaknak írja: „Rám nézve pedig igen csekély dolog, hogy ti 
tőletek ítéltessem meg…” Azért sem teszi szóvá, hogy levezesse szíve 
háborgását, kiadja magából azt, ami rág benne, legalább jól odamon-
dogasson nekik, s ezzel könnyítsen a szíve terhén. Esze ágában sincs 
gonosszal fi zetni a gonoszért ( Róm 12,17). Még csak a becsületét sem 
akarja megvédeni. Önmagát a bűnösök között elsőnek vallja ( 1Tim 1,15). 
Saját becsülete csak annyiban érdekli, amennyiben össze van az kötve 
Isten becsületével. Azért teszi szóvá, „hogy megismerjétek azt a szeretetet, 
a mellyel kiváltképen irántatok viseltetem” (4. v.). Szóvá tehetem tehát én 
is a sérelmemet, csak ne a sérthetetlen méltóságomat akarjam vele 
fi togtatni, ne a magam igazságát és a más gonoszságát akarjam benne 
bebizonyítani, ne azt mutassam meg vele, hogy milyen nagy a szám, 
hanem azt, hogy milyen nagy a szívem, mennyi szeretet lakozik benne.

Pál példája szerint a keresztyén megbocsátás nem jelenti azt, hogy 
nem alkalmazok fenyítéseket. Pál – úgy látszik – egyházfegyelmi eljárás alá 
vonja a bűnöst. A bűnöst a gyülekezet elmarasztalja. A döntés ugyan 
nem egyhangú, s ez bizonnyal fájhat az apostolnak. A lazább erkölcsi 
felfogásúak s Pál ellenségei ellenvéleményben vannak, de a többség (6. 
v.) kimondja az ítéletet. Vajon miért teszi ezt az apostol? Bizonnyal nem 
azért, mert joga van hozzá. A kulcsok hatalma az övé és a gyülekezeté, s 
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ennek alapján joga van nemcsak feloldozni, hanem kötözni is. Bizony-
nyal nem a bosszú fűti őt ebben a követelésében, még csak az sem, hogy 
valami elégtételt kapjon. Eljárásának alapja a szeretet és a bűnöst mentő 
szándék. Tudja, hogy vannak esetek, melyeket a nagy kegyelmű Isten 
sem hagyhat büntetés nélkül ( Jer 46,28). Az igazi szeretet soha nem riad 
vissza attól, hogy üdvösséges szomorúságra megszomorítsa azt, akit 
szeret, de előbb szenved önmaga, mint az, akit szenvedéssel sújt. Pál is 
előbb könnyezik, s csak azután fakaszt könnyeket abban, aki vétkezett.

Borotvaéles, keskeny utak ezek, de akiket Isten Lelke vezérel, azok 
tudnak járni ezen anélkül, hogy a keményszívűség ördögének enged-
nének.

2. A példa világossá teszi, hogy mit jelent e keresztyén megbocsátás.
A keresztyén megbocsátás elfeledi a sérelmet. Mikor Pál ezt a levelet írja, 
már egy éve annak, hogy így szíven ütötte az egyik korinthusi hívő. 
Most is fáj a szíve, de mindent elkövet azért, hogy a sérelmet elfeledje. 
Egyetlen levelében sem említi a bűnös nevét, s magát a bűnt sem sorolja 
fel. A 10. vers tanúsága szerint a súlyos sérelem számára már csak „va-
lami”. Van bibliafordítás, mely ezt a verset így fordítja: „Ha egyáltalában 
van még mit megbocsátanom.” Ezért van az, hogy a sérelmet ma már csak 
fátylon át láthatjuk, de annál jobban látjuk az apostol megbocsátó 
lelkét. Ennek a felejtő szándéknak Isten is segítségére siet. Van valami 
meggondolkoztató abban, hogy a „könnyek levele” elveszett. Isten 
nem engedte, hogy fennmaradjon.

Isten bűnbocsánata is elfelejtő kegyelem. Ilyen-e az enyém is?
A keresztyén megbocsátás szereti azt, aki megbántotta. Az igazi bűnbo-

csánat meg nem történtnek tekinti a megtörtént bűnt, úgy viszonylik 
tehát ahhoz, aki megbántotta, mintha sohasem bántotta volna meg. 
Szereti őt, mintha soha semmi sem zavarta volna meg ezt a szeretetet. 
Ezt a szeretetet nem csak mondja, hanem meg is mutatja. Ez az egész 
mai szakasz Pálnak ezt a szeretetét mutatja. Szeretetet tanúsít a bűnös 
iránt. Miben mutatja meg ezt a szeretetét?

A keresztyén megbocsátás közbenjár az ellenségeiért. Ahogy Jézus is 
cselekedte a kereszten, amikor kínzóiért imádkozott. Pál közbenjár 
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a korinthusiaknál a saját ellensége érdekében. Arra kéri őket, hogy 
bocsássanak meg neki, vigasztalják őt, s tanúsítsanak iránta szeretetet 
(6–8. v.). Nemcsak kéri, hanem, mint Jézus a kereszten az Atya előtt, ő is 
indokolja a kérését. Nem csak kér, hanem érvel. Ellenségének nem vád-
lója, hanem védője. Rámutat arra, hogy a bűnös megbánta bűnét (7. v.). 
A büntetés tehát elérte célját. Nem szabad tovább feszíteni a húrt. Elég 
már a büntetésből, kezdődjék el a vigasztalás és a szeretet szolgálata, 
mert különben épp az ellenkezője következik el annak, amit el akartak 
érni: A bűnös kétségbeesik, s elveszíti a megtéréshez a bátorságát.

Ilyen-e az én megbocsátásom?

3. A példa világossá teszi azt is, hogy miért ilyen a keresztyén megbocsátás.
A keresztyén ember kegyelmi döntésének magasabb és mélyebb rugói 
vannak, mint az átlagembernek. Ezek a rugók nem vízszintes síkban 
fekszenek, hanem függőlegesben. 

A keresztyén ember Krisztusért bocsát meg. A 10. vers szerint Pál Krisz-
tus színe előtt tud megbocsátani, vagyis amikor Krisztus előtt áll, s reá 
tekint, akinek kegyelméből ő is él. Mivel Krisztus oly sokat megbo-
csátott neki, ezért tud s ezért kell is, hogy tudjon másnak is oly sokat 
megbocsátani, s mivel Krisztus oly sokszor bocsát meg neki, ezért tud 
ő is a visszaeső bűnösnek is újra meg újra megbocsátani.

A keresztyén ember a másik ember üdvösségéért tud megbocsátani. „…
ti érettetek cselekedtem”, írja Pál a 10. versben. A bűnösért, hogy megtérjen, 
s a gyülekezetért, hogy felbuzduljon a bűnbocsánat gyakorlására és a 
szeretetben való életre.

A keresztyén ember a Sátánért tud megbocsátani, aki meg akar csalni 
minket, de akinek gonosz szándékait a keresztyén ember jól ismeri 
(10–11. v.). A meggyötört és összetört szív, a felizgatott kedély kitűnő 
kísértési helyzet a Sátán számára. A jog, az igazság, a pedagógia szent 
nevében egymásra uszítja s összeveszíti az embereket, szó szót követ, 
sértés sértést, s végül a megkeményedett szívek kiesnek az Isten kegyel-
méből, aki csak annak ad kegyelmet, aki maga is hajlandó kegyelmet 
gyakorolni. Lássunk át mi is az ördög szitáján, s a békesség fejedelmé-
nek, Krisztusnak nyomdokain járjunk mi is a megbocsátásban! Ámen.
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„Emlékeztessed őket, hogy a fejedelemségeknek és hatalmasságoknak engedelmes-
kedjenek, hódoljanak, minden jó cselekedetre készek legyenek, senkit ne szidalmaz-
zanak, ne veszekedjenek, gyöngédek legyenek, teljes szelídséget tanusítván minden 
ember iránt. Mert régenten mi is esztelenek, engedetlenek, tévelygők, különböző 
kívánságoknak és gyönyöröknek szolgái, gonoszságban és irígységben élők, gyű-
lölségesek, egymást gyűlölők valánk. De mikor a mi megtartó Istenünknek jóvolta 
és az emberekhez való szeretete megjelent, nem az igazságnak cselekedeteiből, a 
melyeket mi cselekedtünk, hanem az ő irgalmasságából tartott meg minket az 
újjászületésnek fürdője és a Szent Lélek megújítása által, melyet kitöltött reánk 
bőséggel a mi megtartó Jézus Krisztusunk által; hogy az ő kegyelméből megiga-
zulván, örökösök legyünk az örök élet reménysége szerint. Igaz ez a beszéd, és 
akarom, hogy ezeket erősítsed, hogy igyekezzenek jó cselekedetekkel előljárni azok, 
a kik Istenben hívőkké lettek. Ezek jók és hasznosak az embereknek…” ( Tit 3,1–8)

Emlékezni ott szokott az ember, ahol határkőhöz ér az életében, em-
lékeztetésre pedig ott van szükségünk, ahol valami jól ismert, de a 
mindennapi életben elfelejtett igazságról, feladatról van szó. Ezen a 
vasárnapon egyházunk népe emlékezik, hiszen az egyházi esztendő 
határkövéhez ért. A mai vasárnap az egyházi esztendő utolsó vasár-
napja. Jövő vasárnap már új egyházi esztendő köszönt reánk ádvent 
első vasárnapjával. Az ige pedig ezzel a szóval kezdődik: „Emlékeztessed 
őket!” Pál apostol arra szólítja fel Titust s vele az egyház minden szolgá-
ját, hogy emlékeztesse valamire az egyház népét. Mire emlékezik ma 
az egyház népe, s mire akarja őt emlékeztetni az ige? Az egyház népe 
arra emlékezik, hogy mennyit prédikáltak nekünk ebben a múló egy-
házi esztendőben, az ige pedig arra akar emlékeztetni, hogy nemcsak 
nekünk prédikáltak, hanem mi is prédikáltunk másoknak. Nemcsak 
igehallgatók, hanem igehirdetők is voltunk. Mi hallgattuk a beszéd 
prédikációját, és hirdettük az élet prédikációját. Bizony ez olyan igaz-
ság és feladat, amelyről sokszor elfelejtkezünk a mindennapi életben, 
s amelyre jó, ha az ige emlékeztet bennünket!
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Minden élet prédikál. Önmagát propagálja. Az önző ember körül 
szinte észrevétlenül kialakul az üzleti légkör. Az emberek döntő szem-
pontja a haszon lesz, s önzetlen szolgálathoz nehezen lehet rávenni 
őket. A közönyös ember lehűti maga körül a levegőt. Lassan a környe-
zete is csak máról holnapra él, és kihal belőle minden magasabb rendű 
érdeklődés. A veszekedő ember körül megidegesednek az emberek, 
feszültséggel terhes lesz a levegő, melyből minden pillanatban kitör-
het az égiháború. A keresztyén ember élete is prédikál. Vagy önma-
gát propagálja, s Krisztushoz édesgeti a környezetét, vagy elrettentő 
példájával taszítja őket tőle. Ez a világ leghatalmasabb prédikációja. 
Szüntelenül folyik, és azokhoz szól, akikhez az ige vagy egyáltalában 
nem, vagy csak nagyon ritkán jut el. Erre akarja Pál emlékeztetni a 
krétai gyülekezetet, amikor a keresztyén embernek a nem keresztyén 
környezetéhez való viszonyáról ír.

1. Miről prédikáljon a keresztyén élete? Ez az első kérdés.
Törvénytiszteletről. Így hangzik az első felelet a kérdésre. Pál világo-
san látja, hogy a törvénytisztelet a törvényt képviselő elöljárók tisz-
teletében kell, hogy jelentkezzék, s ezért írja: „…a fejedelemségeknek és 
hatalmasságoknak engedelmeskedjenek, hódoljanak, minden jó cselekedetre készek 
legyenek…” Különös súlyt kap ez a felhívás, ha meggondoljuk, hogy 
ez a levél tulajdonképp a krétai gyülekezethez szól, mert Titus ennek 
volt a lelkipásztora. Kréta lakóinak életeleme a harc volt. A Krisztus 
előtti utolsó században igen keresett zsoldosok voltak. Sokan azonban 
közülük a saját szakállukra viseltek háborút. Tengeri kalózok lettek, s 
hajókat fosztogattak a tengeren. Tengeri kalózoknak vagy ivadékaik-
nak szól tehát a felhívás: Tartsátok tiszteletben a törvényt!

A rómaiak végre is megsokallták a krétai kalózok garázdálkodását, 
s két évig tartó véres harcokban Kr.e. 68–66-ban leigázták ezt a kalóz-
fészket. Azóta Kréta római tartomány, a törvényt képviselő hatósága 
tehát idegen, leigázó ellenség, Pál mégis azt követeli, hogy Titus tanítsa 
a gyülekezetet ennek az idegen hatalomnak tiszteletben tartására, pa-
rancsainak való engedelmeskedésre, sőt – mi több – még a velük való 
együttműködésre is. Mégpedig nem akármilyen együttműködésre. 
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Nem a fogcsikorgató rabszolga engedelmeskedésére, nem a hatal-
munkon kívül álló tény józan mérlegelésére és következményeinek 
levonására, hanem készséges együttműködésre. Pál meg van arról 
győződve, hogy minden hatalom ténykedésében van valami jó, s a 
keresztyén embernek, gyülekezetnek ezt a jót kell megkeresnie s ebben 
szolgálatkészen együttműködni vele. De csak a „jóban”. Ami azon felül 
van, arra már az áll, hogy Istennek kell inkább engedelmeskedni, mint 
embereknek, s ezen a ponton a keresztyén embernek keményen meg 
kell állnia. Keskeny út ez, melyen nem könnyű járni. Könnyen kijár érte 
mindenféle gyanúsítás. Az egyik oldalon túl lojálisnak tartják, a másik 
oldalon nem eléggé megbízhatónak, de ez az Isten útja. 

Emberszeretetről prédikáljon a keresztyén ember élete! Így hangzik 
a második felelet a kérdésre. „…senkit ne szidalmazzanak, ne veszekedjenek, 
gyöngédek legyenek, teljes szelídséget tanusítván minden ember iránt” – így foly-
tatja Pál az intést. A kalóz nép alaptermészete az erőszak és az önzés. 
Nem csoda tehát, hogy a krétaiak anyagi kérdésekben erőszakosak és 
kapzsiak, az emberekhez való viszonyban állhatatlanok és hazugok, 
a társadalmi életben munkakerülők és erkölcstelenek voltak. Pál is 
így jellemzi őket saját prófétájuk szavaival: „A krétaiak mindig hazugok, 
gonosz vadak, rest hasak.” ( Tit 1,12) Egy ilyen világban kell képviselniök a 
krétai keresztyéneknek a békességet, gyöngédséget, szelídséget, szó-
val az emberszeretetet. Nem fognak-e így a farkasok közé keveredett 
bárány sorsára jutni? Lehet, de nem baj. Isten népének nemcsak a 
saját hasznára kell tudni keresztyénnek lenni, hanem a saját kárára is. 
Lehet, hogy ez az élet idegen hang ebben a világban, de mégis ez az a 
prédikáció, amelyre legjobban felfi gyelnek a pogányok.

Az a tény, hogy az apostol emlékeztetni kívánja a krétaiakat a 
törvénytiszteletre és emberszeretetre, mutatja, hogy abban a kísér-
tésben vannak, hogy hozzáidomulnak a környezetükhöz, alkalmaz-
kodnak hozzájuk, vagyis nem ők misszionálják a világot, hanem a 
világ misszionálja őket. Mi is benne élünk ebben a kísértésben. Mi is 
rászorulunk erre a fi gyelmeztetésre.
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2. Mire utaljon a keresztyén élet? 
Ez az apostol másik nagy kérdése, mikor az élet prédikációjáról beszél. 
Minden életnek van ugyanis titka, s az élet erre a titokra mutat vissza, 
erre utal. Az élet titka pedig az, hogy miért más az egyik ember, mint 
a másik, miért olyan, amilyen. Miért gonosz a gonosz, és miért szent 
a szent? Miért bukik el az egyik a kísértésekben, és miért van ereje a 
másiknak ugyanabban szilárdan megállani? Ez a titok éppúgy izgatja 
az embert, mint a kisgyermeket a rugós játéka, melyet szétszed, mert 
tudni akarja, hogy mi mozgatja az autóját.

A keresztyén életnek is, ha igazán keresztyén, van ilyen titka, ilyen 
erőforrása, amire utal. Mi ez?

Az apostol mindenekelőtt arra mutat rá, hogy mi nem ez. A ke-
resztyén ember nem a maga erejéből más, mint a környezete. „Mert 
régenten mi is esztelenek, engedetlenek, tévelygők, különböző kívánságoknak és 
gyönyöröknek szolgái, gonoszságban és irígységben élők, gyűlölségesek, egymást 
gyűlölők valánk” – mondja az igében. A keresztyén ember tehát nem azért 
más, mert másnak született, mint a többi ember. Születésénél fogva ő 
is ugyanolyan gonosz, mint minden ember. A saját erejéből neki sem 
telik másra, mint bűnre, s ha nem történt volna vele az, ami történt, 
ma is ugyanazokban a fertőkben fetrengene, mint a többi.

De hát mi az, ami történt vele, s ami ezt a nagy fordulatot jelentette 
életében? Pál így felel reá: részesült az újjászületés fürdőjében (5. v.). 
Egyszerűen kifejezve ez azt jelenti: meg van keresztelve. Mindenki 
láthatja, hogy a keresztsége óta más, mint amilyen azelőtt volt, a ke-
resztségben történt tehát vele valami, ami megfordította az életét.

Az apostol arra is megfelel, hogy mi történt a keresztségben. Min-
denekelőtt fi gyeljük meg, hogy az apostol szerint a keresztyén ember 
semmit sem cselekedett a keresztségben. Mindent Isten cselekedett. 
Az ő szerepe még annyi sem volt, hogy érdemessé tegye magát Isten 
cselekedetére. Ami történt, Isten megtartó kegyelme, jó volta, embe-
rekhez való szeretete volt.

Azt is megmondja az apostol, hogy mit cselekedett Isten. Az ő 
kegyelméből megigazította az embert. Megbocsátotta tehát a bűneit. 
Nem azért, mert megbánta és megutálta, hanem Jézus Krisztusért, az ő 

Turoczy.indd   322Turoczy.indd   322 2013.10.07.   13:16:052013.10.07.   13:16:05



323

Szentháromság ünnepe utáni 23. vasárnap

szent Fiáért, ártatlan szenvedéséért és haláláért. Azután újjászülte őt a 
keresztség fürdőjében. A keresztség hullámsírjába belefúlt az óember, 
és új ember jött onnan elő, hogy Isten jó tetszése szerint éljen igaz-
ságban, ártatlanságban és boldogságban mint Isten tulajdona. Hogy 
ez lehetséges legyen, Szentlelket ajándékozott neki. Luther rámutat 
ennek a szakasznak a magyarázatánál, hogy az apostol nem győzi 
eléggé magasztalni Isten ajándékát. Nem csak adatott a Szentlélek, 
hanem kitöltetett, sőt nem csak kitöltetett, hanem bőséggel töltetett 
ki. Az új embernek ez az új élete ajándék, de egyben feladat is. Örökség 
ez, mely reménység szerint a mienk; a valóság majd akkor következik 
be, mikor az örökösből birtokos lesz.

Mindez pedig nem csupán a keresztyének kiváltsága. A mi megtartó 
Istenünknek jó volta és az emberekhez való szeretete minden em-
bernek megjelent. Mindenkivel megtörténhetik tehát az újjászületés, 
mindenkié lehet tehát ez az irigyelt más és új élet.

Ne akard a mai igének mondanivalóját meggyöngíteni azzal, hogy 
mindez a felnőtt keresztségre vonatkozhatik csupán! Ismétlem, ami 
történt, nem ember cselekedte, hanem Isten, aki ugyanezt a gyermekkel 
is megcselekedheti. Azonkívül pedig te, aki megkereszteltettél, most 
már nem csecsemő vagy, hanem felnőtt, hittel és öntudattal fogadhatod 
tehát azt, amit Isten veled a keresztségben megcselekedett. Vajon miért 
nem prédikál a mi megkeresztelésünk ténye? Bizonnyal nem azért, 
mintha Isten velünk kevesebbet tett volna, hanem azért, mert mi nem 
élünk vele. Élj vele, hogy prédikáljon az életed Isten irgalmáról! Ámen.
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SZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE UTÁNI 24. VASÁRNAP – 1956. NOVEMBER 11.

„Mikor ezeket mondá nékik, ímé egy főember eljövén leborúla előtte, mondván: 
Az én leányom épen most halt meg; de jer, vesd reá kezedet, és megelevenedik. És 
felkelvén Jézus követé őt tanítványaival együtt. És ímé, egy asszony, a ki tizenkét 
év óta vérfolyásban szenved vala, hozzájárulván hátulról, illeté az ő ruhájának 
szegélyét. Mert ezt mondja vala magában: Ha csak ruháját illetem is, meggyógy-
ulok. Jézus pedig megfordulván és reá tekintvén, monda: Bízzál leányom; a te 
hited megtartott téged. És meggyógyúlt az asszony abban az órában. És Jézus a 
főember házához érvén, látván a sípolókat és a tolongó sokaságot, monda nékik: 
Menjetek el innen, mert a leányzó nem halt meg, hanem aluszik. És kinevették 
őt. Mikor pedig a sokaság eltávolíttaték, bemenvén, megfogá annak kezét, és a 
leányzó felkelt. És elterjede ez a hír abban az egész tartományban.” ( Mt 9,18–26)

A mai napra kirendelt szentlecke tulajdonképpen két történetet tartalmaz. 
Az egyik Jairus leányának feltámasztása, a másik a tizenkét év óta nagybe-
teg asszony története. Mind a kettő nagy nyomorúságban kiált Jézushoz. 
Az egyik hallhatóan, a másik az emberek által nem hallható módon.

Ha szétnézünk ebben a világban, azt kell látnunk, nagyon megsza-
porodtak a Jairusok és a nagybeteg asszonyok. Akármerre fordulunk, 
ha nyitott a fülünk, kénytelenek vagyunk hallani az emberek segély-
kiáltását: Uram, segíts! Ha az ember nincs is benne a nagy nyomo-
rúságban, ha körülötte nem is sivítanak a golyók, nem robbannak a 
gránátok, ha csak a rádiója mellett ül, meg kell, hogy fogja szívét az a 
nagy nyomorúság, amely az éter hullámain keresztül mindenfelé kiált. 
Nem halljátok, hogy keresik egymást a szétszórt magyar családok? 
Minden rövidre fogott híradás mögött kisírt szemek, átvirrasztott, 
nyugtalan éjszakák, olyan emberek vannak, akik nem találják helyüket. 
Egyik keresi az édesapját, másik az édesanyját, harmadik a gyermekét, 
negyedik a testvérét, ötödik a barátját. Soprontól és Szentgotthárdtól 
Sátoraljaújhelyig, Balassagyarmattól Békéscsabáig, Budapesttől Pári-
zsig, Bukaresttől Ausztráliáig keresik egymást a szétszakított magyar 
családok. Ó, mennyi kiáltás ez Isten felé: Uram, segíts!
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Nem csak az egyes ember és egyes szétszakított családok nyomorú-
sága kiált az ég felé. Hány ember szíve szorul össze arra a gondolatra: 
mi lesz ebből az országból?! Hánynak a szíve szorul össze egy még 
nagyobb gondolatra: mi lesz ebből a világból, amelynek egén oly sűrűn, 
sötéten gomolyognak a viharfelhők?!

Ilyen időkben mindig újra meg újra előjön Isten segítségül hívásával 
kapcsolatban az emberi szív egy nagy kérdése, és ez: Mikor? Ugyanis aki 
imádkozik, valamiképpen mégiscsak hiszi, hogy Istennek van hatalma 
és van irgalma is ahhoz, hogy segítsen, de mikor, Uram?

A bajban lévő ember mindig siettetni szeretné Istent.
Márk és Lukács evangelista is elmondja ezt a történetet, amit a mai 

szentlecke tartalmaz, de sokkal részletesebben. Máté csak ott kezdi el a 
történetet, mikor Jairus szolgáitól azt a hírt kapja, hogy leánykája már 
meghalt, a másik két evangelista elmondja, hogy Jairus akkor indult el 
Jézushoz, amikor leánya még csak halálán van. Egyetlen kisleánya! Ó, 
hogyan szedi lábait ez a zsinagógai főember! Lehet, máskor méltóságtel-
jesen sétált az utcán, mert úgy érezte, nem illik össze nagy rangjával, hogy 
siessen. Most félreteszi minden méltóságát, szaporázza lépteit. Minden 
pillanaton élet-halál dőlhet el. Talán lihegve ér Jézushoz, alig tudja ki-
nyögni mondanivalóját: Uram! Jöjj és segíts, az én leányom halálán van!

Azt olvassuk, hogy Jézus megsajnálja, elindul vele és tanítványaival 
együtt azonnal. De valami közbejön. Jön egy másik beteg. Hatalmas 
nagy sokaság tolong Jézus körül, és Jézus egyszerre megáll. Odafordul 
a tanítványokhoz meg a sokasághoz, s azt mondja: Ki az, aki engem 
illetett? Valaki érintett engem, mert éreztem, hogy erő származik ki 
tőlem. Gondoljátok meg, hogy még Péter is fölöslegesnek tartja ezt 
a kérdést, s azt mondja Jézusnak: Uram, annyian vannak körülötted, 
egyik a másikat taszigálja, természetes, hogy valaki hozzáérhetett a 
ruhádhoz! Gondoljátok meg, hogy hát akkor Jairus hogyan állhatott 
ott külön, mikor látja, hogy Jézus ahelyett, hogy sietne, megáll, és azt 
kutatja: ki az, aki ruháját érintette. Micsoda balga kérdés ez, mikor a 
leánya halálán van! Gondold meg, mit éreznél te akkor, ha a gyerme-
kedet valami szerencsétlenség érné, s elmennél az orvoshoz, jöjjön 
azonnal, mert nagy baj van, a gyermekem halálán van; az orvos el 
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is indulna veled rögtön, de az úton megállna beszélgetni?! Hogyan 
felháborodnál, és mondanád: Doktor úr, minden perc drága, élet és 
halál forog kockán, siessen kicsit, mert elkésünk!

Igen, a nyomorúságban lévő ember mindig sietteti Istent. Mindig 
azt akarja, hogy azonnal segítsen neki. Isten pedig nem siet, s ez úgy össze 
tudja szorítani a nyomorúságban lévő ember szívét. Pedig Jairus leánya 
feltámasztásának történetén kívül más történetek is vannak feljegyezve 
a Bibliában, amik egészen világosan megmutatják, hogy a mi Urunk 
Jézus Krisztus, aki pedig sajnálja a nyomorban lévőt, nem siet.

Ismerjük mindnyájan a kánai menyegző történetét. Milyen zavart 
keltő körülmény volt a menyegzői lakomán, hogy elfogyott a bor. 
Mária odasúgja: Nincs borunk!, és Jézus csak tovább beszélget, sőt 
vissza is utasítja édesanyja közbenjárását. Mintha semmire nem volna 
gondja, megjegyzi a szolgáknak, hordják meg a kővedreket vízzel, s ül 
tovább az asztal mellett, nem csinál semmit. Közben fogy a poharakból 
a bor, talán az utolsó kortyot isszák, és még mindig nem segít Jézus. 
Mit jelenthetett ez Máriának, az ifjú párnak, akik árgus szemekkel 
fi gyelik, hogyan fogy a bor? Ha valaki kéri: töltsetek újra a kancsókba, 
a következő pillanatban kitör a botrány, mert kiderül, hogy nincs több 
bor. Jézus mégsem siet a segítséggel.

 János 11. fejezetében ott van Lázár feltámasztásának története. Má-
ria és Márta, mikor Lázár betegsége súlyosra fordul, elküld Jézusért. 
Kétnapi járóföldre van tőlük, s a követek elmondják neki: Uram, akit 
nagyon szeretsz, beteg – Jézus mégsem indul azonnal Bethániába. Ne-
gyednapra érkezik meg, mikor már rég eltemették Lázárt. Gondoljátok 
el, hogy Máriának és Mártának ajkán milyen keserű a panasz, mikor 
a falu határába érő Jézus elé mennek, és mondják: Uram, ha itt lettél 
volna, nem halt volna meg a testvérünk!

Rettentő dolog az, hogy Jézus nem siet, mi pedig azt szeretnénk, 
hogy siessen, száguldjon, egy pillanatig ne késsék, hanem azonnal 
segítsen.

Ezt a nehézséget még fokozza az, hogy ezért a világ Urunkat és minket 
is kigúnyol.

Amikor Jézus odaér Jairus házához, ott már a temetésre készülőd-
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nek. Zsidóországban a forró égöv alatt még aznap sietnek eltemetni a 
halottakat. A kisleány benne van a koporsóban, fel van öltöztetve, kint 
az udvaron pedig ott vannak a fi zetett fuvolások, a siratóasszonyok, 
akik nagy zenebonát csapnak, a halott hozzátartozói helyett jajgatnak, 
sírnak a busás fi zetség reményében. Jézus szívét bántja ez a pogány 
gyász, elkergeti őket. Azt mondja: Menjetek el innen, mert a leányka 
nem halt meg, hanem aluszik. Azt olvassuk, hogy kinevették Jézust 
azok, akik az előző pillanatban sírtak és jajgattak. Az álkönnyeket 
– ahogy szokták mondani, krokodilkönnyeket – hullatók kacagnak, 
nevetnek: Bolond, azt mondja, hogy a leányka csak aluszik, holott mi 
tudjuk, hogy már meghalt!

Igen, a nyomorúságban Urukban, Istenükben, Jézus Krisztusban 
hívőket, a benne bízókat, a hozzá imádkozókat, de a segítséget még 
hiába váró embereket ennek a világnak gúnykacagása kíséri. A Bibli-
ában, különösen a Zsoltárok könyvében sok helyen olvasunk erről. 
A 42. zsoltár írója is szól erről, mikor így búsul: „Mintha zúzódás volna 
csontjaimban, mikor gyaláznak engem az én szorongatóim, naponként ezt mond-
ván nékem: Hol van a te Istened?” ( 11. v.) Ó, hányszor kérdezik tőlünk: No 
hát, hol van a te Istened? Miért nem segít rajtunk?!

Nekünk egészen őszintén, minden kertelés nélkül rá kell mutatnunk 
erre a nehézségre, mert hamis próféták, naiv vigasztalók lennénk, ha 
ezeket a nehézségeket a keresztyén ember életében meg nem mu-
tatnánk. Igen, a mi imádságunkra néha nagyon lassan jön a felelet, 
mintha Isten nem törődne velünk. Ézsaiás prófétánál is ott találjuk a 
nagy panaszt: „ügyemmel nem gondol Istenem” ( 40,27).

Hol van itt a megoldás? Mert nyilvánvaló: van valahol megoldás, 
csak meg kell találnunk. A megoldás keresésénél maradjunk ennél a 
történetnél. Elégedjünk meg azzal, amit a megoldásból ez a történet 
feltár előttünk.

Ez a történet mindenekelőtt azt mondja az ebben az idegfeszült-
ségben élő embernek: Ember, várj sorodra! Minden nyomorúságban lévő 
emberben van valami önzés. Azt gondolja: minden és mindenki más 
mellékes, most csak az én ügyem a fontos. Mindenki másnak félre lehet 
tolni a dolgát, csak az enyémet kell sürgősen elintézni. Jézus pedig ezt 
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mondja nekünk: Várj sorodra! Ha szóról szóra nincs is benne a Bibliában, 
de azzal, amit Jézus cselekszik, ezt mondja Jairusnak: Várj sorodra! Köz-
bejött egy másik beteg. Tudom, Jairus, nagy a nyomorúságod, egyetlen 
gyermeked, tizenkét éves kisleányod van halálán, de nézd, ez a szegény 
asszony tizenkét esztendő óta gyötrődik nehéz, erőtlenítő, kínos kórban. 
Az ilyen betegségben szenvedők még a templomból is ki vannak zárva. 
Tizenkét esztendő óta nem mehetett templomba! Jairus, várj sorodra! 
Először ezt az asszonyt fogom meggyógyítani, azután a te leánykádat!

Jézus ezzel azt akarja mondani, hogy bármennyire jogosultnak 
látszik is, hogy nyomorúságunkban csak a magunk ügyét lássuk, ne-
künk nagyobb látókörben kell nézni a dolgokat. Nem egyedül vagyok 
e világon. Mennyei atyámnak sok-sok nyomorúságban lévő gyermeke 
van, akit meg kell látnom. El kell ismernem ezeknek is a jogát ahhoz, 
hogy nyomorúságukban az Úrhoz kiáltsanak. Olyan ez, mint egy 
családnál az asztalnak a képe. Ott ülnek az asztalnál a gyermekek: 
kisebbek, nagyobbak. Az édesanya osztogatja az eledelt. Tudjuk jól, 
hogy ilyenkor azután sok mindenféle követelődzés jön elő. A legkisebb 
rendszerint a legerőszakosabb. Követelődzik: Adj! Adjál! Nem nyug-
szik meg addig, míg ő nem kapja az első kanál levest. A nagyobbak 
talán illedelmesebben, de ugyanúgy követelnek: Kérek én is, kérek még! 
Mit mond erre az édesanya? Várj a sorodra! Mindegyik fog kapni, de 
várj a sorodra! Az az álláspont, amellyel egyre siettetem az Istent, az 
önzés álláspontja, s mikor Isten azt mondja: Várj sorodra!, az a szeretet 
álláspontja. Bármennyire jogosultnak látszik, hogy nyomorúságunk-
ban csak magunkat lássuk, csak a magunk nehézségét képviseljük, be 
kell látnunk, hogy Isten családjában nekünk sok testvérünk van, és 
Isten mindegyikre gondot akar viselni. Majd reám is sor fog kerülni.

A feszültség megoldására az igének másik üzenete ez: Higgy!
Márk evangelista mondja el, hogy mikor Jairus ott van Jézusnál, 

jönnek a szolgák házától ezt mondván: „Leányod meghalt; mit fárasztod 
tovább a Mestert?” ( Mk 5,35), akkor Jézus azt mondja neki: „Ne félj, csak 
higyj.” ( Mk 5,36) És Jairus hisz. Nem mondja Jézusnak: Köszönöm, hogy 
hajlandó voltál eljönni. Nincs már szükség rá. Sajnos, vége mindennek. 
Mindennek dacára megy Jézussal együtt. Hiába hallja messziről már 
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a sípoló fuvolások, jajgató asszonyok zűrzavarát, hiába várja háza 
kapujában kisírt szemmel felesége, hiába áll meg a ház szobájában a 
drága kisleány sárga, halotthalvány holtteste mellett – ő még mindig 
hisz. Nem tudja, hogyan és mint lesz. Nem tudja. Nem hallotta, hogy 
lett volna valaki, aki a halálból vissza tudja parancsolni az életet, mégis 
valahogyan elvehetetlen szent reménységgel hisz abban, hogy ahol az 
emberi tudomány felmondja a szolgálatot, ahol ember nem talál sem-
miféle kiutat, ott Istennek van módja, hogy belenyúljon a dolgokba, 
és megoldja a megoldhatatlant. Hisz!

Nem könnyű dolog ilyen esetekben hinni, mert ez az út mindig a 
hitnek a próbája. Jairusnál a hitnek ez a próbája nem egy próba, hanem 
a próbák egész sorozata. Minden azt kiáltja feléje: Ne higgy! A szolgák, 
akik azt mondják: Ne fáraszd a Mestert, leányod meghalt! A sípoló, 
jajgató sokaság, háza kapujában kisírt szemű felesége, maga a ravatal: 
Ne higgy, nincs már értelme! – mégis hisz.

A nyomorúságba jutott embernek mindig ad ilyen hitpróbákat Is-
ten, és csak az látja meg Isten dicsőséges szabadítását, aki ezt a hitpróbát 
megállja. Ha Jairus azt mondta volna Jézusnak: Köszönöm, hogy még 
mindig el akarsz jönni, de nincs semmi értelme, menj el békességgel, 
áldjon meg az Isten, hogy tudj segíteni másokon, akkor eltemethette 
volna a leányát. De mert a hit próbáját megállta, visszakapta.

Ezek a hitpróbák nem mindig tartanak ugyanannyi ideig. Jairus 
életében talán nem tartott tovább, mint negyed órát, míg hazaért, s 
hite látássá vált, mikor feltámasztott kisleányát keblére ölelhette. Néha 
azonban sokáig tart a hitnek ez a próbás ideje, amíg a hitből látás lesz. 
Gondoljunk arra, hogy Máriának és Mártának négy keserves napig 
tartott a hitnek próbás útja. Gondoljunk arra, hogy a tanítványok 
életében nagypéntektől húsvétig három hosszú keserves napig tartott. 
Az egyháztörténelem folyamán a keresztyén anyaszentegyház üldö-
zése kerek számban harminchárom esztendeig tartott és háromszáz 
esztendeig kellett nekik vérben gázolni, katakombák mélyén össze-
bújni, állandó életveszedelemben élni, vértanúk vérével öntözni az 
anyaszentegyház élete fáját, míg háromszáz esztendő múlva Isten 
megmutatta szabadítását.
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Ki lehet-e ezt bírni? Csak Jézus Krisztussal lehet kibírni! Másképp 
nem. Jairus sem bírta volna ki, ha nem maradt volna Jézus Krisztus 
mellett. Mi sem bírjuk ki Jézus nélkül, de ha mellette maradunk, igen. 
Mellette lesz előttünk világossá a keresztről sugárzó evangélium. Az a 
Jézus Krisztus, aki érettem életét nem sajnálta, hogyan sajnálná tőlem 
a segítséget, mikor az nem kerül életébe, az csak kezének egy moz-
dulatába, ajkának egy kimondott mondatába kerül! És ez az Isten, aki 
egyetlenegy Fiát nem sajnálta érettem a keresztre odaadni, lehetetlen, 
hogy ne segítsen rajtam, lehetetlen, hogy ne akarjon segíteni rajtam!

Régi történet az, amit a Bibliából felolvastam, de nem érzed-e, hogy 
ez a történet ma egészen közel jött hozzánk? Úgy érezzük, mi vagyunk 
ezek a Jairusok, és mi vagyunk ez a szegény nagybeteg asszony, akik 
odamegyünk Jézushoz, és kiáltunk hozzá: Uram, segíts! Tudsz-e várni 
a segítségre, és tudod-e hinni a várakozás nehéz idején is a segítség 
bizonyosságát? Akkor majd meg fogjuk látni mi is a dicsőséges sza-
badítást! Ámen.

Próbás idők
SZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE UTÁNI 25. VASÁRNAP (AZ EGYHÁZI ÉV VÉGE ELŐTTI 3. 
VASÁRNAP) – 1958. NOVEMBER 9.

„Emlékezzetek pedig vissza a régebbi napokra, a melyekben, minekutána megvi-
lágosíttattatok, sok szenvedésteljes küzdelmet állottatok ki, midőn egyfelől gya-
lázásokkal és nyomorgattatásokkal nyilvánosság elé hurczoltak titeket, másfelől 
társai lettetek azoknak, a kik így jártak. Mert a foglyokkal is együtt szenvedtetek, 
és vagyonotok elrablását örömmel fogadtátok, tudván, hogy néktek jobb és ma-
radandó vagyonotok van a mennyekben. Ne dobjátok el hát bizodalmatokat, 
melynek nagy jutalma van. Mert békességes tűrésre van szükségetek, hogy az 
Isten akaratát cselekedvén, elnyerjétek az ígéretet. Mert még vajmi kevés idő, és a 
ki eljövendő, eljő, és nem késik. Az igaz pedig hitből él. És a ki meghátrál, abban 
nem gyönyörködik a lelkem. De mi nem vagyunk meghátrálás emberei, hogy 
elveszszünk, hanem hitéi, hogy életet nyerjünk.” ( Zsid 10,32–39)
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Azok a keresztyének, akikhez a zsidókhoz írt levél szólt, próbás időket 
éltek, ezért ír nekik az apostol a próbás időkről és a próbás időkben 
szükséges magatartásról.

1. Próbás idők mindig vannak. Nem csak bizonyos korok jelenségei, ha-
nem állandó velejárói a keresztyén életnek. E földön az egyház mindig 
küzdő egyház. Áll ez gyülekezeti és egyéni vonatkozásban is. Áll a 
levél olvasóira is.

Nekik is voltak próbás idők az életükben. Sok szenvedésteljes küz-
delmet kellett kiállaniok (32. v.). Gyalázták, nyomorgatták, pellengérre 
állították, börtönbe zárták, vagyonukat elkobozták (33–34. v.). Nem 
csak a múltban volt így, a jelenjük is próbás idő. Ezért van szükségük 
arra, hogy az apostol állhatatosságra, kitartásra, meg nem hátrálásra 
biztassa őket. A jövőben sem lesz másképpen. Az apostol utal a végső 
időkre, Jézus Krisztus visszajövetelére. Az Írás világosan megmondja, 
hogy ennek egyik előjele épp nagy keresztyénüldözés lesz. Mögöttük, 
mellettük, előttük próbás idők. Ezért nem is konkretizálja az apostol, 
hogy ki, mikor, kiket s hogyan üldözött. A szereplők, az üldözési mód-
szer, az indok, az alkalom, az idő változhatik és sokszor változik is, de 
az idő maga mindig próbás idő. Ezt lehet kifogásolni, fel lehet ellene 
lázadni, de változtatni nem tudunk rajta.

2. A próbás időkben egyszer való megállás nem jelenti, hogy máskor nincs szá-
munkra az elbukás veszélye.

A levél olvasói a régebbi napokban, keresztyénségük kezdetén 
gyönyörűen megállták a próbát. Nem bujkáltak, nem tagadták meg 
hitüket, hanem vállalták a Krisztusért üldözöttekkel a sorsközösséget. 
Mindezt pedig nem a változhatatlanba való keserű beletörődéssel, ha-
nem örömmel (34. v.), mint valamikor az apostolok is, akikről az van 
megírva, hogy amikor megverettettek Krisztusért, „örömmel menének el 
a tanács elől, hogy méltókká tétettek arra, hogy az ő nevéért gyalázattal illettes-
senek” ( ApCsel 5,40–41).

A dicső múlt azonban, melyben megmutatták, hogy ők nem a meg-
hátrálás emberei, nem jelent biztosítékot arra, hogy mindig meg fogják 
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állni a helyüket. Legalábbis az apostol nem tudja magát megnyugtatni 
azzal, hogy olvasóit nem kell félteni, eléggé bebizonyították ők már azt, 
hogy nem a meghátrálás emberei. Inti, fi gyelmezteti, tanítja, biztatja 
őket, mert tudja, hogy a próbás idő mindig magában rejti az elbukás 
kísértését és veszélyét. „Elfáradnak az ifjak és meglankadnak, megtántorodnak 
a legkülönbek is…” ( Ézs 40,30) Nekünk sem szabad elfelejtenünk, hogy 
aki azt hiszi, hogy áll, annak különképpen vigyáznia kell arra, hogy el 
ne essék, mert különben menthetetlenül a Péter sorsára jut, s mielőtt 
észbe kapna, máris elárulta Mesterét.

3. Az elbukás veszélye nem jelenti az elbukás elkerülhetetlenségét. 
Minden próbás időben akadnak olyanok, akik nem bizonyulnak a 
meghátrálás embereinek. A megálláshoz erőt meríthetünk a múltból. Ezért 
írja: „Emlékezzetek pedig vissza a régebbi napokra…” (32–34. v.) Emlékezzünk 
a saját tapasztalatainkra! Emlékezzünk a Biblia hithőseire! Közvetlen 
ez után a szakasz után ezért rajzolja meg az apostol a hithősök csodá-
latos arcképcsarnokát. Emlékezzünk az egyháztörténelem hithőseire! 
A reformáció hátunk mögött lévő emlékünnepe bőséges alkalmat 
adott erre. Emlékezzünk közelebbről a magyar evangélikus egyház 
történetére s benne a mi gyülekezetünk történetére! Vérrel, könnyel, ve-
rítékkel írvák a hit történelmének lapjai. Vannak benne szomorú sorok 
emberekről, akik beijedtek, megalkudtak, meghátráltak, megtagadták 
Urunkat, de vannak benne ragyogó történetek is olyanokról, akik nem 
voltak a meghátrálás emberei, hanem hívek voltak mindhalálig.

Nem emberdicsőítés ez, hanem Isten dicsőítése. Nem a magunk 
erejéből álltunk meg, ha megálltunk, hanem az Úr kegyelméből, aki 
nem engedett erőnkön felül próbálni, betakart és elrejtett sokszor, mi-
kor gonosz szemek és kezek kerestek, s ha ránk zuhant mégis a próba, 
mindenre adott erőt nekünk a Krisztus által, aki minket megerősített 
( Fil 4,13). A múlt ezt kiáltja felénk: „Ne dobjátok el hát bizodalmatokat…” 
(35. v.) Mindeddig segítségül volt nekünk az Úr, megtart ezután is, 
bízhatunk benne.
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4. A megálláshoz nem csak a múltból meríthetünk erőt a megerősödött 
bizodalom által. A megálláshoz Isten kedvének kereséséből is erőt meríthetünk. 
Ezt mondja az Úr: „…a ki meghátrál, abban nem gyönyörködik a lelkem.” (38. v.)

Életünk minden megnyilatkozása, gondolataink, szavaink, érzése-
ink, cselekedeteink, mulasztásaink mind kiváltanak valami érzést Isten-
ből. Vagy bánkódik miattunk ( 1Móz 6,6), vagy gyönyörködik bennünk. 
Akinek számára Isten élő, személyes Isten, az mindig rettentően szé-
gyelli és bánja, hogy Istennek inkább bánatot szerez, semmint örömöt. 
Ha ebben az igében nem volna benne értelemszerűen, hogy aki pedig 
nem hátrál meg, hanem megáll, abban gyönyörködik Isten, ha tehát 
ez az ige nem szögezné le azt, hogy fennáll annak a lehetősége, hogy 
ember örömöt tudjon szerezni Istennek, s ha ugyanezt nem erősítené 
meg egy másik ige is: „…örvendezés van az Isten angyalainak színe előtt egy 
bűnös ember megtérésén” ( Lk 15,10), akkor csak azt mondhatnánk: mi csak 
bánatot tudunk szerezni Istennek. Minél előbb valóság számunkra a 
váltság, az Istentől nyert bűnbocsánat öröme, annál lesújtóbb az a tudat, 
hogy mennyi fájdalmat okozunk Istennek, s annál jobban szorongat a 
szívünk arra, hogy bárcsak tudnánk valami örömöt szerezni Istennek.

Próbás időkben gondolj arra, hogy Isten fi gyel! Ha nem volna bántó 
a kép, még azt is mondhatnánk sportnyelven: szurkol neked, fi gyel-
meztet, biztat, imádkozik érted ( Lk 22,32). Ha meghátrálsz, bánatfelhő 
ereszkedik arcára, ha megállsz, örömre mosolyodik el.

5. A megálláshoz erőt meríthetünk abból is, ha tudatosodik bennünk, 
hogy a megállásnak ígérete van (36. v.).

Ígérete van már erre a jelenvaló világra is. Az igaz hitből él, s aki 
nem a meghátrálás embere, hanem a hité, az életet nyer. A hit a próbás 
időkben való megállás útján válik élővé, hatóvá, életté bennünk. Kilép 
az értelem ismeretvilágából, a gyümölcstelen érzelmek romantikájából, 
a saját akaratom mindenhatóságára épített vallásos mázzal bekent 
erkölcsi idealizmusból, s életformáló erővé erősödik. Minden megállt 
próbában szárnyakat kap a hitünk. Másodszor könnyebb győzni, mint 
először. Addig csak azt tapasztaltuk, hogy milyen hatalmas, szemtelen, 
célratörően vakmerő a Sátán, a megállás megmutatja, hogy alapjában 
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gyáva, s aki ellenáll neki, attól megfutamodik. Ugyanakkor az a bol-
dog tapasztalat is a miénk lesz, hogy Isten pedig közeledik ahhoz, aki 
közeledik hozzá ( Jak 4,7–8).

Ígérete van az eljövendő világra is. Gondoljunk Jézus visszajövetelé-
re! „Mert még vajmi kevés idő, és aki eljövendő, eljő, és nem késik.” (37. v.) Vele jön 
a végső győzelem, a próbás idők megszűnése is. Minden pillanatban itt 
lehet. Vele együtt azonban csak azoké lesz a végső győzelem, akik már 
itt, a próbás időkben győztek „a Bárány véréért és az ő bizonyságtételöknek 
beszédéért; és az ő életöket nem kímélték mind halálig” ( Jel 12,11).

Ebben már benne van a harmadik ígéret is: az üdvösség ígérete. 
Akik nem hátrálnak meg, hanem megállanak a hitben, azok tudhatják, 
hogy nékik jobb és maradandóbb vagyonuk van a mennyekben (34. 
v.). Csak a megbizonyított hit áll meg a nagy ítéletben. Csak aki győz, 
az épül bele Isten templomába ( Jel 3,12).

6. A megálláshoz erőt meríthetünk abból is, ha tudatosodik bennünk, 
hogy az elbukásnak fenyegetése van. Aki meghátrál, az elvész (39. v.). Nem 
csak majd egyszer a végén, hanem már itt. Aki egyszer meghátrál, az 
másodszor már könnyebben alkuszik meg. Minden elbukás a vissza-
esés útját egyengeti. Minden elbukás után süketebb lesz a fülünk az ige 
üzenetére, vakabb a szemünk a láthatatlanok meglátására. Alvóbb és 
lazább a lelkiismeretünk a gátlások felfogására. Minden meghátrálás 
után könnyebb a bűn és nehezebb az Istennek való engedelmeskedés. 
Ennek az útnak a vége hitetlenségbe torkollik itt, s kárhozatba odaát. 
Az elkárhozottak között  Jel 21,8 szerint a listavezetők a gyávák, akiknek 
része a tűzzel és kénkővel égő tóban lesz, ami a második halál.

„Annakokáért a lecsüggesztett kezeket és az ellankadt térdeket egyenesítsétek 
föl” ( Zsid 12,12), s mondjátok Sátánnal és világgal szemben: „De mi nem 
vagyunk meghátrálás emberei, hogy elveszszünk, hanem hitéi, hogy életet nyer-
jünk.” (39. v.) „Mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri is, de 
az ő lelkében kárt vall?” ( Mt 16,26) Mindent elvesztett, ki hitét elvesztette, 
mert elvesztette Istenét. Ámen.
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SZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE UTÁNI 26. VASÁRNAP (AZ EGYHÁZI ÉV VÉGE ELŐTTI 
UTOLSÓ ELŐTTI VASÁRNAP) – 1958. NOVEMBER 16., IFJÚSÁGI ISTENTISZTELET

„A Smirnabeli gyülekezet angyalának pedig írd meg: Ezt mondja az Első és Utolsó, 
a ki halott vala és él: Tudom a te dolgaidat és nyomorúságodat és szegénységedet 
(de gazdag vagy), és azoknak káromkodását, a kik azt mondják, hogy ők zsidók, 
és nem azok, hanem a Sátán zsinagógája. Semmit ne félj azoktól, a miket szen-
vedned kell: Ímé a Sátán egynéhányat ti közűletek a tömlöczbe fog vetni, hogy 
megpróbáltassatok; és lesz tíz napig való nyomorúságtok. Légy hív mind halálig, 
és néked adom az életnek koronáját. A kinek van füle, hallja, mit mond a Lélek a 
gyülekezeteknek. A ki győz, annak nem árt a második halál.” ( Jel 2,8–11)

A mai vasárnapra az igehirdetés alapjául kirendelt szentlecke Jézus 
Krisztusnak a smirnabeli gyülekezethez, illetve annak felvigyázójához, 
úgynevezett angyalához intézett levele. Ebből a levélből most elmélke-
désünk tárgyává egyetlen mondatot szeretnék tenni, ez az egy mondat 
így hangzik: „…és lesz tíz napig való nyomorúságtok.”

Ebben a rövidke levélben ez a rövid mondat igen sok fejtörésnek 
volt okozója. Sokszor félremagyarázták. Vannak, akik egyszerűen 
átfutnak ezen a mondaton, mint valami jelentéktelen semmiségen, és 
vannak, akik éppen ezen mondatnak horgán akadnak meg, és elkez-
denek töprengeni, a kicsiségből mindenféle számtanfeladatot oldanak 
meg vele, elkezdik kutatni a Biblia számszimbolikáját, össze akarják 
állítani a bibliai matematikát, mindenféle sejtelmes jövendöléseket 
akarnak kiolvasni belőle. Óvjon meg Isten Szentlelke bennünket mind 
a két véglettől, attól is, hogy ne vegyük komolyan, s csak közönyösen 
olvassuk, de attól is, hogy mindenféle olyan következtetést vonjunk le 
belőle, melyet nem volt szándéka Jézusnak elmondani, illetve megírni 
a smirnai gyülekezetnek és a mi számunkra.

„…lesz tíz napig való nyomorúságtok.” Ez azt jelenti: Jézus Krisztus úgy 
beszél az időről, mint aki rendelkezik vele. Első olvasásra is világos, mikor 
Jézus a szenvedő gyülekezetnek, mely a sok üldözés alatt szenvedett, azt 
írja: tíz napig tartó nyomorúságtok lesz, akkor ez nem csupán minden-

Turoczy.indd   335Turoczy.indd   335 2013.10.07.   13:16:052013.10.07.   13:16:05



336

JÉZUS KRISZTUS RENDELKEZIK AZ IDŐVEL

tudásának megnyilatkozása, mely a jövendőt ismeri, és tudja, mi lesz és 
meddig lesz, hanem úgy beszél az időről, mint aki rendelkezik vele, aki 
tudja, hogy az idő az ő kezében van annyira, hogy ő irányítja a történel-
met, ő szabja meg azt, mikor és mi történik, mi meddig tart a világon.

Az így értelmezett igének két arca van. Az egyik orcája a smirnai 
gyülekezet felé, a másik az üldözők felé fordul. A smirnai gyüleke-
zet felé ez az ige a vigasztalás mondatát akarja elmondani, mikor ezt 
mondja: „lesz tíz napig való nyomorúságtok”, de azoknak, akik ha-
talmaskodnak a smirnai gyülekezet felett, fenyegetésként mondja: a 
ti hatalmatok csak tíz napig fog tartani, és a smirnabeli gyülekezetnek 
még csak tíz napig kell szenvedni.

Szűkítsük le tovább ezt az igét erre a második mondatra, nem azért, 
mintha magunkat azok közé számlálnánk, akik Isten népét sanyargat-
nánk, és ebből az üzenetből, e félelmetes, intő, fi gyelmeztető üzenetből 
lenne nekünk tanulni valónk, de ha így közeledünk ehhez az igéhez, 
azaz mondathoz, megvilágosodik előttünk e mondatnak hozzánk 
szóló üzenete:

Jézus Krisztus kezében van az idő tartamilag és tartalmilag is. Ő szabja 
meg az időnek határát. A zsoltáríró beszél a  31. zsoltár 16. versében 
arról: „Életem ideje kezedben van…” Nincs semmi olyan bizonyos a vilá-
gon, mint a halál, hogy a földi életnek egyszer vége szakad. Emberek 
élhetnek boldogan és boldogtalanul, emberek járhatnak kicsiny gyer-
mekcipőben és megrokkantan, rogyadozó térdekkel, sok minden nem 
bizonyos az életben, de az bizonyos, hogy e földön valahol van egy kis 
darab föld, ahol az ő sírhelyét ássák meg. A legnagyobb bizonyosság 
az életben a halál. A mi időnk tartama meg van szabva, ezért a halál a 
legnagyobb bizonytalanság is egyben. Mert senkinek sincs homlokára 
írva, meddig tart élete. A ma született kisgyermeknek sincs homlokára 
írva, fel fog-e nőni, el fogja-e végezni a munkát, melyre Isten teremtette. 
Valóra fogja-e váltani szülei hozzá fűzött reményeit, és érett gabona-
ként ősz hajjal fog-e fáradtan pihenni térni a koporsóba? Vagy csak 
múló vendég lesz, szálló kis angyal, aki a lakás ablakán beszállt, maga 
körül fényt, derűt, mosolygást hozva, azután a másik napon kirepül 
az ablakon? Bizonytalan a halál, a te halálod meg az én halálom is. 
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Járj csak néhanapján kint a temetőben, olvasd csak el ott a síremlékek 
feliratait, kik feküsznek ott, milyen korban jutottak oda! Az első, ami 
meg fog döbbenteni, az, ami a sírkőre vagy keresztre fel van írva: a 
születési dátum. A hantok alatt hányan feküsznek ott, akik ugyanazon 
esztendőben születtek, mint te, és azok már régóta ott porladnak a 
sírban, te pedig még mindig élsz.

A másik, ami meg fog döbbenteni, nem az évszám, hanem az itt 
eltöltött esztendők száma. Hány olyan sírkő, kereszt van, mely előtt 
megállsz, és alatta ugyanannyi esztendős ember pihen, amennyit most 
te taposol. Nem vagyunk időmilliomosok. Nekünk ezt különösképpen 
az ifjúság előtt kell sokat hangsúlyozni, mert éppen az ifjúság az, aki 
azt gondolja, hogy a temető, a halál, betegség, egyéb más ilyen mu-
landóságra emlékeztető dolog legfeljebb melankolikus hangulat, az 
életben való megfáradás következménye, de egyáltalában nem komoly, 
megrendítő valóság életünkben.

Ennek az igének üzenete: életidőnk tartama Jézus Krisztus kezében 
van, és nem az én kezemben. Lehet az életet megrövidíteni és meg-
hosszabbítani, a hívő ember tudja, ha mások azt is mondják rá, hogy 
az ő életstílusa az élet lassú elsorvasztása, gyors tönkremenetelére fog 
szolgálni, ők jól tudják, hogy az élet ideje Krisztus kezében van. És azt is 
jól tudják, ha rendelkezésükre állana e világnak minden híres doktora, 
és úgy vigyáznának reá, mint koraszülött kisgyermekre, akit üvegbura 
alatt tartanak, hogy életben maradjon, akkor is, mikor elérkezik az 
élethatár, nincs az az orvosi tudomány, nincs az a kiváló gyógyszer és 
egészséges életmód, mely az életet egy pillanattal meg tudná hosszab-
bítani, mint amennyire tartamilag Jézus Krisztus megszabta.

Jézus Krisztus kezében van az idő nemcsak tartamilag, tartalmilag 
is. Nemcsak azt szabja meg Jézus Krisztus, meddig tartson valami, azt is 
megszabja, mi történjék az alatt az idő alatt! Nemcsak azt szabja meg, 
hogy mikor történjék valami, de mi az a valami, aminek történnie kell 
az időben. Ebben a tekintetben olyan igék adnak útmutatást, melyek 
egészen világosan megmutatják, hogyan akarja Isten megtölteni a mi 
életünk tartalmát. Gondoljunk például a Prédikátor könyvére, melyben 
röviden, de költői módon mondja el a szentíró azt, hogy ezen a világon 
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mindennek rendelt ideje van. Ideje van a sírásnak és ideje a nevetésnek, 
ideje van a szülésnek és ideje a meghalásnak, ideje a jajgatásnak és 
ideje a szökdelésnek, szóval mindennek, ami az emberi életet alkotja, 
megvan a rendelt ideje. Tehát hogy mikor, minek kell megtörténnie.

Ennél még sokkal világosabban és mélyebben mondja el Pál apostol 
az efézusi levél 2. fejezetében, mikor azt mondja, hogy nekünk Isten 
által elkészített jó cselekedetekben kell járnunk. Az apostol úgy látja az 
életet, mint valami sáros utcát, melyben az ember közlekedése olyan 
kimondhatatlanul nehéz. Ha az ember nem akar elmerülni benne, 
meg kell keresni azokat a köveket, melyeket gondos kezek odahelyez-
tek az átjáróra, hogy az utca egyik oldaláról átmehessünk a másikra 
anélkül, hogy bepiszkolnánk magunkat a sárral. Ezeken az elkészített 
köveken kell átjutnunk a túlsó partra. A mi Urunk, az életnek Ura 
minden emberi életre megalkotta a maga tervét, előre elkészítette, 
és nekünk ezekben az előre elkészített cselekedetekben kell járnunk. 
Minden emberi élet annyiban eredményes, boldog és Istennek tetsző 
élet, amennyiben rátalál azokra az előre elkészített feladatokra, me-
lyeket neki kell megoldani. Minden ember annyira puskázta el életét, 
amennyiben nem találja meg ezeket a cselekedeteket és maga akarja 
formálni, kitervelni életét. Ezért mondottam, hogy a mi életünknek 
ideje tartalmilag is Krisztus kezében van.

A smirnai gyülekezetnek is tudni kell ezt, és ha tudja, akkor egészen 
másképpen hordozza el azokat az üldöztetéseket, melyeket neki kell 
szenvednie. Akkor egyszerre megérti, mit jelent az Úr üzenete: itt van 
a szentek békességes tűrése és hite, azok a jó cselekedetek, melyeket 
Isten elkészített előre, hogy az időben ezekben járjanak.

Mikor azt mondottam, életünk ideje tartamilag és tartalmilag is 
Krisztus kezében van, ezzel már elmondottam azt is, hogy ebben az 
életben sok mindennel el lehet késni. Nemcsak azért, mert kifogyok az 
időből, az idő tartamából, hogy a halál félbeszakíthatja az idő lehető-
ségét, a végzett szolgálat kiteljesülésének lehetőségét, de úgy is, hogy a 
tartalmilag fel nem ismert élet lekésik bizonyos időben való elkészített 
cselekedetekről, és már a következő lépést kellene megtenni, és ő még 
mindig az előző lépéssel bajlódik, és így tartalmilag végzetesen elkésik.
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Hadd próbáljuk ezt egy kicsit világosabban, konkrétabban megfo-
galmazni a magunk számára! Mi mindennel lehet elkésni az életben? 
Csak pár példát hozok fel rá: Hadd mondjam el nektek, kedves ifjú 
testvéreim, hogy mindenekelőtt el lehet késni a munkával, a ti mun-
kátokkal, a tanulással. Igaz, azt mondjátok: amit nem tanultam meg 
ma, megtanulom holnap. Ha ma nem csináltam meg a feladatomat, 
megcsinálom holnap reggel, majd korábban kelek fel, s ha most nem is 
készülök el az órára, majd a következő órára csinálom meg s készülök 
el. Majd holnap tanulom meg a leckét. Nem lehet elkésni vele! Mert 
elkésik, mint az az ember a menetből, aki nem tart ütemesen lépést a 
többiekkel, akikkel menetel. Nem lehet egy seregben úgy menni, hogy 
egyszer az ember jobbra néz, azután meg balra, egy kicsit megáll, mert 
azt fogja látni, hogy egyik sor a másik után marad el tőle, és végül is 
lemarad a seregből.

Tudjuk, napjainkban az iskola padjaiban nem csak ifjak és gyer-
mekek ülnek, a dolgozók iskolájába felnőtt emberek is járnak, és 
próbálják az elmulasztott tantárgyakat, tanulmányokat megtanulni. 
Kérdezzétek meg tőlük, mennyivel nehezebb érett fővel tanulni, mint 
gyermekkorban. Amit olyan könnyen megtanultok ti, mert olyan a 
felfogóképességtek, mint a szivacs, mely magába szívja, ami körülötte 
van, addig az ő felfogóképességük már olyan, mint a kő, nem tudja 
befogadni, ami körülötte van. Azért hadd legyen ennek az igének fi -
gyelmeztetése ezen a napon számotokra: el ne késsetek munkátokkal, 
tanulástokkal, mert mindennek rendelt ideje van!

Van ennél még nagyobb dolog is, amivel el lehet késni. El lehet késni 
a szeretettel is. Azzal, hogy a szeretetemet megmutassam. Ó, hány 
olyan édesanya és édesapa koporsója mellett áll meg a gyermek, akinek 
szívét nem az szorongatja legjobban, hogy elment mellőle az, aki eddig 
neki Isten gondviselését jelentette, de az az elhordozhatatlan teher, 
hogy hányszor szomorította meg őket, hányszor volt engedetlen, és 
nem mutatta meg nekik, hogy ő nem olyan gonosz, mint amilyennek 
a beléje bújt ördög mutatta, ő szereti őket. Az el nem mondott jó szó, 
az át nem adott csókok, azok tudnak kimondhatatlanul ránehezedni 
az ember lelkiismeretére. Ha elkésel a szeretettel, hiába fogod sírjukat 
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szépen, rendben tartani, kihúzhatsz a sírról minden gyomot, beül-
tetheted minden évszak legszebb és legkülönlegesebb virágaival, az 
egész sír arról prédikálhat: ennek a sírnak eltemetett lakóit mennyire 
szereti gyermeke, ez mind nem pótolja azt, ha nem szerette, míg éltek. 
Vigyázzatok! El ne késsetek a szeretettel!

És el lehet késni a bocsánatkéréssel is. Jézus szól a Hegyi beszédben 
arról, aki az oltárra viszi az áldozatot, és eszébe jut, hogy valami pana-
sza van ellenségének ellene – amíg az úton van vele, amíg itt az életidő 
tart, megadja rá a lehetőséget. Ó, hogyan rá tud nehezedni az emberre 
egy elmulasztott bocsánatkérés! Pedig lélekben talán már megvívtam 
a harcot, Isten előtt megaláztam magamat, bevallva, hogy én vagyok 
a hibás, vagy legalábbis én is hibásnak érzem magamat. Akinek több 
adatott, attól több kívántatik. El kellene mennem ezt az ügyet ren-
deznem! És nem tudom miért, most ezért, máskor amazért, elmarad. 
Egyszer elkésem vele. Nem lehet többet elmondanom a szót: bocsáss 
meg nekem, ne haragudj rám! Ó, de rá tud nehezedni az emberre, 
lelkiismeretére minden elkésett, végzetesen elkésett bocsánatkérés.

Amiről leginkább és legveszedelmesebben el lehet késni, az a meg-
térés. Ezzel is végzetesen el lehet késni.  Lk 16. fejezetében a gazdag és 
Lázár történetében oly gyönyörűen mondja el Jézus, hogy a gazdag 
megbánta bűnét, és rájött arra, hogy az Isten, Jézus nélkül való élet 
eltékozolt élet. Rájött missziói felelőssége tudatára is testvéreivel szem-
ben. Mind-mind gyönyörű volt, csak elkésett vele, mert a pokolban tért 
meg, s ez már nem változtathatott sorsán, hogy a nagy közbevetést, 
ami közte és Ábrahám kebele között van, már át nem hidalhatta.

Életünk ideje Krisztus kezében van!
Az igének eddig mindig csak követelését láttuk. Pár utolsó mon-

datban hadd ragyogjon fel előttünk az, milyen jó, hogy életünk ideje 
Krisztus kezében van! Annak a kezében, aki elmondotta nekünk a 
terméketlen fügefáról szóló történetet. Elmondja, hogy a teremtés Ura 
úgy látta, hogy az a fa hiába foglalja el a helyet. Kimondja rá a parancsot: 
Ki kell vágni! Akkor a vincellér könyörög: adj még egy esztendőt neki! 
Még egy kísérletet teszek vele. Különös gondom lesz rá, megkapálom, 
megtrágyázom, hátha terem még gyümölcsöt! Milyen jó, hogy az idő 
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a kegyelmes, érettünk könyörgő, Megváltó Vincellér Jézus Krisztus 
kezében van, aki nem akarja, hogy elkéssünk.

„…és lesz tíz napig való nyomorúságtok.” A smirnabeli gyülekezet ezt 
megértette. Bárcsak mi is megértenénk, és az az idő, amit még itt töl-
tünk, az tartalmilag is Krisztus kezében lehetne! Ámen.

Miért késel, Jézus?
SZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE UTÁNI UTOLSÓ VASÁRNAP – 1966. NOVEMBER 20.

„Tudván először azt, hogy az utolsó időben csúfolkodók támadnak, a kik saját kí-
vánságaik szerint járnak, és ezt mondják: Hol van az ő eljövetelének ígérete? Mert 
a mióta az atyák elhunytak, minden azonképen marad a teremtés kezdetétől fogva. 
Mert kész-akarva nem tudják azt, hogy egek régtől fogva voltak, és föld, mely vízből és 
víz által állott elő az Isten szavára; a melyek által az akkori világ vízzel elboríttatván, 
elveszett: a mostani egek pedig és a föld, ugyanazon szó által megkíméltettek, tűznek 
tartatván fenn, az ítéletnek és az istentelen emberek romlásának napjára. Ez az egy 
azonban ne legyen elrejtve előttetek, szeretteim, hogy egy nap az Úrnál olyan, mint 
ezer esztendő, és ezer esztendő, mint egy nap. Nem késik el az ígérettel az Úr, mint 
némelyek késedelemnek tartják; hanem hosszan tűr érettünk, nem akarván, hogy 
némelyek elveszszenek, hanem hogy mindenki megtérésre jusson. Az Úr napja pedig 
úgy jő majd el, mint éjjeli tolvaj, a mikor az egek ropogva elmúlnak, az elemek pedig 
megégve felbomlanak, és a föld és a rajta lévő dolgok is megégnek. Mivelhogy azért 
mindezek felbomlanak, milyeneknek kell lennetek néktek szent életben és kegyesség-
ben, a kik várjátok és sóvárogjátok az Isten napjának eljövetelét, a melyért az egek 
tűzbe borúlva felbomlanak, és az elemek égve megolvadnak! De új eget és új földet 
várunk az ő ígérete szerint, a melyekben igazság lakozik.” ( 2Pt 3,3–13)

Mindnyájunk előtt ismeretes, hogy a polgári esztendő és az egyházi 
esztendő nem esik egymással össze. Az egyházi esztendőnek máskor 
van az új éve és az év vége. Az egyházi esztendő vége nem december 
31., hanem a Szentháromság ünnepe után következő utolsó vasárnap, 
s az ma van. Mához egy hétre ádvent első vasárnapja van.
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Ez a gondolat már maga is prédikál nekünk. Arról beszél: egyszer 
elfogynak a vasárnapok. Mik a vasárnapok? Vannak emberek, akiknek 
számára a vasárnap nem más, mint a munkaszünetnek, az ember pihe-
nésének, erőgyűjtésének vagy szórakozásának napja. Pedig a vasárnap 
a kegyelmi időbe tartozik. Ez a nap az, amit Isten különösképpen maga 
számára akar fenntartani. Parancsban kötelezte el az emberiséget, hogy 
ezt a napot egészen neki szentelje.

Egyszer elfogynak a vasárnapok, lejár a kegyelmi idő, s Isten számon 
kéri, hogy mit csináltam a vasárnapjaimmal!

Az egyházi esztendő utolsó vasárnapja éppen a végre emlékeztet, 
a világ végére és Krisztus visszajövetelére.

A felolvasott szentige szerint a világ végével és Jézus Krisztus visz-
szajövetelével kapcsolatban problémái voltak már az első keresztyé-
neknek. Kereken kétezer esztendeje, hogy a keresztyének várják Jézus 
Krisztus visszajövetelét. Azóta sokszor erőt vett a keresztyénségen a 
végső dolgok várásának hangulata – és Jézus késik. Nem lehet csodál-
kozni, hogy – amint ennek az igének mindjárt az elején olvassuk – a 
csúfolódók állandóan kérdezik Isten népétől: Hol van Jézus eljöve-
telének ígérete? Így olvassuk: „Tudván először azt, hogy az utolsó időben 
csúfolkodók támadnak, a kik saját kívánságaik szerint járnak, és ezt mondják: 
Hol van az ő eljövetelének ígérete? Mert a mióta az atyák elhunytak, minden 
azonképen marad a teremtés kezdetétől fogva.”

Csúfolódok csúfolódhatnak, mi ennek dacára Isten igéjének hi-
szünk! A mi Urunk Jézus Krisztus igéjében megmondta: vissza fog 
jönni, megmondta, hogy azt a napot és azt az órát az ember nem tudja 
kiszámítani. Jelei lesznek, melyekkel fi gyelmeztet az Úr a készülésre, 
de a gyötrő kérdés megmarad mindnyájunkban: Miért késel, Jézus?

Tény, hogy a mi emberi időszámításunk és Isten időszámítása nem 
esik egybe. Az ember a maga időszámításában azt gondolja, Jézus késik. 
Nézzünk szemébe e kérdésnek: Miért késel, Jézus? Mindenekelőtt azt 
kell meglátni, mit jelent az, hogy ő késik?
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1. Ez nem jelenti azt, hogy nem akar jönni.
Ő az ígéretét ma is állja. A 9. versben így olvassuk: „Nem késik el az ígérettel 
az Úr, mint némelyek késedelemnek tartják; hanem hosszan tűr érettünk, nem 
akarván, hogy némelyek elveszszenek, hanem hogy mindenki megtérésre jusson.”

Ígéretét tehát állja. Nem hagyja magára ezt a világot, pedig ez a világ 
megérdemelné, hogy magára hagyja. De Isten órája másképpen jár, mint 
a mienk, ő évezredekben számol, az az ő időegysége. A 8. versben ezt 
írja az apostol: „Ez az egy azonban ne legyen elrejtve előttetek, szeretteim, hogy 
egy nap az Úrnál olyan, mint ezer esztendő, és ezer esztendő, mint egy nap.” Tehát 
tévedés azt hinni, hogy az ő visszajövetele még messze van. Még két 
nap sem telt el az ő időszámítása szerint az ígéret megtétele óta, mert 
még nem írjuk a kétezredik esztendőt. Az örökkévalóságban nincs idő!

Úgy jön, mint a tolvaj. A 10. versben ezt olvassuk: „Az Úr napja pedig 
úgy jő majd el, mint éjjeli tolvaj, a mikor az egek ropogva elmúlnak, az elemek 
pedig megégve felbomlanak, és a föld és a rajta lévő dolgok is megégnek.”

Kiszámíthatatlan! A legbölcsebb elmék sem tudták eddig kiszá-
mítani! Akik számításokat végeztek, mind megszégyenültek, mert 
az Úr keresztülhúzta, mint hibás számtani megoldást. Az azonban 
bizonyos: a csúfolkodók az utolsó idők jeleihez tartoznak. Az utolsó 
időben, olvassuk a mai ige 3. versében, csúfolkodók támadnak, akik 
saját kívánságaik szerint járnak.

Az első tehát, amit az ige világosan megmond nekünk, az, hogy Jé-
zus visszajövetelének késése nem jelenti azt, hogy nem akar jönni. Még 
egy másik dologra is rá kell mutatni, hogy mit nem jelent Jézus késése.

2. Jézus késése nem jelenti azt, hogy az első keresztyének csalódtak várakozásukban.
Az első keresztyének saját nemzedékükben várták vissza Jézust. Jé-
zusnak vannak is olyan kijelentései, hogy az a nemzedék nem fog 
elmúlni addig, amíg mindezek meg nem történnek. Az utolsó időkkel 
kapcsolatban azonban beszél Jézus abban a fejezetben, amelyben ez 
a mondat fel van jegyezve, az utolsó idők előkészületeinek hatalmas 
nagy sorozatáról. Addig, amíg ezek meg nem lesznek, amíg ezek az 
előjelek be nem következnek, addig nem fog eljönni az Úr az ő időszá-
mítása szerint és a mi időszámításunk szerint váratlanul.
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Ennek a téves várakozásnak torz hajtása volt az, hogy az első keresz-
tyének nagy része abban az időben az utolsó időket vélte felvirradni, 
és várták Jézus visszajövetelét. Az nem baj, hogy emberek voltak, akik 
saját életükben várták vissza Jézust, a baj abban volt, hogy például 
Thessalonikában voltak olyan emberek, akik egyszerűen nem akar-
tak dolgozni. Azt gondolták: minek dolgozni, vége lesz úgyis ennek 
az egész világnak, kezdődik a mennyek országa az Úréi számára! Ez 
nyilvánvaló félreértése volt mindannak, amit Jézus visszajövetelével 
kapcsolatban mondott.

Mt 24. fejezetében különösképpen sokat beszél e kérdésről. Meg-
jövendölte az utolsó idők bekövetkeztét, de nem fogja azt jelek nélkül 
hagyni. Mi az utolsó időt úgy értelmezzük: most van az utolsó idő, 
pedig hosszú folyamat az. Ez a folyamat pünkösdkor kezdődik, ez 
az egyház folyamata, az utolsó idő az egyház kora. De ez nem jelenti 
Jézus visszajövetelének a végtelenségbe való kitolását.

Két visszajövetele van Jézus Krisztusnak: egyik, mikor a világ szá-
mára jön el. Utolsó eljövetelével kapcsolatban a kegyelmi idő lezárul az 
egyes ember számára a halállal. A világra majd akkor fog eljönni a ke-
gyelmi idő lejárása, mikor majd megjelenik fényességben, dicsőségben, 
de az egyén számára, az én számomra egyénileg az én halálommal jár 
le az utolsó idő. Én úgy kerülök Isten ítélőszéke elé, amilyen állapotban 
talál a halál. A 12. versben ezt olvassuk: „…a kik várjátok és sóvárogjátok 
az Isten napjának eljövetelét, a melyért az egek tűzbe borúlva felbomlanak, és az 
elemek égve megolvadnak!” 

Ez az utolsó idő a világ számára való utolsó időnek leírása, ellenben 
mindez a mi számunkra e külső jelek nélkül bekövetkezik halálunk 
pillanatában.

Eddig elmondottam, mit nem jelent Jézus Krisztus visszajövetelének 
késése, most még meg kell nézni ez igének világosságában, mit jelent 
Jézus visszajövetelének késése!

3. Jézus késése azt jelenti, hogy szereti a bűnöst.
Érettünk késik az ígérettel, nem pedig valami rajta kívül álló okok kény-
szerítik erre a késésre. A 9. versben így olvassuk: „Nem késik el az ígérettel 
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az Úr, mint némelyek késedelemnek tartják; hanem hosszan tűr érettünk, nem 
akarván, hogy némelyek elveszszenek, hanem hogy mindenki megtérésre jusson.”

Jézus késése tehát nem tétlenség, hanem mentő tett. Azt akarja, 
hogy az ember jusson el az ítéletnek, az ítélet igazságának és az ítélet 
irgalmasságának belátására. Ezért hagyja, hadd nőjön együtt az aratásig 
a konkoly és a búza. Így éri el, hogy amikor ő visszajön – olvassuk a 
királyi menyegzőről szóló példázatban –, s ott meglátja azt az embert, 
aki a saját ruhájában ment be a menyegzőbe, s nem fogadta el a neki 
felajánlott menyegzői ruhát, s a király megkérdezi tőle: barátom, mi 
módon jöttél ide, az az ember hallgat, nem tud mentségére egy árva 
szót sem szólni.  Lk 23. fejezetében is, Jézus keresztre feszítésénél az 
egyik lator azt mondja: mi méltán szenvedjük el az ítéletet, Jézus Krisz-
tus pedig méltatlanul hal meg a kereszten.

Jézus visszajövetelét gúnnyal sem lehet siettetni, erőszakkal sem 
lehet visszatartani. Mikor jónak látja, akkor menthetetlenül, megaka-
dályozhatatlanul megérkezik.

4. Készen kell lennem az ítéletre!
Ha Jézus megérkezik, akkor valóban készen kell lenni az ítéletre! Ez 
ennek a tanításnak utolsó témája. Ennek az igének 10–13. verseiben 
ezt olvassuk: „Az Úr napja pedig úgy jő majd el, mint éjjeli tolvaj, a mikor az 
egek ropogva elmúlnak, az elemek pedig megégve felbomlanak, és a föld és a rajta 
lévő dolgok is megégnek. Mivelhogy azért mindezek felbomlanak, milyeneknek 
kell lennetek néktek szent életben és kegyességben, a kik várjátok és sóvárogjátok 
az Isten napjának eljövetelét, a melyért az egek tűzbe borúlva felbomlanak, és az 
elemek égve megolvadnak! De új eget és új földet várunk az ő ígérete szerint, a 
melyekben igazság lakozik.”

Testvéreim! Mi sohasem vagyunk messze az ítélettől. Az ördög-
nek a csalafi ntasága az, amivel bennünket arra akar fi gyelmeztetni, 
hogy ráérünk arra még, messze vagyunk még az ítélettől! Pedig nem 
vagyunk messze, mert nem vagyunk messze a haláltól. Ismerjük jól, 
hogy Dávid mondotta egykor Jonathánnak: egy lépés van közöttem 
és a halál között. Ezért van az, hogy nekünk mindig készen kell lenni! 
Készen kell lenni szent életben és kegyességben!
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Mondd, testvérem, nem változnék-e meg a te életed akkor, ha te 
gondolnál arra, hogy a halál nem csak a véget jelenti, a földi élet végét, 
hanem jelenti, hogy ebben a földi életben van egyedül alkalmam az 
utolsó nagy ítéletre, a Jézus Krisztus ítéletére előkészülésre?! Úgy fogok 
odakerülni, úgy fogok odaállani az ítélőszék elé, ahogyan az utolsó 
pillanatban a földi életben állottam, ahogyan viselkedtem. Hogyan 
viselkednék, hogyha ennek a világnak most következnék be a vége? 
Jajgatnánk, vagy hozsannát énekelnénk?! Ugyanis ez a két visszhang 
támad az emberben. A Jelenések könyvének írója a jajgató embereknek 
és a hozsannát éneklő embereknek a sokaságát látja.

Vigyázzatok! Nem tudjuk az órát. Te sem tudod, én sem tudom, 
egyikünk sem tudja, csak Isten tudja, hogy ő mikor szakítja el életünk 
fonalát, mikor helyez bennünket abba a helyzetbe, amelyben megtérés 
többé nincsen, s mikor fog onnan feltámasztani.

Ezek mind olyan kérdések, amelyekre ember felelni nem tud. Én 
csak azt tudom, hogy a kegyelmi idő, a megtérés ideje, az én kiszámít-
hatatlan életem idejével egybeesik. Nem tudjuk az órát, és vigyázzatok, 
meg ne nehezedjék szívetek, mert aki elkésik, az örökre elkésik! Ámen.

A világosság ünnepe
SZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE UTÁNI 20. VASÁRNAP (REFORMÁCIÓ EMLÉKÜNNEPE) – 
1954. OKTÓBER 31.

„Mert nem magunkat prédikáljuk, hanem az Úr Jézus Krisztust; magunkat pedig, 
mint a ti szolgáitokat, a Jézusért. Mert az Isten, a ki szólt: setétségből világosság 
ragyogjon, ő gyújtott világosságot a mi szívünkben az Isten dicsősége ismeretének 
a Jézus Krisztus arczán való világoltatása végett. Ez a kincsünk pedig cserép-
edényekben van, hogy amaz erőnek nagy volta Istené legyen, és nem magunktól 
való.” ( 2Kor 4,5–7)

Ez az ige a világosságról szól és annak következményeiről. A vilá-
gosság Isten teremtő ténye. Ahol fény gyúl, ott Isten nyúl bele a világ 
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folyásába az ő elrendező hatalmával és kegyelmével. Mikor a teremtés 
hajnalán elhangzott Isten ajkáról a nagy ige: Legyen világosság!, rögtön 
megindult az elrendeződés, és világ lett a zűrzavarból. Most is így van. 
Ahol világosság ragyog föl, ott elrendeződnek a dolgok. Aki virrasztott 
már sötétben, és várta, mint az őrök, a reggelt, az mindezt önmagán 
tapasztalhatta. A sötétben minden olyan zűrzavaros, a fényben minden 
olyan egyszerűen világos. A sötétben minden félelmetesen rejtelmes, a 
fény pedig megszünteti a félelmet, és biztonságérzést ad. Nem a dolgo-
kat változtatja meg a világosság, hanem mi látjuk másnak a dolgokat 
fényben, mint sötétben.

Mikor ezt az igét a reformáció emlékünnepén olvassuk, akkor rög-
tön eszünkbe jut, hogy a reformációban is a naptámadat látogatott meg 
minket a magasságból. Az evangélium világossága gyulladt ki akkor, 
mikor Luther Márton 1517-ben ezen a napon kiszögezte kilencvenöt 
tételét a wittenbergi vártemplom ajtajára. Nem emberi kéz gyújtotta 
meg ezt a fényt sem. A reformáció is Isten teremtő ténye és ajándéka. 
Épp ezért a reformáció emlékünnepe sem Luther ünnepe, még csak 
nem is az egyházi öntudat ünnepe, hanem a világosság ünnepe.

Pál önmagán tapasztalta meg, hogy mi történik akkor, amikor Isten 
az evangélium világosságát gyújtja meg az emberi szívben. Ott vette őt 
körül ez a fény a damaskusi úton, s abban a pillanatban tényleg meg-
változott körülötte minden. Egészen másnak látta azután az embert, 
Krisztust, Istent. Erről tesz bizonyságot ebben az igében. Vele együtt 
tesz bizonyságot Luther is. Áment mond reá minden igazi evangélikus. 
Áment mondunk-e mi is rá? Ez a mai ünnep igéjének kérdése.

1. A reformáció világosságában látom-e az embert?
„Mert nem magunkat prédikáljuk”, így kezdi Pál a mai igét. Ez a kijelentés 
egy vándortanító ajkán nagyon alázatos önvallomás: Magamról nem 
beszélek, nincs mivel dicsekednem, magamat csak elítélni tudom, a 
bűnösök között első vagyok én. Nem mindig volt Pál ilyen lesújtó véle-
ménnyel önmagáról. Amikor Damaskusba ment azzal a megbízatással, 
hogy ott is vessen véget a keresztyénségnek, tele volt magabiztonsággal, 
sugárzó erővel, nagy tervekkel, miknek elvégzésére egyedül önmagát 
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érezte hivatottnak. Nagyon is meg volt elégedve önmagával, és nagyon 
elégedetlen volt a világgal, melyet a maga képére akart átformálni, ha 
nem megy szép szóval, akkor karhatalommal is. Ezen az úton azon-
ban megtörtént rajta és benne a reformáció. Isten szólt hozzá. Szavára 
világosság ragyogott fel, és Saul ettől a fénytől a földre esett ( ApCsel 
9,3–4). A magabiztos, győzni induló hadvezérből tehetetlen ember, 
bizonytalanul tapogatódzó, mások irgalmára szoruló vak koldus lett. 
Ebben a világosságban látta meg, hogy milyen setétség van a szívében.

Az evangélium világossága mindig leszállítja az embert a lóról, földre 
tiporja, nyakára hág, s megrettenti, megtanítja őt irgalomért sikoltani. 
Ezért lett Luther önmagáról alkotott véleménye is olyan lesújtó s a re-
formáció emberről szóló tanítása olyan megrendítően elítélő. Nem azt 
jelenti ez, mintha a középkori katolicizmus nem látta volna az ember 
bűnét. Jól látta. De nem látta azt a sötétséget, mely az ember szívében 
van. Nem látta egészen megromlottnak, minden jóra képtelennek, el-
veszettnek és elkárhozottnak az embert. Abban a meggyőződésben 
élt, hogyha az ember megfeszíti az akaratát, Isten megsegíti, s akkor 
diadalmaskodni tud a bűnön. Ezzel szemben az evangélium világos-
sága feltárta az emberi szív teljes romlottságát, az emberi akarat teljes 
megkötözöttségét. Ezért mondja Luther a Kis kátéban a II. hitágazat 
magyarázatában, hogy én elveszett és elkárhozott ember vagyok.

Amikor tehát Pál és vele együtt Luther nem hajlandó munkájában a 
saját személyét előtérbe állítani, az nem csupán jól nevelt alázatosság. 
Ennek a magatartásnak bibliai, hitbeli fundamentuma van. Ezért is 
képviseli mindkettő olyan szenvedélyesen. Mikor Lisztrában istenként 
akarják tisztelni Pált, megszaggatja indulatában a köntösét, s úgy kiáltja 
a sokaságnak: Mi is hozzátok hasonló természetű emberek vagyunk 
( ApCsel 14,14–15). Luther is kemény szavakkal tiltakozik az ellen, hogy 
az evangélium követőit az ő nevéről lutheránusoknak nevezzék. Egyik 
sem magát prédikálja.

Vajon a reformáció világosságában látom-e önmagamat? Isme-
rem-e a szívem sötétségét, teljes megromlottságát, kárhozatra méltó 
voltomat, vagy még mindig magamat prédikálja minden szavam s 
minden cselekedetem?
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2. A reformáció világosságában látom-e Krisztust?
„…nem magunkat prédikáljuk, hanem az Úr Jézus Krisztust; magunkat pedig, 
mint a ti szolgáitokat, a Jézusért”, így szól az ige.

Pál számára Jézus Úr. Nem mindig látta Úrnak. Mielőtt a damaskusi 
úton Isten világosságot nem gyújtott a szívében, egyáltalán nem tekin-
tette Úrnak. Inkább önmagát tekintette úrnak, s azt gondolta, hogy 
úrrá lehet azon a keresztre feszített Jézuson, aki fölött úrrá lett a főpapi 
hatalom is, s bitóra juttatta őt. Mikor azonban a damaskusi úton felra-
gyogott előtte a fény, amikor először szólította meg Jézust, egyszerre 
így szól hozzá: „Kicsoda vagy, Uram?”, s remegve így folytatja: „Uram, mit 
akarsz, hogy cselekedjem?” ( ApCsel 9,5–6)

Luther számára sem valami légynek sem ártó, szelíd, kedves Mester 
Jézus, sem nem valami bájos csecsemő, hanem Úr. Nem „Jézuska”, ha-
nem Úr Jézus. Ezért van az, hogy míg a római katolikus templomokban 
leginkább a kisded Jézust ábrázolják az oltárképek Mária ölében, addig 
nálunk egészen ritka a csecsemő Jézus ábrázolása, hanem a felnőtt Jé-
zust hirdetik az oltárképeink. Nálunk nem Mária fi a, hanem Máriának 
is Ura néz ránk az oltárképről.

Jézus urasága azonban nem valami tőlünk független méltóság. Ő 
nemcsak Úr Pál szerint, hanem Úr Pál számára is. Valaki, aki lenyű-
gözte őt, szolgájává tette, sőt az eredeti szöveg szerint „rabszolgájává”. 
Luther is így vall róla: „Az én uram, aki engem, elveszett és elkárhozott 
embert megváltott és a magáévá tett, nem arannyal, nem ezüsttel, 
hanem az ő szent és drága vérével, ártatlan szenvedésével és halálával, 
hogy egészen az övé legyek.” Így lett Jézus Pál és Luther számára is Úr 
Krisztus, azaz Isten felkentje, a megígért Messiás, Megváltó. Ezért lett 
az egész reformátori keresztyénség Krisztus-központú s a reformátori 
teológia a kereszt teológiája.

A reformáció világosságában látod-e Krisztust? Vagy számodra 
sem más, csak valami babusgatni való Jézuska, esetleg a történelem 
nagy alakja, híres gondolkodó, az igazság harcosa vagy erkölcsrefor-
mátor? Le tudsz-e borulni előtte mondván: Én Uram, én Istenem, én 
Megváltóm?
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3. A reformáció világosságában látod-e Istent?
Szentleckénk így szól: „Mert az Isten, a ki szólt: setétségből világosság ragyog-
jon, ő gyújtott világosságot a mi szívünkben az Isten dicsősége ismeretének a Jézus 
Krisztus arczán való világoltatása végett. Ez a kincsünk pedig cserépedényekben 
van, hogy amaz erőnek nagy volta Istené legyen, és nem magunktól való.” Pál, 
mióta világosság gyúlt sötét szívében, egészen másként látja Istent, 
mint azelőtt. Különösen a dicsőségét és az erejét látja másnak. Azelőtt 
is látta ő Isten dicsőségét, hiszen tudta, hogy ő az egyedüli igaz Isten, 
más Isten nincs kívüle. Látta az erejét is, hiszen ismerte népe történetét, 
melynek minden lapja jóformán Isten hatalmas kezének szabadító és 
büntető erejéről beszél. Krisztus arcán azonban egész más fényben 
látta felragyogni Isten dicsőségét. Megismerte, hogy Istennek nem az 
a legnagyobb dicsősége, hogy egyedül igaz Isten, hogy örökkévaló, 
mindenható, bölcs, hanem az, hogy kegyelmes. Jézus Krisztus Isten 
kegyelmét jelentette ki neki, azt a kegyelmet, mely egyszülött Fiát is 
hajlandó feláldozni a bűnösért. Azóta nem tud kételkedni Isten sze-
retetében. Jöhet rá akármily megpróbáltatás, sem élet, sem halál, sem 
semmiféle nyomorúság nem tudja elszakasztani Isten szerelmétől, 
mely vagyon a mi Urunk Jézus Krisztusban ( Róm 8,38–39). Azóta tele 
van a szíve élő reménységgel. Tudja, hogy az, aki a világot kormányoz-
za, tulajdon Fiát odaadta a bűnös emberért, mi módon ne ajándékozna 
tehát vele együtt mindent minékünk? ( Róm 8,32) Isten erejét pedig 
önmagán tapasztalta. Törékeny cserépedény volt a teste, de Isten az 
ő erőtelenségében megmutatta erejét. Többet bírt, mint bárki más az 
apostolok között. Többet dolgozott, többet szenvedett. Mindenre volt 
ereje a Krisztusban.

Ugyanezt látjuk Luthernél is. Ezért van tele élete és tanítása Isten 
szerelmével, keresztyén derűvel s mindenki által csodált erővel. Vajon 
látni-e mindezt nálad is? A reformáció világosságában látod-e Istent, 
vagy Isten szeretetébe vetett hitedben zavar a szenvedés, reménysége-
det fékezik a körülmények, erőd pedig hamar elfogy?

Egyházunk törékeny cserépedényébe, mint valami vázába, bele-
helyezte Isten az evangélium világosságát. Fénylik-e mindazoknak, 
akik a házban, az egyházban vannak? A mi szívünkhöz is szólt Isten: 
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setétségből világosság ragyogjon! Mi látszik belőle? A világosság egy-
háza-e az evangélikus egyház és a világosság gyermekei-e az evangé-
likusok? Ámen.

Aratási hálaadó
ARATÁSI HÁLAADÓ ÜNNEP – 1954. NOVEMBER 7.

„Felette igen örültem pedig az Úrban, hogy immár valahára megújultatok az én 
felőlem való gondviseléstekben; mely dologban gondoskodtatok is, de nem volt 
alkalmatok. Nem hogy az én szűkölködésemre nézve szólnék; mert én megtanul-
tam, hogy azokban, a melyekben vagyok, megelégedett legyek. Tudok megaláztatni 
is, tudok bővölködni is, mindenben és mindenekben ismerős vagyok a jóllakással 
is, az éhezéssel is, a bővölködéssel is, a szűkölködéssel is. Mindenre van erőm a 
Krisztusban, a ki engem megerősít.” ( Fil 4,10–13)

Amikor az imént felolvasott leckét elolvastam, egy élményem eleve-
nedett meg előttem. Egyszer, évekkel ezelőtt fültanúja lehettem egy 
fogolylázadásnak, amely azért tört ki, mert kevés volt a kenyér. Először 
csak csendesen, halkan morogtak, mint a korgó, éhes gyomor. Aztán 
elkezdett morajlani az egész fogház, mint mikor nyári zivatar készülő-
dik, és elkezd morajlani a beborult ég. Azután mindig közelebb jött a 
vihar, már a szavakat is érteni lehetett: Kenyeret! Kenyeret! Mintha va-
lami láthatatlan karmester dirigálta volna őket, egyszerre egy ütemben 
kezdett kiáltani a foglyok hatalmas serege: Kenyeret! Azután elkezdték 
döngetni a hatalmas vasajtókat, majd verni, rugdosni kezdték, hogy csak 
úgy hangzott tőle az egész hatalmas épület. És az ember megdöbbenve 
gondolt abban a rettentő lármában arra, hogy milyen hatalmas forra-
dalmasító tényező a kenyér, ha nincs. Pedig akkor a fogház falán kívül 
is kevés volt a kenyér, hogyne lett volna kevés a kenyér a fogház falain 
belül? De a foglyok ezt vagy nem tudták, vagy nem akarták megérteni.

Ebben a felolvasott igében szintén egy fogoly áll előttünk, akinek ke-
vés a kenyér. Ez a fogoly Pál apostol, aki a fi lippi gyülekezetnek a római 
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börtönben írja ezt a levelet. Epafroditus látogatásra jelentkezik. Beenge-
dik az apostolhoz. Nem jön üres kézzel. Hozza a fi lippi gyülekezet sze-
retetadományát, mindazt, amit csak jónak és szükségesnek érez a szív, 
mely szeret. Megáll Epafroditus az apostol előtt, és földbe gyökerezett 
lábbal, megdöbbenve néz rá, hogyan megsoványodott, milyen fekete 
karikák vannak szemei alatt, hogyan megfakult az arca, és rászáradt 
a bőr kiálló arccsontjára. Értelmes arcából csak nagy pofacsontjai és 
csillogó szeme meredezik elő. Ennek az embernek sokat kellett éhezni, 
és Epafroditus megkérdezi tőle, hogy Pál, sokat éheztél? És Pál azt feleli 
rá: „Nem hogy az én szűkölködésemre nézve szólnék; mert én megtanultam, hogy 
azokban, a melyekben vagyok, megelégedett legyek. Tudok megaláztatni is, tudok 
bővölködni is, mindenben és mindenekben ismerős vagyok a jóllakással is, az 
éhezéssel is, a bővölködéssel is, a szűkölködéssel is.” Egy fogoly, aki éhezik, s 
mikor azt kérdezik tőle, hogy elég-e a kenyér, azt feleli rá: Köszönöm, 
elég! Hogy lehet ez? Úgy testvéreim, hogy a megelégedésnek a kérdése 
nem mennyiségi kérdés. Ugyanazért az egyik hálálkodva csókol kezet, 
a másik fi tymálva tolja félre, hogy fél fogamra is kevés. A megelégedés 
látáskérdés. Pálnak titka Krisztus – ő maga mondja az igében –, aki neki 
új látást adott, és ezért tudta megtanulni azt a nehéz leckét, hogy minden 
körülmények között azt tudja mondani: Köszönöm, elég!

Krisztus megtanította Pált az úgynevezett kollektív látásra. Így kez-
dődik az ige: „Felette igen örültem pedig az Úrban, hogy immár valahára meg-
újultatok az én felőlem való gondviseléstekben; mely dologban gondoskodtatok 
is, de nem volt alkalmatok.”

Az óembernek mindig individuális látása van. Mindig csak azt látja, 
ami az övé. Persze, mikor a kenyérkérdést nézi, ezzel a szűk látókörrel 
nézi, azért soha sem elég néki a kenyér. Hát még hogyan legyen elég 
a kenyere annak, akit talán természeti csapás ért, akinek hamarabb 
learatta a jég a vetését, mint ahogy ő a kaszáját belevághatta volna a 
rendbe. Volt, aki szívében szorongó félelemmel, szemében pedig alá-
pergő könnyel megállt az árvíztől sújtott nagy táblák mellett, és nézte a 
földön fekvő szürke kalásztengert, amelyekből nem lesz többé kenyér. 
Vagy megállt, és nézte a szürke határt, s messziről nem tudta, hogy tarló 
volt-e, vagy valami növény nőtt rajta. Az ilyen ember, aki individuálisan 
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gondolkodik és lát, aki csak a magáét tudja látni, hogyan tudna mást 
mondani, mint csak azt: Nem elég! És még azok is, akiket elemi csapás 
nem sújtott, hányszor vannak úgy, mikor végignézik mindazt, amit 
betakartak, aztán elővesznek papírt és ceruzát, elkezdenek számolni: 
Termett ennyi mázsa, ebből beszolgáltatás ennyi, ennyi a vetőmag, 
ennyi a kenyérnek való, aztán lerongyolódtunk, venni is kell valamit 
nekünk meg a gyerekeknek is. Hát nem elég, az újig nem lesz elég!

Testvéreim, Krisztus ettől az individuális látástól akar megszabadí-
tani bennünket. Azt akarja, hogy összefogva lássuk a mi mindennapi 
kenyerünket. A felolvasott szentigében Pál apostol is így néz. Neki 
nincs kenyere, és a fi lippibelieknek van. És ha a fi lippibelieknek van, 
akkor neki is van. Felette igen tud örülni neki. Felette igen örül, tehát 
nem az irigység az, ami eltölti szívét, mikor a más asztalára néz, hanem 
az öröm és hála.

Ezért a kollektív látásért tartja a győri gyülekezet ilyen későn az 
aratási hálaünnepet. Valamikor még később tartotta, ádvent első va-
sárnapján. Miért ilyen későn? Hiszen hol van már az aratás, régen nem 
búgnak már a cséplőgépek, s nem nyikorognak a zsákoktól megterhelt 
szekerek, rég elfelejtette ezt már az ember. Miért most? Azért, mert 
tévedés azt gondolni, hogy Isten a mindennapi kenyeret csupán a 
kalászosokban adja meg. Ezért van szükségünk nekünk arra, hogy ne 
csak a kalászosokban lássuk meg Isten áldását, hanem lássuk meg a 
kertnek minden termésében. Azért tartja ilyen későn, mert a mai napon 
visszafelé tud már nem csak a learatott kalászért, behordott kevékért, 
hanem minden leszedett gyümölcsért, a leszüretelt szőlőért, mindenért 
hálát adni. Próbáld csak így együtt látni az egészet, és ebből a kollektív 
látásból egyszerre megérzed, hogy bent a szív mélyén valami kezd 
mozogni, és tanulgatod már ezt a mondatot: Köszönöm, Istenem, 
köszönöm, Istenem, elég!

De nekünk nem csak így kell nézni kollektíve a dolgokat, de nézni, 
látni kell együtt népünknek, az egész országnak a kenyerét. Ez a drága 
magyar föld, amelyet Isten nekünk adott, még eddig mindig megadta 
a mindennapi kenyeret minden embernek. Ha az egyik területen el-
sodorta is az ár, vagy megsemmisítette valami elemi csapás, az ország 
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másik felén mindig megadta az Isten. Ebben az országban, ezen a 
földön még soha senkinek nem kellett éhen halni. Nézd így a minden-
napi kenyérkérdést! És nézd így kollektíve az aratásnak hálaünnepén 
a kenyér kérdését, az egész világ minden emberének kenyerét! Lásd 
meg, mindenütt, ahol aratás volt, az emberek a termést betakarították 
a mindennapi szükségletükre, az munkájuk nyomán áldásként jött a 
mennyei Atyától, s akkor megérted, hogy a megéhező Pál apostol, a 
lesoványodott Pál örülni tud felette igen annak, hogyha neki nincs is 
kenyere, de a fi lippieknek van kenyere. Az megtanít téged is mondani: 
Köszönöm, Istenem, elég. Én megtanultam, hogy azokban, amelyekben 
vagyok, megelégedett legyek.

De Jézus Krisztus nem csak kollektív látásra tanította meg Pál apos-
tolt, megtanította Pált a hit látására is.

Azt mondja Pál a 11. versben: „Nem hogy az én szűkölködésemre nézve 
szólnék; mert én megtanultam, hogy azokban, a melyekben vagyok, megelégedett 
legyek.”

Megtanulta tehát a leckét, mégpedig a hittanleckét, mikor a min-
dennapi kenyér kérdése szorongatta őt, bizonnyal egy ige motoszkált 
fejében. Valahányszor szükséget látott, mindig ez az ige jutott eszébe: 
Jól tudja a ti mennyei Atyátok, mire van szükségetek. Mikor úgy érezte, 
olyan szüksége volna egy falat kenyérre, olyan szüksége volna valami 
meleg ruhadarabra, mert megveszi az Isten hidege, olyan szüksége 
volna erre meg amarra, akkor ez az ige szorongatta, ezt a leckét ta-
nulgatta, ez járt az eszében: Jól tudja! Jól tudja? Hát akkor miért nem 
adja meg? Minden bizonnyal nem azért, mert nem akarja. Minden 
bizonnyal nem azért, mert nem tudja. Erre is Krisztus tanította meg 
őt, és ott a római börtönben az a másik ige is forog fejében, amelyet 
nem Jézus mondott valamikor, hanem amelyet ő írt a római levélben 
Istenről: „A ki az ő tulajdon Fiának nem kedvezett, hanem őt mindnyájunkért 
odaadta, mimódon ne ajándékozna vele együtt mindent minékünk?” ( 8,32) Mi-
kor odanéz a keresztre, ahol Isten a legdrágább ajándékot érte adta, 
akkor egyszerre elszégyelli magát minden gondolatáért, amelyik fel 
meri tételezni Istenről, hogy valamit nem akar az embernek adni. Hát 
akkor miért nem adja meg? A hit az, amely a kereszt alatt megtanul 
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feltétlenül bízni az Istenben. Ráhagyja a kérdést Istenre. Ő jobban tudja 
azt, hogy mire van nekünk szükségünk.

Hadd próbáljam meg ezt a részletét ennek a kérdésnek két nagyon 
egyszerű példával megvilágítani! Ha az asztalra felkerül a gyermek ked-
venc étele, természetes, hogy minden gyermek újra meg újra kér belőle: 
Még kérek, még kérek. Akkor egyszerre megszólal az édesanya, hogy 
gyermekem, elég! Már nem kapsz többet! Meglátod, el fogod rontani 
vele a gyomrodat. Mostanra elég! A gyermek azt gondolja, hogy nem 
elég, az anya azt gondolja, hogy elég. Ki tudja jobban? A gyermek vagy 
az édesanya? Mindenesetre az édesanya. Azért hát a szemek kívánságát 
csak győzze le a gyermek, és higgye el az édesanyának, hogy amire ő 
azt mondja: elég, az tényleg elég.

Vagy ha a lábadozó beteg könyörög az orvosnak, hogy ezt a rettentő 
egyhangú diétát próbálja valamiképpen feloldani, és akkor az orvos 
valami kedves ételét megengedi neki, de ott van mellette, s mikor a 
legmohóbban kanalazza, amikor majd kiugrik a szeme az örömtől, 
akkor egyszerre megfogja a beteg kezét, és azt mondja: Most elég! 
A beteg azt mondja: Nem elég, az orvos azt mondja: Elég! Ki tudja 
jobban? A kívánságos beteg vagy a felelősségteljes orvos? Ugye, hogy 
az orvos? Azért hát a kívánságos beteg győzze le a test minden kí-
vánságát, és higgye el, hogy mikor az orvos azt mondja, elég, az elég! 
Sem az édesanya, sem az orvos nem ellenségünk, hanem barátunk, 
jóakarónk, s ha ők azt mondják, elég, akkor tanuljuk meg csendben, 
alázattal mondani: Köszönöm, elég!

Nehéz megtagadni a szemek kívánságát, a testnek követeléseit, de 
az, aki a golgotai kereszt tövéből nézi a kenyérkérdést, az megtanulta 
a nehéz leckét, és tudja, hogy jól tudja a mennyei Atyám, hogy mire 
van nekem szükségem. S ha azt mondja valamire nekem: ez neked 
elég, ha nem értem is, ha testem többet követelne is, ha minden józan 
meggondolás azt mondja, hogy nem elég, akkor is a hívő alázatossá-
gával csókoljam meg mennyei Atyám kenyeret adó kezét, és tanuljam 
meg mondani: Köszönöm, Istenem… elég.

Jézus Krisztus megtanította Pált még egy harmadik látásra is. És ez 
a harmadik látás: a szeretetnek látása.
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Visszatérek még egyszer a 10. versre: „Felette igen örültem pedig az Úr-
ban, hogy immár valahára megújultatok az én felőlem való gondviseléstekben…” 
Az én felőlem való gondviseléstekben… Pál azt látja, hogy a gondviselő 
Isten a maga gondviselő munkáját igen sokszor embereken keresztül 
végezteti el, mint ahogy az éhező, szűkölködő, a római fogságban síny-
lődő Pál apostolon is a fi lippibeli gyülekezeten keresztül akar segíteni és 
gondoskodni. Isten a szegények kenyerét a gazdagok asztalán helyezi 
el. Azoknak megélhetését, akiknek nincs kenyerük, azok által akarja 
biztosítani, akiknek van megélhetésük. Ez a szeretetnek a látása. Ez az 
a látás, amely nem jogot követel ebből, és nem azt mondja, hogy ami 
a másé, az az enyém is, hanem amelyik mindenekelőtt a kötelességét 
látja ennek a látásnak, és azt mondja: ami az enyém, az a másé is. Lehet, 
hogy az individuális látás azt mondja: nekem sem elég, de a szeretet 
látása azt érzi és mondja: másnak is elég. Ha te engedelmeskedsz, meg 
fogod látni annak a csodának megismétlődését, amelyet  János apostol 
a 6. fejezetben beszél el, mikor az ötezer ember letelepszik a Genezáret 
tavánál, és Jézus enni akar adni nekik, mert jelentkezett az éhség, s 
tudja, mire van szükségük, akkor megállapítják a tanítványok, hogy 
mindössze öt árpakenyérke van meg két száraz halacska, s András a 
maga józan mérlegelésével megállapítja: Mi ez ennyi népnek? Elégte-
len nekünk magunknak is, tizenharmadmagunknak – Jézusnak meg 
tizenkét tanítványának –, nekünk magunknak sem elég! De amikor 
Jézus mégis azt parancsolja, hogy arra, amijük van, arra az elégtelen 
kevésre a szeretet látásával nézzenek, és ültessék le a népet, s kezdjék 
osztogatni azt, ami maguknak is kevés, akkor egyszerre megtörténik a 
csoda, és ami nekem magamnak nem elég, az nekem és másnak bőven 
elég, s több a maradék, mint amennyivel eredetileg indultam.

Egy leckéről szólt a mai szentlecke. Leckéről, melyet Pálnak sem volt 
könnyű megtanulni, de megtanulta, hogy akárhogyan is gondoskodik 
róla az Isten, ő mindig úgy tudjon nézni arra, amit az ő áldott atyai 
kezéből kap, hogy azt tudja mondani: Köszönöm, elég.

Oh, bárcsak mi is tudnánk mindig így nézni Isten gondviselő, testi 
szükségletünkről gondoskodó szeretetére, hogy mi is mondhassuk: 
Köszönöm, Atyám, elég! Köszönöm, elég nekem is és másnak is. Ámen.
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AZ 1953/54-ES EGYHÁZI ESZTENDŐ TEXTUSAI
Az 1953/54-es egyházi esztendő alapigéiről az 1953. november 19-i XI. sz. püspöki 
határozat rendelkezett (lásd: Lelkipásztor, 1953. november, 503–507. o.). Szomorú 
érdekessége ennek a perikóparendnek, hogy hiányzik belőle szenteste, nagycsü-
törtök és nagyszombat ünnepe. Ezért ezeket 1964-ből és 1965-ből való, óegyházi 
epistolák alapján írt igehirdetésekkel pótoltuk. Viszont az 1953/54-es Túróczy-
hagyatékban nincs igehirdetés a sorozatban egyébként szereplő bibliavasárnapra, 
sajtóvasárnapra és a gyülekezeti segély vasárnapjára. Ezeket máshonnan nem 
pótoltuk.

A táblázatban félkövér betűvel írtuk azoknak az ünnepeknek a dátumát 
és nevét, amelyekhez a kötet anyagának válogatása közben a hagyaték alapos 
vizsgálata ellenére sem találtunk az 1953/54-es egyházi esztendő textusai alapján 
írt igehirdetéseket. A hiányok pontos okát nem ismerjük. Az év végi vasárnapok 
tekintetében az lehet a magyarázat, hogy abban az egyházi évben a Szentháromság 
ünnepe után a maximálisan lehetséges huszonhéttel szemben csak huszonnégy 
vasárnap volt. A hiányzókat más évekből származó – végső esetben (a vízkereszt 
ünnepe utáni utolsó és a Szentháromság ünnepe utáni 24. vasárnapon) evangéli-
umi textus alapján írt – igehirdetésekkel helyettesítettük. A táblázat megjegyzés 
oszlopában jeleztük az akkori és a mai sorozathoz képest megfi gyelhető eltéré-
seket, különbségeket és egyéb eligazító információkat. 

A karácsony 1. napi igehirdetéshez fűzött megjegyzésen túl hét másik esetében 
különleges „vizsgálatra” is alkalmat ad kötetünk. Ezek a húsvét 2. napi, valamint 
a Szentháromság ünnepe utáni 9., 12., 13., 15., 19. és 24. vasárnapi prédikációk. 
Ugyanis ezek megtalálhatók az Isten embere – Túróczy Zoltán evangélikus püspök 
(1893–1971) című, a Mevisz kiadásában 2002-ben megjelent könyv II. kötetében 
is. Egy esetben (Szth. ü. u. 24. v.) szövegazonosságot, egy esetben (Szth. ü. u. 9. v.) 
nagy hasonlóságot találunk, öt esetben pedig az 1954-ben írt szövegekhez képest 
az évekkel későbbi (újabb?) elhangzásukkor az igehirdetés „új változatban” való 
megszületését fi gyelhetjük meg. A megjegyzésben utalunk ezekre az összefüggé-
sekre az „IE” rövidítés, oldalszám és rövid információ megadásával.

A szerkesztő
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DÁTUM ÜNNEP TEXTUS MEGJEGYZÉS

1953. nov. 28. ádvent 1. v. 1Pt 1,22–25 —

1953. dec. 6. ádvent 2. v. Jak 5,5–10 —

1953. dec. 13. ádvent 3. v. 2Tim 1,8–14 —

1953. dec. 20. ádvent 4. v. Jel 19,6–9 akkor előírt: 19,6–8; ma: 22,1–9

1965. dec. 24. szenteste Zsid 1,1 1953-ban nincs szentesti al ka-
lom, ez az óegyháziból (Zsid 

1,1–6) való

1956. dec. 25. karácsony 1. Tit 2,11–15 ez óegyházi;
az 1953-ban erre az ünnep-
re előírt Róm 5,18–21-nél 

hosszabb (5,12–21) alap ige 
alapján elhangzott ige hir detést 

l. IE 759kk oldalán
1953. dec. 26. karácsony 2. 1Jn 4,9–16 ma: 1Jn 4,9–16a

1953. dec. 27. karácsony ut. v. Ef 2,13–18 —

1953. dec. 31. óév estéje 2Kor 5,9–10 —

1954. jan. 1. újév napja Ef 2,8–10 —

1954. jan. 3. újév ut. v. Jak 4,10 ma: Jak 4,10–17

1954. jan. 6. vízkereszt ünn. 1Jn 2,7–11 —

1954. jan. 10. vízk. ut. 1. v. Ef 5,8–14 ma: Ef 5,11–14

1954. jan. 17. vízk. ut. 2. v. Zsid 13,20–21 —

1954. jan. 24. vízk. ut. 3. v. 1Jn 3,10–12 —

1954. jan. 31. vízk. ut. 4. v. Kol 1,15–20 —

1954. febr. 7. vízk. ut. 5. v. 1Thessz 2,9–13 —

1964. jan. 19. vízk. ut. ut. v. Jn 12,37–43 az előírt akkor 2Tim 2,14–19, 
ma ApCsel 26,9–20 lenne; 

ez a B-sorozat evangéliuma
1954. febr. 14. hetvened v. 1Pt 2,1–5 —

1954. febr. 21. hatvanad v. Zsid 12,25–29 ma: Zsid 4,12–13

1954. febr. 28. ötvened v. Jak 3,13–18 —

1954. márc. 7. böjt 1. v. 1Jn 3,5–8 —

1954. márc. 14. böjt 2. v. Fil 2,6–8 ma: ApCsel 3,22–26

1954. márc. 21. böjt 3. v. 1Pt 1,17–20 ma: 1Pt 1,17–21

1954. márc. 28. böjt 4. v. 1Kor 10,15–17 —

1954. ápr. 4. böjt 5. v. Zsid 2,17–18 ma: Zsid 2,10–15

1954. ápr. 11. virágvasárnap Zsid 7,1–3 ma: Fil 2,1–4

1964. márc. 26. nagycsütörtök Róm 8,31–37 1954-ben nincs; 
korábban Zsid 10,11–18, ma 

pedig Jel 19,6–8 lenne
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DÁTUM ÜNNEP TEXTUS MEGJEGYZÉS

1954. ápr. 16. nagypéntek Zsid 9,24–28 —

1964. márc. 28. nagyszombat Jel 5,11–14 1954-ben nincs;
ma: Róm 8,38–39

1954. ápr. 18. húsvét 1. napja Jel 1,17–18 ma: Jel 1,9–18

1954. ápr. 19. húsvét 2. napja 1Kor 15,21–23 más fogalmazásban elhangzott 
1968. ápr. 15-én; l. IE 875kk o.

1954. ápr. 25. húsvét ut. 1. v. 2Kor 4,10–14 —

1962. máj. 6. húsvét ut. 2. v. Jak 5,16–20 illik a sorozatba, ha későbbi is;
ma: Jak 5,(13)16–20

1954. máj. 9. húsvét ut. 3. v. 1Thessz 5,16–24 —

1954. máj. 16. húsvét ut. 4. v. Jel 15,3–4 —

1954. máj. 23. húsvét ut. 5. v. Kol 4,2–4 —

1954. máj. 27. mennybemenetel 1Thessz 1,2–10 —

1954. máj. 30. húsvét ut. 6. v. Róm 14,13–19 —

1954. jún. 6. pünkösd 1. napja ApCsel 2,36–38 ma: ApCsel 2,36–41

1954. jún. 7. pünkösd 2. 
napja

ApCsel 2,42–47 —

1954. jún. 13. Szth. ünn. 2Pt 1,16–21 ma: Ef 3,8–12

1954. jún. 20. Szth. ü. ut. 1. v. Róm 10,12–17 —

1954. jún. 27. Szth. ü. ut. 2. v. Zsid 12,15–25 —

1954. júl. 4. Szth. ü. ut. 3. v. 1Tim 1,12–17 —

1954. júl. 11. Szth. ü. ut. 4. v. Gal 5, 13–14 —

1954. júl. 18. Szth. ü. ut. 5. v. ApCsel 4,32–37 —

1954. júl. 25. Szth. ü. ut. 6. v. Kol 2,12–15 —

1954. aug. 1. Szth. ü. ut. 7. v. 1Jn 5,9–13 ma: 1Jn 5,10b–13

1954. aug. 8. Szth. ü. ut. 8. v. 1Jn 5,1–3 —

1954. aug. 15. Szth. ü. ut. 9. v. Zsid 3,12–14 más fogalmazásban elhangzott 
Győrújfalu, 1954. aug. 15.; l. IE 

763kk o.
1954. aug. 22. Szth. ü. ut. 10. v. Róm 4,2–8 ma: Róm 4,1–8

1954. aug. 29. Szth. ü. ut. 11. v. Fil 3,7–14 —

1954. szept. 5. Szth. ü. ut. 12. v. Róm 9,15–16 más fogalmazásban elhangzott 
a győri Öregtemplomban 1968. 

szept. 1.; l. IE 880kk o.
1954. szept. 12. Szth. ü. ut. 13. v. Jel 3,1–6 más fogalmazásban elhangzott 

a győri Öregtemplomban 1968. 
szept. 8.; l. IE 883kk o.

1954. szept. 19. Szth. ü. ut. 14. v. Róm 8,6–11 —
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DÁTUM ÜNNEP TEXTUS MEGJEGYZÉS

1954. szept. 26. Szth. ü. ut. 15. v. 1Tim 6,6–11 más fogalmazásban elhangzott 
Győr, 1968 szept. 22.; 

l. IE 886kk o.
1954. okt. 3. Szth. ü. ut. 16. v. Kol 3,3–7 ma: Kol 3,1–7

1954. okt. 10. Szth. ü. ut. 17. v. 1Kor 12,12–26 —

1954. okt. 17. Szth. ü. ut. 18. v. 1Jn 3,18–24 ma: 1Jn 3,(18)19–24

1954. okt. 24. Szth. ü. ut. 19. v. ApCsel 20,32–35 más fogalmazásban elhangzott 
Győr-Nádorvárosban 1968. okt. 

20-án; l. IE 888kk o.

1952. okt. 26. Szth. ü. ut. 20. v. Ef 5,15–21 ez óegyházi;
az előírt 2Thessz 2,13–17 lenne 

1954. nov. 7. Szth. ü. ut. 21. v. Zsid 12,1–6 ma: Zsid 12,1–3

1954. nov. 14. Szth. ü. ut. 22. v. 2Kor 2,3–11 —

1954. nov. 21. Szth. ü. ut. 23. v. Tit 3,1–8 ma: 2Thessz 3,10–13

1956. nov. 11. Szth. ü. ut. 24. v. Mt 9,18–26 elhangzott Nagybaráton 1956. 
nov. 11.; l. IE 770kk o.;

az előírt 1Tim 6,12–16 lenne; 
ez az óegyházi evangélium

1958. nov. 9. Szth. ü. ut. 25. v. Zsid 10,32–39 az előírt (1954-ben és ma is) 
Jel 20,11–15 lenne

1958. nov. 16. Szth. ü. ut. 26. v. Jel 2,8–11 ifjúsági istentisztelet; 
az előírt akkor Jel 21,6–8, ma 

Róm 14,7–12 lenne

1966. nov. 20. Szth. ü. ut. ut. v. 2Pt 3,3–13 ez óegyházi; az előírt akkor 
Jel 21,1–5, ma Jel 21,6–7(8) lenne

1954. okt. 31. reformáció ünn. 2Kor 4,5–7 —

1954. nov. 7. aratási hálaadó Fil 4,10–13 —
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Mutatónkban az igehirdetések textusait félkövér betűvel szedtük.

MÓZES ELSŐ KÖNYVE

1Móz 2,7 275
1Móz 3,5 56
1Móz 3,8–10 99
1Móz 3,8−10 97
1Móz 3,17–19 233
1Móz 6,6 333
1Móz 12,1 261
1Móz 12,10–20 261
1Móz 14,18–20 128
1Móz 16,16–17,1 262
1Móz 20,1–18 262
1Móz 25,32 225
1Móz 28,17 99
1Móz 39–40 303

MÓZES MÁSODIK KÖNYVE

2Móz 19,18 99
2Móz 19,19 97
2Móz 33,11 97
2Móz 34,29–30 72

MÓZES HARMADIK KÖNYVE

3Móz 23,6–14 163

MÓZES ÖTÖDIK KÖNYVE

5Móz 4,24 98

A KIRÁLYOK ELSŐ KÖNYVE

1Kir 18,21–46 177

A ZSOLTÁROK KÖNYVE

Zsolt 1,1 311
Zsolt 31,16 336
Zsolt 32 173, 174
Zsolt 32,8 66, 307
Zsolt 42,11 327
Zsolt 77,3 316

Zsolt 84,5 279
Zsolt 110,4 129
Zsolt 119,71 57
Zsolt 119,143 100
Zsolt 119,147–148 279

A PÉLDABESZÉDEK KÖNYVE

Péld 19,17 296

ÉZSAIÁS KÖNYVE

Ézs 6,5–7 73
Ézs 10,5 25
Ézs 35,8 61
Ézs 40,27 327
Ézs 40,30 332
Ézs 42,13 24
Ézs 43,1–3 51
Ézs 43,21 62
Ézs 44,22 107, 287
Ézs 52,10 24
Ézs 66,10a 123

JEREMIÁS KÖNYVE

Jer 1,12 98
Jer 17,9 256
Jer 20,9 279
Jer 22,29 100
Jer 23,33–38 100
Jer 29,11 68
Jer 31,33 70
Jer 31,34 287
Jer 46,28 317
Jer 50,20 287

EZÉKIEL KÖNYVE

Ez 11,19 315

MIKEÁS KÖNYVE

Mik 7,19 287

MÁTÉ EVANGÉLIUMA

Mt 3,17 97
Mt 4,1–10 56
Mt 5,6 130
Mt 5,8 35
Mt 5,14–15 286
Mt 5,16 254
Mt 5,45 252
Mt 5,46–47 251
Mt 6,6 190
Mt 6,15 123
Mt 6,31–32 286
Mt 6,32 130
Mt 6,33 280, 306
Mt 7,6 172
Mt 7,13–14 247
Mt 7,23 249
Mt 8,26 201
Mt 9,18–26 324
Mt 10,32–33 237
Mt 11,29 57
Mt 11,30 100
Mt 13,22 286
Mt 15,28 100, 201
Mt 16,21–23 114
Mt 16,22 206
Mt 16,23 125
Mt 16,25 312
Mt 16,26 85, 225, 334
Mt 17,5 97
Mt 18,8–9 280
Mt 18,21–22 279
Mt 18,22 152
Mt 18,23 201
Mt 20,4 96
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Mt 20,13–15 271
Mt 21,4–5 129
Mt 23,37 269
Mt 23,37–38 258
Mt 25,35–36 296
Mt 26,73 73, 238
Mt 27,43 142
Mt 27,46 142

MÁRK EVANGÉLIUMA

Mk 1,29–31 306
Mk 3,21 305
Mk 5,35 328
Mk 5,36 328
Mk 7,21–23 256
Mk 10,50 310
Mk 12,34 72

LUKÁCS EVANGÉLIUMA

Lk 2,51 113
Lk 5,8 99
Lk 6,12–16 114
Lk 9,59–62 306
Lk 10,20 274
Lk 13,6–9 78
Lk 15,10 333
Lk 16,19–31 340
Lk 17,13 145
Lk 17,17–18 146
Lk 19,5 306
Lk 20,41–44 263
Lk 22,32 55, 127, 333
Lk 22,33–34 56
Lk 23,12 40
Lk 23,34 42, 252
Lk 23,41 345
Lk 24,27 211

JÁNOS EVANGÉLIUMA

Jn 1,3 78
Jn 1,16 107

Jn 2,1–11 100
Jn 3,3–7 94
Jn 3,16 272
Jn 5,22 46, 78
Jn 5,27 46
Jn 6,1–15 356
Jn 8,11 100
Jn 8,26 114
Jn 8,28–29 114
Jn 8,44 60
Jn 8,56 263
Jn 8,58–59 157
Jn 11,1–44 100, 200, 326
Jn 11,43 100
Jn 12,28–29 97
Jn 12,37–43 84
Jn 12,48 98
Jn 14,6 129
Jn 16,8–9.14 278
Jn 16,12 77
Jn 16,22 180
Jn 18,38 130
Jn 20,20 304
Jn 20,27–28 201
Jn 20,31 246
Jn 21,15−17 55

AZ APOSTOLOK CSELEKEDETEI

ApCsel 1,7 77
ApCsel 2,13 206, 305
ApCsel 2,36–38 205
ApCsel 2,40 209
ApCsel 2,42–47 210
ApCsel 4,17–21 239
ApCsel 4,23–31 239
ApCsel 4,32–37 237
ApCsel 5,40–41 180, 331
ApCsel 6,15 72
ApCsel 7,54–66 140
ApCsel 8,18–19 206
ApCsel 9,3–4 348

ApCsel 9,5–6 349
ApCsel 14,14–15 348
ApCsel 16,25 182
ApCsel 17,18 161
ApCsel 17,30 306
ApCsel 17,32 161
ApCsel 19,11 300
ApCsel 19,12 302
ApCsel 19,19 310
ApCsel 20,25–30 301
ApCsel 20,32–35 300
ApCsel 23,8 162
ApCsel 26,24 305

PÁL LEVELE A RÓMAIAKHOZ

Róm 3,10 260
Róm 3,22–23 106
Róm 4,2–8 259
Róm 5,8.10 252
Róm 6,11 242
Róm 7,18 260, 290
Róm 7,21 106
Róm 7,24 32
Róm 8,1 130
Róm 8,6–11 277
Róm 8,14 204, 307
Róm 8,15 203
Róm 8,31–37 133
Róm 8,32 350, 354
Róm 8,38–39 139, 350
Róm 9,1–3 280
Róm 9,15–16 268
Róm 10,12–17 219
Róm 12,9 73
Róm 12,17 316
Róm 14,1 201
Róm 14,1–2 202
Róm 14,6 202, 280
Róm 14,13–19 201
Róm 14,17 202
Róm 15,1 201
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PÁL ELSŐ LEVELE 
A KORINTHUSIAKHOZ

1Kor 4,3 316
1Kor 5,6 161
1Kor 6,19−20 33
1Kor 9,16 279
1Kor 9,27 236
1Kor 10,15–17 119
1Kor 10,21 121
1Kor 10,27–28 120
1Kor 11,30 213
1Kor 12,12–26 291
1Kor 15,12 161
1Kor 15,18 162
1Kor 15,21–23 160
1Kor 15,45 275
1Kor 16,13 201

PÁL MÁSODIK LEVELE 
A KORINTHUSIAKHOZ

2Kor 1,13 315
2Kor 1,17 315
2Kor 1,24 315
2Kor 2,3–11 314
2Kor 4,2 315
2Kor 4,5–7 346
2Kor 4,10–14 165
2Kor 5,9–10 44
2Kor 5,14 279
2Kor 5,21 125
2Kor 6,2 307
2Kor 7,14 315
2Kor 8,20–21 315
2Kor 10,5 68
2Kor 11,14 73
2Kor 11,31 315
2Kor 12,16 315
2Kor 12,17 315
2Kor 13,8 315

PÁL LEVELE A GALATÁKHOZ

Gal 2,20 167, 279

Gal 5,13–14 232
Gal 5,15 236
Gal 5,16–17 236

PÁL LEVELE AZ EFEZUSIAKHOZ

Ef 2,8–10 48
Ef 2,13–18 39
Ef 4,26 43
Ef 5,8–14 62
Ef 5,15–21 304
Ef 5,27 293
Ef 6,6 280

PÁL LEVELE A FILIPPIEKHEZ

Fil 2,6–8 110
Fil 2,10 289
Fil 3,7–14 264
Fil 3,8 280
Fil 3,19 225
Fil 4,4 149, 279
Fil 4,10–13 351
Fil 4,11 282, 283
Fil 4,12 282
Fil 4,13 283, 332
Fil 4,16 82

PÁL LEVELE A KOLOSSÉIAKHOZ

Kol 1,15–20 75
Kol 2,12–15 241
Kol 3,3–7 286
Kol 4,2–4 189

PÁL ELSŐ LEVELE 
A THESSZALONIKAIAKHOZ

1Thessz 1,2–10 194
1Thessz 2,9–13 80
1Thessz 2,14 84
1Thessz 5,16–24 179
1Thessz 5,17 279

PÁL MÁSODIK LEVELE 
A THESSZALONIKAIAKHOZ

2Thessz 3,9 82
2Thessz 12,10–12 196

PÁL ELSŐ LEVELE 
TIMÓTEUSHOZ

1Tim 1,12–17 228
1Tim 1,15 106, 316
1Tim 2,4 263, 272
1Tim 6,6–11 282

PÁL MÁSODIK LEVELE 
TIMÓTEUSHOZ

2Tim 1,8–14 18
2Tim 4,8 249

PÁL LEVELE TITUSZHOZ

Tit 1,12 321
Tit 2,11–15 30
Tit 3,1–8 319

A ZSIDÓKHOZ ÍRT LEVÉL

Zsid 1,1 27
Zsid 2,17–18 124
Zsid 3,7–8 306
Zsid 3,12–14 255
Zsid 4,15–16 126
Zsid 7,1–3 128
Zsid 9,22 125
Zsid 9,24–28 140
Zsid 10,27 297
Zsid 10,32–39 330
Zsid 12,1–6 310
Zsid 12,10–11 117
Zsid 12,12 334
Zsid 12,15–25 223
Zsid 12,19 99
Zsid 12,21 99
Zsid 12,25–29 96
Zsid 13,20–21 66
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JAKAB LEVELE

Jak 1,5 105
Jak 1,14–15 32
Jak 2,23 261
Jak 3,13 53
Jak 3,13–18 101
Jak 4,1–2 54
Jak 4,4 54
Jak 4,6 55
Jak 4,7 56
Jak 4,7–8 334
Jak 4,10 53
Jak 4,13–16 57
Jak 5,3 15
Jak 5,5–10 13
Jak 5,16–20 169

PÉTER ELSŐ LEVELE

1Pt 1,16 116
1Pt 1,17–20 115
1Pt 1,22–25 9
1Pt 2,1–5 92

PÉTER MÁSODIK LEVELE

2Pt 1,16–21 215
2Pt 2,20 288
2Pt 3,3–13 341

JÁNOS ELSŐ LEVELE

1Jn 1,8–10 106
1Jn 1,9 272
1Jn 2,7–11 57
1Jn 3,5–8 105
1Jn 3,10–12 71
1Jn 3,18–24 295
1Jn 4,9–16 35
1Jn 5,1–3 250
1Jn 5,3 70
1Jn 5,9–13 246
1Jn 5,12 275

A JELENÉSEK KÖNYVE

Jel 1,17–18 156
Jel 2,2 274
Jel 2,8–11 335

Jel 2,10 274
Jel 2,13 274
Jel 2,19 274
Jel 3,1 72
Jel 3,1–6 273
Jel 3,2 72
Jel 3,9 274
Jel 3,12 334
Jel 3,18 287
Jel 5,11–14 144
Jel 12,11 334
Jel 15,3–4 184
Jel 17,6 24
Jel 18,23 24
Jel 19,6–9 23
Jel 21,3 90
Jel 21,8 334
Jel 21,25 43
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