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5Ajánlás

Váratlanul ért a szerző felkérése, hogy írjak a hamarosan megjelenő könyvéhez rövid 
előszót vagy ajánlást. Az utóbbi formát választottam. Szívesen teszek eleget kérésének, 
hiszen nekem is szívügyem az Isten igéjével való naponkénti foglalkozás és az imádság. 
Így hát szeretettel ajánlom minden olvasónak, imádkozó testvéremnek e könyv minden 
szavát, az egész esztendőre szóló imádságosgyűjteményt, áhítatoskönyvet.

Hálásan köszönöm a szerzőnek a bizalmát. Jóllehet több mint másfél évtized választ 
el minket időben egymástól, de ugyanannak a szent ügynek vagyunk képviselői, szolgái, 
a korkülönbség ellenére is.

Külön figyelmességnek tartom, hogy a szerző a szokásos polgári évet tartja szem előtt, 
és így mind a 366 napra felajánlja szolgálatát: segíteni akar imádkozó testvéreinek. Az 
egyházi év ugyanis csak részben kötődik konkrét dátumokhoz (karácsony, óév este, újév 
napja, vízkereszt ünnepe, reformáció emléknapja Krisztus-ünnepként). Húsvét ünnepe 
és az azt megelőző böjti időszak csakúgy, mint a mennybemenetel ünnepe, valamint 
pünkösd napja a tavaszi napéjegyenlőségtől függő ünnepek.

Szívesen vállalkoztam erre a szolgálatra, mivel gyakorló imádkozóként magam is várom 
a segítséget, a bátorítást, hiszen valamennyien meglankadunk az imádságban. Egy ilyen 
imádságoskönyv segít a „lelki pusztaságok” idején, hogy újra megerősödhessünk.

Egykori igehirdetőként is ajánlom ezt az imádságoskönyvet. A könyv stílusán érzem, ezek a 
fegyelmezett, azonos méretre szabott áhítatok eredetileg igehirdetések voltak, amelyeket a szerző 
volt gyülekezetei tagjainak és tanítványainak mondott el. Ez külön műfajt jelent (oral writing), 
és nem egyszerűen írásműnek szolgál, hanem „fülbevaló”, Luther megállapítása szerint.

Tanárként is ajánlom. Sok mindent oktattam: homiletikát, egyháztörténetet, felekezet-
tudományt, ökumenikát; szívesen és szakmabeliként ajánlom Zászkaliczky Pál testvérem 
most felajánlott szolgálatát.

Bűnös emberként, botladozó tanítványként magam is rászorulok a könyv mondani-
valójára, hiszen nem elméleti kérdés számomra a hit holdfogyatkozása, meglankulása, 
a kételkedés, a bizonytalanság, a csüggedés, az elerőtlenedés sem. Bátorításnak, testvéri 
szolgálatnak tartom e könyv minden sorát.

Az imádság iránt érdeklődő emberként dialógus típusú imádságnak érzem valamennyi 
olvasható szakaszt. Hasonló Luther Márton Jer, örvendjünk, keresztyének ismételten közrea-
dott napi imádságos anyagához. Azt érzi az ember, kettős ábrázata van a leírt és elmondható 
imádságoknak. Egyfelől Jézus barátait tanítja ( Jn 15,14), és ezzel megbecsülését fejezi ki, 
hiszen az Ószövetség csak Mózest jelöli Isten barátjának. Erre a megbecsülő megszólításra 
válaszol a tanítvány, de nem él vissza a felajánlott barátsággal, hanem Urának szólítja a 
Mestert. Ez a dialógusjelleg jellemző például Ordass Lajos püspök imádságaira is, és jellemző 
lehet minden őszintén imádkozó, bátorításra váró imádkozó testvérre, aki Urával folytatott 
beszélgetésnek tekinti az imádság alkalmát, és ezért őszintén tárja fel szívét, lelkét, életét.
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Irodalmat szerető emberként örvendezve tapasztaltam meg, hogy a szerző éppen úgy 
szereti a magyar, mint a világirodalmat. Nem szűkül be a tipikusan keresztyén szókincset 
használó írókra, hanem szívesen idéz mind a magyar irodalom, mind a világirodalom 
jelentősnek tartott szerzőitől. Minden művelt ember örül ennek a nyitásnak, és hálás, 
hogy nemcsak szókincsét, de hitéletét is gyarapíthatja az idézett kincsekkel.

A szerző úgy próbálja követni Mesterét, hogy maga is jó pásztora akar lenni hallgatói-
nak, olvasóinak. A fájdalmakat ismerő, betegekhez közel álló, a haldoklókat és gyászolókat 
megértő, segítő Jézus Krisztus, a keresztre feszített segíteni akar rajtunk is, szenvedő, gyak-
ran beteg, gyászoló, halandó embereknek. Ebben az értelemben is nagyon „szimpatikus”, 
vagyis tanítványaival együtt szenvedő Urunk, az emberarcú, testté lett Isten. A kereszt felé 
vezető úton elesésekor nemcsak cirénei Simon segített Jézusnak, hanem a legenda szerint 
az irgalmas Veronika is, aki fehér kendőjével törölte le a vért verítékező arcot, és ezzel 
a legjobb „fényképet” készítette el a szenvedő Krisztusról (5. és 6. stáció a keresztúton).

Teológiatörténeti jelentősége volt annak, sőt én Isten ajándékának tekintem, hogy ma-
gyar evangélikus különlegességként a huszadik század húszas éveinek közepétől kezdve 
a mi egyházunkban a Luther teológiáján való tájékozódás és az ébredési mozgalmak egy 
időben kezdődtek, amire nincsen példa sem a német, sem a skandináv, sem a tengerentúli 
evangélikusságban! Külföldiek látogatásakor rendszeresen megemlítettem ezt az „egyházi 
hungarikumnak” számító jelenséget, melyet Isten gondoskodó, a nehéz időkre előkészí-
tő ajándékaként kaptunk valamennyien. Az áhítatoskönyv jól tükrözi ezt a megőrzésre 
érdemes, nagyszerű kettőséget.

Barátaimra, kollégáimra emlékezve nem tudom elfelejteni, hogyan szorultunk rá 
egymás segítésére, és miként állítottunk össze „imádságlistákat”, amelyeket reggeli vagy 
esti elcsendesedésünkkor végigtekintettünk, tudván, hol kinek mire van igazán szüksége.

Evangélikus imádságoskönyvének szerzője túllát felekezeti korlátainkon: római kato-
likus, református, szabadegyházi irodalomra, énekkincsre, bizonyságtételre éppen úgy 
figyel, mint saját felekezetünk kincseire. Írásán érezhető, hogy túl vagyunk az eucharisz-
tikus kongresszus (1938) utáni légkörön, és a vatikáni zsinat nálunk is oldást, harc helyett 
felekezeti egymásra utaltságot hozott, egy szekularizált, elvilágiasodott korban, ahol kü-
lönböző keresztény felekezetek azonos vagy hasonló kérdésekkel küzdenek, ugyanakkor 
felekezeti létszámuk csökken Európa-szerte, s nem csak a volt kelet-európai régióban.

Felelősséggel ajánlom ezt az imádságoskönyvet. Szolgatársaimat Isten védő és oltalmazó 
szeretetébe ajánlom. Nem csupán a ma még szolgáló lelkésztestvéreimet, a szolgálatban 
megfáradtakat, hanem a következő nemzedék lelkipásztorait is, akik más nyelven beszél-
nek, akiket már nehezebben értek, mint kortársaimat, és ők is bizonyára nehezebben értik 
a mi nemzedékünk tagjait. Mégis ugyanazt az ügyet szolgáljuk valamennyien.

Köszönöm a könyv írójának felelősségteljes munkáját. Isten áldja meg a szerzőt és az 
olvasókat, hogy egymásnak valóban segítségére lehessünk. Imádkozom holtig tanuló 
evangélikus lelkészekért, hogy „építsék egymást”, segítsék egymást a hitben és az egyre 
bonyolultabb szolgálatban. Testvéretek az Úrban:

Hafenscher Károly (id.)
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7Január
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Január 1. Amikor a nyolc nap elmúlt, és körül kellett őt metélni, a Jézus nevet 
adták neki, ahogyan az angyal nevezte őt, mielőtt még anyja méhében 
megfogant. ( Lk 2,21)

Életének nyolcadik napján a törvény rendelése szerint Jézust körülmetélték, ezzel lett 
Izráel népének tagja. A körülmetélés az Isten és népe közötti szövetség jele. Ezen a napon 
kapta a nevét is. Követői számára tehát január elseje nemcsak az esztendő első napja, de 
Jézus névadásának ünnepe, nevenapja is. Elsősorban őt ünnepeljük ma.

A névadással József és Mária Istentől kapott utasításnak engedelmeskedett. A név jelen-
tése: az Úr megsegít, illetve üdvözít. Az ünnep kétféle tartalma nagyszerűen kapcsolódik 
össze egyik újévi énekünkben:

Jézus legyen jelszavunk,
Midőn egy újévbe lépünk.
Jézus neve jó pajzsunk,
Mellyel harcol s győz is népünk.
(EÉ 182)

Jézus neve jelszó: követőinek jelszava. Hozzá tartozunk, hiszen az ő nevét hordozzuk. 
Az Atya, Fiú, Szentlélek nevére kereszteltettünk meg, Jézus neve láthatatlanul, de letöröl-
hetetlenül a homlokunkon van. Ő számon is tart mindnyájunkat, mi sem feledkezünk 
el sem róla, sem az övéiről.

Jézus neve pajzs, hitünk pajzsa. Naponta megújuló csatában állunk az ősellenséggel, 
az Isten ellen lázadó és lázító szellemi hatalommal, a sátánnal. Ellenségünk arra biztat, 
hogy vonjuk kétségbe Isten jó szándékát, forduljunk el tőle, s hágjuk át rendelkezéseit. 
Jézus neve pajzs, segítségével kivédhetjük az ellenség nyilait, megcáfolhatjuk érveit, s így 
hűségesek maradunk Urunkhoz.

Lehet, hogy bukásokkal, sőt vereséggel zártuk az elmúlt esztendőt. Kezdjük a szabadító 
Jézus nevével!

Uram!
Neveddel indulunk, Jézus! Áldott légy az új esztendőért, amelynek reggelén kegyelmed 
ismét megújult rajtunk. Téged kívánunk és téged imádunk, aki ez esztendőnek is fun-
damentumot vetsz igéddel, és utat készítesz, hogy kedved szerint éljünk. Maradj velünk 
az egész esztendőben.

Eléd visszük mindazokat, akik az elmúlt évben távoztak el a minden halandók útján. 
Nyugodjanak emlékezetedben, s támaszd fel őket „ama napon”. Tudjuk, hogy az új év-
ben újakkal is fogunk találkozni, új családtagokkal, barátokkal, munkatársakkal. Segíts 
nekünk, hogy bizalommal tudjuk őket fogadni. Segíts szeretni őket! Ámen.
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Január 2. Ő a mi békességünk, aki a két nemzetséget eggyé tette, és az ő testében 
lebontotta az elválasztó falat, az ellenségeskedést […]. ( Ef 2,14)

Telve van az élet válaszfalakkal. Ott meredeznek gazdagok és szegények, fehérek és színes 
bőrűek, fiatalok és öregek, hívők és hitetlenek között. Sajnos válaszfal van Izráel népe és 
a keresztyének között, más szóval az Ószövetség gyülekezete és az Újszövetség gyülekezete 
között is. S a válaszfalak mindkét oldaláról árad a meg nem értés, sokszor még a gyűlölet 
is a másik oldalra. Olykor csak egy kicsiny szikra kell, s lángra lobban a világ. Pedig a 
békesség úgy kell, mint a falat kenyér. Hitünk szerint része is az Istentől kért és kapott 
mindennapi kenyérnek olyan javakkal együtt, mint a jó időjárás, a becsület és az egészség.

Kudarcok sorozata a történelem, mert a fegyverrel, erőszakkal kiharcolt béke legfeljebb 
fegyverszünet, s legalább az egyik fél túlságosan nagy árat fizetett érte. S az sem békesség, 
ha egyforma erősre mérsékelt – bevetésre kész – fegyverarzenál áll szembe egymással a 
földön, tengereken és levegőben.

Jézusunk a Golgotán bontotta le a válaszfalakat, szenvedésével fizetett meg mindazo-
kért a vétkekért is, melyeket bármikor az egymás ellen harcoló népek, nemzetek vagy 
emberek elkövettek. S bontja tovább ma is testében, az egyházban, azzal, hogy a vele 
megbékéltek egymásnak békejobbot nyújtanak, egymással szót tudnak érteni, illetve a 
közös cél érdekében félreteszik az ellentéteket.

A békesség a menny levegője és előíze. Haladjunk az újévben lépésről lépésre mennyei 
mintánk szerint! Tanuljuk meg egymást Jézus szavával köszönteni: „Békesség néktek!” ( Jn 
20,19)

Uram!
„Milyen vigasztaló az, mennyei Atyám, hogy te naptáramat az eljövendő évre már régen 
és legpontosabban elkészítetted. Átadom hát magamat teljesen a te jóságos vezetésednek, 
és csak egy gondot ismerek: hogy felismerjem és teljesítsem atyai akaratodat!” (Luther 
Márton)
Szeretnék a tőled kapott békességgel élni, családomban és tágabb környezetemben tartós 
békességet munkálni.

Uram! Te nemcsak megbocsátottál kínzóidnak, de még imádkoztál is értük a kereszten. 
Taníts meg engem is ellenfeleim szeretetére. Szabadíts meg attól, hogy vélt vagy valós 
sérelmeimet hordozzam végig egész évben. Segíts, hogy azokat a bocsánat és a felejtés 
feneketlen mélységébe dobhassam, illetve a kereszted tövébe lerakhassam. Taníts meg 
indulatodra. Ámen.
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Január 3. Jézus mondta: „Aki tehát hallja tőlem ezeket a beszédeket, és cselekszi 
azokat, hasonló lesz az okos emberhez, aki kősziklára építette a házát. És 
ömlött a zápor, és jöttek az árvizek, feltámadtak a szelek, és nekidőltek 
annak a háznak, de nem omlott össze, mert kősziklára volt alapozva.” 
( Mt 7,24–25)

Ezek a mondatok Jézus Hegyi beszédének utolsó szakaszából valók, felülmúlhatatlan 
aranymondások záró sorai. Ám ezek a csillogó mondatok valójában megvalósíthatatlanok, 
hiszen „a Hegyi beszéd ugrómércéjének a legalacsonyabb foka magasabbra van téve, mint 
az eddigi világrekord” (Karácsony Sándor). Akkor miért mondta el Jézus? El akar minket 
ijeszteni követésétől? Ellenkezőleg! Fel akar készíteni életünk viharaira. Jézus realista, jól 
tudja, hogy minden ember életében vannak viharok. S csak az az ember vészeli át azokat, 
aki ráépül az egyetlen kősziklára, az ő szavaira.

A vihar több felől közelít. Olykor életünk anyagi biztonsága inog meg. Amire építet-
tünk, kicsúszik a lábunk alól. „Mi lesz velünk, hiszen amink van, holnapra már nem 
elég” – panaszkodunk. Komolyabban kell vennünk Jézusnak eddig is ismert biztatását: 
„…ne aggódjatok életetekért […]. Nem több-e az élet a tápláléknál, és a test a ruházatnál? 
[…] keressétek először az ő országát és igazságát, s ezek is mind ráadásul megadatnak nektek.” 
( Mt 6,25.33) Építsük rá életünket óvó-védő szavaira, erre az ígéretére, s a jövő gondjai, 
bizonytalansága, mint közelgő vihar nem roppanthat össze.

A vihar úgy is jelentkezhet, hogy azt érezzük, ránk szakad a múlt. Tisztességes, becsüle-
tes keresztyénnek hittük magunkat, aztán egyszer elkezdenek vádolni minket, megkérdő-
jelezik mindazt, amit életünk alapjának ismertünk. Tiltakozunk, keményen védekezünk. 
Ám lehet, hogy ezzel a viharral magának Istennek van célja. S az emberek súlyos, kemény 
szavai egybevágnak mindazzal, amire Jézus is emlékeztetett minket az esti csendben, napi 
munkánk végeztével. Tudnunk kell, hogy a csak magunkra épített élet nem éli túl a vi-
hart. „Viharállóak” csak akkor leszünk, ha irgalma elfedezi múltunk tetteit, mulasztásait. 
Magunkat nem tudjuk megváltani, de vele újat tudunk kezdeni! Beszéde a bűnbocsánat. 
Ő az, aki minden bűnbánónak naponta minden bűnt bőséggel megbocsát!

Uram!
Viselj gondot rám, s enyéimre ebben az esztendőben. Sorsunkat, mindennapi kenyerünket 
rád bízzuk, kezedből vesszük. Te vagy gondviselő Atyánk! Arra is kérünk, őrizz meg az 
élet viharaiban, amikor magunkkal, másokkal vagy éppen törvényed szigorával kerülünk 
szembe. Bocsánatod ereje legyen életünk fundamentuma, kőszikla-keménységű alapja! 
Ámen.
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Január 4. Jézus mondta: „Aki pedig hallja tőlem ezeket a beszédeket, de nem cse-
lekszi, hasonló lesz a bolond emberhez, aki homokra építette a házát. És 
ömlött a zápor, és jöttek az árvizek, feltámadtak a szelek, és beleütköztek 
abba a házba; az összeomlott, és teljesen elpusztult.” ( Mt 7,26–27)

Mindkét házépítő hallja Jézus beszédeit, az őrző-védő igét, a hirdetett evangéliumot. Az 
egyik hallja – és cselekszi. Hallja, és hallgat rá. A másik is hallja, de nem cselekszi. Mindent 
hall, és semmit sem tesz. Az első megállja az élet viharait, a másik mindenét elveszíti, 
amikor ömlik a zápor, s közeledik az árvíz. S bele is pusztul a viharba.

Többről van itt szó, mint a mindennapok anyagi gondjairól, váratlan betegségekről, 
kisebb-nagyobb perpatvarokról. Annál is többről, mint amikor maga az Úr szembesít 
színe előtt önmagammal. A semmihez sem hasonlítható erejű, a mindent eldöntő vihar 
az utolsó ítélet. Amikor már maga a Teremtő, a világ rendjét meghatározó és törvényt adó 
Isten közelít „förgetegben és forgószélben” ( Náh 1,3). Az a vihar túltesz minden orká-
non, erősebb lesz tájfunnál és tornádóknál. Előle nem lehet elrejtőznünk, ellenkezőleg: 
mindnyájunknak oda kell állnunk eléje. Az Isten ítélőszéke elé!

Jézus sohasem ígért övéinek viharmentes életet, de bölccsé akarja tenni, meg akarja 
erősíteni követőit a viharban való megállásra. A bölcs, az őt nem csak hallgató, de beszédét 
cselekvő ember megmarad az utolsó ítéletben is. Érdemes hát bölcsnek lenni...

Bölcs ember az, aki bizalommal belekapaszkodik Jézus szavaiba, hisz nekik, és elindul 
azok erejével cselekedni a mennyei Atya akaratát ( Mt 7,21). Élete hívő engedelmesség és 
engedelmes hit. S megtanulja, mert ez csak vele lehetséges, megvalósítani mindazt, ami 
a Hegyi beszédből lehetetlennek tűnik. Aki hallja Jézus beszédeit és cselekszi, az lenézés 
és csúfolkodás helyett békességgel halad a felebarát mellett az élet útján – s megbékél 
haragosával addig, amíg tart a földi élet. A bölcs, aki Jézustól megtanulja elhordozni 
ellenségeit, ugyan nem ugrik a nyakukba, de nem is áll bosszút rajtuk. Sőt ha nehezen 
is, de elkezd értük imádkozni. A bölcs az, aki tudja, hogy Jézus kezdte el benne a jót, s ő 
munkálja annak célhoz érkezését.

Uram!
Jézus Krisztus! Könyörülj rajtam, hogy ne hiába hallgassam igédet, ne hiába vegyem ma-
gamhoz tested és véred. Könyörülj rajtam, segíts nekem, hogy szeretetedre, kegyelmedre, 
igédre építsem rá életemet. Hogy ne csak a mindennapi élet viharai, gondjai, félelmei 
között tudjak megállni, hanem annak idején megtartassam az utolsó ítéletben is. Vidd 
véghez bennem megváltó munkádat! Hallgasd meg imádságomat. Könyörülj rajtam, 
Uram! Ámen.
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Január 5. Jézus mondta: „Ha szerettek engem, megtartjátok az én parancsolatai-
mat […].” ( Jn 14,15)

Az evangéliumok szerint Jézus számos esetben parancsolt, sokszor adott utasítást. Paran-
csolt a viharban a szeleknek s a tengernek ( Mt 8,26), a gadaraiak vidékén a gonosz lelkek-
nek (8,30), s ezek mind úgy tettek, ahogyan elvárta tőlük. A tanítványok is hallgattak rá, 
Péter is – akinek hajójából tanította Jézus a parton helyet foglaló sokaságot – parancsnak 
érezte a Mester „evezz a mélyre” kérését, nem is bánta meg! S azok a tanítványok, akiket 
a jeruzsálemi bevonuláshoz szükséges szamárért küldött a közeli faluba, „úgy cselekedtek, 
ahogy Jézus parancsolta nekik.” ( Mt 21,6)

Különös jézusi parancsok hangzanak el a gyógyítási történetekben. „…vedd az ágyadat, 
és menj haza!” ( Mt 9,6) – mondja a bénának, „…nyújtsd ki a kezedet!” ( 12,13) – szól a 
száradt kezűnek. És felkel a béna, kinyújtja beteg kezét a másik, s mire a papokhoz érnek 
a leprás betegek, meggyógyulnak. Több ez, mint a hozzá forduló beteg ember hitének 
próbája. Ez Jézus csodája: amit parancsol, azt ugyanakkor ajándékozza is.

Az öngyógyító közösségek egyik világkonferenciájának mottója volt: „Csak te teheted, 
de nem teheted egyedül!” Ha valaki meg akar szabadulni az alkoholizmusból, akaratát 
megbénító szenvedélyből, szüksége van házastársának, családjának, az őt szerető kö-
zösségnek és Istennek a segítségére! Akarata ellenére senkit sem lehet meggyógyítani, 
boldogítani, de még üdvözíteni sem. A gyógyuláshoz egyformán kell a belső elhatározás 
és a kívülről kapott segítség.

Amikor Jézus rajtunk akar segíteni, parancsol. Várja igenünket, bevonja akaratunkat, 
számít belső beleegyezésünkre. Igenis utasít: „Nyújtsd ki a kezedet!” – mondja, de máris 
ő mozdítja kinyújtott kezünket, ő adja hozzá az erőt. A mozdulatban mindig benne van 
ő, s benne vagyunk mi magunk is. „Légy jóakarója felebarátodnak!” – hangzik szava, de 
közben elfeledteti vélt vagy valós sérelmeinket, szánalmat és készséget ébreszt bennünk 
a másik iránt. „Csak te teheted, de nem teheted egyedül!” – mondja, s ha tesszük, máris 
cselekszik bennünk s általunk. Ő nem hagy cserben. Parancsai nem teljesíthetetlenek. 
Minden parancsmegtagadás tehát egyszerűen bűn. Ellene, önmagunk s testvéreink ellen.

Uram!
Bocsásd meg, ha bármikor azt éreztem, korlátozod akaratomat, fékezed egyéniségemet. 
Add belém Lelkedet, az egyetértés lelkét, hogy örüljek akaratodnak, hálás legyek nehéz 
parancsaidért is. Taníts meg arra, hogy amikor akaratod teljesítem, akkor mindig te magad 
cselekszel általam, mások javáért és üdvösségéért is. Ámen.
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Január 6. Jézus mondta: „Én vagyok a világ világossága: aki engem követ, nem jár 
sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága.” ( Jn 8,12)

Csillagtalan éjszakán, amikor felhők takarják el az eget, az ismeretlen tájon fényforrás 
nélkül könnyen eltéved az utazó. Félhet is, hiszen a sötétség a bűn fészke. A másoknak 
csapdát állítók pedig kedvelik a sötétséget.

Az Ószövetség népe számára az Isten törvénye a világosság: „…lámpás a parancs, világos-
ság a tanítás, az élet útja a figyelmeztető intés.” ( Péld 6,23) A hívő ember ezért fohászkodik 
az Úrhoz: „Boldog az az ember, akit […] megtanítasz törvényedre […].” ( Zsolt 94,12) Sokan 
mégsem az Isten által megvilágított igaz úton járnak, hanem a törvénytelenségnek vagy 
az öntörvényűségnek az útján.

Ezen az ünnepen Jézus mondja magáról: „Én vagyok a világ világossága!” A világos-
ságot teremtő Atya akaratából, a vele való teljes egységben világít ő ebben a világban.

Jézus, mint az atyai ház ablakába kitett lámpa, hívogat, és mutatja az utat a hazafelé 
tartóknak. Jézus a világosság: leleplezi a sötétben mesterkedő kísértőt. Jézus az áldott 
fényforrás: belevilágít életünkbe, s fényében kiderül, mi van ott titkolnivaló és takarítani-
való. Ám ezt nem azért teszi, hogy kipellengérezzen, és másoknak mutassa meg bensőm 
féltve őrzött titkait. Amit önmagam és Isten színe előtt leleplezett, s amiért bűnbánatra 
késztetett, megbocsátja, más szóval irgalmával betakarja. Így lehet vele, egyedül vele 
célhoz érkezni. S ez a cél, a távolban fénylő cél az örökkévalóság, ahol „a népek az ő vilá-
gosságában fognak járni” ( Jel 21,24).

Amikor felkel a nap, egyszerre feleslegessé válik minden más fényforrás, az elemlámpa, 
a közvilágítás, de még a hold fénye is. Jézus a világ világossága! Fénye pedig új életünk 
energiája: erőforrás a jóra!

Uram!
Köszönöm vízkereszt ünnepének üzenetét: jöveteleddel az Isten világossága érkezett meg 
a világra. Hiszem és vallom, hogy ez a fény elhomályosít minden más fényt, erősebb és 
fontosabb azoknál.
Köszönöm, hogy fényed magához vonzza a közelieket és a távoliakat, követőidet és a 
pogányokat is. Segíts népednek, hogy fényed világosságánál megtaláljuk a távoliaknak 
és a nevedet nem ismerőknek a kezét. Segíts, hogy a távoliak közeliekké váljanak, s meg-
ismerjék nevedet, s megismerjék kegyelmedet!

Világíts bennünk is fényeddel, segíts rendet teremteni magunkban és magunk körül. 
Ámen.
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Január 7. „Hol van a zsidók királya, aki most született? Mert láttuk az ő csillagát, 
amikor feltűnt, és eljöttünk, hogy imádjuk őt.” ( Mt 2,2)

A Szentírásnak sok ilyen szereplője van, mint a jászolbölcsőhöz zarándokoló bölcsek. 
Jöttek az ismeretlenből, s ugyanoda távoztak. Csak arról a néhány napjukról tudunk, 
amelyet Jeruzsálemben és Betlehemben töltöttek, többről nem. A bibliai tudósításon 
túlmenően királyoknak is nevezi őket a szájhagyomány, s azt is tudni véli, hogy hárman 
voltak: Gáspár, Menyhért és Boldizsár, s ez utóbbi fekete bőrű.

Képzeljük el a hazatérésük után tartott élménybeszámolójukat:
– El kellett indulnunk, hiszen a Jupiter és a Szaturnusz „együttállása” a Halak csil-

lagképében nekünk, mágusoknak azt jelentette, hogy hatalmas király született, éspedig 
Izráel népe körében. Látnunk s imádnunk kellett őt! Vállalnunk kellett a hosszú utat, 
szenvedni a nappalok hőségét és az éjszaka hidegét a sivatagban. Ám megérte, mert ott 
voltunk a világtörténelem nevezetes pillanatánál!

– Elhittétek, hogy az egyszerű ácsmester és egy fiatal asszony fia király?
– Odavezetett bennünket a csillagok járásának ismerete, az utolsó lépéseinket a jeruzsá-

lemi hittudósok szent könyvéből Mikeás próféta jövendölése kalauzolta. Ott pedig lenyű-
gözött a gyermek mosolyában Isten jósága és kegyelme. Isten így tünteti ki bizalmával az 
emberiséget. A szegényes környezet pedig azt jelentette, hogy ez a kegyelem mindenkié!

– És odaadtátok minden kincsetek?
– Semmit sem adtunk ahhoz képest, amit tőle kaptunk. Amikor a halandó embert 

megérinti az Örökkévaló, a csillagok ismerőjét a csillagok alkotója, csak ezt az egyet 
teheti: nemcsak a kincseit, de szívét is leteszi elé. Mindezzel csak azt adja oda neki, ami 
úgyis az övé! Az újszülött Királlyal való találkozás megért minden fáradságot és minden 
költséget. Semmit sem adtunk ahhoz képest, amit kaptunk!

Uram!
Csillagoknak alkotója és mindeneknek Megváltója vagy. Világszerte sokan hajolnak meg 
„hatalmasságod” előtt. Áldott légy azért a tapasztalatért, hogy akik téged keresnek, meg-
találnak, s akik ajándékot visznek neked, azokat gazdagon megajándékozod. Senkinek 
nem maradsz adósa.
Köszönöm, hogy ha fényed után megyek, úgy célhoz segítesz. Köszönöm, hogy ha kere-
sésedre indulok, megtalálsz. Köszönöm, hogy alkalmat adsz másoknak is szólnom a veled 
való találkozásról. Adj bátorságot, hogy bárkinek el tudjam mondani tapasztalataimat, s 
örülni tudjak mások célhoz érkezésének is. Ámen.
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Január 8. Amikor Heródes látta, hogy a bölcsek túljártak az eszén, […] megöletett 
Betlehemben és annak egész környékén minden kétesztendős és ennél 
fiatalabb fiúgyermeket […]. ( Mt 2,16)

A „napkeleti bölcsek” nagyszerű csillagászok lehettek, ám meglehetősen naivak voltak, a 
szükséges diplomáciával sem rendelkeztek. Az újszülött király felől a beteg, féltékeny és 
hírhedten zsarnok uralkodónál, Heródesnél érdeklődtek, pedig az ő kezeihez addig már 
sok ember vére tapadt, még saját fiait is kivégeztette.

„Menjetek […], mihelyt pedig megtaláljátok, adjátok tudtomra, hogy én is elmenjek, és 
imádjam őt!” ( Mt 2,8) – így vezeti félre Heródes a bölcseket. Azok pedig észre sem ve-
szik, hogy ügynökeinek szervezi be őket. Amikor pedig Isten figyelmeztetése után nem 
mennek vissza hozzá, a király tucatjával öleti meg a kétéves és annál fiatalabb fiúkat 
Betlehemben és környékén.

Heródeshez hasonló kegyetlen zsarnokot sokat tud felmutatni a történelem. Tetteit 
vér és könny, tengernyi szenvedés kíséri. Az Istent sem ismeri el önmaga felett. Hiszi és 
hirdeti magáról, hogy mindent népe boldogulásáért tesz, de csak önmagát, saját dicső-
ségét szolgálja. Minden dicséret vagy elismerés, melyet másvalaki kap, vérig sérti, mert 
meg van arról győződve, azt is egyedül ő érdemelte volna meg.

Sajnos nem csak az uralkodók között vannak zsarnokok. Családban, munkahelyi 
közösségben, baráti körben és Isten népe között is fölébe nő egyik vagy másik ember a 
többinek. Az ilyen „minizsarnok” az önmagával eltelt, öntörvényű ember, aki mindig 
kevesli az ünneplést és az elismerést, ugyanakkor elmarasztaló ítéletet mond mindenről 
és mindenkiről. Talán még az Úristen illetékességét is tagadja önmaga felett!

Mindnyájan ismerhetjük ezt a kísértést. Pedig Isten szándéka szerint például szülőnek 
lenni nem rang, hanem hivatás: a szülő nem uralkodhat, hanem gyermekei javán kell 
munkálkodnia. A hivatali főnök sem lehet „élet és halál” ura, a magasabb beosztás na-
gyobb felelősséget jelent. „…akire sokat bíztak, attól többet kérnek számon” – mondja Jézus 
( Lk 12,48). Igen, a beosztottak, a ránk bízottak életét, sorsát is számon kéri tőlünk az Isten!

Uram!
Őrizz meg engem a hatalom „megrészegültjeitől”, de azt se engedd, hogy bírói székedbe 
akarjak beülni, s uralkodni mások felett! Te vagy egyetlen Ura ennek a világnak! Te taníts 
meg arra, hogyan bánjak a rám bízottakkal, családtagokkal és hivatali beosztottjaimmal. 
Adj kellő tapintatot és kellő határozottságot! Add szívembe szeretetedet! Tudom, hogy 
felelős vagyok értük színed előtt. Ámen.
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Január 9. „Kelj fel, vedd a gyermeket és anyját, menekülj Egyiptomba, és maradj 
ott, amíg nem szólok neked, mert Heródes halálra fogja kerestetni a 
gyermeket.” ( Mt 2,13)

Az Úr angyala a bölcseken kívül Józsefet is figyelmeztette a veszélyre. A szent családnak 
az éj leple alatt el kellett indulnia Egyiptomba.

Jézus még járni sem tudott, máris a fájdalmak útján találta magát. Még csak csecsemő, 
de meg kellett ismernie a földönfutók és a hajléktalanok sanyarú sorsát. Apja vendég-
munkás egy idegen országban, ki tudja, kapott-e magának való kenyérkeresetet, elegendő 
jövedelmet? Szükségük volt a bölcsek ajándékára, hogy az otthon maradt holmit, ruha-
neműt és szerszámot pótolni tudják. Ám az is elképzelhető, hogy a lengyel prózaírónak, 
Jan Dobraczynskinek van igaza, s a menekülők az országhatárt őrző katonáktól a bölcsek 
aranyain az életüket váltották meg. Így történt-e, vagy sem, mindenesetre ebben a törté-
netben tetten érhetjük Isten gondviselését.
Isten megőrizte Jézust Heródes kardjától. Ám a földi élete végén ott magasodott a Golgota, 
ahol az egyszülött Fiú a szenvedést és a halált tudatosan vállalta értünk, s mint az egyetlen 
igaz, életét adta a nem igazakért.

Babits Mihály karácsonyi versében arról ír, hogy a bölcsek nyomán ő is szeretett vol-
na eljutni a jászolbölcsőhöz. Sok időbe telt, míg összeszedte ajándékait, ám az országok 
határain is folyton megállították. A vámosok elszedték tőle az aranyat, de még a tömjént 
is, hiszen arra „szükség van a helyi hatalmasságok fényét méltán dicsőíteni”. Kifosztva, 
alaposan megkésve érkezett a jászolbölcső helyett már a Golgotához, s megmaradt mir-
hájával Krisztus véres lábát kenegette (Csillag után).

Hiszem, hogy a költő mégsem késett el, sőt így ért igazán célhoz! Az jut el Betlehem-
be, aki járt már a Golgotánál! Aki tudja, hogy a jászolban nem más fekszik, mint az Úr 
Krisztus, a Megváltó!

Uram!

Te megszülettél énnekem, Csak egyet, egyet kérhetek,
Még akkor nem is éltem. Egy égi jóra várok:
Kiválasztottál engemet, Hogy a szívemben végy helyet,
És földre jöttél értem. Ó, Jézus, bárhol járok.
Még meg sem alkotott kezed, Tedd jászladdá a szívemet!
És Lelked már elvégezett Jer, térj be, és betér veled
Az én üdvömre mindent. […] Az öröm égi fénye! (EÉ 161,2.6)

Ámen.
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Január 10. Miután pedig elteltek az ünnepnapok, és hazafelé indultak, a gyermek Jézus 
ott maradt Jeruzsálemben. Szülei azonban ezt nem vették észre. ( Lk 2,43)

Názárettől Jeruzsálem mintegy százötven kilométer, gyalogosan a köves hegyi ösvényeken 
figyelemre méltó teljesítmény, különösen egy tizenkét éves gyermek számára. Napokig 
tart az út oda, s az ünnep elteltével ugyanannyi ideig hazafelé. A zarándokok az emberi 
élet két csodálatos szentélye között vándorolnak, a családi otthon és a templom között. 
Ismerősök, rokonok, közeli falvak lakói csoportosan mennek, biztatják, s ha kell, segítik, 
megvédik egymást.

Elteltek az ünnepnapok, eljött a hazaindulás reggele. S Jézus ott maradt Jeruzsálemben. 
Különös, szinte érthetetlen, hogy József és Mária ezt nem vette észre. Nélküle indultak 
hazafelé. Olyanok voltak, mint a mai „nagyünnepi keresztyének”, akik szintén Jézus 
nélkül járják az élet útját. Karácsonykor és húsvétkor, vagy csak karácsony szent estéjén 
megmutatják magukat a templomban. S utána az ünnep hangulatával együtt Jézust is 
ott felejtik: „Isten veled, kedves Jézus! Jól megy a sorunk, most egy darabig nincs rád 
szükségünk. Majd jövünk, ha deres lesz a hajunk, ha nehézkes lesz a járásunk, ha elfogy 
az erőnk.” Ám megtalálható lesz-e egyáltalán akkor a templom felé vezető út annak, aki 
élete során általában csak hátát fordította Isten hajléka és az élő Úr felé?!

A zsoltáros figyelmeztet mindnyájunkat: eljön az idő, amikor körülvesznek a bajok, 
utolérnek bűneink következményei, s elhagyja az embert még a saját szíve is ( Zsolt 40,13). 
Ez pedig „a legnagyobb bűn. Ez a legszörnyűbb büntetés” – vallja erről Reményik Sándor:

Ülök a puszta-homok közepén, A hely körül,
Csügged nehéz fejem. Hol a szívemnek lenni kellene.
Ülök, akár a kő,
Lomha, kietlen kő-mozdulatokkal Nincs, nincs.
Tapogatom magam.  […]
Vad-idegenül kutat kezem (Még a szívem is elhagyott)

S énekelne a költő, de a dal torkán akad. Szólna simogató szót, de szavai élettelenül 
koppannak. Magához ölelne valakit, ám szegett szárnyként visszahull két karja.

Ez a Jézusról való lassú leválás eredménye. Vissza kell fordulnunk az úton addig a 
pontig, ahol még „megvolt” Jézus!

Uram!
Bevallom, sokszor elfeledkezem rólad. Pedig mindig felüdülök melletted, gyógyulok gyü-
lekezeted közösségében. Aztán múlnak a napok, s nem nyúlok Bibliám felé, mintha nem 
lenne szükségem éltető szavadra. Eljön az este, s nem vetek számot magammal mindent 
ismerő tekinteted előtt. Nem kulcsolom össze imádságra kezemet.

Bocsásd meg tengernyi hűtlenségemet. Ne engedd, hogy a szívem is elhagyjon engem! 
Fogd szorosan a kezem. Ámen.
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Január 11. Mivel nem találták, visszatértek Jeruzsálembe, és ott keresték tovább. 
Három nap múlva találták meg a templomban […]. ( Lk 2,45–46)

József és Mária a hazaút első napján egyre-másra érték utol az ismerősöket és a rokonokat. 
Megannyi csalódás, a keresett fiú nincs ezek között, s nincs amazokkal sem. A közös szál-
láshelyen sem bukkantak rá. A zaklatott éjszaka nem jelentett nekik igazi pihenést. A Jézus 
hiányát átélő ember szemét elkerüli az álom. A második napon sietősen teszik meg az utat 
visszafelé. A jeruzsálemi házigazda azonban nem tud Jézusról. A szülők hiába járják be a 
város sikátorait, ismert utcáit, Jézust nem találják. Mintha az történt volna, amiről később 
beszélt az őt hallgató sokaságnak: „Kerestek majd engem, de nem találtok […].” ( Jn 7,34)

Lehet, hogy utolsóként jutott eszükbe a templom? Azzal kellett volna kezdeniük, s az 
maradt a végére? Hány ötletükről derült ki, hogy hasztalan! Kérdezősködtek fűtől-fától, s 
nem kaptak eligazító választ. Úgy jártak, mint azok a mai keresztyének, akik Jézussal már 
egyszer találkoztak, majd elengedték kezét. S már arról is elfeledkeztek, hol találtak rá 
először. Egy kis templom ünnepi csendjében, a hívogató evangélium szavában, a kiosztott 
testében-vérében. Ott, ahol nemcsak róla beszéltek, de jelen volt a róla szólók szavaiban, 
az őt szeretők szeretetében. Ott, ahol ő maga válaszolt a hozzá fordulók imádságaira.

„Otthonom a templom, ajtaján belépve mindig hazaérek” – vallotta Túrmezei Erzsébet. 
Otthon, ahol ismerős az ének, s annak szavaiban a mennyei Atya simogatja a hazatérőt. 
„Megterített asztal” – folytatja a költő. Mellette az éhező mennyei kenyérrel, az élet ke-
nyerével, magával Krisztussal táplálkozhat. Ám Mesterünk műhelye is a templom, ahol 
ő vesz minket a kezébe, hogy „régi emberből új emberré tegyen”. Azaz véghezvigye azt, 
amiről Pál apostol ír: „…ti Isten temploma vagytok, és az Isten Lelke bennetek lakik.” ( 1Kor 
3,16) S ez még nagyobb csoda, mintha kőből-fából épített hajlékban lakna. Ugye ismerünk 
ilyen embereket: szavukban az Isten vigasztal, tanácsaikban a Lélek mutat célhoz vezető 
utat, szeretetükben maga Jézus munkálkodik. Ők azok, akik idejekorán találták meg a 
templomban Jézust! Mindig szerettünk volna hozzájuk hasonlítani.

Uram!
Köszönöm templomod otthonos csendjét, hívogató örömét, a benne kapott közösséget, 
a békességet és bocsánatodat. Köszönöm az ige hirdetőit, s azokat is, akikkel együtt ülök 
a padokban.

S most énekünk szavaival kérlek:

…Egy égi jóra várok:
Hogy a szívemben végy helyet […].
Tedd jászladdá [tedd templomoddá] a szívemet!
Jer, térj be, és betér veled
Az öröm égi fénye! (EÉ 161,6)

Ámen.
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Január 12. „Miért kerestetek engem? Nem tudtátok, hogy az én Atyám házában kell 
lennem?” Ők azonban a nekik adott választ nem értették. ( Lk 2,49–50)

Máriának és Józsefnek a harmadik napon sikerült megtalálniuk Jézust a templomban 
a tanítómesterek körében, amint „hallgatta és kérdezte őket, és mindenki, aki hallotta, 
csodálkozott értelmén és feleletein” ( 2,47). Mária szemrehányó kérdésére hangzott el a 
fenti válasz.

A válasz lényege: itt kell lennem. Kell, mert az Isten rendelte ezt. Kell, mert az Isten 
így akarja. Ki tudja, hányszor mondta még ki Jézus ezt az Atyára utaló rövid szót, ami-
kor vállalt küldetéséről beszélt: „…az Emberfiának sokat kell szenvednie, […] és meg kell 
öletnie, de harmadnapon fel kell támadnia.” ( Lk 9,22) Számára ez a „kell” az Atyával 
való egyetértésének kifejezése. Az Atya akarata pedig nem kényszerzubbony, de célhoz 
érkezésének egyetlen módja. Mindössze a Gecsemáné-kertben történt tusakodása alatt 
kérte, ne kelljen kiinnia a keserű poharat, de hozzá is tette: „…ne az én akaratom legyen 
meg, hanem a tied.” ( Lk 22,42) Azért van üdvösségünk, mert Jézus komolyan vette s belső 
egyetértéssel cselekedte Atyja akaratát.

A templomot pedig így nevezi: „az én Atyám háza”. Sem a törvényadó Mózes, sem a 
zsoltáros Dávid, de még a templomot építő Salamon sem szólíthatta meg ezzel a szóval 
az Istent. Jézus már tizenkét évesen is tudatában volt az Atyához fűződő páratlan kap-
csolatának, melyet később már így fejezett ki: „Én és az Atya egy vagyunk” ( Jn 10,30), s 
„aki engem lát, látja az Atyát” ( Jn 14,9). Bizonyosan szülei, elsősorban Mária mondhatta 
el fiának származása egyedülálló csodáját, az angyal és a pásztorok, majd a bölcsek és 
Simeon bizonyságtételét, s most – ott a háromnapi keresés után a templomban – éppen 
ő feledkezett meg minderről. Keserű, szemrehányó kérdése mindenesetre ezt mutatja.

Máriának lépésről lépésre kellett megértenie: fia útját nem ő jelöli ki. El kellett en-
gednie Jézust a kereszthordozásnak és a megváltásnak az útjára. S amikor elengedte mint 
gyermekét, akkor úgy kapta vissza mint Üdvözítőjét. Az Úristentől egyedülálló szerepet 
kapott Mária is megváltásra szorult, de ott volt a golgotai kereszt alatt, a húsvéti üres 
sírnál, s a tanítványok gyülekezetének tagja lett. Jézusért szeretjük és tiszteljük őt, aki 
alázatosságban és hitben minden hívő keresztyén példaképe.

Uram!
Mindnyájan téged keresünk. Segíts, hogy rád találjunk. Vedd el csalódásunkat, amikor 
kiderül, más vagy, mint ahogyan elképzeltünk. Légy áldott, hogy nem csak barátunk vagy, 
ahogyan magadat nevezted, hanem sokkal több: Urunk és Megváltónk. Ámen.
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Január 13. Odamentek a tanítványok Jézushoz, és megkérdezték tőle: „Ki a nagyobb 
a mennyek országában?” ( Mt 18,1)

A versengés már az óvodában kezdődik: „Ha én megszólalok, mindenki más hallgasson 
el!” „Én vagyok a nagyobb, én parancsolok. Én mondom meg, kicsoda a másik, s mit 
tegyen a többi, a kisebb, a gyengébb.” Ám míg az óvodáskorból egykettőre kinövünk, a 
versengésből nemigen gyógyulunk ki.

A nagyságért folytatott szakadatlan küzdelem családon belül is kárt okoz. A házastár-
sak elhidegülnek egymástól, meglazul a testvérek közötti kapocs. Aki folyton fölibém 
igyekszik, őt legjobb elkerülnöm.

A versengés minden közösség sírásója. Jaj a gyülekezetnek, ha tagjai elfeledkeznek 
Pál apostol figyelmeztetéséről: „…alázattal különbnek tartsátok egymást magatoknál […]” 
( Fil 2,3). Ha netán többen is küzdenek az első helyért, akkor vége az egyetértésnek, sőt 
megszűnhet a közös cél is. A mindenáron győzni akarók már régen nem a közösségért 
küzdenek, csupán önmagukért.

Az apostol ismeri a versengésből, a „kivagyiságból” való meggyógyulás útját is. Arra 
szólít fel, hogy a Krisztus Jézusban megismert indulat legyen bennünk. Hiszen Urunk 
„nem tekintette zsákmánynak” isteni mivoltát, hozzánk lett hasonlóvá, „megalázta ma-
gát, és engedelmeskedett mindhalálig” ( Fil 2,7–8). Mindezt értünk tette, üdvösségünkért, 
a versengésben és a mások legyőzése érdekében elkövetett bűneink bocsánatáért is. Aki 
pedig elnyerte bocsánatát, nemcsak térde fog meghajolni Jézus nevére, de erőt is kap 
ahhoz, hogy többé – Reményik Sándorral szólva – ne legyen fontos magának. Ezért 
imádkozzunk a költő szavaival:

Uram!
Akarom: fontos ne legyek magamnak.

A végtelen falban legyek egy tégla, Legyek a kendő, mely könnyet töröl,
Lépcső, min felhalad valaki más, Legyek a csend, mely mindíg enyhet ad. 
Ekevas, mely mélyen a földbe ás, A kéz legyek, mely váltig simogat,  
Ám a kalász nem az ő érdeme.  Legyek, s ne tudjam soha, hogy vagyok.
[…] […]

Legyek a drót, min üzenet megy végig
És cseréljenek ki, ha elszakadtam.
[…]
(Akarom)

Tudom, Uram, hogy ezt te is így akarod: önmagamnál mindig fontosabb legyél te s 
mindazok, akik körülöttem élnek. Segíts uralkodnom önző, akaratoddal ellenkező aka-
ratomon. Ajándékozd nekem alázatos indulatodat! Ámen.
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Január 14. Jézus mondta: „Bizony mondom néktek, ha meg nem tértek, és olyanok 
nem lesztek, mint a kisgyermekek, nem mentek be a mennyek országába.” 
( Mt 18,3)

Meglett férfiak, egymással vetélkedő felnőtt tanítványok közé állított egy kisgyermeket 
Jézus: „Vegyetek példát róluk, legyetek olyanok, mint ők!” Jézus ne tudná, hogy minden 
gyermek lerázhatatlan örökségként magával hozza a rosszra való hajlamot? Ökölbe szo-
rított kézzel születtünk mind, s az első szavunk a „nem”. Rosszra egyikünket sem kellett 
tanítani, annál nehezebben követtük a jó példát. Legyünk olyanok, mint a gyermekek?

Igaz, olykor irigyeljük a gyermek tapasztalatlanságát. Még nem csalódott, még minden 
rámosolygó felnőttre visszamosolyog. Ezen az úton már nem tudjuk őket követni. Nem 
tudjuk elfelejteni keserves tapasztalatainkat, sebeket, melyeket emberek okoztak.

Miben kell hát hasonlítanunk hozzájuk? Mi, felnőttek általában azzal dicsekszünk, 
amit elértünk. Kérkedünk diplomával és családi házzal, karrierrel és tömött pénztárcával. 
A gyermek pedig azzal dicsekszik, amit ajándékba kapott, és örömmel sorolja fel, kitől 
való az ajándék. Legyünk hát gyermeklelkű felnőttek, akik megtérnek, vagyis megbánva 
hátat fordítanak a sikereikkel való dicsekedésnek. Ugyanakkor adjunk dicsőséget Terem-
tőnknek, hiszen tőle való egészségünk és erőnk, de még a kalákában segítő baráti kör és 
a rokonság is, a bennünket megtartó és magához ölelő közösség.

Legyünk olyanok, mint azok a gyermekek, akik tudják, mindent kérniük kell, mert 
magától semmi sem jár. Mindenünk az Isten ajándéka. S mint a gyermekek: ti, felnőttek 
is ismerjétek erőtök korlátait, idejében forduljatok segítségért! Térjetek meg: ne restelljé-
tek bevallani, ha fogytán a lendület, ha másra – ha Istenre magára – vagytok rászorulva. 
Áldottak azok, akik Isten előtt megvallják rászorultságukat!

S végül a gyermek – a jól nevelt is, de a vásott kiskamasz talán még inkább – nagyon 
jól tudja, hogy a kapott ajándékot semmiképpen nem tudja sem megfizetni, sem viszo-
nozni. Meg kell próbálnunk, de be is kell látnunk, hogy Urunknál felhalmozott tengernyi 
adósságunk napról napra csak növekszik.

Urunk!

Urunk, hála, hogy te táplálsz napról napra szüntelen!
Áldott légy, hogy minden új nap új öröm, új kegyelem!

De a szívünk vágyakozva azért sóhajt tefeléd:
Engedd, Jézus, megízlelnünk örök élet kenyerét! (EÉ 71)

Ámen.
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Január 15. Jézus mondta: „…aki befogad egy ilyen kisgyermeket az én nevemben, 
az engem fogad be.” ( Mt 18,5)

Jézus gyermekpárti, különös gondja volt a legkisebbekre. Nem értette, hogy felnőtt ta-
nítványai miért akadályozták az édesanyákat, akik éppen hozzá igyekeztek kicsiny gyer-
mekeikkel együtt. A tanítványok koruk gondolkodásában nőttek fel. Abban az időben 
nem is tartották számon a gyermekeket. A megszületettek jelentős része korán meghalt. 
Nem volt anyakönyvezés, elégséges csecsemővédelem, nem is álmodtak családi pótlékról, 
árvaellátásról.

Megváltozott a világ, mégis akadnak nehéz sorsú vagy a családjukból kivetett gyerme-
kek. S akkor még nem is szóltunk a csonka családokban ide sem, oda sem tartozókról, a 
szülők alkoholizmusa miatt mélyszegénységben élő „árvákról”. Azokról, akiknek fedél 
van a fejük felett, csak éppen igazi otthonuk nincs.

Nyitott szemmel járó Krisztus-követőként biztosan találunk simogatásra, szeretetre – 
Jézus szavai szerint: befogadásra – szoruló gyermeket. Megható történetek szólnak arról, 
hogy családok a már meglévő gyermekek mellé fogadtak be árvát vagy eldobottat. Ám az 
is Jézusra hallgat, aki rendszeresen törődik valakivel, sorsát – mintegy távoli rokonként – 
fogadott keresztszülőként felkarolja. S nem hanyagolja el az érte elmondott imádságot sem.

A befogadó szolgálathoz nem szükséges óriási vagyon, sem rendkívüli összeköttetés. 
Elsősorban krisztusi szeretet kell. Az, amivel Krisztus szeretett minket, hiszen ő befo-
gadott múltunk minden terhével együtt, törődik velünk annak ellenére, hogy sokszor 
hoztunk szégyent a fejére. Az egyháztörténelem neves és névtelen gyermekpásztorai 
– a Bodelschwingh-ek, Sztehlo Gáborok és Böjte Csabák valamennyien a tőle kapott 
szeretettel és a semmiből kezdték. Mesterünk csak egy lépést mutatott meg nekik, ám 
a megtett lépés után körvonalazódott mindig a következő. S a semmiből kerültek elő a 
segítők, a munkatársak is. S az első rászoruló gyermek után a horizonton jelentkeztek a 
többiek. Áldott legyen Jézusunk, hogy sorsfordító szolgálatuk azonnal aktivizál minket 
is. S ha már hasonlót tenni nem tudunk, támogatásukra megmozdul a kezünk, kinyílik 
a pénztárcánk, s felszabadul lekötöttnek látszó időnk.

Aki a gyermekek felé fordul, a feléje fordult Krisztushoz fordul. Aki gyermeket fogad 
be, őt fogadja be. Krisztus befogadása pedig a legnagyobb jutalom!

Uram!
Köszönöm, hogy felhívod figyelmemet a legkisebbekre. Áldd meg mozdulataimat, ami-
kor segíteni szeretnék nekik. Légy áldott, hogy bőséggel meg is jutalmazod a szavaidra 
figyelőket! Ámen.
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Január 16. Jézus mondta: „Aki pedig megbotránkoztat egyet e kicsinyek közül, akik 
hisznek bennem, jobb annak, ha malomkövet kötnek a nyakába, és a 
tenger mélyébe vetik. […] jaj annak az embernek, aki megbotránkoztat.” 
( Mt 18,6–7)

Szülőfalum egyik keskeny utcájában álló ház sarkának védelmére egy hatalmas követ 
ásott félig a földbe a néhai tulajdonos. A kő arra figyelmeztette a kocsisokat, vigyázza-
nak a kanyarodásnál. S ha mégis túlságosan közel hajtott egyik-másik, a ház sarkát a kő 
megvédte, a kocsi kereke viszont a kőnek ütközött, s összetört.

Jézus súlyos bűnnek tartja azt, ha kicsinyeit, a benne hívő gyermekeket bárki megbot-
ránkoztatja. A botránkoztatást okozó büntetése erősen elgondolkodtató. Van-e túlélési 
esélye annak, akit malomkővel a nyakán a tengerbe vetnek? Nyilván nincs. De mi ez a 
botránkoztatás, ha elkövetőire ennyire haragszik Urunk?

Botránkoztat minden kétarcú, képmutató ember, aki „vizet prédikál és bort iszik”. Aki 
kegyes frázisokkal megbocsátásról beszél, ám irgalmat nem ismer. Aki magán hordja a 
tisztesség álarcát, de a becsülettel hadilábon áll. Akinek a szájából áldás hangzik, tetteiből 
viszont átok fakad. Felnőttként felháborodva ugyan, de túlteszi magát az ember az ilyen 
magatartáson, de a gyanútlan gyermekeket mindez eltántoríthatja a helyes útról, Jézus 
közeléből.

Lelkészeket és pedagógusokat, szülőket és nagyszülőket, de minden felnőttet figyel-
meztet Urunk. Felelősek vagytok a rátok bízott, a körülöttetek élő gyermekekért! Nemcsak 
sorsukért, de Jézusba vetett bizalmukért, üdvösségükért is. Ha nem erősítitek mindezt, 
ne is veszélyeztessétek. Könnyen árthattok nekik, ha biztatjátok ugyan őket a jóra, de 
láthatólag ti más úton jártok. Aki közületek ezzel bennük megütközést okoz, az csapdát 
állít, tulajdonképpen bűnre csábít. Ne felejtsük el, a rossz példa – akárcsak betegségek 
sora – amúgy is ragályos, az egészséges jó példa sajnos nem mindig.

Megváltónk azt akarja, hogy a saját és a ránk bízott gyermekek nevelői, „pedagógusai” 
legyünk. A pedagógus útbaigazítja a rossz úton járót, helyreigazítja a tévedőt, s Isten akarata 
szerint inti a tévelygőt. Tudását, tapasztalatát nemcsak átadja, de egyenességével meg is 
pecsételi. Hitelesíti tehát azzal, hogy a botlásból való felemelkedés útját is megtanítja. A 
rábízottak elé éli a mindennapi Krisztus-követést. Bocsánatot is kér, s meg is tud bocsátani.

Uram!
Taníts meg belátnom, hogy a saját és a rám bízott gyermekek nem tulajdonaim, de felelőssé 
teszel engem sorsukért, üdvösségükért. Hadd növekedjenek úgy, ahogyan te gondoltad. 
Ne engedd, hogy útjukba álljak, hogy eltakarjalak téged. Ámen.
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Január 17. Jézus mondta: „Ti vagytok a föld sója. Ha pedig a só megízetlenül, mivel 
lehetne ízét visszaadni? Semmire sem való már, csak arra, hogy kidobják, 
és eltapossák az emberek.” ( Mt 5,13)

A Hegyi beszéd „aranymondásai” között olvashatjuk Jézusnak ezt a különös hasonlatát. 
Jézus jelen időben fogalmaz. Nem azt mondja: „Ti voltatok, de már nem vagytok. Rég 
volt, szép volt, talán igaz sem volt!” Azt sem mondja: „Ti lesztek a föld sója! Majd ha 
a körülmények változnak, ha szerencsésebb csillagzat lesz fölöttetek.” Nem fogalmaz 
feltételes módban sem: „A föld sója lehetnétek, ha ti is vállalnátok.” Nem kérlel, nem is 
csábít: „Azt szeretném, ha a föld sója lennétek!” Ebben az esetben lehetőségünk lenne 
tiltakozni, ellenállni vagy nagylelkűen megadni magunkat.

Urunk hallgatóiról, kegyelmét elfogadó tanítványairól, követőiről jelenti ki mint 
megváltozhatatlan tényt: „Ti vagytok a föld sója.” Én tettelek azzá, amikor elhívtalak, 
családom tagjaivá, gyermekeimmé fogadtalak benneteket.

A föld mélyében kristályos alakban bányászott vagy a tengervízből lepárlással nyert 
só oldottan ott van az asztalunkra kerülő ételben és az asztalra helyezett sótartóban. A só 
maga nem étel, de egy késhegynyi mennyiség egész ételünket áthatja, ízessé, élvezetessé, 
ehetővé teszi. A sótlan étel kifordul a szánkból.

„Ti vagytok a föld sója.” Jézus maga ízesítette meg a földet, az embervilágot övéivel. 
A sótlan – más szóval az unalmas, kedélytelen – keresztyén távolságot tart önmaga és 
a környezete között. Nem vonz, inkább taszít. „Sótalansága” miatt azt gondolhatják a 
mellette élők, hogy amilyen ő, olyan maga az Isten is. Aki viszont nem veszítette el ízét, 
az emberekkel való kapcsolatát a Krisztustól kapott szeretettel „megsózza”. Rámosolyog 
a morcos vagy az ideges útitársra, őszintén érdeklődik a munkatárs bújáról-bajáról, s kész 
mindig megtenni, sőt egy-egy lépéssel vagy mozdulattal megtoldani azt, amire kérik. 
Nem kell folyton Jézusról beszélnie, de munkájához és a társaihoz való hűsége mégiscsak 
mindig őrá utal.

Az ízét vesztett só az utakra kerül, eltapossák az emberek. Valóban, hiszen „utálja a világ 
azokat, akiknek az volna a dolguk, hogy keresztyének legyenek, és mégis valami mást 
próbálnak csinálni” (Karácsony Sándor). Ezért „visszaküldik” – a feladónak! Szomorú 
hivatásvesztés ez! Nem ilyet szánt népének, nekünk az Úr!

Uram!
Jól tudom, hogy munkatársaimat nem válogathatom meg. Te küldtél közéjük. Segíts, hogy 
elviseljem még azt is, aki ellenséges. Segíts, hogy ne fizessek rosszért rosszal. Segíts, hogy 
meg tudjak bocsátani még annak is, aki nem kér tőlem bocsánatot. Ámen.
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Január 18. Jézus mondta: „Nem rejthető el a hegyen épült város.” ( Mt 5,14)

A hegyen épült város tájékozódási pont nemcsak térképészeknek és az ellenségnek, de 
az eltévedt vándornak is. Már messziről útbaigazít, s az este közeledtével biztatja is a 
zarándokokat: igyekezzetek, mindjárt célhoz érkeztek. A hegyen épített város „nem tud 
elrejtőzni”, nincs is szándékában. Éppen azért építették magasra, hogy feltűnjön az úton 
járóknak, hívogassa azokat, akik biztonságot keresnek.

Ezt a szerepet szánta Jézus az övéinek, amikor a „ti vagytok a föld sója” és a „ti vagytok 
a világ világossága” kijelentések mellett a fenti mondatot is elmondta. Úgy tűnik, hogy 
más esethez hasonlóan Jézus a maga feladatát hagyta örökül ránk. Mondta tanítványai-
nak: „Én vagyok az út, […] senki sem mehet az Atyához, csakis énáltalam.” ( Jn 14,6) Jézus 
útbaigazított bennünket, és ez a mi hivatásunk is. Legyen hát Jézus népe tájékozódási 
pont, útjelző tábla az Isten felé utat keresők számára!

Elbújhat-e akármelyikünk e feladat végzése elől? Letagadhatja-e azt, hogy ismeri az 
utat az Isten vagy a mennyei város, az üdvösség felé? Bizonyára egyikünk sem tenné ezt. 
Mégis vétkezünk mindig, ha bánatos képpel beszélünk kívülállóknak arról, hogy „nagy 
nyereség a kegyesség [a Károli-fordítás szerint: az istenfélelem] megelégedéssel” ( 1Tim 6,6). 
Ha a hegyen épített város népe a mennyei Atya gondoskodásából él, nem beszélhet vész-
madárként a holnapról és a bizonytalan jövőről! Ha tudja, hogy Jézus által készített örök 
hajlék vár azokra, akik Krisztuséi, akkor ezt nem szabad rejtegetnie azok előtt, akik még 
nem ismerik az oda vezető utat.

A szovjet Gulág valamelyik táborában egy öreg szerzetes a körletben élők számára 
néhány szabályból álló rendet talált ki, s próbálta azok megtartására rávenni a többie-
ket. Az egyik szabály: ne beszélj a szenvedésedről. Egy másik: vedd észre és „meséld el” 
a nap apró örömeit. A többség először legyintett, aztán egyre többen csatlakoztak. S az 
eredmény? Abban a körletben kibékültek haragosok, kevesebb volt a beteg, könnyebb 
volt a nehéz szolgálat… Egyre jobban érdekelte őket mindaz, amit az öreg fráter Jézusról 
mondott nekik. Ő volt a tájékozódási pont az Isten felé vezető úton.

Uram!
Utat mutattál az Istenhez, s ezt a szolgálatot szánod nekünk is. Befogadtad a tékozló 
útról hazaérkezőt, s nem engeded, hogy eltévedtek előtt becsapjuk a kaput. Mindenkit 
odaültettél a menyegzői asztalhoz, s minket is le akarsz szoktatni a személyválogatásról. 
Köszönjük mindazt, amit értünk tettél. Ne engedd, hogy a hegyen épített város – ma élő 
néped – megtagadja hivatását, vagy elrejtőzzék a téged keresők elől. Ámen.
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Január 19. Jézus mondta: „Ti vagytok a világ világossága. […] A lámpást sem azért 
gyújtják meg, hogy a véka alá, hanem hogy a lámpatartóra tegyék, és 
akkor világít mindenkinek a házban.” ( Mt 5,14–15)

Jézus más alkalommal önmagáról jelentette ki: „Én vagyok a világ világossága […].” ( Jn 
8,12) S ez nem mond ellent fent idézett szavának. Ő, aki megvilágította övéinek az Isten-
hez vezető utat, ezt a világító feladatát is szétosztotta követői között. Örökül hagyta ránk. 
Egyszerre igaz mindkét állítás: „én vagyok” és „ti vagytok a világ világossága”.

Mi a tőle kapott fényt használhatjuk világításra. Ő a nap, a fény forrása, mi pedig az 
egyetlen nap holdjai. Ritkán akad holdtölte életünkben, annál többször élünk át holdfo-
gyatkozást. S az sem elég, ha csak panaszkodunk a sötétségre. A sötétségnek az a feladata, 
hogy sötét legyen. Aki pedig Jézus szerint „világosság”, annak világítania kell. A fényforrás 
nem harcol a sötétség ellen, egyszerűen világít az úton lévőnek.

Gyerekkoromban Rádon voltam egy téli esti istentiszteleten. A faluban akkor még nem 
volt villanyvilágítás. Az istentisztelet után ki-ki elővette lámpását, azzal világítva indult lefelé 
a templomdombról. Felejthetetlen látvány volt az ide-oda mozgó lámpasor, majd az egymás 
után kivilágosodó otthonok: fényt vitt a gyülekezet az Isten házából haza, mindenki az övéinek.

Reményik Sándor jelként élte meg az éjszakára nyitva maradt munkagödör előtt lobogó 
fáklyát, s borzongva figyelmeztetett:

Hány verem tátong most a nagyvilágon? Pokolverem,
Farkasverem, Gondosan előkészített verem.
Halálverem, Csak fáklya nem ég a verem előtt.

Majd felismerve Jézustól kapott hivatásunkat, megkérdezte olvasóitól:

Közülünk ki fogja megérdemelni,
A sírfeliratot: »Másnak világolt,
Amíg önmagát emésztette meg«? (Fáklya, verem előtt)

Isten népe, Krisztus követői: gyermekeink, unokáink, tanítványaink útját számos 
jelöletlen verem fenyegeti. Ki figyelmezteti őket „vigyázz-kiáltással”, csendes óvó-védő 
szóval, a sötétségben már megbotlottak tapasztalatával, ha nem mi? Őket Urunk bízta 
ránk. S ha nem tesszük azt, ami a dolgunk, súlyos ítélet teljesedik be rajtunk: a véka alatt 
elfogy a levegő, s elalszik a ránk bízott fény!

Uram!
Ne engedd, hogy a tőled kapott fényt magaménak tulajdonítsam, s elzárjam mások elől. 
Taníts meg világítani, utat mutatni! Amikor pedig kevésnek látom erőmet, amikor hitem – 
mint a változó hold – alig pislákol, erősíts meg Lelked erejével! Védd meg a rám bízottakat 
eltévedéstől, veszélyes verembe zuhanástól. Könyörülj rajtuk, és könyörülj rajtam! Ámen.
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Január 20. Jézus mondta: „Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy érvénytelenné 
tegyem a törvényt vagy a próféták tanítását. Nem azért jöttem, hogy 
érvénytelenné tegyem, hanem hogy betöltsem azokat.” ( Mt 5,17)

A szabadgondolkodók szerint a szülők és nagyszülők életformája idejétmúlt, ezért minden 
hagyományt fel kell rúgni, a meglévő társadalmi szokásokat el kell törölni. Mindenki él-
hessen úgy, ahogyan neki tetszik. A szigorú törvények akadályozzák a fiatalok fejlődését, 
önmaguk megvalósítását – vallják.

Ugyanakkor „egyházmentő” szándékkal kérdezik egyházi vezetőktől: mikor enyhít az 
egyház Isten törvényének szigorúságán? Azon túl, hogy aki mindenféle törvényt elve-
tendőnek ítél, az a kevesebbet is sokallná, az egyháznak nincs joga semmiféle rostálásra 
Isten törvényei között. Jézus sem enyhített Isten törvényének szigorán, ellenkezőleg: 
azért jött, hogy betöltse.

Világosan látnunk kell: Isten törvényei – közöttük a Tízparancsolat – a maguk szi-
gorúságával együtt nemcsak fontosak, de javunkat is szolgálják. Isten törvényei védik 
Isten nekünk adott ajándékait. „Én, az Úr vagyok a te Istened […]” – ezzel az evangéliumi 
kijelentéssel kezdődik a Tízparancsolat, s erre válaszol az első parancs: „Ne legyen más Iste-
ned […]!” Vagyis ne engedd el – mondja az Úr – a kezemet, ne akarj mindenáron a magad 
feje után menni, mert így zsákutcába, veszedelembe jutsz. A hamis istenek előbb-utóbb 
cserbenhagynak! Isten ajándéka: az élet, az egyszeri és megismételhetetlen földi élet. A 
„ne ölj” parancs ezt az életet védi, a másik életét tőlem, az én életemet pedig mások ártó 
szándékától. Csak a törvénytisztelő ember számíthat arra, hogy embertársa is komolyan 
veszi a törvényt. Isten ajándéka a minket világra hozó és felnevelő család, melyben biz-
tonságot kapunk, nevelést és példát. Mindezt védi a „tiszteld atyádat és anyádat” törvé-
nye. Akkor is tisztelnünk kell őket, ha pillanatnyilag úgy tűnhet, nem érdemlik ezt meg.

A „ne paráználkodj” parancs a házasságot védi, melyet holtomiglan-holtodiglan kötött 
egymással a férfi és a nő, megvallva kölcsönös szeretetüket, s ígérve és megtartva a feltét-
len hűséget. Csak a hűségesek élhetik át, mekkora ajándékot adott Isten házastársukban.

Aki pedig Isten törvénye ellen vét, az embertársa és önmaga ellen is vétkezik, tönkrete-
szi Isten neki adott ajándékait. Így elrontott életéért, boldogtalanságáért csakis önmagát 
okolhatja.

Uram!
Bocsásd meg mindazt, amivel megszegtem törvényedet, azt is, amit elmulasztottam. Segíts 
hordozni tetteim következményét. Add, hogy botlásaimból okulni tudjak. Köszönöm, 
hogy szigorúságod javamra szolgál, s bocsánatod ereje mindig felemel. Ámen.
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Január 21. Jézus mondta: „…bizony mondom néktek, hogy amíg az ég és a föld el 
nem múlik, egy ióta vagy egy vessző sem vész el a törvényből, míg minden 
be nem teljesedik.” ( Mt 5,18)

Jézus nem enyhített a törvény szigorán. Állította, hogy az ég és a föld elmúlhat, de egy ióta 
vagy egy vessző – a legkisebb héber írásjelek egyike – sem vész el a törvény szövegéből. 
Minden beteljesedésre vár. Sőt kiterjesztette Isten akaratának érvényét a gondolatban meg-
fogalmazott vétkes szándékra, a szívben megszülető kívánságra is. Így nemcsak a törvény-
adó Istennel szembesít bennünket, de a törvény megszegőjével is, tehát önmagunkkal.

Ő, aki szembesít, nem vétkezett. „…ő nem tett bűnt, álnokság sem hagyta el a száját, 
mikor gyalázták, nem viszonozta a gyalázást; amikor szenvedett, nem fenyegetőzött […].” 
( 1Pt 2,22–23) Ez az önmegtartóztatás még nagyobb erőfeszítést követelt akkor, amikor 
csúfolták, és nem „csúfolt vissza”, amikor igazságtalanul kínozták, és szája néma maradt. 
Teljesen ura volt önmagának.

Ő szembesít, aki a keresztre készült, ahol „a mi betegségeinket viselte, a mi fájdalmain-
kat hordozta”, s ahol „a mi vétkeink miatt kapott sebeket” ( Ézs 53,4.5). S ha a bűneinkért 
szenvedett Jézus tartja arcunk elé az örök isteni törvény tükrét, remélhetőleg lemondunk 
megszokott védekezésünkről.

Szokásunkká vált mindenáron megmagyarázni mindazt, amit elkövettünk: „Csak az 
igazsághoz ragaszkodom…”; „Ami a szívemen, az a számon!” – és így tovább. Az ilyen 
alapállásunk azt jelenti, hogy a felebaráttal szemben én vagyok az ügyész is, a bíró is, sőt 
maga az igazság… Pedig a törvényadó Isten az ember és ember közötti viszonyban sem 
engedi ki kezéből a törvénykezést.

Az is sűrűn előfordul, hogy a felebarát, a rokon, sőt a családtag ellen elkövetett vét-
keink dolgában nem ismerjük el az Isten illetékességét: „Uram, ebbe ne szólj bele, ez 
magánügy! Elintézzük nélküled is!” Merőben hamis elképzelés ez. Miután Isten az élet 
minden területének rendjét meghatározta, minden – egymás ellen elkövetett – tettünk 
is színe elé tartozik. Ezért vallotta meg így a hettita Úriás ellen elkövetett vétkét Dávid 
király – miután Nátán próféta szembesítette őt az Istennel: „Egyedül ellened vétkeztem, 
azt tettem, amit rossznak látsz. Ezért igazad van, ha szólsz, és jogos az ítéleted.” ( Zsolt 51,6)

Uram!
Az önmagammal való szembesítéssel is csak javamat szolgálod. Taníts meg elfogadni azt, 
ahogyan te ismersz engem. Köszönöm igazságos ítéletedet. Taníts meg örülni feltétel 
nélküli bocsánatodnak! Ámen.
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Január 22. Néhány görög is volt azok között, akik felmentek az ünnepre, hogy imád-
ják az Istent. Ezek odamentek Fülöphöz, aki a galileai Bétsaidából való 
volt, és ezzel a kéréssel fordultak hozzá: „Uram, Jézust szeretnénk látni.” 
( Jn 12,20–21)

Megragadó evangéliumi tudósítás kezdődik ezzel a két mondattal. A szóban forgó görö-
gök nem egzotikumot kereső turisták voltak. Azért utaztak Jeruzsálembe, mert imádni 
akarták az Istent. Minden bizonnyal az „istenfélő pogányok” közé tartoztak, akiket ma-
gával ragadott az Ószövetség magasabb erkölcsisége, az egyistenhit tisztasága. Bizonyára 
elbűvölte őket a templomi kultusz szigorú rendje. Sokan vették fel közülük a zsidó hitet.

S most néhányan közülük Jézust akarják látni. Pontosan nem tudjuk, miért. S nem is 
voltak ők kivételek, máskor is megtörtént, hogy Jézushoz idegenek fordultak. Segített is 
a kapernaumi százados szolgájának, a samáriai asszonynak, s nem lehetett véletlen, hogy 
a tíz meggyógyított leprás között is akadt „idegen”. Bizonyára neki magának is szüksége 
lehetett arra, hogy népe eltávolodását kissé kárpótolja a nem zsidók megjelenése. Ez az 
ő megdicsőüléséhez tartozott. Hiszen küldetése az egész világra szólt, apostolait minden 
néphez küldte. Ezt pedig tanítványainak is tudniuk kellett.

Krisztus minden követőjének úgy kell élnie, hogy kívül valók, „idegenek” rendre 
megkérjék őket: „Mutassátok meg nekünk Jézust! Kicsoda az az Úr, akit követtek? Látjuk, 
hogy áldozatos szeretettel szeretitek egymást. Látjuk: felsegítitek az elbukottat, komolyan 
veszitek a kimondott ígéretet. Honnan, kitől van erre erőtök?” Vagy azért nem kérik ezt 
tőlünk, mert merőben mást látnak életünkből?

Bárcsak egyre többször hallanánk mi, mai keresztyének ezt a kérést: „Jézust szeretnénk 
látni! Csodáljuk templomotok rendjét és tisztaságát, örömmel hallgatunk azokban cso-
dálatos egyházi muzsikát, szívesen szánunk időt egyházi múzeumok gazdag anyagának 
megtekintésére. De ez mind kevés. Többre vágyunk: Jézust szeretnénk látni!” Kívánom 
mindenkinek, minél többször találkozzék ezzel a kívánsággal. Nagyszerű feladat egyszerre 
magamnak és másnak megfogalmazni, jóllehet dadogó szavakkal, de egyre világosabban 
elmondani, kicsoda ő, s mit jelent nekem.

Egyetlen mai keresztyén sem tagadhatja meg a Jézusról szóló, saját szívéből fakadó 
hitvallása kimondását.

Uram!
Bizonyára oka lehetek annak, hogy tőlem még nem, vagy csak nagyon kevesen kérdezték 
a feléd vezető utat. Segíts úgy élnem, hogy ez megtörténjék! Segíts, hogy meg tudjalak 
mutatni téged másnak. Adj világos szót, rólad szóló bizonyságtételt ajkamra. Ámen.
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Január 23. Jézus mondta: „Eljött az óra, hogy megdicsőítessék az Emberfia. Bizony, 
bizony, mondom néktek: ha a búzaszem nem esik a földbe, és nem hal 
meg, egymaga marad; de ha meghal, sokszoros termést hoz.” ( Jn 12,23–24)

Jézusnak ez a szokatlan és meghökkentő kijelentése közvetlenül kapcsolódik a görögök 
látogatásához (lásd a január 22-ei áhítat gondolatait). Biztosra vesszük, hogy mindezt ők 
is hallották, bár ezt az evangélista már nem írja le. Háttérben marad az idegenek kérését 
közvetítő – mintegy „közbenjáró imádságot mondó” – tanítványok szerepe is. Ezekhez 
képest fontosabb mindaz, amit Jézus mond önmagáról, önmaga megalázásáról és az 
Atyától kapott dicsőségről.

Amit itt Megváltónk bejelent, azt maradéktalanul megtette. Hiszen elsősorban ő ma-
ga a „földbe esett búzaszem”. A sokszoros termést hozó, önmagát halálba adó Messiás. 
Keserves szenvedésével, a borzalmas golgotai kereszten belevettetett a halál barázdájába. 
Ám önként vállalt halálának gazdagon termett gyümölcse: a keresztyén gyülekezet. Di-
csősége pedig a megváltottak népe, az üdvözülők serege.

Jézus Isten és a saját akaratából gabonamagként belekerült a szenvedés malomkövei 
közé. Összezúzva az élet kenyerévé lett azoknak, akik az igazságot éhezik, akik lelkiis-
meretük biztatására bűnbánattal esnek előtte térdre, s az oltáriszentségben bocsánatot 
nyernek tőle s általa. Dicsősége az igazsággal megelégítettek és a bűnbocsánattal jólla-
kottak gyülekezete.

Mindezzel a dicsőséggel az Atya tünteti ki az önmagát halálba adó Fiát, a sokszoros 
termést hozó Jézusunkat. Ő pedig nem titkolja, hogy ez a tanítása nemcsak önmagára, de 
ránk is vonatkozik. Mintha azt mondaná: tudjátok-e, hogy ti, megelégített és bocsánatom-
mal magamhoz ölelt gyermekeim itt vagytok „magvető” tenyeremben? Készek vagytok-e 
arra, hogy a tőlem kapott táplálék erejével s példám nyomán hálából ti is vállaljátok a 
földbe esett gabonaszem szerepét? Aki csak önmagára gondol, önmagát szolgálja, az 
menthetetlenül magára marad. Aki pedig – szülőként vagy nevelőként, tudósként vagy 
politikusként – Krisztusért és a rábízottakért kész önmagát áldozatul adni, azokat önma-
gánál fontosabbnak tartani, az nem marad magára. Gyermekei, tanítványainak csapata, 
követőinek serege fogja áldani haló poraiban is. Mert azt tette, amit Megváltója tett vele.

Uram!
Adj megértést és elég szeretetet ahhoz, hogy ne csak beszéljek azokról, akiket rám bíztál, 
hanem tenni is tudjak értük. Adj belátást, hogy fontosabbnak lássam előmenetelüket a 
magam kényelménél, holnapjukat és üdvösségüket a magam érdekeinél. Ámen.
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Január 24. Jézus mondta: „Ha valaki nekem szolgál, engem kövessen; és ahol én 
vagyok, ott lesz az én szolgám is; és ha valaki nekem szolgál, azt megbe-
csüli az Atya.” ( Jn 12,26)

Minden elhangzó igehirdetés Jézus toborzója. Ő maga szólítja meg a hallgatókat: „Kö-
vessetek, álljatok szolgálatomba!” Követése nem néhány órás vasárnapi kirándulás, nem 
alkalmi együttlét, hanem a teljes élet. Bizony akaratunk teljes mozgósítására van szüksé-
günk ahhoz, hogy hívását meghallva elinduljunk Jézus nyomában.

Az a Jézus hív, akié vagyunk a teremtés jogán. Hiszen az Úr kezéből indult s keze felé 
tart az életünk. Alkotott és számon tart. Eddig is áldásainak özönében élhettünk. Ismer, 
mint ahogyan a pásztor ismeri a juhait.

Az a Jézus hív, aki a megváltással megerősítette tulajdonjogát felettünk. Megszabadított 
a bűn erejétől, a halál félelmétől és az ördög hatalmától. Magáévá tett. Sokba kerültünk 
neki, szent és drága vérét hullatta, ártatlan szenvedésével és halálával fizetett értünk. 
Hálánk is követésére kötelez.

Őt szolgáljuk, ha törvényét tiszteljük, akaratát keressük és nevét hirdetjük. Őt szolgál-
juk, ha imádsággal és szeretettel megpróbáljuk lebontani az emberek közötti kerítéseket, 
ha nevében az ínséget szenvedők és a mindenhonnan kiszorultak között tevékenykedünk. 
S tesszük akkor is, ha ezért éppen sorsában kell osztoznunk, szenvedve értetlenséget vagy 
akár megvetettséget is. „…ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám is […].”

Nehéz, olykor hálátlan szolgálatunkért azonban különös jutalom vár az Atya kezéből: 
az Atya megbecsülése, „honoráriuma”. Ez a kifejezés az evangéliumokban egyedül csak 
itt fordul elő. Persze jutalmat csak az kap, aki arra nem tartja magát érdemesnek. Mégis 
van jutalom, Jézus ígérete: „Ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám is!” Igen, az életút 
végén Jézus fog várni! Ő, aki nekünk is helyet készített.

A németországi Bethelben a Sarepta diakonissza-anyaház éttermét Rudolf Schäfer 
freskója díszíti. A festő Jézus három példázatát festette meg egyetlen képen. Középen a 
királyi menyegző terített asztala, a meghívottak egy része már ott van. A kapuban az Atya 
fogadja vissza a tékozló fiút, s jönnek hosszú sorban Jézus követői: az egyik vakot vezet, 
a másik kettő bénát cipel, a többiek is csonka-bonkákat támogatnak. S a szolgálattevők 
és a gondozottak együtt mennek be az örök élet ajtaján! Van ennél nagyobb jutalom?

Uram!
Követlek téged! Többször megígértem már, de sokszor mégsem tudtam veled lépést tartani. 
Pedig szívből szeretnélek halálomig szolgálni. Segíts ebben az igyekezetemben! Ámen.
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Január 25. Jézus mondta: „Mit féltek, ti kicsinyhitűek?” ( Mt 8,26)

Gyakorlott hajósok számára is komoly veszedelmet jelentett a Galileai tenger vizét felkor-
bácsoló, hirtelen támadt szélvihar. A hullámok átcsaptak a fedélzeten. A történet szerint 
a vihar zúgása és a hajó hánykolódása ellenére Jézus békésen aludt.

Életünk is gyakran kerül viharba. Derült égből villámcsapásnak számít szeretteink 
váratlan betegsége, netán halála, s a hirtelen támadt gondok miatt egyszerre ránk szakadt 
felelősség. Kilátástalannak tűnik a holnap, s könnyen azt gondoljuk, mint a viharba került 
tanítványok, hogy Jézus nem is törődik velünk. Jézus alszik!

Egyedül ebben a történetben olvashatunk Jézus alvásáról, egyébként élénk aktivitás 
jellemző rá. Pedig a nyugodt alvás az Ószövetségben is az Istenre hagyatkozó hitnek a 
jele: „Békében fekszem le, és el is alszom – írja a zsoltáros –, mert csak te adod meg, Uram, 
hogy biztonságban élhessek!” ( Zsolt 4,9) Az alvó Jézus annak a hívő embernek az ősképe, 
aki fenntartás nélkül él Isten szeretetében, mindenestől rábízva gondjait és kérdéseit: 
önmagát.

A remegő tanítványok végül is felébresztik Mesterüket. Jézus, aki nem hallotta meg a 
viharzó tenger zúgását, tanítványai szavát meghallotta. Segített is. Parancsolt, és csend lett. 
Szavával bizonyította a benne lévő isteni erőt. Amit mondott, megtörtént, elült a vihar.

Jézus sohasem ígért övéinek gond nélküli életet, de szívesen segít gondjaink megol-
dásában. Ővele élni nem azt jelenti, hogy életünk nem kerülhet viharba. Viszont ővele 
még a viharban is lehet élni és megmenekülni.

S amikor felteszi a fenti kérdést egykori és mai tanítványainak, az Atya szeretetében 
gyökerező bizalmat kéri számon rajtuk és rajtunk. Ez a bizalom minden körülmények 
között feltétlenül számol az Isten hatalmával. Mintha azt mondaná: „nem a vihar az igazi 
veszedelem, hanem a bizalom hiánya, a hitetlenség!” Nem csoda, ha egy másik alka-
lommal ugyanazok a tanítványok azzal a kéréssel fordultak hozzá: „Növeld a hitünket!” 
( Lk 17,5) Jézushoz való fordulásra biztat egy kedves régi énekünk is (Énekem az Úr 71):

Súlyos napokban csak Jézusra nézz,
Mondd el neki bátran, ami nehéz,
Mondd meg, hogy rábízol mindent híven,
Hisz te az enyém vagy – szól szelíden.

Uram!
Vedd el tőlem gyötrő gondolataimat, megalázó emlékeimet, aggódásomat a holnap fe-
lől. Adj nekem felüdülést és bizalmat benned. Ha már aludni nem tudok, legalább veled 
beszélgethessek. Könyörülj rajtam Fiadért, aki maga is sokat virrasztott és imádkozott. 
Istenem, adj nekem békességet! Ámen. (B. G. Hallquist)
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Január 26. Íme, fényes felhő árnyékolta be őket, és hang hallatszott a felhőből: „Ez 
az én szeretett Fiam, akiben gyönyörködöm, reá hallgassatok!” ( Mt 17,5)

A betlehemi éjszakában Jézus születésének órájában a meglepett pásztorok élhették át a 
csodát: szétnyílt az Isten látható és láthatatlan világát elválasztó függöny, s ők láthatták 
és hallhatták a menny angyalainak örömteli énekét. Most, Jézus megdicsőülésének tör-
ténetében három tanítvány, Péter, Jakab és János részesülhetett hasonlóban. Láthatták 
Jézus arcának ragyogását, találkozhattak Mózessel és Illéssel, meg is tetszett nekik ez a 
rendkívüli állapot. Szívesen maradtak volna fenn a hegyen a megdicsőült Jézussal.

Jézus azonban végig akarta járni küldetésének nagyon is e földi állomásait, az ott-
hontalanságot és a kivetettséget, övéi meg nem értését, nem is szólva a golgotai kereszt 
felé vezető útról. Jól tudta, s ebben Mózes és Illés meg is erősítette, hogy megaláztatása 
nélkül nincs felmagasztaltatás. Kereszt nélkül nincs korona. Addig pedig dicsősége elrej-
tett dicsőség. Csak hűséges tanítványai előtt tárul fel egy-egy nagyon ritka, rendkívüli 
alkalommal. Ezzel Jézus meg akarja erősíteni övéit a szürke hétköznapokban való helyt-
állásra. Soha ne felejtsék el: Mesterük, a názáreti vándorprédikátor nemcsak valóságos 
ember, hanem valóságos Isten is. Isteni hatalmát azonban most elrejti, urasága egyelőre 
a korlátlan szeretetben látható.

A tanítványok nem építhettek hajlékot fenn a hegyen. Indultak vissza Jézussal a többi-
ekhez. Világosan hallhatták még az Atya kijelentését: Mesterük az Isten Fia, nekik rá kell 
figyelniük, őt kell hallgatniuk. Ő pedig éppen az előzőekben készítette fel őket várható 
halálára és feltámadására. Krisztus halála tehát nem tragikus véletlen, nem kudarc, hanem 
előre tudott, sőt előre elrendelt esemény. Az Atya rendelte így, s a Fiú elvállalta. A kereszt-
halál pedig nem akadály Krisztus útjában, hanem annak fontos mozzanata uralkodásának 
megvalósítása felé. S talán éppen ott a megdicsőülés hegyén mutatta ki Megváltónk az 
Atya előtt a szenvedésre való készségét, ezért is gyönyörködhetett benne az Atya.

Jézus útja a Golgotára vezetett. Hogyan gondolhatja magáról a Mester mai tanítványa, 
hogy neki kereszt nélkül is jár korona?

Uram!
„Hála neked, Jézusom, hogy szenvedtél e világért. Magadra vetted a világ minden bűnét. 
Hordoztad a világ minden nyomorúságát. Alázatosan és ártatlanul szenvedtél. Engedel-
mesen és panasz nélkül szenvedtél. […] Állj mellém, Jézusom, a szenvedésben. […] Segíts 
elhordoznom a szenvedést. Segíts engedelmesen és panasz nélkül szenvednem. Segíts, 
hogy hozzád meneküljek a szenvedésben.” Ámen. (EÉ 725. o.)
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Január 27. [A gazda] így felelt egyiküknek: „Barátom, nem bánok veled igazságtala-
nul: Nem egy dénárban egyeztél-e meg velem? Vedd, ami a tied, és menj 
el. Én pedig az utolsónak is annyit akarok adni, mint neked. Hát nem 
szabad nekem azt tennem a javaimmal, amit akarok? Vagy a te szemed 
azért gonosz, mert én jó vagyok? ( Mt 20,13–15)

Jézus példázatai kimeríthetetlen, csodálatos gyöngyszemek, teológiai kincsesbányák. Isten 
országáról, a mennyei Atya akaratáról szólnak. Nem a mindennapokról, mondanivalójuk 
sokszor éppen ott van, ahol az elmondott történet különbözik a földi valóságtól.

A szőlősgazda – maga az Isten – hűséges munkára, szolgálatába hív mindnyájunkat. 
Személyesen szólít meg mindenkit. Boldog az az ember, akit élete elején, idejekorán elér. 
Ám a nap többi szakaszában is „kimegy az élet piacára” munkásokért. Talán a szőlőjében 
nincs is annyi dolgos kézre szükség. Ő viszont azt akarja, hogy az ácsorgó és hivalkodó 
emberek életének is értelme legyen. Meg is ígérte mindnek: „…ami jogos, megadom 
nektek.” ( 4. vers)

A nap végén rendelkezett a napszám kifizetéséről. Jöttek az elsők, akik az egész nap 
terhét hordozták. Megkapták a megígért napszámot. Meg is voltak elégedve mindaddig, 
amíg ki nem derült, hogy az egyetlen órát dolgozó utolsók is ugyanannyit kapnak. Ekkor 
kezdtek zúgolódni a gazda ellen.

Isten válaszából megtudhatjuk, hogy ő nem az emberi mérték szerint igazságos. Ő 
mindenkinek ugyanazt adja, az üdvösségben nem lesznek különbségek. Egyformán a 
teljességet kapja az is, aki egész életében neki szolgált, s az is, aki „részmunkaidőben”, 
aki az utolsó órában hallotta meg munkába hívó szavát.

S ezt a kiegyenlítődést munkálja itt e földön is. Olyan, mint az édesanya, aki egyformán 
szereti gyermekeit, de a beteggel vagy az újszülöttel többet törődik. Urunk pedig enyhíteni 
akarja azokat a különbségeket, melyek ezen a földön ember és ember között kialakultak. 
Az Isten nélküli világ azt kiáltja: „szemesnek áll a világ, hadd hulljon a férgese!” Isten 
népe pedig foglalkozik az út szélére sodortakkal, az árvákkal és hontalanokkal. Többet 
tesz értük, mint ami igazságos, mert így tanulta mindnyájunk Gazdájától.

Jézus méltányosságot, az üdvösség rendjének elfogadását várja hűséges munkásaitól. 
S biztatja az ácsorgó munkanélkülieket: az utolsó órában is van munkásfelvétel!

Uram!
Köszönöm azt a kegyelmet, hogy szolgálatomat egyáltalán elfogadod. Segítsd szeretnem 
s elfogadnom azokat, akik nálam régebben vagy csak az utolsó órában álltak munkádba! 
Ámen.
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Január 28. Jézus […] meglátott egy embert ülni a vámnál, akit Máténak hívtak, és 
így szólt hozzá: „Kövess engem!”Az felkelt, és követte őt. ( Mt 9,9)

Máté vámszedő volt. Nem volt becsülete az emberek szemében, mert kiszolgálta a gyűlölt 
római hatalmat. S ki tudja, tisztakezű volt-e vagy sem, a kiszabott vám összege mennyire 
volt jogos, s mennyi jutott abból saját zsebébe?!

Nem tudjuk, Máté találkozott-e már előzőleg Jézussal. De bizonyosan hallott róla, 
csodáiról, hatalommal elmondott, tömegeket vonzó igehirdetéséről. Most azonban Jézus 
megállt előtte, követésére hívta. Máté pedig felkelt és követte őt. Ebben a néhány szóban 
benne van az egész történet, Máté evangélista elhívásának története.

Máté felkelt, és követte Jézust. „Hősiesség kell ehhez? – kérdezi Rónay György. – Ahhoz 
kell hősiesség, hogy valakit hívjanak, és ne menjen, hogy valaki ne keljen fel, és ne kövesse 
az Urat, ha megáll előtte, és megszólítja. Mi hősiesség van abban, ha a gyerek odamegy 
az apjához, amikor hívják? Abban van inkább a hősiesség, ha a hívásra hátat fordít az 
apjának, ellöki az apja karját, és nekivág egymaga az irdatlan bozótnak.”

Akkor mi miért nem követjük Jézust? Kikísérjük a kapuig, s ott elbúcsúzunk tőle: „Isten 
veled, kedves Jézus! Ha megint erre jársz, kopogj be hozzánk!” – s visszaülünk az asztal-
hoz, az aggódások és a félelmek asztalához, úrvacsoravétel után nehéz természetünkhöz, 
önzésünkhöz, előítéleteinkhez.

Mennyire más Jézus követése! Hiszen ő a jó Pásztor, aki elhívásával besorolt nyájába. 
Ő vezeti juhait, „előttük jár, és a juhok követik, mert ismerik a hangját” ( Jn 10,4). Aki Jézust 
követi, bizalommal mindig rá hallgat. Lába nyomába lépve nem tévedhet el. Örömmel 
sajátítja el a nyájhoz tartozás belső rendjét, s igyekszik megvalósítani mindenki irányában 
a szeretetet és a békességet.

Igaz, pásztorunk nem mindig járt az élet napos oldalán. Keresztet hordozott, s ugyan-
erre szólítja fel követőit is. A kereszt hordozásához elszántság kell, önkorlátozás. A kereszt 
az a feladat, melyet önként vesz fel magára Jézus követője, az Isten ügyéért, Isten kicsinye-
iért. Aki azonban egyre jobban megismeri őt, erőt kap a mindennapi Jézus-követéshez, 
még a kereszthordozáshoz is.

Uram!
Köszönöm, hogy követésedre hívtál. Lábad nyomába lépve könnyebb eligazodnom a 
mindennapokban. Nélküled eltévednék az életúton. Kérlek, segíts célhoz érkeznem. Állj 
mellettem akkor is, amikor vállalt keresztem nehezen viselem. Ámen.
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Január 29. Így szólt Jézus: „Nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, hanem a 
betegeknek. […] Mert nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem 
a bűnösöket.” ( Mt 9,12–13)

Az elhívott Máté megterítette asztalát Jézus és tanítványai számára. Ott ültek Máté barátai 
is, a vámszedők és a bűnösök. Jézus pedig mindnyájukkal közösséget vállalt, amikor leült 
velük egy asztalhoz.

Jézus helyét, az asztalfőt biztosan a boldog házigazda jelölte ki vendégének. Így ő 
onnan válaszolt az arra járó, magatartását mélyen elítélő farizeusoknak: „Miért eszik a ti 
mesteretek vámszedőkkel és bűnösökkel együtt?” ( Mt 9,11) A farizeusok magukat igazaknak 
tartották, elnéztek mindenki más feje felett. Vakságukban nem látták, hogy nekik éppen 
úgy szükségük van Jézus kegyelmére, mint az asztal körül ülőknek. Ők fogják Jézust 
keresztre is juttatni, mert azt hitték, meg kell tőle tisztítani az Isten népét. Mindezzel 
kizárták magukat az Isten kegyelméből. Urunk, az áldott orvos pedig csak azokat a bete-
geket gyógyítja, akik tudják magukról, hogy betegek. Ahogyan az egészségesek elkerülik 
az orvosi rendelőt, az „igazak” pedig a bűnösöket és a „bűnösök barátját” is.

Különös a bűnösök asztaltársasága. Elképzelhető, hogy nem is a vándorkereskedők 
megvámolása volt Máté hivatala. Talán a Genezáret tavának felügyelője volt, s a halászok 
a kifogott halak után neki fizették az adót. Jézus tanítványai közül a két testvérpár, Péter 
és András, Jakab és János halászok voltak. Lehet normális kapcsolat a pénzbegyűjtő és a 
halász, főnök és beosztottja között? „A vámos mindig többet kér!” – vádolhatták Mátét 
a halászok. „Amazok pedig eltitkolják a zsákmány egy részét, megkárosítanak!” – gon-
dolhatta Máté. Így volt, vagy sem, nem tudjuk. Amit tudunk, hogy Jézus előszeretettel 
ülteti egymás mellé a perlekedő szomszédokat, az anyóst és a menyét, a főnököt és a 
beosztottját, a különböző felekezetekhez tartozókat, sőt a különböző nyelvet beszélőket. 
S azt akarja, hogy az egymás mellé ültetett bűnösök egymásnak békejobbot nyújtsanak: 
„Legyen békesség köztünk mindenkor!”

Ezt pedig nemcsak akarja, de munkálja is. Máté otthonának fehér asztala az úrvacsora-
osztásra emlékeztet. Ott is Jézus ül az asztalfőn, s az asztalon, az úrvacsora oltárán ő maga 
az étel és az ital, teste és vére által az asztalnál ülők számára ő oszt bűnbocsánatot. Akit 
Urunk kegyelmébe fogadott, az megbékél szomszédjával. Csak az elnyert bűnbocsánat 
erejével tudunk egymásnak megbocsátani.

Uram!
Gyűjtsd össze híveidet, és tedd eggyé őket, amint a gabonamagokat is összegyűjtötted a 
kenyérben, és eggyé lettek. Ámen. (Ősegyházi imádságból)
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Január 30. Jézus mondta: „Hasonló a mennyek országa a szántóföldben elrejtett 
kincshez, amelyet az ember, miután megtalált, elrejt, örömében elmegy, 
eladja mindenét, amije van, és megveszi azt a szántóföldet. Hasonló a 
mennyek országa a kereskedőhöz is, aki szép gyöngyöket keres. Amikor 
egy nagy értékű gyöngyre talál, elmegy, eladja mindenét, amije van, és 
megvásárolja azt.” ( Mt 13,44–46)

Már gyermekkorban kezdtük a „kincsgyűjtést”, teleraktuk zsebünket színes üvegcsere-
pekkel, görbe szögekkel, használt bélyegekkel Nem is értettük, miért dobálta a szemétbe 
mindezeket édesanyánk. Később mások lettek fontosabbak, aláírások híres emberektől, 
könyvek, egy jó szerszám, kerékpár… Közben szellemi kincsekre is törekedtünk, eredmé-
nyes vizsgára, élményt jelentő múzeumlátogatásra, tartalmas kirándulásra.

Embertársaink közül sokan a vagyongyűjtést tartják életük értelmének. Jóllehet is-
merik a közmondást: „Nem mind arany, ami fénylik!” Talán azt is tudják, hogy a kincs 
csalóka és mulandó. Csalóka, mert boldogságot ígér, de nem adja meg. Mulandó, mert a 
tolvajokon kívül gazdasági válságok is veszélyeztetik. Őrzése sokba kerül. Falat épít olykor 
még a tulajdonos és szerettei közé is.
Legtöbben az emberi kapcsolatokat tartjuk legfőbb kincsünknek: édesapánk biztató te-
kintetét, édesanyánk simogató kezét, választott párunk mosolyát, gyermekeink, unokáink 
csillogó szemeit. Ezekért Teremtőnknek tartozunk hálával. Tőle kaptuk, s neki adjuk vissza 
őket, amikor egyiket-másikat elrabolja a halál.

Jézus példázatában ezen felül arra biztat minket: „legyen kincsetek az Isten országa 
s minden, ami vele összefügg”. Az ige, Urunk hirdetett és írott szava, mely soha el nem 
évül. Törvénye, mely rendet szab teremtett világának, s megáldja azokat, akik akaratát 
keresik. Irgalmát hirdető, szeretetét gyakorló evangéliuma, a legsötétebb szívet is hófehérré 
mosó isteni kegyelem. Isten országa azt jelenti, hogy enyéimmel együtt helyem van a nap 
alatt s a mennyben. Ezt kínálja Jézusunk. Érdemes kiejteni kezünkből a mulandó kincset, 
s megragadni a felkínált maradandót. Sürgessen erre Kosztolányi Dezső panaszkodása:

…nincs meg a kincs, mire vágytam,
a kincs, amiért porig égtem.
Itthon vagyok itt e világban,
s már nem vagyok otthon az égben.
(Boldog szomorú dal)

Uram!
Köszönöm szeretteim mosolyát és hűségét. Köszönöm a munkámmal megszolgált fize-
tésemet. Segíts abban, hogy a pénzt csak eszköznek tekintsem szükségleteink fedezésére. 
Ne engedd, hogy feleslegesen halmozzam. Ne engedd, hogy a vagyon elválasszon szeret-
teimtől vagy tőled. Légy te magad a legfőbb kincsem! Ámen.
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Január 31. Jézus mondta: „Hasonló a mennyek országa a szántóföldben elrejtett 
kincshez, amelyet az ember, miután megtalált, elrejt, örömében elmegy, 
eladja mindenét, amije van, és megveszi azt a szántóföldet. Hasonló a 
mennyek országa a kereskedőhöz is, aki szép gyöngyöket keres. Amikor 
egy nagy értékű gyöngyre talál, elmegy, eladja mindenét, amije van, és 
megvásárolja azt.” ( Mt 13,44–46)

Jézusnak ez a két példázata egyszerre igaz. Van, aki a szántó-vető parasztemberhez hason-
lóan váratlanul bukkan rá a kincsre, az Isten országára. A kereskedő pedig hosszú, türel-
mes keresés után találja meg az igazgyöngyöt. A megtalálásnak tehát nincs mindenkire 
érvényes receptje.

A Szentírás, az egyháztörténelem s mindennapjaink szereplői között bőven akadnak 
olyanok, akik nem keresték sem az Istent, sem országát, akikből azonban az Istentől ve-
zérelt „véletlen” szerencsés megtalálót formált. Az történt, amiről Ézsaiás prófétát idézve 
Pál apostol így írt: „Megtaláltak azok, akik engem nem kerestek, megjelentem azoknak, akik 
nem tudakozódtak utánam.” ( Róm 10,20) Gondolhatunk a samáriai asszonyra, aki Jákób 
kútjánál találkozott a pihenő Jézussal. A beszélgetés során az asszony felismerte benne 
a Messiást, lelkes bizonyságtétele és Jézus jelenléte folytán pedig a városból sokan hitre 
jutottak. Addig nem ismerték Jézust, azután pedig ezt vallották: „…tudjuk, hogy valóban 
ő a világ üdvözítője.” ( Jn 4,42)

Voltak s vannak olyanok is, akik hosszú ideig keresik lelkük békességét s magát az Istent. 
Erre a keresésre számos helyen biztat is a Szentírás: „Keressétek az Urat, amíg megtalálható!” 
( Ézs 55,6) A megtalálást is megígéri: „Megtaláltok engem, ha kerestek […].” ( Jer 29,13) Ám 
eljöhet az eredménytelen keresés ideje is: „Kerestek majd engem, de nem találtok meg […].” 
( Jn 7,34) A hosszan keresők s boldog megtalálók között az öreg Simeonra gondolhatunk, 
vagy Anna prófétanőre ( Lk 2,25–38). Mindketten boldogan vették karjukba az újszülött 
Jézust, s áldották az Urat a beteljesedett találkozás miatt.

A két példázat a végén rímel egymásra. A szántóvető is, a kereskedő is „eladja minde-
nét”, s az egyik a kincset rejtő szántóföldet vásárolja meg, a másik pedig a megtalált igaz-
gyöngyöt. Egyik sem sajnálja mindenét odaadni érte. Mindkettő átéli, hogy az odaadott 
értéknél többet kapott, mulandó helyett maradandót, ideig-óráig való helyett örökkévalót. 
A megtalált kincs Ura nem marad adósunk!

Uram!
Életem felejthetetlen pillanata volt, amikor téged megtaláltalak. Senkim sem volt, s te 
mindenem lettél! Elrejtőzött Isten voltál, Atyámmá lettél a Krisztusban. Odaadom neked 
képességeimet, használj szándékod szerint. Áldalak azért, hogy szolgálhatlak! Ámen.      
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Február 1. Jézus mondta: „Hasonló a mennyek országa ahhoz az emberhez, aki jó 
magot vetett a szántóföldjébe. De amíg az emberek aludtak, eljött az 
ellensége, konkolyt vetett a búza közé, és elment.” ( Mt 13,24–25)

A mennyek országának magvetője maga az Isten. Az éjszaka folyamán ellensége veti az 
ártalmas gyomnövényt: a konkolyt. Ez az ellenség pedig az Ádámot és Évát elcsábító kí-
gyó, az Isten ellen fellázadt angyal, akinek ezért villámként kellett lezuhannia az égből 
( Lk 10,18). Az Újszövetség sátánnak nevezi. Ő az, aki a pusztában negyven napig böjtölő 
Jézust is megkísértette, el akarta téríteni küldetésétől. Ő az, akinek rostájára a tizenkét 
tanítvány is felkerült, de közülük egyedül Júdást kerítette véglegesen hatalmába. Fárad-
hatatlanul munkálkodik, eszközeiben sem válogat.

A példázat szerint gyomot vet a már jó maggal bevetett talajba. Ahol az Isten mun-
kálkodik, ott mindig megjelenik ellensége is. Szinte egyszerre folyik a kétféle magvetés. 
Megszólal a templom harangja, s a kocsmából is kihallatszik a „víg muzsikaszó”. Ádám 
és Éva az Isten szájából hallotta: a kert közepén álló fának gyümölcséből „nem ehettek, 
ne is érintsétek, mert meghaltok” ( 1Móz 3,3). A kígyó pedig az első adódó alkalommal 
meghazudtolta Isten szavát: „Dehogy haltok meg! […] olyanok lesztek, mint az Isten […].” 
( 1Móz 3,4–5) Az eredményt jól ismerjük. Az ember azt a javaslatot fogadja el, amelyik 
vonzóbb, amelynek teljesítése könnyebb. Ám vagy az egyikre hallgatunk, vagy a másikra. 
Aki az Isten ellenségére hallgat, hátat fordít teremtő Urának.

Urunk szántóföldjén a „tiszta búza” között – alapigénk szerint – „megmutatkozik” a 
konkoly is. Sajnos sokszor az ellenkező arányt is tapasztaljuk: a sok konkoly között csak 
itt-ott látszik a haszonnövény. Mintha a gyom lenne az Isten kertjének édes gyermeke, 
s a búza a mostoha. Mintha egyre inkább kisebbségbe kerülne Isten népe az emberek 
között. Hiszen előnyösebb és könnyebb a nagyobb, az erősebb csoporthoz tartozni, mint 
a kevesekhez. Természetesen ezt maga Jézus is látta, s ezért kérdezte: „…amikor eljön az 
Emberfia, vajon talál-e hitet a földön?” ( Lk 18,8)

Uram!
Aggódunk egyházunk, gyülekezetünk holnapjáért! „Sokan nem járnak többé teveled”, 
azt gondolják, érvényesülni csak nélküled s a tömeggel együtt lehet. Segíts, hogy ne 
szűnjünk meg buzgón imádkozni értük. Adj több szeretetet szívünkbe, hogy sikerüljön 
visszahívnunk őket a te közeledbe. Jó nekünk ott lenni, ahol te vagy. Adj felelősséget 
belénk minden hiányzóért! Ámen.
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Február 2. A szolgák erre megkérdezték: „Akarod-e, hogy kimenjünk, és összeszedjük 
a konkolyt?” Ő azonban így válaszolt: „Nem, mert amíg a konkolyt szed-
nétek, kiszaggatnátok vele együtt a búzát is. Hadd nőjön együtt mind a 
kettő az aratásig […].” ( Mt 13,28–30)

Az Isten teremtett világának szépsége többek között sokféleségéből fakad. Nincs két pon-
tosan egyforma levél a fákon, mint ahogyan nincs két egyforma emberi arc sem. Hason-
lítunk egymásra, mégis különbözünk. Mi, európai emberek úgy látjuk, a távol-keletieket 
nem lehet egymástól megkülönböztetni. Ők pedig rólunk mondják: „Mind egyformák 
vagytok!” Minél jobban ismerünk valakit, annál inkább látjuk egyéni vonásait is.

Isten népe is olyan, mint a vadvirágos tarka rét. S ez a sokféleség a Teremtő szándé-
kából fakad. A választott nép is befogadott tagjai közé „idegeneket”, a jerikói Ráhábot, 
a moábita Ruthot, akik Dávid király felmenői lettek, s így bekerültek Jézus családfájába. 
Jézus körül is megjelentek a vallási és népi határokon túlról érkezők, a napkeleti bölcsek, 
a kapernaumi százados. A keresztet cipelő cirénei Simon afrikai volt, fekete bőrű lehetett. 
Megváltónk egyiket sem tessékelte el közeléből, de a nyilvánvaló bűnösöket sem.

Honnan van Isten népében ez az állandóan felbukkanó tisztogatási szándék? „Akarod, 
hogy összeszedjük a konkolyt? Bízd ránk, Urunk! Nagyon jól tudjuk, kiket kell kigyomlál-
nunk néped soraiból. Kik a szemforgató farizeusok, az álarcot viselő álkegyesek közöttünk! 
Megtisztítjuk egyházadat az oda nem valóktól!”

Isten azonban visszatartja szolgáit. A kegyelmi idő még tart. Az ítélet, az aratás ideje 
még nem érkezett el. Senkinek sincs joga azt siettetni. Örülnünk kell, hogy türelemmel 
vár ítéletével az Isten!

A konkoly kiszaggatásának tilalma azt is jelenti, hogy az ítélet egyedül az Isten joga. 
„Ne ítéljetek […]!” – figyelmeztet minket Jézus ( Mt 7,1). Minden ítélkező saját csapdá-
jába eshet, mert kiderülhet róla, hogy amiben a másik embert elmarasztalja, ő maga is 
vétkes. Ha pedig önmagunkat sem tudjuk igazságosan megítélni, hogyan mondhatnánk 
hiteles ítéletet bárki másról? Senkiről sem tudjuk megállapítani, búza-e vagy konkoly, 
ezért helyrehozhatatlan károkat okoznánk. Az ítéletet arra az Istenre kell bíznunk, aki 
„igazságosan ítél” ( 1Pt 2,23)!

Uram!
Imádkozom Reményik Sándor szavaival (Ne ítélj):

Istenem, add, hogy ne ítéljek –  Istenem, add, hogy ne ítéljek.
Mit tudom én, honnan ered,  […]
Micsoda mélységből a vétek,  Mi olyan együgyűn ítélünk
Az enyém és a másoké,  S a dolgok olyan bonyolultak.
Az egyesé, a népeké.  […]

Köszönöm, hogy az ítélet joga nem az enyém! Ámen.
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Február 3. Jézus mondta: „Kiment a magvető vetni. Vetés közben némelyik mag 
az útfélre esett, és eltaposták, vagy megették az égi madarak. Némelyik 
a sziklás földre esett, és amikor kihajtott, elszáradt, mert nem kapott 
nedvességet. Némelyik a tövisek közé esett, és amikor vele együtt felnőttek 
a tövisek is, megfojtották. Némelyik pedig a jó földbe esett, és amikor 
felnövekedett, százszoros termést hozott.” ( Lk 8,5–8)

Jézusnak a magvetőről szóló példázatát olvasva azonnal feltűnik, hogy az ilyen magvetés 
már a múlté. Ma csak virágmagot és zöldséget veteményeznek kiskertjükben kézzel az 
emberek. Kint a határban vetőgépek dolgoznak, s a mélyszántással és gyomirtással jól 
előkészített talajba adagolják a vetőmagot. Igaz, a legkorszerűbb mezőgazdaság sem tudja 
garantálni a bő termést, hiszen a kikelt növényt megtizedelheti a szárazság, elöntheti az 
árvíz, tönkreteheti a késői fagy vagy a jégeső. A gabona a szabad ég alatt „alszik” az ara-
tásig. A mindennapi kenyér ma is Urunk kezében van, s a korszerű gazdálkodás mellett 
sem felejthetjük el imádságra kulcsolni kezünket.

A példázatban szereplő magvető pazarlónak tűnik. Nem szedegette ki a köveket a talaj-
ból, nem irtotta ki a töviseket sem, s azt sem értjük, hogyan vethet a letaposott útszélre, 
ahol a mag a madarak zsákmánya lesz. Milyen gazdaság tudja elviselni ezt a gondatlan-
nak tűnő munkát? Óriási ráfizetés bárkinek ilyen mértékű szemveszteséggel dolgoznia!

Bármennyire is hihetetlen, ez a „pazarló magvető” maga Jézus! Nagyvonalúsága a 
Teremtő nagyvonalúsága. Ahol élet születéséről van szó, ott az Isten nem szokott fukar-
kodni. Gondoljunk a gyümölcsfák tavaszi virágzására, egy-egy fán megszámlálhatatlanul 
sok a virág. Ám ha csak minden tizedik vagy huszadik virágból lesz termés, az alatt is 
roskadni fog a fa. A Teremtő bőkezűen bánik a virágok szirmaival, a virágpor szemcséinek 
milliárdjaival – a jó gyümölcstermés érdekében.

Jézus, a magvető ebben a példázatban az igehirdetésről beszél. „A mag az Isten igéje” 
( 8,11) – mondja. S ő maga meg az ige hirdetésére akkor és később elküldött tanítványai 
mind pazarlóan vetik az igét. Hiszen ő semmit sem sajnál azoktól, akiket szeret. Ezt tartja 
természetesnek. Ismeri a veszteséget, de örül a jó talaj termésének is.

Uram!
Nem tudom megszámolni, hány igehirdetést hallottam életemben. Sokszor éppen azt 
hallottam, amire legjobban szükségem volt: biztatást a jóra, bátorítást utadon való já-
rásra. Máskor alvó lelkiismeretemet ébresztetted. Sokat pazaroltál rám. Segíts bőséges 
termésre! Ámen.
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Február 4. Jézus mondta: „A példázat pedig ezt jelenti: A mag az Isten igéje. Akiknél 
az útfélre esett, azok meghallották az igét, de azután jön az ördög, és 
kiragadja szívükből, hogy ne higgyenek, és ne üdvözüljenek.” ( Lk 8,11–12)

Jézus a tanítványainak magyarázta példázatát, noha nekik ismerniük kellett volna annak 
értelmét. Most ők hallgatják Jézus igehirdetését, de nincs messze az idő, amikor kiküldi 
őket „széles e világra”, s akkor ők végzik majd a magvetést.

A mag az Isten igéje. Isten szava tehát, általa teremtette a világot, minden teremt-
ményét, végül az embert. A „képére és hasonlatosságára” alkotott embert szavával meg 
is szólította. Azóta is „…sokszor és sokféleképpen szólt Isten az atyákhoz a próféták által, 
ezekben a végső időkben a Fia által szólt hozzánk […]” ( Zsid 1,1–2).

Ma is szól az Isten. Leírt szavait a Szentírás tartalmazza. A mai magvetők elolvassák az 
Írást, a benne foglaltakkal foglalkozva a Szentlélek segítségéért tusakodnak, s ezek után 
folyik a magvetés, élő szóval hirdettetik Isten igéje. Az elvetett mag egy része „az útszélre” 
esik, részben a járókelők talpa alá kerül, részben a madarak zsákmánya lesz.

A különböző „talaj” az emberi szív. A keményre taposott útfél a keményszívű igehall-
gató. Aki megelégszik azzal, hogy csak hallgatja az igehirdetést. Hallgatja, mert „havonta 
egyszer kötelező”, vagy csupán illendő. Ám keményszívű, s a hallottakkal nem törődik. 
Eszébe sem jut, hogy az élő Isten meg akarja szólítani őt. Megesik, hogy néhány aranymon-
dást megtanul. Elférnek a fejében sok más költői idézet között. Ám szíve elzárkózik előlük.

Persze a letaposott talaj nagyon kemény. S a lesben álló madár nagyon gyorsan lecsap 
a könnyű zsákmányra. Luther Márton „fehér ördögnek” nevezi ezt a madarat, „aki nem 
durva bűnökkel támad, hanem hitetlenséggel”. Szívesen környékezi meg az Isten igéjé-
nek magvetése után a hazafelé tartókat. Nem beszél sokat, elegendő ismételnie: „Most 
még nem kell komolyan venned, amit hallottál! Ráérsz, bőven van még időd!” Egy gyors 
röppenés, s a talajra hullott mag máris a „madár” csőrében végzi.

Biztos, hogy csak a többiek hordoznak ilyen kemény szívet? Csak másoké ilyen? 
Mennyire kemény a miénk?

Uram!
Bocsásd meg, hogy sokszor felületesen hallgattam igédet. Válogattam az igehirdetők között 
vagy igéd között. Ami tetszett, elfogadtam, ami nem, elutasítottam. Segíts, hogy ellene 
mondjak az ördögnek és minden hazugságának. Juttasd eszembe, amit tőled hallottam, 
segíts, hogy szívemig jusson szavad! Ámen.
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Február 5. Jézus mondta: „A példázat pedig ezt jelenti: A mag az Isten igéje. […] 
Akiknél a sziklás földre esett, azok amikor hallják, örömmel fogadják az 
igét, de nem gyökerezik meg bennük: ezek hisznek egy ideig, de a meg-
próbáltatás idején elpártolnak.” ( Lk 8,11.13)

Megtörtént a magvetés. A sekély talajban kikelt a mag, ám gyenge gyökere nem tudott 
mélyre hatolni, a szikla ezt megakadályozta. Nedvesség sem igen akadt, az is mélyen be-
szivárgott a kövek között, vagy elpárolgott a szikrázó napsütésben. S a kis növényt éppen 
az éltető napsütés szárította ki. Elpusztult, termést nem hozott.

A különböző „talaj” a különböző emberi szív. A sziklás talaj a könnyen lelkesedő, 
mindent vállaló és gyorsan lecsillapodó embert példázza. Azt, aki „örömmel fogadja az 
igét”, helyesel és lelkesedik. Mindenben igazat ad az Istennek. Ígéreteket fogalmaz meg, 
másokat is szolgálatok vállalásra buzdít. Ám lelkesedése csak szalmaláng, alig lobban fel, 
máris hamvába hull. Kitartása nincs. A legkisebb megpróbáltatás alatt könnyen-gyorsan 
mindent elfelejt, Isten szavát éppúgy, mint saját harsány ígéreteit.

Jézus körül számosan akadtak ilyenek. Az ötezer jóltartása után hatalmas tömeg követte, 
de amikor a mennyei kenyeret kínálta, hátat fordítottak neki. Egy írástudó így szólította 
meg: „Mester, követlek, akárhová mégy.” ( Mt 8,19) Amikor azonban meghallotta, hogy „az 
Emberfiának nincs hova fejét lehajtania”, továbbállt. Leginkább Péter esete illik ide, aki a 
tanítványok között az első volt lelkesedésben és ígéretekben. Jézus elfogatása estéjén még 
buzgón fogadkozott: „Uram, kész vagyok veled menni akár a börtönbe vagy a halálba is!” 
( Lk 22,33) „Ha meg is kell halnom veled, akkor sem tagadlak meg.” ( Mt 26,35) Heveske-
désében még kardját is előrántotta Mestere védelmében, de a főpap udvarán háromszor 
tagadta meg Jézust.

Nem véletlen, hogy a feltámadott Jézus szemrehányás vagy felelősségre vonás helyett 
háromszor tette fel neki a kérdést: „Simon, Jóna fia, szeretsz-e engem?” ( Jn 21,16). Jézus 
nagyon jól tudta, hogy sziklazúzó pöröly vagy hegyeket hasogató földrengés erejénél 
sokkal erősebb megbocsátó szeretete. Csak ez a szeretet töri össze az ellenálló kőszívet. 
Ez a szeretet vezet önvizsgálatra, roskaszt térdre, s formálja ajkunkon a könyörgés szavát: 
„Uram, irgalmazz! Krisztus, kegyelmezz! Uram, irgalmazz!”

Uram!
Ma bocsánatodért könyörgök, de nem csak elkövetett vétkeim miatt. Hűséges követést 
ígértem neked, mégis mások után indultam el. Sok segítséggel tartozom enyéimnek is, 
akik számítottak rám, de hátat fordítottam nekik is. Hamvukba hullt fogadkozásaim terhe 
alól egyedül te szabadíthatsz meg! Könyörülj rajtam, Uram! Ámen.
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Február 6. Jézus mondta: A példázat pedig ezt jelenti: „A mag az Isten igéje. […] 
Akiknél a tövisek közé esett, azok hallották az igét, de mikor elmennek, 
az élet gondjai, gazdagsága és élvezetei megfojtják azt, és nem érlelnek 
termést.” ( Lk 8,11.14)

Megtörtént a magvetés. Ígéretes volt az első időszak, kicsírázott a mag, gyökeret és leve-
let hajtott. Az elhanyagolt talajban kikeltek a gyomnövények, a tövisek is. Elszívták a jó 
magból kikelt növény elől a talaj erejét és a nedvességet, eltakarták a napfényt. Erősebb 
volt a gyökerük, megfojtották, tönkretették a magvető vetését.

A különböző talaj a különböző emberi szív. A tövises talaj a mindent birtokolni akaró, 
az életet habzsoló, a mának élő embert jelenti. Akinek soha nem elég, amije van, s ösz-
szeroskad, amikor valamit elveszít. Az Isten kegyelménél, a vele való kapcsolat öröménél 
mindig fontosabb a „van” és a „nincs”. Ha nincs, akkor a hiány foglalkoztatja állandóan, 
ha van, akkor annak őrzése, megtartása, sőt gyarapítása foglalja el a gondolatait reggeltől 
estig. S akkor még nem is szóltunk az evés és ivás élvezeteiről, a mámorról és a testiség 
zsákutcáiról… Szívós, erős tövisek ezek, a meghallott igét – sajnos – könnyen megfojtják.

Jól látja Jézus, hogy az élet gondja éppúgy fojtogató tövis, mint a gazdagság! Már az 
Ószövetségben olvashatjuk ezt az imádságot: „Se szegénységet, se gazdagságot ne adj nekem! 
Adj annyi eledelt, amennyi szükséges, hogy jóllakva meg ne tagadjalak, és ne mondjam: Kicso-
da az Úr? El se szegényedjek, hogy ne lopjak, és ne gyalázzam Istenem nevét!” ( Péld 30,8–9)

Egy ifjú Jézustól az örök életről kérdezősködött, de tanácsára mégsem hallgatott. A 
vagyonához ragaszkodott, mennyei kincsek nem érdekelték. Jézus szomorúan nézett a 
távozó után: „Milyen nehezen mennek be az Isten országába azok, akiknek vagyonuk van.” 
Utána tanítványai kérdésére hozzátette: „Ami lehetetlen az embereknek, az Istennek lehet-
séges.” ( Lk 18,24.27) Vannak tehát csodák. A gazdag ember képtelen kitépni „töviseit”, 
Isten azonban megteheti, s az élet viharával és kegyelme erejével gyomtalaníthatja az 
emberi szívet. S az ember gazdagsága pedig, ami addig elválasztotta Urától, az Isten szol-
gálatának eszköze lesz.

Uram!
Köszönöm, hogy gondod van földi életemre, ugyanakkor igéddel hívsz országodba. 
Eredménnyel áldod meg mindennapi munkámat, és földi javakat is ajándékozol csupa 
kegyelemből. Tarts vissza attól, hogy azok fontosabbak legyenek számomra nálad. Ne 
engedd, hogy az anyagiak szeretete és féltése elfojtsa szívemben mindazt, ami hozzád 
köt. Kérlek, őrizz engem közeledben! Ámen.
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Február 7. Jézus mondta: A példázat pedig ezt jelenti: „A mag az Isten igéje. […] 
Akiknél pedig a jó földbe esett, azok igaz és jó szívvel hallgatják az igét, 
meg is tartják, és termést hoznak állhatatossággal.” ( Lk 8,11.15)

A magvető magja, az ige az Isten szeretetének örömhíre, páratlan evangéliuma. Ennek 
hirdetésére hívta el Jézus tanítványait és apostolait is. Ők pedig parancsára „elmentek, 
hirdették az igét mindenütt, az Úr pedig együtt munkálkodott velük” ( Mk 16,20).

Jézus mai szolgái, az igehirdetők jó magot vetnek, hiszen nem gyűlöletet és békét-
lenséget, viszályt vagy halált hirdetnek, hanem mindezek ellenkezőjét, a szeretetet és a 
megbékélést, a megértést és az életet. Hirdetik az ige lényegét: Jézusban maga az Isten 
érkezett közénk. Erre az örömhírre bizony szüksége van a keményre taposott útfélnek 
is, a köves és a tövises talajnak is. Az ilyen talajhoz hasonló szívű emberek önmaguknak 
ártanak legjobban, amikor azonnal elutasítják, vagy később elfojtják az igét szívükben.

A három alkalmatlan, a jó magot be nem fogadó vagy azt később elutasító talaj bemu-
tatása után Jézus beszél a jó földről. A jó földben százszoros termést hoz Isten igéjének 
magvetése. Lehet tehát „igaz és jó szívvel” fogadni az igehirdetést. „Mint a szántóföld, 
amely megtisztogatva, megmunkálva és elkészítve vár – olyan a tiszta, jó szív is. Kitá-
rult és elkészített, e világ gondjaitól megtisztított, hogy Isten igéjének jó talaja legyen.” 
(Luther) Isten igéje pedig nem marad eredmény nélkül. Ahol tisztán és igazán hangzik, 
ott teremnek, ott élnek keresztyének. S a keresztyén az a Krisztus-követő, aki nemcsak 
ennek a világnak a polgára, de az Isten országának is. Aki örömmel hallgatja és megtart-
ja az igehirdetéssel őt megszólító Jézus szavát. Elfogadja a hirdetett bocsánatot, és kész 
testvéreitől is bocsánatot kérni s nekik megbocsátani. Elfogadja Urunk terített asztalát, 
és szívesen teríti meg asztalát testvérei előtt.

A jó talaj és a jó talajban várható gazdag termés érdekében van értelme a bőkezű, sőt 
pazarló magvetésnek. Az áldott Magvető reménységgel tekint munkája eredménye elé.

Uram!
Azt mondod: a jó föld termi meg a várt gyümölcsöt. A jó föld képében nem ismertem 
magamra. Inkább a letaposott, a sziklás, a dudvával teli talajban. Te azonban jó gazda 
vagy! Nem csak a magvetés munkáját végzed, előbb szántasz. Ekéddel feltöröd a kemény 
rögöt, kövektől tisztítod meg, és irtod a tarackot. Még az én életemet is termővé teheted. 
Hasíts belém az ekéddel! Hogy tiszta és jó szívvel keresztyén életgyümölcsöt teremhessek. 
Ámen. (Ordass Lajos után)
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Február 8. [Jézus] betért egy faluba, ahol egy Márta nevű asszony a házába fo-
gadta. […]Márta pedig teljesen lefoglalta magát a sokféle szolgálattal. 
( Lk 10,38.40)

Irigylésre méltó ez a betániai otthon, Mária és Márta hajléka. Lázárt, a harmadik testvért 
Jézus a barátjának nevezte. Sűrűn betért hozzájuk. Az, akinek „nem volt fejét hová lehaj-
tania”, alkalmanként és átmenetileg, otthont talált náluk, s ez nem kevés.

„Mindnyájan tudjuk, hogy az otthon nem csak a falakat jelenti, a megszokott vagy 
megunt tárgyakat, az otthon – menedék. Az az ember, akinek van hová és van kihez 
hazamenni, mindenkor könnyebben viseli az élet konfliktusait, csapásait. Az otthon 
számomra azt jelenti, hogy valaki meghallgat, valaki megvigasztal. Lehet, hogy aki meg-
hallgat, nem mindig és nem mindenben ad nekünk igazat. De az biztos, hogy mindig 
együtt érez, velünk örül és velünk sír.” (Szabó Magda) A három betániai testvér nyitott 
ajtajára, otthonuk pihenést, megbecsülést jelentő szolgálatára Jézusnak szüksége volt.

Jó, hogy Márta – a régi fordítás szavaival – „szorgalmas és sokra igyekvő”. Tisztesség-
nek érezte Jézus látogatását, azonnal felpattant, hozta a frissítő vizet, készítette az étket. 
Tüsténkedett Jézus körül. Erről soha nem állította a Mester, hogy felesleges. De Márta 
esetében ez nyilván több volt, mint „kötelező” vendégszeretet, mint a „szó ne érje a házat” 
elől menekülő sürgés-forgás. Bizonyára volt köszönnivalója Mártának.

Az Isten népe sokszor névtelen, de legtöbbször észre sem vett tagjai a „Márták”. Azok, 
akik éhséget és szomjúságot oltanak, elmaradt szeretetet pótolnak. Ők az árvák és a 
börtönlakók angyalai, Isten földön járó szentjei. Szolgálatuk nélkül több lenne a le nem 
törölt könny, a meg nem hallott sóhajtás, a visszafojtott panasz.

Minden étkezés előtt imádkozza Isten népe a megszokott imádságot: „Jöjj, Úr Jézus, 
légy vendégünk, áldd meg, amit adtál nékünk!” Gyerekszájba illő kérdés: „Miért nem 
vesszük komolyan azt, amit az imádságban kérünk? Miért nincs egy terítékkel több az 
asztalon?” Lehet, hogy ma Jézus szólít fel minket: vedd komolyan az imádság szavait! 
Lásd vendégül azt, akinek nincs terített asztala! Vagy add át az üres terítékre eső ebéd árát 
olyanoknak, akik vendégül látják az éhezőket, és befogadják a hajléktalanokat. Engem 
táplálsz, ha jóllakatod kicsinyeimet! Így tartja ezt Jézus.

Uram!
Megszégyenít Márta készsége, körülötted végzett szolgálata. Restelkedem, hogy soha sem 
sikerült vendégül látnom téged vagy kicsinyeidet. Kérlek, térj be házamba, otthonomba, 
életembe. Ámen.
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Február 9. Volt [Mártának] egy Mária nevű testvére, aki leült az Úr lábához, és hall-
gatta beszédét. […] Ezért előállt Márta, és így szólt: „Uram, nem törődsz 
azzal, hogy a testvérem magamra hagyott a szolgálatban? Mondd hát neki, 
hogy segítsen!” Az Úr azonban így felelt neki: „Márta, Márta, sok mindenért 
aggódsz és nyugtalankodsz, pedig kevésre van szükség, valójában csak egyre. 
Mária a jó részt választotta, amelyet nem vehetnek el tőle.” ( Lk 10,39–42)

Elismerésre méltó Márta hűséges szolgálata. Nem is akárkit, magát Jézust látja vendégül. 
Mindent meg akar tenni a hozzá betérőért. Nem kíméli magát. Mégis, most felesleges a 
sürgölődés!

Nem ő az egyetlen, aki pihenés nélkül dolgozik virradattól napnyugtáig. Városon és 
falun számos férfi és asszony hajtja túl magát, nincs megállása, nincs pihenése. Meg van 
arról győződve, ha megállna, kiürülne zsebe és a kamrája. Őket s mindnyájunkat figyel-
meztet Túrmezei Erzsébet verse (Ha nem teszek semmit sem):

Most nem sietek, most nem teszek semmit sem,
most nem rohanok, csak engedem,
most nem tervezek, hogy szeressen az Isten! 
most nem akarok, 

Ezt tette Márta testvére, Mária. Lekuporodott Jézus lábaihoz, és hallgatta Jézus be-
szédét. Azt tartotta legtöbbnek, amit tőle kaphatott. Elfogadta Jézus szolgálatát. A vele 
eltöltött idő a Jézusra figyelés termékeny csendje, az erőnyerésnek és a feltöltekezésnek 
áldott órái. Nem tétlen szemlélődés ez. Jézus lábainál kerül helyes irányba az életünk. 
Ott vesszük számba Urunk nekünk adott ajándékait, ott nyerhetünk életre szóló elhívást, 
ott születhetnek meg felelős döntéseink.

Márta jól tette, hogy szolgált Jézusnak. Ezt Jézus elismerte, de kifakadásával, dohogá-
sával nem érthetett egyet. Nem engedte meg, hogy Márta glóriát tegyen saját fejére. Nem 
helyesli, hogy bárki közülünk eltúlozza személyének vagy szolgálatának jelentőségét.

Nem Máriától, magától Jézustól kell megtanulnunk, hogy amikor ő jelen van, akkor 
nincs fontosabb a rá való figyelésnél! Nincs olyan vasárnapi program, amely fontosabb 
lehetne az istentiszteletnél, ahol Urunk szólít meg az igehirdetés szavaiban, ahol bocsánata 
hangzik az oltártól. Hiszen „nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely 
Isten szájából származik” ( Mt 4,4).

Uram!
A kísértő folyton a mindennapi kenyérre emlékeztet, el akar téríteni a házad felé vezető 
útról. Azt sugallja, hogy felesleges, sőt kárba veszett idő az, melyet közeledben töltünk. 
Taníts minket pihenni, igéd olvasása közben feltöltekezni, templomod csendjében erőt 
meríteni, téged szóhoz engedni. Készíts fel az életre, adj erőt minden további szolgálathoz! 
Készíts fel a halálra és az örök életre is! Ámen.
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Február 10. [Jézus] így szólt hozzájuk: „Most felmegyünk Jeruzsálembe, és az Ember-
fián beteljesedik mindaz, amit a próféták megírtak. A pogányok kezébe 
adják, kigúnyolják, meggyalázzák, leköpik, és miután megostorozták, 
megölik, de a harmadik napon feltámad.” Ők azonban semmit sem 
fogtak fel ezekből. ( Lk 18,31–34)

Jézus három alkalommal próbálta felkészíteni tanítványait a rá váró eseményekre. Ilyen-
kor elfogatásáról és megkínzásáról, de haláláról és feltámadásáról is beszélt nekik. A 
tanítványok mindezt nem értették. Számukra felfoghatatlan volt, hogy mesterüket saját 
népe fogja kivetni magából, s az ellenség kezébe adni. Magukról sem tételezték fel, hogy 
ők is hasonlóképpen vétkeznek majd ellene. Az egyik harminc ezüstért elárulja, a másik 
ijedtében megtagadja. Elfogatása estéjén pedig valamennyien cserbenhagyják, elfutnak 
mellőle. Ők sem jobbak népüknél…

A tanítványok értetlensége a testi-lelki szenvedés elutasításával magyarázható. Ebben 
egyetért velük a ma embere is, aki nemcsak az életéből, de látóköréből is ki akar küszöbölni 
mindenféle bajt és jajt. Pedig a szenvedés sokszor fontos és szükséges. Az erős szél jelzi és 
hozza az időváltozást: kiűzi a nagyváros rossz levegőjét. A fagy mállasztja szét a sziklát, 
a kagyló kiizzadja az igazgyöngyöt. Végtagjaink izomláza figyelmeztet erőnk határaira, 
egy-egy fájdalom pedig arra, hogy orvoshoz kell fordulnunk, amíg nem késő!

Életünk során sok mindennek éppen az adja meg értékét, hogy megszenvedtünk 
érte. A gyümölcsfáról leszedett gyümölcs, a felépült családi hajlék, a világra hozott és 
felnevelt gyermekek vagy a megszerzett diploma elfeledtetik az értük hozott áldozatot 
és verejtékes munkát.

A tanítványok azt is tudhatták, ami „meg van írva: »Átkozott, aki fán függ«” ( Gal 3,13). 
Irtózhattak még a gondolatától is, hogy Jézust keresztre feszítéssel, nyilvános kivégzéssel 
akarják megbélyegezni. A kereszt számukra „megütközés, a pogányoknak pedig bolondság, 
de maguknak az elhívottaknak, zsidóknak és görögöknek egyaránt, az Isten ereje és az Isten 
bölcsessége” ( 1Kor 1,23–24). A tanítványok csak később értették meg, hogy az Isten kezé-
ben a kereszt gyalázata áldássá lett, Krisztus halála pedig életté vált. Az emberek gonoszul 
cselekedtek vele, Isten azonban ezt jóra fordította.

Uram!
Köszönöm, hogy szereteted hosszabb távú, mint értetlenségem. Köszönöm, hogy tűnő-
désemben sem hagysz magamra. Érteni szeretném áldozatod titkát, elkezdett munkádat 
vidd teljességre bennem! Ámen.

Zaszkaliczky Pal Ahitatos.indd   52Zaszkaliczky Pal Ahitatos.indd   52 2012.11.28.   11:27:052012.11.28.   11:27:05



53

Február 11. [Jézus] megkérdezte tőle: „Mit kívánsz, mit tegyek veled?” Ő így szólt: „Uram, 
hogy lássak.” Jézus ezt mondta neki: „Láss! A hited megtartott.” És azonnal 
megjött a szeme világa, és követte őt, dicsőítve az Istent. ( Lk 18,40–43)

Jézus jól tudta, mi vár rá Jeruzsálemben, mégis önként vállalta a szenvedést. Éppen úton 
volt már a főváros felé, hogy beteljesedjék rajta az Atya akarata, saját szándéka és a próféták 
minden jövendölése. Fontos küldetésben járt, mégis kész volt azonnal megállni, amikor 
egy vak könyörgő kiáltását meghallotta: „Jézus, Dávid Fia, könyörülj rajtam!” ( 38. v.)

Nagyszerű egységben van Jézus gondolkodásában az egész és annak kicsiny részlete. Az 
egész emberiségért megy Jeruzsálembe, de kész megállni egyetlen ember miatt. Amikor 
azt mondja: „Jöjjetek énhozzám […]!” – ez a hívása külön-külön is, de együtt is érvényes 
mindnyájunkra. Mi, emberek az egész kedvéért könnyen elhanyagoljuk a kis részletet, 
nem látjuk az erdőtől a fát, vagy fordítva: a fától az erdőt.

Egy útszélre vetett és lenézett vak koldus kiáltott Jézus után. Micsoda sors volt az övé! 
Mások könyörületéből kellett élnie, kiszolgáltatottként veszekednie sorstársakkal. Még 
az is elképzelhető, hogy a csurranó-cseppenő alamizsna végül a családé lett, s nem is az 
övé! Ez az ember azonban hallott Jézusról, s amikor megtudta, hogy ő közelít:

[…] fölrettent a hangra  Hasztalan mondták néki:
s egy pillanatra Hallgass! Hallgass!
megsejtve a túlvilágot, Nagy irgalmatlan
miként a süketek,  imás jajt lökött föl az égig:
szörnyűt kiáltott,  „Jézus, Dávidnak fia,
nagyobbat, mint a  könyörülj rajtam!”
jerikói trombita:  […]
„Jézus, Dávidnak fia,  
könyörülj rajtam!”  (Sántha György: Bartimeus)

Ezután hangzott el a fent idézett beszélgetés. A vak pontosan megfogalmazta, mit kér 
Jézustól, ő pedig megduplázta ajándékát. A vak visszanyerte látását, és Jézus annak, aki őt 
Dávid fiának, tehát Messiásnak szólította, megtartó hitet is ajándékozott. A meggyógyított 
nemcsak gyógyító Urával találkozott, de Üdvözítőjével is.

Boldog ember az, aki egészségét és üdvösségét Jézustól várja, tőle kapja! Ám még 
boldogabb, aki tudja: nem a csodák miatt hiszünk Jézusban, hanem az üdvözítő Jézus 
miatt a csodákban.

Uram!
Köszönöm, hogy utad megszakítása árán is segítettél egyetlen emberen! Köszönöm, 
hogy volt az én életemnek is olyan pillanata, amikor megálltál mellettem. Köszönöm, 
hogy akkor én voltam számodra a legfontosabb. Akkor vakságomhoz közel járt fényed, s 
meghallottad kiáltásomat. Légy áldott, hogy könyörültél rajtam! Ámen.
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Február 12. […] a farizeusok […] ezt kérdezték tőle: „Talán mi is vakok vagyunk?” 
Jézus ezt mondta nekik: „Ha vakok volnátok, nem lenne bűnötök, mivel 
azonban most azt mondjátok: látunk, megmarad a bűnötök.” ( Jn 9,40–41)

Érzékszerveinket nem szoktuk rangsorba állítani, de talán mégis szemünk, a látásunk 
a legfontosabb. Luther az első hitágazat magyarázatában mindenesetre így fogalmaz: 
„Hiszem, hogy Isten teremtett engem minden teremtménnyel együtt. Ő adta testemet, 
lelkemet, szememet, fülemet […]. ” Ezért szánalomra méltó az, aki vakon született, de 
az is, aki balesetben vagy betegség miatt elveszítette a látását. Bezárult előtte a világ. Bár 
megerősödik a hallása, kifinomul a tapintása és a szaglása, a látást semmi sem pótolja.

Jézus nem gyógyított meg minden vakot, csak néhányat. Azon túl, hogy a meggyógyí-
tottal jót tett, egy-egy tette tulajdonképpen jel volt, jele annak, hogy ő isteni hatalmánál 
fogva harcol a sötétség és annak erői ellen. „Láss!” – ez a felszólítás azt is jelentette, hogy 
nem elég nézni, de látni is kell, mindent észrevenni. Hiszen az akkori hívő izraeliták és 
a mai panaszkodó keresztyének részleges „látóideg-sorvadásban” szenvednek. Sorolják a 
bajt és a veszedelmet, s nem veszik számba életükben a szépet és a jót. Folyton keseregnek, 
s az ördögöt festik a „holnap falára”. Pedig már a zsoltáros is így figyelmeztetett: „…lássá-
tok az Úr tetteit […].” ( Zsolt 46,9) Jézusunk szava pedig „szemgyógyító ír” (lásd  Jel 3,18).

Egyértelmű, hogy akit Urunk a benne való hittel megajándékozott, azt „látóvá” tette, 
addigi vakságát meggyógyította. Ha addig pesszimista volt, nem egyszerűen optimista lett, 
hanem realista, Istenben bízó, reálisan látó és reálisan gondolkodó. Olyan, aki mindig 
látja az egészet és a részleteket is. Aki elfogadja Ura kezéből a rosszat, mert oly sokszor 
elfogadta a jót. Aki örömmel fogadja Isten minden ajándékát, de annak is örül, ha a Gazda 
a másiknak is annyit akar adni, mint neki.

A farizeusok elutasították Jézus gyógyító szándékát. Ők a mindenkori önelégültek, akik 
mással nem, de önmagukkal mindig meg vannak elégedve. Taníthatatlanok, ellenállnak 
Jézus igéjének, amikor ő leleplezi vétkeiket vagy mulasztásaikat. S ők az irgalmatlanok, 
akik soha senkinek nem kegyelmeznek. Jaj nekik, mert magát Jézust hazudtolják meg s 
vetik el maguktól végérvényesen.

Uram!
„Gyógyító igédre szorulok, irgalmas Jézusom. Vak vagyok bűneim látására. Süket vagyok 
ítéleted hallására. Érzéketlen vagyok bocsánatod örömére. Szánj meg engem mégis, ir-
galmas Jézusom. […] Szólj csak egy szót, és meggyógyul a lelkem.” Ámen. (EÉ 724. oldal)
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Február 13. Pedig a mi betegségeinket viselte, a mi fájdalmainkat hordozta. Mi meg 
azt gondoltuk, hogy Isten csapása sújtotta és kínozta. Pedig a mi vétkeink 
miatt kapott sebeket, bűneink miatt törték össze. Ő bűnhődött, hogy 
nekünk békességünk legyen, az ő sebei árán gyógyultunk meg. ( Ézs 53,4–5)

Mielőtt megszülettünk, édesanyánk hordozott a szíve alatt. Áldott testében zavartalan 
védettségben növekedhettünk. Amikor világra hozott, „a halál kapujáig” ment el kettőnk 
életéért. Kockázatot vállalt, fájdalmat viselt el értünk. S ki számlálta meg, gyermek- és 
kamaszkorunkban hányszor szomorítottuk meg tudatosan vagy akaratlanul. Nincs ember, 
aki ne okozott volna fájdalmat szeretteinek vagy másoknak. Kár lenne tagadnunk, házas-
társunk, sőt gyermekeink jól emlékeznek ezekre az esetekre! Bizony sokszor szenvedtek 
mások miattunk!

Isten pedig értünk szenvedett. A keresztyének a kereszten meghalt és feltámadott 
Názáretire ismernek Ézsaiásnak, az Ószövetség prófétájának jövendölésében. Az „Úr 
szenvedő szolgája” Jézus Krisztus, aki helyettünk és értünk szenvedett, aki átvállalta 
minden bűnünk terhét, büntetését, sőt következményét is. Vétkeinkért őt büntette meg a 
Mindenható, haragjában miattunk fordult el tőle, amikor a kereszten függött. Ezen kívül 
közvetlenül is megszomorítottuk őt, valahányszor hátat fordítottunk neki, valahányszor 
nem teljesítettük fogadkozásunkat. Szolgálattal tartoztunk neki, s mulasztásainkkal csak 
adósságunk gyarapodott.

Uram!

Add látnom sebeidet,
Kínos fájdalmadat,
Megverettetésedet,
Gyaláztatásodat,
Csúf töviskoronádat
S más szenvedésedet,
Megváltó nagy munkádat
S minden érdemedet! (EÉ 204,2)

Sebeid jelentik gyógyulásomat. Fájdalmad és halálod árán elnyerhetem bocsánatodat. 
Bocsásd meg mindazt, amit elkövettem és elmulasztottam. Hadd legyen kegyelmed meg-
újult életem ereje! Kérlek, „ne engedd elfelejtenem, mily sokba került néked megváltott 
életem”!

Juttasd eszembe, kinek tartozom bocsánatkéréssel, meg nem tartott ígéretekkel, érthe-
tetlen magatartásom őszinte és bűnbánó magyarázatával. Adj bátorságot rendbe hoznom 
mindazt, amit elrontottam.

Légy ezerszer áldott azért, hogy átmentél a halál kapuján bűneim miatt, s vissza is 
tértél – örök életemért! Ámen.
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Február 14. Gúnyolódnak rajtam, mind, akik látnak, ajkukat biggyesztik, fejüket 
csóválják: Az Úrra bízta magát, mentse hát meg őt, szabadítsa meg, 
hiszen kedvelte! ( Zsolt 22,8–9)

A kereszten függő Jézus kínos szenvedését csúfolódók kórusa is tetézi. Milyen könnyű 
bántani a gyengét, visszaélni azzal, hogy a meggyötört nem védekezik, visszaütni nem 
tud, visszacsúfolni nem is akar!

Kamaszgyerekek szokása ez, akik a sportban vagy a játékban legyőzik a másikat, s utá-
na még lelkileg is meggyötrik. A hajdan volt uradalmi kasznárok, a jutasi őrmesterek, a 
durvalelkű fegyőrök gyakorlata ez, akik gúnyolódásukkal a kezükben lévő kiszolgáltatott 
embereket valósággal a „földbe tapossák”. Nem csoda, ha a kicsúfolt szerencsétlen elve-
szíti önbecsülését, de még reménységét is! A csúfolódás miatt sok embertársunk menekül 
betegségbe, szenvedélybe vagy a halálba…

A Golgotán azonban másként alakult minden. A szenvedő Jézus nem viszonozta a 
csúfolódást, tehetetlenségében átkozódásra sem ragadtatta magát. Ellenkezőleg! Kín-
zóiért és a csúfolódókért imádkozott: „Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit 
cselekszenek.” ( Lk 23,34)

A mennyei Atya pedig a csúfolódó szavakat evangéliummá, örömhírré formálta: „Máso-
kat megmentett, magát nem tudja megmenteni” – hangzott a vének és az írástudók ajkáról 
( Mt 27,42). Ez a gúnyos vád javunkra fordított örömhírré alakult át. Igen! Természetesen! 
Jézusunk mindig másokkal törődött s nem önmagával. Éhes volt a pusztában, mégsem 
változtatta a köveket kenyerekké, máskor viszont jóllakatott ötezer embert. Meggyógyított 
bénákat, poklosokat, de a kereszt kínját elvállalta értünk. A kereszten így alakultak át a 
vádak, átkok áldássá!

Uram!

Gyenge tested verést vállalt,
Hogy megkímélj engemet.
Tűrtél minden hamis vádat,
Hogy én vádtól ment legyek.
Vigaszt hagytál örökségül,
S te ott függtél vigasz nélkül.
Soha én ezt nem tudom
Meghálálni, Jézusom! (EÉ 201,5)

Megbocsátottál kínzóidnak és csúfolóidnak, köszönöm, hogy nekem is. Kérlek, le-
gyen elég bocsánatod ereje arra, hogy el tudjam hordozni, ha valaki miattad gúnyolódik 
rajtam! Ámen.
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Február 15. […] kificamodtak a csontjaim. Szívem, mint a viasz, megolvadt ben-
sőmben. Torkom kiszáradt, mint a cserép, nyelvem az ínyemhez tapadt, 
a halál porába fektettél. ( Zsolt 22,15–16)

A 22. zsoltár az Ószövetség halotti zsoltára. Jézus a kereszt fájdalmaiban idézte. Bizonyára 
nem ő volt az első, aki magáénak érezte a zsoltár szövegét, kifejezte vele érzéseit. Haldoklók 
sora tehette ezt. Könnyebben viseli a szenvedés terhét az, aki hívő sorstársainak zsoltáros 
szavaival magának az Istennek panaszolja el keserű sorsát.

Betegágyon szenvedni, biztos halállal szembenézni senkinek sem könnyű. Ugyanakkor 
beteggel törődni vagy haldokló mellett megállni, szenvedésével szembenézni is nehéz 
feladat.

Előfordul, hogy a közlekedési baleset okozóját elviszik a kórházba, ahol a kárvallott 
gipszágyon fekszik, felkötött kézzel-lábbal. Esetleg elviszik az áldozat temetésére: lásd 
meg, mit okozott figyelmetlenséged, gondatlanságod. Okulj belőle!

A böjti idő ilyen szembesítésre biztat minket is: Nézz szembe a kereszten ártatlanul 
szenvedő Krisztussal! Eltorzult arca nemcsak az értünk vállalt büntetés következménye, 
de kérdés is hozzánk: „ezt tettem érted, te mit teszel értem?” Kitárt karja nemcsak testét 
tartja a kereszten, de széles ölelésével átöleli az egész világot, magához hív minden embert.

Nem csoda, hogy azok az előttünk és velünk járó testvéreink, akiket közelről meg-
érintett Megváltónk szenvedése, bűnbánó s Krisztust magasztaló énekekben fejezik ki 
hálájukat Jézus iránt:

Keresztfán én üdvösségem,
Megváltó szent Jézusom.
E világ mit használ nékem,
Csak te vagy én vigaszom!
Szívem, e bűnbánó szív,
Mindenkor csak téged hív,
Örömben, keserűségben.
– Keresztfán én üdvösségem! (EÉ 205,1)

Uram!
Helyettem vállaltad a kereszt minden gyötrelmét. Ezt én soha nem tudom neked meg-
hálálni. Hadd legyen mégis hálám gyarló jele arcra borulásom előtted! Légy irgalmas 
minden szenvedőhöz, enyhítsd fájdalmukat, adj erőt nekik sorsuk elviseléséhez. Hadd 
érezzék, hogy egyedül te vagy, aki soha nem hagyod el őket! Ámen.
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Február 16. Mert kutyák vettek körül engem, gonoszok bandája kerített be, átlyu-
kasztották kezemet, lábamat. Megszámlálhatnám minden csontomat, 
ők pedig csak bámulnak, néznek rám.” ( Zsolt 22,17–18)

Az összes ókori kivégzési mód – így a keresztre feszítés is – hosszan nyújtotta el a halálra-
ítélt szenvedését. „Bezzeg a mi korunk – mondja büszkén a mai ember – humánusabb, 
a kivégzendőnek joga van egy pillanat alatt meghalni.” Valóban így lenne? Akkor nem 
születnének megdöbbentő riportok vagy ilyen versek korunk borzalmairól:

Istenem Istenem mért hagytál el engem?
Nevetséges ember vagyok
mindenki megvet
[…]
Minden nap nyilvántartásba vesznek
Számot tetoválnak rám
Lefényképeznek a drótkerítés mögött
s miként Röntgen-képen megszámolhatják csontjaim
Megfosztottak személyazonosságomtól
A gázkamrákba vittek meztelen
És szétosztották ruhám és cipőm
Morfiumért kiáltok, de senki sem hall
[…].
(Ernesto Cardenal: XXI. zsoltár – Asztalos József fordítása)

Íme, nincs semmi új a nap alatt! Íme: az ember! A szadista, a könyörtelen, a gyilkos – 
az egyik oldalon, a mindenkori hatalom oldalán. Íme, az önmaga felett sem Istent, sem 
embert el nem ismerő ember! Ám a másik oldalra is igaz, a meggyötörtre, a kisemmizett 
és megalázott szenvedőre is igaz: Íme, az ember!

A pécsi Havi-hegyen meredek sziklák ormán áll egy mai modern feszület, Rétfalvi 
Sándor alkotása. Megdöbbentő és szokatlan a görcsbe rándult Krisztus-test, mintha le 
akarna szakadni a fáról, ki akarna szabadulni a halál szorításából. „Ez nem az Isten, ez 
az ember” – mondta egyszer erre a feszületre lekicsinylően valaki. És mégis: a keresztre 
feszített egyszerre a valóságos Isten és a valóságos ember, és ezt az Isten akarta így. Ő nézi 
el, ő fogadja el ilyen valóságosan emberinek Fia szenvedését, mert be akarja bizonyítani 
nekünk: az emberré lett Isten Fia éppen a gonosz emberektől elviselt szenvedések árán 
váltott meg minket.

Uram!
Megindít és bűnbánatra késztet szenvedésed látása. „Kérlek, halálod ára rajtam ne vesszen 
kárba!” Ámen.

Zaszkaliczky Pal Ahitatos.indd   58Zaszkaliczky Pal Ahitatos.indd   58 2012.11.28.   11:27:052012.11.28.   11:27:05



59

Február 17. Ha kiált hozzám, meghallgatom, vele leszek a nyomorúságban, kiragadom 
onnan, és megdicsőítem őt. ( Zsolt 91,15)

Atyánk, a mindenható Isten kéréseink meghallgatását ígéri. Imádságunk ezért nem pusz-
tába kiáltott szó. Hallja és megérti félig kimondott szavainkat is. Akkor is érti, amikor – az 
ének szerint – „mélységes mélyből” kiáltunk fel hozzá. Tudnunk kell, hogy egyedül ő tud 
segíteni rajtunk, akkor is, amikor – Pál apostol szavaival – „nem azt teszem, amit akarok: 
a jót, hanem azt cselekszem, amit nem akarok: a rosszat” ( Róm 7,19).

Urunk! Hallgass meg, és láttasd meg velünk üdvösségedet! Ragyogtasd fel előttünk 
újra meg újra világosságát, mert a mindennapok közeli fényei elhomályosították azt. A 
kísértő a kenyér, a vagyon és a magunk dicsőségének igézetével eltéríti gondolatainkat 
a veled való közösségtől. Nem tudunk fegyelmet tartani gondolataink között. A szük-
ségesnél több energiát pazarolunk a táplálék biztosítására, mégis a szükségesnél többet 
aggodalmaskodunk miatta. Elégíts meg az élet Kenyerével – az üdvösségre.

Leplezd le a kísértő mesterkedéseit közöttünk, aki az anyagiak hiányát vagy szűkösségét 
tartja gondjaink gyökerének. Az üdvösség fényében hadd derüljenek ki erkölcsi gondjaink, 
sok mulasztásunk, jóra való alkalmatlanságunk!

Láttasd meg velünk üdvösségedet! Mutasd meg azt is, hogy a dicsőség a tied! Minket 
pedig ne engedj szánalmas módon folyvást fölébe kerülni embertársainknak és neked. 
Ne engedd, hogy megfeledkezzünk korlátainkról.

Uram!
Segíts győzni, hiszen te már győztél a kísértővel szemben! Menekíts szárnyaid árnyékába, 
szereteted rejtekébe!

Irgalmas Jézusunk, járj velünk, kérünk!
Áldj, vezess, oltalmazz, győzelmet adj!
Támad az ellenség, nélküled végünk,
Ám a te hű kezed el sose hagy.
Így szívünk se fél, távol fénylik a cél,
S ránk örök országod hajnala kél. (EÉ 449,4)

Add nekem üdvösségem hitét! Ámen.

Zaszkaliczky Pal Ahitatos.indd   59Zaszkaliczky Pal Ahitatos.indd   59 2012.11.28.   11:27:052012.11.28.   11:27:05



60

Február 18. Jézus ezt mondta két tanítványának: „Menjetek a szemben lévő faluba, 
és amikor betértek, találtok egy megkötött szamárcsikót, amelyen még 
nem ült ember: oldjátok el, és vezessétek ide. Ha pedig valaki megkérdezi 
tőletek: Miért oldjátok el?– mondjátok ezt: Az Úrnak van szüksége rá.” 
( Lk 19,30–31)

Gyerekésszel azon csodálkoztam, honnan tudta Jézus, hogy a közeli faluba elküldött ta-
nítványai megkötött szamarat találnak a megjelölt helyen. Ma az a kérdésem: odaadják-e 
neki hálás tanítványai mindazt, amire szüksége van?

A történetből kiderül, a szamár gazdái szó nélkül átengedték az állatot. Jézus pedig 
„szelíden és szamáron ülve” teljesítette a próféták ígéretét: bevonult Jeruzsálembe.

A szamár gazdái nincsenek egyedül. Életem során sokszor meghatódtam azon, amikor 
mai emberek Jézus ügye számára készséggel rendelkezésre bocsátották pénzüket, eszüket, 
házukat vagy a szívüket. Az ilyen odaadáshoz sokszor két emberre van szükség. Az egyik 
kitalálja, megálmodja, sőt „kiimádkozza” vagy megharcolja az elérendő célt, azután az Úr 
nevében megszólítja a másikat: „Forintjaidra, karod erejére, mozgósítható tartalékaidra 
szüksége van az Úrnak! Pontosabban: rád van szüksége! Nem gondoltál még arra, hogy 
mindazért, amit Jézustól kaptál, hálából követője, szolgája légy? Itt van egy üres hely, 
amott égető a hiány. Az Úrnak van szüksége arra, ami a tied. Az Úrnak van szüksége rád!”

Lehet, hogy névtelenek maradunk az őt támogatók sorában, mint a szamár gazdái, 
de Jézus bevonul „Jeruzsálembe”!

Krisztusnak nincsenek kezei, csak a mi kezünk,
hogy elvégezhesse ma is munkáját.
Nincsenek lábai, csak a mi lábunk,
hogy embereket útjára vezessen...
Nincs más segítsége, csak a mi segítségünk,
hogy embereket az ő oldalára állítson
[…].
(Amerikai költőnő verse)

Uram!
Ha mindent odaadnék is, amit kérsz tőlem, adósod maradnék. Szeretnék törleszteni mégis 
adósságomból, fogadd hát el ajándékomat, fogadd el segítségemet, fogadj szolgálatodba 
engem!
Megköszönöm neked, hogy „a legkisebb atyádfiai” sorsában és életében te vagy jelen. S 
amennyiben rajtuk segítek, mindazt te úgy ítéled meg, hogy veled teszem. Adj minden 
szolgálatodhoz elegendő erőt! Ámen.
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Február 19. Mikor pedig már közeledett az Olajfák hegyének lejtőjéhez, a tanítványok 
egész sokasága örvendezve fennhangon dicsérni kezdte Istent mindazokért 
a csodákért, amelyeket láttak, és ezt kiáltották: „Áldott a király, aki az Úr 
nevében jön! A mennyben békesség, és dicsőség a magasságban!” ( Lk 19,37–38)

Ezt a zsoltárverset a jeruzsálemi bevonulás alkalmával énekelték a zarándokok Jézus kísé-
retében. Ez volt az egyetlen eset, amikor megengedte, hogy tanítványai és hívei hangos 
szóval nyilvánosan ünnepeljék őt. Más alkalommal – például Jairus leányának feltámasz-
tásakor – egyenesen „megparancsolta, hogy senkinek se mondják el, ami történt” ( Lk 8,56).

A hozsánnázó tömeg ünneplése a fegyvertelen Jézusnak szólt. Zakariás próféta beszélt 
arról, hogy a messiási király alázatosan szamárhátra ül, nem harci paripára, s minden 
népnek elhozza a békesség országát. Ez a jövendölés teljesedett be a bevonuláskor, ezért 
énekeltek a zarándokok hálaadó zsoltárt. Hálaadásuk Jézus tetteire vonatkozott. Amit tőle 
kaptak, azt köszönték meg.

Érdemes összevetnünk a virágvasárnapi ének szövegét a betlehemi angyalkórus szö-
vegével. A születés éjszakáján az angyalok azt hirdetik: „a földön békesség” ( Lk 2,14); itt 
Jézus kíséretében a mennyei békességről énekelnek. Azért van békesség a mennyben, 
mert Jézus legyőzte a sátánt, ő bizonyult az erősebbnek, s nem csak a pusztában történt 
megkísértése alkalmával. Látta őt „villámlásként leesni az égből” ( Lk 10,18). Azóta a sátán 
már nem állhat ott az Isten trónjánál, hogy szakadatlanul vádolja a választottakat. Helye 
már a győztes Jézusé, aki viszont haladékért könyörög a kegyelem trónjánál övéi számára. 
Ez hát az értünk megvalósított mennyei békesség!

Itt a földön viszont együtt van Jézus ünneplése és az elfogására készülődés. A hozsan-
názó tömegben is lehettek olyanok, akik néhány nap múltán „feszítsd meg”-et üvöltöttek 
Pilátus kérdésére. Erről énekelünk az egyik virágvasárnapi énekünkben:

Most mint király vonulsz be, ujjong a népsereg,
De kész, Uram, a tőr is, hogy foglyul ejtsenek.
Gúnyt és szidalmat hallasz a tisztelet helyett,
Míg véres keresztfádon lehunyod majd szemed. (EÉ 209,3)

Uram!
Köszönöm, hogy értem is könyörögsz az Atya trónjánál. Segítsd számba vennem min-
den ajándékodat! Taníts meg hálásan csatlakoznom ünneplő híveid csapatába. Hozd el 
e földre is a menny békességét! Segíts, hogy békességed eszköze lehessek a családban és 
a gyülekezetben! Ámen.
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Február 20. Amint beért [Jézus] Jeruzsálembe, felbolydult az egész város, és ezt kér-
dezgették: „Ki ez?” A sokaság ezt mondta: „Ez Jézus, a galileai Názáretből 
való próféta.” ( Mt 21,10–11)

Ünnepre igyekvő vidéki zarándokok és fáradt tanítványok csapata kíséri be Jézust a fő-
városba. A városlakók fölényesen kérdezik: „Ki ez? Vándorpróféta vagy önjelölt Messiás? 
Kinek a kedvéért veritek fel a város csendjét?” A pálmát lengető, hozsannázó tömeg 
örömmel adja meg a választ: „Ez Jézus, a galileai Názáretből való próféta.” Jézus neve 
pedig Szabadítót jelent.

Ki ez?
A kérdés azóta változó hangerővel, de állandóan hangzik a világon. Ki ez a Jézus? Volt 

idő, hogy történetiségét is tagadták. Kitalált személy, akit egyházalkotó utódok ruháztak 
fel isteni erővel, Istentől kapott hivatással - mondták. Mások tisztelettel hajtanak fejet 
előtte, s besorolják a történelem legfontosabb alakjai közé, akik – úgymond – „formálták 
vagy megváltoztatták a világ arcát”. Időnként csak templomok szószékéről beszélnek róla, 
máskor váratlanul megjelenik neve trikókra festve vagy falakra mázolva. Ki ez?

Hiszem és vallom, hogy előbb-utóbb mindenkinek meg kell válaszolnia ezt a kérdést. 
Annál is inkább, mert a választ ő maga is szorgalmazza. A ma emberétől is megkérdi, mint 
annak idején tanítványaitól: „Hát ti kinek mondotok engem?” ( Mt 16,15) Felelhetünk kér-
désére innen-onnan hallott válaszokkal is. Az a legjobb, ha belső meggyőződéssel valljuk 
sok követőjével együtt: „Hiszem, hogy Jézus Krisztus – az Atyától öröktől fogva született 
valóságos Isten és a Szűz Máriától született valóságos ember– az én Uram […]” (Kis káté)

A meggyőződéssel kimondott válasz bizonyságtétellé lesz, valódi tanúskodássá „az 
alázatos Király” mellett.

Uram!

A győzelem tiéd lesz, veled van szent Atyád,
Ő hozza fel sírodra húsvétnak hajnalát.
Ám menj a véres útra, már a pálmalevél,
Melyet elődbe hintnek, győzelmedről beszél. (EÉ 209,5)

Köszönöm, hogy megismerhettelek: tudom, hogy ki vagy. Ne engedd elengednem 
fülem mellett kortársaim kérdését sem, amikor rólad kérdeznek. Segíts őszinte választ 
fogalmaznom. Adj igaz szót ajkamra, rólad szólót! Ámen.
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Február 21. Kajafás, aki főpap volt abban az esztendőben, ezt mondta nekik: „Ti nem 
értetek semmit. Azt sem veszitek fontolóra: jobb nektek, hogy egyetlen 
ember haljon meg a népért, semhogy az egész nép elvesszen.” Mindezt 
pedig nem magától mondta, hanem mivel főpap volt abban az esztendő-
ben, megjövendölte, hogy Jézus meg fog halni a népért; és nem is csak a 
népért, hanem azért is, hogy Isten szétszóródott gyermekeit egybegyűjtse. 
( Jn 11,49–52)

Lázár feltámasztása után sokan hittek Jézusban. A sietve összehívott nagytanács a lehetsé-
ges intézkedésen vitázott. Kajafásnak, a főpapnak fenti nyilatkozata látszólag eldöntötte 
a vitát. Úgy tűnt, hogy ebben a véleményben a népet megmenteni akaró, messzire néző 
politikai bölcsesség rejlik: „Áldozzuk fel bátran Jézust a népért, hogy a népet megtarthas-
suk magunknak! Megtehetjük lelkiismeret-furdalás nélkül!”

Íme, ilyen nagyvonalúak tudnak lenni felelős államférfiak, egyházi vagy más vezetők 
– más bőrére! Nem is népüket féltik, hanem önmagukat, népszerűségüket és hatalmukat. 
Mindez fontosabb volt számukra Jézus életénél. Milyen mások a tengeri hajósok Jónás 
esetében. Megtudják, hogy a borzalmas vihar Jónás miatt zúdult rájuk, ám Jónás biztatása 
ellenére is vonakodnak őt a tengerbe dobni. S amikor mégis megteszik, így fohászkodnak: 
„Jaj, Uram, ne vesszünk el e miatt az ember miatt, ne terheljen bennünket ártatlan vér!” 
( Jón 1,14). Kajafások így nem imádkoznak, sem akkor, sem ma.

Kajafás állásfoglalásával nem érthetünk egyet, de amit mondott, mégis igaz. Javaslata 
Isten eszközévé lett abban, hogy Jézus Atyja akaratának megfelelően feláldozza életét né-
péért. Kajafás mint ellenfele, sőt ellensége Jézusnak, öntudatlanul prófétált róla. Gonoszt 
gondolt, de az Úristen jóra fordította azt. A főpap „hozzásegítette” Megváltónkat ahhoz, 
hogy kereszthalálával megváltsa arra rászorult népét.

Kajafás mondatainak másik része is jövendölés. Jézusnak azért kellett meghalnia, hogy 
„Isten szétszóródott gyermekeit egybegyűjtse” ( Jn 11,52). Milyen megdöbbentő, hogy valaki 
az ellenség oldaláról tudta azt, ami ma drága valóság. Krisztus keresztjének jele összeköti 
minden követőjét szerte a nagyvilágban.

Uram!
Sokszor gondoljuk Kajafásként, hogy kezünkben tartjuk magunk és mások sorsának irá-
nyítását. Köszönjük, hogy sorsunk kormánykereke a te kezedben van. Köszönjük, hogy 
kezedben megfordulhat a gonosz szándék és a tett. Fordítsd visszájára mindazt, amit 
elrontottunk. Fordítsd javunkra Jézusunk szenvedését! Ámen.
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Február 22. Amikor eljött az óra, [Jézus] asztalhoz telepedett az apostolokkal együtt, 
és ezt mondta nekik: „Vágyva vágytam arra, hogy szenvedésem előtt 
megegyem veletek azt a húsvéti vacsorát.” ( Lk 22,14)

Elérkezett a páska ünnepe, a zsidók húsvétja. Ezt az ünnepet az Egyiptomból való szaba-
dulás emlékére ülték meg mindenkire érvényes előírások betartásával. A vacsorára szánt 
bárányt a templomban ölték le, vérét az oltár tövébe csurgatták. A páskavacsorát min-
denki csak Jeruzsálemben fogyaszthatta el, ezért a városlakók kötelesek voltak hajlékukat 
átengedni a vidékieknek, szállásra is.

Jézus eleget tesz a törvénynek, családja helyett a tanítványaival együtt asztalhoz ül 
egy szívességből átengedett házban. Nem ismerjük a házigazdát, a nevét sem, lehet, hogy 
nem is igen tudta, kit fogad be Jézusban és tanítványaiban. Pedig aki Jézust befogadja, az 
azt fogadja be, aki Jézust elküldte, tehát a mennyei Atyát (lásd  Jn 13,20).

Ezen a vacsorán – mint talán valamennyi közös étkezés alkalmával – Jézus ül az asztal-
főn. Elolvasta az Egyiptomból való szabadulás történetét az Ószövetségből. Idézte Isten 
ígéreteit és azok megvalósulását, vezette a zsoltárok éneklését.

Különös dolog ez, s valahogyan mindig így történik: ahova Jézust meghívják, ott ő ül 
az asztalfőre. Ő lakatja jól az asztalnál ülőket, de még a „házigazdát” is testi-lelki javaival. 
Megfordul a rend, ő, a vendég lesz a házigazda, s a háziak – mi mindannyian – vendégei 
leszünk. Persze azt sem szabad elfelejtenünk, hogy minden olyan terített asztal ezen a 
földön, ahol Jézus ül az asztalfőn, az elveszített Édenre és a ránk váró mennyei vendég-
ségre, az üdvösségre emlékeztet.

És végül összeérnek, az ősi, hol az ember
egybenőnek a kertek: igéből, porból felkelt –
az első, hol először a szent, a Gecsemáné,
bukdácsolt a lépted – hol Jézus mondott áment –
a mostani, hol gyermeked s a majdani, hol angyalok
karodba fut, ha elesett – terítik már az asztalod.
 (Kertész Eszter: A kertek)

Uram!
Köszönöm, hogy elfogadod meghívásunkat, szívesen vagy vendége a tieidnek. De hát mit 
adhatnánk neked, amit nem tőled kaptunk, mit adhatnánk neked, ami amúgy is nem 
a tied? Köszönjük, hogy nemcsak házigazdává leszel, nemcsak az asztalfőre ülsz, de te 
vagy a kenyér a tálon, s te vagy a bor a pohárban. Köszönjük, hogy önmagaddal táplálsz 
minket – az örök életre. Ámen.
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Február 23. Péter így szólt hozzá: „Az én lábamat nem mosod meg soha.” Jézus így 
válaszolt neki: „Ha nem moslak meg, semmi közöd sincs hozzám.” ( Jn 13,8)

Az ünnepi vacsora előtt elmaradt a szokásos kötelező lábmosás. Ennek lebonyolítása a 
házigazda kötelessége volt, de ő nem volt jelen a páskavacsorán. Lehet, hogy valamelyik 
tanítvány dolga lett volna ez, a tanítványok azonban egymásra vártak, egymásra mutogat-
tak. Erről hallgat az evangélium, de amit mond, az megdöbbentő és felejthetetlen. Jézus 
hozzákészül a rabszolgai feladathoz, s ő, a Mester, az Úr mossa meg a tanítványok lábát.

Ezt is, mint minden tettét, Jézus önként vállalja. Tudta, hogy az Atya mindent kezébe 
adott (lásd  13,3), ezért önként ment ellenségei elé, ő időzítette elfogatásának és halálának 
idejét is, s itt is önként alázkodott meg tanítványai előtt. Pedig tudhatta, hogy a tanítvá-
nyok közül az egyik árulója lesz, a másik megtagadja, a többiek pedig gyáván szétfutnak. 
Mégis vállalta őket, mint ahogyan minket, mai követőit vállal minden hűtlenségünk 
ellenére.

Jézus tette túlmutat az egyszeri történeten. A lábmosással, amely valóságos cselekedet 
is volt, tanította és megtisztította az övéit. Ez a Péterrel folytatott párbeszédből derült ki. 
Péter hevességével majdnem kizárta magát a tanítványi körből. Lehet, hogy ellenkezése 
mögött csak büszkeség volt, lehet, hogy értetlenség is. Még nem tudta, hogy bármilyen 
nagy tisztuláson ment is át valaki, szüksége van naponkénti bocsánatra. Jézus szava 
félreérthetetlen: akkor van közöm hozzá, ha megtisztíthat. Úgy tesz, mint a szülő, aki 
nagy aggodalommal, féltéssel engedte el gyermekét, de amikor az hibát hibára halmozva 
sárosan, szakadt ruhában, talán véresen ér haza, nem korholja, nem feddi tovább – elég 
a gyermeknek a maga baja! –, hanem megmossa, és tiszta ruhát ad rá.

Uram!

A bűneimmel egyedül vagyok.
A szó lebotlik ajakamról,
Mint elesett, fölvérzett kisgyereknek:
Kiáltana, de csak szepegni tud,
És poros arcán két sáros barázdán
Nagy tehetetlen könnyek cseperegnek.
[…]
(Sík Sándor: A bűneimmel egyedül)

Köszönöm, hogy törődsz velem! Köszönöm, hogy életem során sokszor nyerhettem el 
bocsánatodat. Kérlek, ha újra meg újra beszennyezem kezemet, lábamat, hadd mehessek 
mindig hozzád megtisztító kegyelmedért, bocsánatodért! Ámen.
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Február 24. Gondolj, Uram, irgalmadra és kegyelmedre, melyek öröktől fogva vannak. 
( Zsolt 25,6)

Emberi gyarlóságunk a felejtés. Régi eseményekre rosszul vagy csak alig emlékszünk. A 
kellemetlent egyenesen szeretnénk kitörölni múltunkból, a takargatnivalót pedig gyorsan 
elfelejteni.

Az Úristen mindenre emlékszik. A kezdetre, a teremtés hajnalára. Korszakokra, me-
lyeknek még nem volt emberi krónikása. Emlékszik fia emberré alázkodására és felma-
gasztaltatására. Emlékszik a Golgotára és a húsvéti diadalra.

De jaj! Ha ránk néz az Úr, bűneink és mulasztásaink is eszébe jutnak. Hiszen jobban ismer, 
mint mi saját magunkat. Ismeri tetteink igazi rugóját is. Az eltitkoltakat, az átfestetteket, a 
magunk előtt be sem vallottakat is. Őt nem tudjuk becsapni, sem kegyeskedéssel félrevezetni. 
Ismeri szánalmas magyarázkodásunk gyenge pontjait. Bármikor sarokba szoríthat minket.

Urunk! Könyörgünk, könyörülj rajtunk! Ne idézd fel többé ifjúságunk bűneit, sőt 
felejtsd el mulasztásainkat, nézz irgalommal gyengeségünkre! Kegyelmedről és irgal-
madról emlékezzél meg! Tégy velünk ezután is úgy, mint eddig: örökkévaló szereteted 
és hűséged szerint bánj velünk.

Tudjuk, hogy ezt nem érdemeljük meg. Tudjuk, hogy kegyelmednek semmi alapja 
nincs bennünk. Önmagadért tedd meg, Fiad áldozatáért tedd meg, amit ígértél: „…eltörlöm 
álnokságodat önmagamért, és vétkeidre többé nem emlékezem.” ( Ézs 43,25)

Urunk! Nincsenek érveink, még kevésbé érdemeink előtted. Szerzett jogokat, hűséges 
szolgálatokat sem emlegethetünk. Egyetlen mentségünk van: örökkévaló irgalmad és 
kegyelmed, s egyetlen szószólónk: szeretett Fiad.

Uram!

A mások tette olyan egyszerű!
De az én tettem? Ki értheti azt,
Mikor magam sem értem […].

Jaj, így vagyok a bűneimmel!
Megvert, fölvérzett, maszatos gyerek,
Még sírni is csak szepegve merek.
De Egyvalaki hozzám térdel,
Ölébe vesz, semmit sem kérdez,
Csak megcsókolja vérző homlokom.
És én meleg mellére bújva,
Szabadító sírásba fúlva
Az egyetlen szót dadogom:
Atyám!
(Sík Sándor: A bűneimmel egyedül)
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Február 25. [Jézus] vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, és e szavakkal adta nekik: 
„Ez az én testem, amely tiérettetek adatik: ezt cselekedjétek az én emlé-
kezetemre.” ( Lk 22,19)

A páskavacsorán a családfő a kovásztalan kenyérre a következő áldást mondta: „Ez a nyo-
morúság kenyere, amelyet atyáink ettek Egyiptom földjén. Aki éhezik, jöjjön, és egyék! 
Aki szűkölködik, jöjjön, és egye a páskát!” Jézus a tanítványokkal elköltött utolsó vacsora 
alkalmával, amikor kezébe vette a kenyeret, mást mondott.

S ez a más, a fent idézett mondat nemcsak Jézus halálának a jelentőségére mutat rá, de 
új korszakot is nyit az üdvösség történetében. Jézus áldozatával Isten új szövetséget köt – 
most már nemcsak a választott néppel, Izráellel, de az egész emberiséggel. Amikor Jézus 
kezébe veszi a kenyeret, s megtöri, az nem embereket egymástól elválasztó „kenyértörés” 
a szó mai – tehát megváltozott – értelme szerint. Éppen ellenkezőleg, a megtört kenyér, 
Jézus megtört teste összeköti térben és időben mindazokat, akik belőle részesednek. Hi-
szen amint „egy a kenyér, egy test vagyunk mindannyian, akik az egy kenyérből részesedünk” 
( 1Kor 10,17).

Összeköt másként is: mielőtt Krisztus megtört testéből kapunk, mindnyájan egyfor-
mán kegyelemre szoruló bűnösök vagyunk, de a vele való találkozás után mindnyájan 
megkegyelmezett bűnösök leszünk. Ez csak úgy lehetséges, hogy a megtört kenyérben 
Jézus önmagát adja táplálékul.

A megtört kenyér Isten bocsánatának a jele. Ha bűnbánattal ízlelem és nyelem le, 
biztosan tudhatom azt is: kétséget kizárólag rólam van szó. Nincs miért kételkednem! 
Isten megbocsátott, s az elfogyasztott „táplálék” energiát biztosít az új életben járáshoz, 
a megbocsátáshoz, a neki való szolgálathoz. Úgy, ahogyan Luther szavaival énekeljük:

Csak higgy bátran, teljes szívvel,
És ha száddal is vallást teszel,
E test és vér ád neked
Megújulást, békét, életet.

Életfádon akkor bőven
Szeretet és jóság így terem.
Más javára így lehet,
Amit az Úr rajtad végezett.
(EÉ 303,5–6)

Uram!
Törd meg nekem – testvéreimnek és barátaimnak is – az élet kenyerét! Oszd szét közöt-
tünk a tested, hogy minden vérségi és baráti köteléken felül összekössön mindenkivel, 
aki a tied! Ámen.
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Február 26. Hasonlóképpen vette [Jézus] a poharat is, miután megvacsoráztak, és 
ezt mondta: „E pohár az új szövetség az én vérem által, amely tiérettetek 
ontatik ki.” ( Lk 22,20)

A honfoglalás előtt a magyar törzsek vezérei vérszerződést kötöttek egymással. A saját vé-
rükből csurgattak egy közös kupába, majd az összekevert vérből mindnyájan ittak. Tettük 
azt jelentette: együvé tartozunk, közös úton járunk, egymás ellen nem fordulhatunk.

Az úrvacsorában Jézus vére kerül a pohárba, s akik magukhoz veszik, egy sokkal na-
gyobb jelentőségű, az egész világot átfogó nagy szövetség – az új szövetség – kedvezménye-
zettjei, megajándékozottjai lesznek. Ehhez a szövetséghez egyedül Jézus áldozata járult, 
egyedül az ő vére hullott, mindenki más ingyen, áldozathozatal nélkül, kegyelemből 
lehet tagjává. Mi, a szövetség „tagjai” eddig nem sokat tettünk, tehettünk érte, ő viszont 
mindent megtett értünk!

Hálánk és iránta való szeretetünk éppen ezért arra indít minket, megajándékozotta-
kat, hogy szavakkal kimondjuk, tetteink hirdessék: hozzá tartozunk, az ő útján járunk, 
ellene nem fordulhatunk. Érettünk ontatott ki, sőt osztatott ki vére, hogy egészen az övéi 
legyünk, s őt szolgáljuk „örök igazságban, ártatlanságban és boldogságban” (Kis káté). 
Jézus meghalt az övéiért, ezt „magyarán” így is mondhatjuk: „vérét ontotta véreiért”. 
Most már rajtunk, „vérein” a sor, megtenni minden telhetőt őérette!

Hálátlanság nem elfogadni az ajándékot, s félretolni az ajándékozó kezet súlyos vé-
tek. Aki ebbe esik, méltatlanná válik, elveszítheti a már elnyert kegyelmet. Hiszen: „aki 
méltatlanul eszi az Úr kenyerét, vagy issza az Úr poharát, vétkezik az Úr teste és vére ellen.” 
( 1Kor 11,27) Itt megint Lutherre hivatkozhatunk, aki Megváltónk értünk ontott drága 
véréről énekel, s így folytatja:

Hogy erről megemlékezzünk,
Testét, vérét adja ő nekünk
Kenyér és bor színében,
Hogy mivelünk eggyé így legyen.

Ám kit ő így vendégül lát,
Vizsgálja meg mindig jól magát,
Mert méltatlan nem mehet:
Halált venne és nem életet.
(EÉ 303,2–3)

Uram!
Tested és véred kössön össze egészen veled s mindazokkal, akik a tieid! Add, hogy a tőled 
kegyelemből kapott új szövetség hálás elfogadója lehessek. Ámen.
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Február 27. Akkor a tizenkettő közül egy, akit Iskáriótes Júdásnak hívtak, elment a 
főpapokhoz, és így szólt: „Mit adnátok nekem, ha kezetekbe adnám őt?” 
( Mt 26,14–15)

„Eladó az egész világ” – énekli Gounod Faust című operájában Mefisztó, az ördög, majd 
így folytatja: „eladó az erény s a hit”. Rigoletto, az udvari bolond is ezt veti az udvaroncok 
szemére: „a pénzért ti mindent eladtok, még a mennybéli üdvöt is, ha kell”. Júdás, az 
áruló tanítvány a fenti kérdéssel lépett Mestere ellenségei elé. Felajánlkozása ezt jelenti: jó 
pénzért kész vagyok az árulásra. Ha megfizettek, elfelejtem mindazt, amit Mesteremnek 
köszönhetek, vállalom a szerepjátszást, sőt az árulónak kijáró megvetést is.

Az árulók jelszava a történelem bármely időszakában mindig ugyanaz volt: „valamit 
valamiért”. S ha az a valami a pénz, sőt a sok pénz, akkor így alakul át a jelszó: „a sok 
pénzért bárkit és bármit”. Vesszen az adott szó, vesszen a jó barát, fontosabb a jól megfi-
zetett állás, a karrier, a pozíció! S a Jézust elárulók otthonának faláról lekerült a feszület, 
a régi utakat benőtte a fű, s lett templomépítő ősök késő unokája istentagadóvá.

Valószínűleg nem mindenkinél ekkora a baj! Végül is életre-halálra szóló árulásokból 
is van lehetőség a megtérésre. Ugyanakkor mindnyájunkat nyomaszthatják a piciny, napi 
árulások terhei. Nem védtük meg barátunkat az igazságtalan támadástól, nem vigasztal-
tuk meg szomszédunkat keserűségében. Nem voltunk szolidárisak az Isten kicsinyeivel. 
Nem vallottunk színt Mesterünk mellett, amikor őt nyíltan csúfolták és káromolták. 
Elmulasztottuk a bizonyságtétel talán soha vissza nem térő alkalmát.

Uram!

Vajha volnék hív keresztyén szívem mélyén, szívem mélyén.
Vajha volnék hív keresztyén szívem mélyén, szívem mélyén…
Vajha volnék hív keresztyén szívem mélyén. […]

Nem kívánok Júdás lenni szívem mélyén, szívem mélyén.
Nem kívánok Júdás lenni szívem mélyén, szívem mélyén…
Nem kívánok Júdás lenni szívem mélyén.

Jézusé kívánok lenni szívem mélyén, szívem mélyén.
Jézusé kívánok lenni szívem mélyén, szívem mélyén…
Jézusé kívánok lenni szívem mélyén.
(Cantate Domino, Énekem az Úr 127,1.4–5)

Uram! Amikor bárki vagy bármi fontosabb lesz számomra, mint te vagy a te ügyed, 
figyelmeztess, és imádkozz értem! Ne engedd, hogy ellenfeleiddel lépjek szövetségre el-
lened. Nem kívánok Júdás lenni! Szeretnék inkább bizonyságtevő tanítványod maradni! 
Ámen.
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Február 28. Jézus mondta Péternek: „Simon, Simon, íme, a Sátán kikért titeket, 
hogy megrostáljon, mint a búzát, de én könyörögtem érted, hogy el ne 
fogyatkozzék a hited: azért ha majd megtérsz, erősítsd atyádfiait.” Ő erre 
így válaszolt: „Uram, kész vagyok veled menni akár a börtönbe, vagy a 
halálba is!” Jézus azonban ezt felelte: „Mondom neked, Péter: nem szólal 
meg a kakas ma, amíg háromszor le nem tagadod, hogy ismersz engem.” 
( Lk 22,31–34)

Régi szólásmondás: „Ahová az Isten templomot épít, az ördög megépíti mellé a maga 
kocsmáját.” Azért teszi ezt, mert mindnyájunkat el akar csábítani az Isten közeléből. 
Azokat környékezi meg a legerősebben, akik legközelebb vannak az Úrhoz.

A sátán két ponton működik egyszerre. Levettetése ellenére sem mondott le arról, 
hogy az Isten előtt vádolja az Isten népét. Mindnyájunkról tudhat rosszat, hiszen ő vitt 
a lejtőre, ő vett rá arra, hogy megszegjük az Atya akaratát.

Ugyanakkor „kikéri” az Istentől az övéit, hogy megrostálja őket, mint búzát. Az öre-
gek még emlékeznek a megtermelt gabonamag tisztításának erre a régi módjára. A rosta 
likán kihullott a gyomnövény magja, a méreten aluli és a törött mag: az ocsú. Ezt teszi a 
sátán is, a kísértéssel megrostálja a választottakat, gyengíti és gyéríti Jézus követőit. Nem 
veszélytelen dolog Jézushoz tartozni!

Jézus azonban nem hagyja magukra az övéit, meg akarja tartani őket. Jézus könyörgése 
már önmagában is biztató ránk nézve, ebből is tudhatjuk: nem vagyunk közömbösök 
számára! Nem esik le az, aki őbelé fogódzkodik. Nem hull le a sátán rostáján az, aki test-
véreivel összekapaszkodik. Ezért sem szabad abbahagynunk a kiáltást Jézus után! Ezért 
sem szabad abbahagynunk a közbejáró imádság szolgálatát társainkért!

Péter azzal, hogy megtagadta Urát, kihullott a rostán. Jézus megbocsátó tekintete, a 
kakas megszólalása azonban rádöbbentette őt tettére. A feltámadott Jézus majd újra meg-
találja őt, kihullása nem volt végleges, s nem lett jóvátehetetlen! Jézus szeretete rendbe 
hozta kettejük kapcsolatát.

Uram!
Jobban ismersz engem, mint én önmagamat. Ismered jóra való készségemet és igyeke-
zetemet, de bukásaim és hűtlenségeim sorát is. Nem tudok eléggé beléd kapaszkodni, 
nincsenek mellettem testvérek, akik segítenének hűségesnek maradni hozzád! Könyörülj 
rajtam, s könyörögj értem. Nem szeretnék ocsúként kihullani a sátán rostáján. Ámen.
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(Február 29.) Miután elénekelték a zsoltárokat, kimentek az Olajfák hegyére. Akkor így 
szólt hozzájuk Jézus: „Mindnyájan megbotránkoztok énbennem ezen az 
éjszakán, mert meg van írva: Megverem a pásztort, és elszélednek a nyáj 
juhai. De miután feltámadtam, előttetek megyek Galileába.” ( Mt 26,30–32)

Jézus és a tanítványok az utolsó vacsora után az Olajfák hegyére tartanak. Szívükben a 
zsoltár szövege: „Magasan fölötte van az Úr minden népnek, dicsősége fölötte van az egek-
nek.” ( Zsolt 113,4) Talán még a dallamát is dúdolják. Nagyszerű dolog énekelni az Isten 
nagyságáról! Közben arra gondolni, hogy ha az ember a dicsőséges Urat szolgálja, maga 
is dicsőséges és hatalmas lesz!

Megszólal Jézus. Ő előre látja, sokszor maga irányítja az eseményeket, felkészíti min-
den várhatóra övéit is. Már három esetben beszélt nyíltan szenvedéséről, haláláról és 
feltámadásáról. Az első alkalommal Péter erőteljesen tiltakozott: „Isten mentsen, Uram, 
az nem történhet meg veled!” ( Mt 16,22) Másodszor csak elszomorodott a tizenkettő. A 
harmadik alkalommal pedig „ez a beszéd rejtve maradt előttük, és nem értették meg a 
mondottakat” ( Lk 18,34). Most viszont bekövetkezik mindaz, amit elmondott: elfogják, 
kínozzák, halálra ítélik, ők pedig megbotránkozva, gyáván elhagyják.

Eddig csak a farizeusok botránkoztak meg azon, hogy Jézus szombaton gyógyított, 
vagy fontosabbnak tartotta az öreg szülők megsegítését a templomnak szánt adomány-
nál. Most már a tanítványok is értetlenkedve csalódnak benne. Olyanok, mint a sziklás 
talajhoz hasonló igehallgató, aki örömmel fogadja a hirdetett igét, de az „nem gyökerezik 
meg benne, […] s amint nyomorúság vagy üldözés támad, azonnal eltántorodik” ( Mt 13,21).

Jézus a világ megmentésére jött, de nem bosszúálló messiásként, nem is azonnali ítélet 
tartására, s politikai szerepet sem vállalt ( Jn 6,15). Az ő útja a szenvedés és a kereszt útja. A 
tanítványok számára az a botrány, hogy Mesterük kiszolgáltatja magát ellenségeinek. Ám 
így akarja ezt az Isten is. A megfeszített Krisztus „a zsidóknak megütközés, a pogányoknak 
pedig bolondság” – nekünk viszont, „az elhívottaknak […] az Isten ereje és bölcsessége” – írja 
Pál apostol ( 1Kor 1,24).

Jézus húsvét után fogja újra összegyűjteni csalódott és megfutamodott tanítványait. 
Megnyitja értelmüket is, hogy „értsék az írásokat” ( Lk 24,45), s a róla való tanúskodásra 
indítja őket.

Uram!
Törd össze felesleges becsvágyamat, azt, hogy dicsőséged fényében szeretnék sütkérezni. 
Késztess arra, hogy felvegyem keresztemet, vállaljam mások terhét és szolgálatod nehezét 
is. Szeretnék lábad nyomába lépni egész életemben! Ámen. 

Zaszkaliczky Pal Ahitatos.indd   71Zaszkaliczky Pal Ahitatos.indd   71 2012.11.28.   11:27:062012.11.28.   11:27:06



Zaszkaliczky Pal Ahitatos.indd   72Zaszkaliczky Pal Ahitatos.indd   72 2012.11.28.   11:27:062012.11.28.   11:27:06



Március

Zaszkaliczky Pal Ahitatos.indd   73Zaszkaliczky Pal Ahitatos.indd   73 2012.11.28.   11:27:062012.11.28.   11:27:06



Zaszkaliczky Pal Ahitatos.indd   74Zaszkaliczky Pal Ahitatos.indd   74 2012.11.28.   11:27:062012.11.28.   11:27:06



75

Március 1. [Jézus] térdre borulva így imádkozott: „Atyám, ha akarod, vedd el tőlem 
ezt a poharat, mindazáltal ne az én akaratom legyen meg, hanem a tied.” 
( Lk 22,41–42)

Jézus valóságos ember is volt, ő imádkozott így. Ismerte már az emberi élet terheit, félni 
kezdett az elkövetkezendőktől. Tudta, mi vár rá. Ne csodálkozzunk ezen; nem lehetett köny-
nyű a halállal való szembenézés sem, de jobban félhetett magától a szenvedéstől. Korának 
legszörnyűbb kivégzési módja, a keresztre feszítés órákig tartó kínokkal járt együtt. S a kereszt 
körül ott lesznek a csúfolódók, diadalt ülnek felette ellenségei. Mindezt végiggondolni maga 
is szenvedés. A Gecsemáné-kert így lett Jézus számára a szenvedés előszobája: „…verejtéke 
olyan volt, mint a földre hulló nagy vércseppek.” ( 44. v.)

Jézus rendszeresen imádkozott, így tartott szoros kapcsolatot az Atyával. Az evangélisták 
feljegyezték, hogy életének minden jelentős fordulója előtt hosszasan könyörgött. Például 
megkeresztelése előtt ( Lk 3,21), tanítványai elhívása előtt ( 6,12), és amikor először jelentette 
be nekik szenvedését ( 9,18). Imádsága közben nemcsak kéréseit mondta el, hanem egyre 
jobban figyelt Atyja akaratára. Imádsága így a vele és az önmagával való tusakodássá vált.

Ezen az estén dőlt el minden. Jézus előtt két út állt. Az egyik a szeretet és a teljes odaadás 
útja, a másik a népszerű messiási út. Csak egy szikra kell, s melléállnak a lázadó zélóták és 
az elégedetlen tömegek. Júdás árulásával talán éppen ezt a kiállást akarja kicsikarni belőle. 
Uralkodni vagy a keresztre menni – ez a Gecsemáné nagy kérdése. „Atyám, ha akarod, vedd 
el tőlem ezt a poharat, mindazáltal ne az én akaratom legyen meg, hanem a tied.” Halálos 
gyötrődése közben ezzel a mondattal maradt egységben az Atyával.

Te, Uram, kínban szenvedtél
S engem bűnből kimentettél
Fölötted az ég beborult,
Én fölöttem égi fény gyúlt.
Téged mindenki elhagyott
Engem Isten megragadott.
(Hallgrímur Pétursson: Passió-énekek III/7., ford.: Ordass Lajos)

Uram!
Köszönöm neked, hogy amikor a kereszt útját vállaltad, ezt értem is tetted. Segíts, hogy 
ha súlyos kérdésekben kell határoznom, ne feledkezzem meg az imádkozásról. Szeretném 
döntéseimet az Atyával kettesben meghozni. Formáld szavaimat, amikor keserű poharat 
kell elfogadnom! Ámen.

Zaszkaliczky Pal Ahitatos.indd   75Zaszkaliczky Pal Ahitatos.indd   75 2012.11.28.   11:27:062012.11.28.   11:27:06



76

Március 2. Amikor visszament a tanítványokhoz, alva találta őket, és így szólt Péter-
hez: „Ennyire nem tudtatok virrasztani velem egy órát sem? Virrasszatok 
és imádkozzatok, hogy kísértésbe ne esetek: a lélek ugyan kész, de a test 
erőtlen.” ( Mt 26,40–41)

Hiába kérte Jézus három tanítványát a vele virrasztásra és imádkozásra, őket hamarosan 
elnyomta az álom. Jézus szomorkodik és gyötrődik, az elfogató csapat már el is indult a 
városból, de tanítványok „az igazak álmát” alusszák. Közömbösségük hálátlanság is, fele-
lőtlenség is. Cserbenhagyták Mesterüket akkor, amikor Jézusnak nagy szüksége lett volna 
rájuk, együttérzésükre és imádságukra.

Nem ezt tanulták Jézustól. Hallhatták, amikor ő szánakozott a sokaságon, s megelégítette 
az ötezret. Ott voltak, amikor Mesterük könyörületességre indult, s megszánta a síró anyát 
Nain kapujában. Vele együtt hallhatták a vakon született kiáltását, s átélték, amikor az ör-
vendezett a látás ajándékának. S ők csodálkoztak a legjobban, amikor Jézus először mintha 
nem akarta volna meghallani a kánaáni asszony könyörgő kiáltását. Mostani közömbösségük 
nem a Mesteren múlt, Jézus sok jó példával tanította őket.

Jézus a velük való hároméves együttlét során soha nem volt közömbös irántuk sem. Törő-
dött gondjaikkal, meggyógyította Péter anyósát, türelmesen válaszolt kérdéseikre, s amikor 
missziós útra küldte el őket, akkor sem volt semmiben hiányuk. Akitől ennyi gondoskodást 
kaptak, azt hagyták cserben gyötrődésében…

„S mégis maradt [Jézusnak] annyi ereje – írja Getszemáné című szabadversében Pákolitz 
István –, hogy mentegesse az álomszuszékok gyarlóságát:

»A lélek ugyan kész, de a test erőtlen« –
Arra volt kész a lélek is,
hogy futni segítsen az erőtlen lábnak.”

Most még elnéző Jézus, de eljön majd az a pillanat, amikor balkeze felől állítja mindazokat, 
akik közömbösen elmennek az éhezők és a szomjazók mellett, akik érzéketlenül szemlélik 
a segítségre szorulókat, akik nem imádkoznak együtt a tusakodókkal, és nem tusakodnak 
az imádkozókért.

Uram!
Életem során sohasem hagytál cserben! Mindig ott voltál mellettem, amikor tanácstalan 
voltam, és segítségre szorultam. Gyógyíts ki közömbösségemből! Segíts túllátnom életem 
kerítésein, hadd vegyelek észre kicsinyeidben téged, s irántad érzett hálából hadd segítsek 
embertársaimnak! Ámen.
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Március 3. Szemem állandóan az Úrra néz, mert ő szabadítja ki lábamat a csapdából. 
Fordulj felém, és könyörülj rajtam, mert magányos és nyomorult vagyok. 
( Zsolt 25,15–16)

Az Úristen teremtette „látó szemünket”, ezzel csodálkozhatunk rá világa ezernyi szépségére. 
Szemünk a felénk áradó információk egyik kapuja. Ugyanakkor lelkünk tükre is, kifejezhet 
örömet és kétkedést, haragot vagy fájdalmat.

Sajnos vétkezik is szemünk. Befogadja a csábító látványt, kifejezi a megfogant kíván-
ságot. Gonosz tekintetünk árulkodik: megkívánjuk azt, ami nem a mienk. A szem bűnös 
kívánsága azonban nem Istentől, hanem az ellene lázadó világtól van ( 1Jn 2,16). Jézus a 
Hegyi beszédben ( Mt 5,27–30) a lehető legszigorúbban ítéli el vétkes tekintetünket. Leleplező 
szavai döbbentsenek meg és kényszerítsenek térdre – irgalomért.

Urunk!
Rád néz szemünk. Szüntelen várakozásban élünk. Ahogyan gyermekként semmi mással nem 
törődve az ajtó nyílását lestük, úgy emeljük most rád tekintetünket. Siettetünk, jöjj hát! Biz-
tatunk, szólj! Szükségünk van közelségedre! Szemünkben lásd meg sóvárgásunkat utánad!

Az a reménységünk, hogy ismét felénk fordulsz. A legnagyobb büntetés az, hogy elfordul-
tál. Tudjuk, hogy ezt is megérdemeljük. Megtörtént, hogy mi fordítottunk hátat neked. Ne 
haragudj ránk! „Forduljon ismét felénk fényes orcád!” Nézz ránk a Gazda elnéző tekintetével!

Uram!

Uram, hozzád emelkedem lélekben! Utaidat, Uram, ismertesd meg velem,
Benned bízom, Istenem,  ösvényeidre taníts meg engem!
ne szégyenüljek meg, Vezess hűségesen, és taníts engem,
ne nevessenek ki ellenségeim! mert te vagy szabadító Istenem,
Senki se szégyenüljön meg,  mindig benned reménykedem.
aki benned reménykedik, ( Zsolt 25,1–5)
azok szégyenüljenek meg,  
akik ok nélkül elpártolnak tőled! 

Könyörülj rajtam is. Elhagyatott, szegény és árva vagyok nélküled. Kegyelmezz: oszd meg 
velem életedet! Kegyelmezz: részesíts végtelen szeretetedből! Hadd tudjak belőle kapni és 
továbbadni, élni és másokat éltetni, vigasztalódni és vigasztalni, felbátorodni és felbátorí-
tani. Tisztítsd meg szememet is. Segítsd törekvésemet: szeretném mások tekintetét is rád 
irányítani! Ámen.
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Március 4. […] egyszer csak megjelent Júdás, egy a tizenkettő közül, és kardokkal, bo-
tokkal felszerelt sokaság jött vele a főpapoktól, az írástudóktól és a vénektől. 
Az árulója ezt az ismertetőjelet adta meg nekik: „Akit megcsókolok, az lesz 
ő: fogjátok el, és vigyétek be biztos kísérettel.” ( Mk 14,43–44)

Júdás önként vállalt, előre megfizetett feladata az volt, hogy odavezesse a főpapok által 
kiküldött csapatot Jézus „búvóhelyéhez”, a Gecsemáné kertjéhez. Az est sötétjében pedig 
félreérthetetlenül megjelölje Jézust, s így szinte feltűnés nélkül, a lehető leggyorsabban 
történjék meg az elfogás.

A megbeszélt jel a csók volt. Végül is nem lett volna ebben semmi feltűnő. Mester és 
tanítvány között megszokott volt, talán mindennapos köszöntés. A barátság és tisztelet 
jeléből azonban ebben az esetben az árulás jele lett.

Valószínű, hogy a fenti mondat elhangzásakor Júdásék még hallótávolságon kívül vol-
tak. Aztán Júdás előresietett, mint aki a veszélyre figyelmeztetni, sőt védeni akarja Mesterét. 
Becsapja ezzel is az utolsó pillanatban. De a csókhoz át kell ölelnie Jézust, s az álnok ölelő 
karok abban a pillanatban gúzsba kötnék őt, ha netán menekülni akarna. Júdás ezzel azt 
bizonyítja, hogy a kialkudott pénzt megérdemli! S ezt nemcsak nem restelli, de a jelenlé-
vők előtt nyilvánvalóvá is teszi: „Mesteremmel való kapcsolatomat egyszer s mindenkora 
befejeztem.”

Vannak, akik felmagasztalják Júdás alakját, és Jézus egyenrangú ellenfelévé kiáltják ki. 
Mások tettének sorsszerűségén töprengnek, mennyiben volt lehetősége döntenie saját útja 
kijelölésében: Isten „elfogadta vagy kiszemelte ez iszonyú szerepre?” (Keresztury Dezső). 
Vitatkozás helyett tekintsünk inkább Jézus fájdalmára, a zsoltáros szavai teljesültek be rajta: 
„Nem az ellenség gyaláz engem, azt elszenvedném. Nem gyűlölőm hatalmaskodik rajtam, előle 
elrejtőzném. Hanem te, magamfajta ember, bizalmas jó barátom, akivel meghitt barátságban 
voltam; az Isten házába együtt jártunk a gyülekezet körében.” ( Zsolt 55,13–15)

Uram!
Tudom, hogy téged nem tudlak félrevezetni. Tudom, hogy jobban ismersz saját magamnál. 
Őszinte szívvel közeledem hozzád. Fogadj sajátodul! Őrizz meg attól, hogy bármikor is 
eláruljalak.

Ne engedd, hogy gazdagodásom vagy karrierem fontosabb legyen számomra, mint 
hozzád tartozásom. Ámen.
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Március 5. Egy pedig azok közül, akik Jézussal voltak, kardjához kapott, kirántotta, 
lecsapott a főpap szolgájára, és levágta a fülét. Ekkor így szólt hozzá Jézus: 
„Tedd vissza kardodat a helyére, mert akik kardot fognak, kard által vesznek 
el.” ( Mt 26,51–52)

Pétert kellett rendreutasítania Jézusnak, ő volt ez az elvakult tanítvány, aki pillanatnyi felhá-
borodásában ütött-vágott, ám hiányzott belőle az átgondoltság, az erőviszonyok felmérése. 
Nem tudta, hogy a legtöbb fegyver kétélű, a bumeráng visszaröppen, s „amilyen mértékkel 
mértek, nektek is olyannal mérnek” ( Mt 7,2). Nem tudta, hogy a cél nem szentesítheti az esz-
közt. S legfőképpen azt nem tudta, hogy erőszakkal nem lehet jó szolgálatot tenni Jézusnak 
vagy Jézus ügyének.

Előfordul, hogy a szülő a legjobbat akarja gyermekének, a lehetséges utak közül a be-
csület útját, a semmittevés helyett a dolgos életet, istentagadás helyett a Krisztus-követést 
szorgalmazza. Jaj, ha a szép szó és a példaadás eredménytelensége után erőszakhoz nyúl! 
Mindent elronthat. Erőszakos fellépésének igen súlyos következménye lehet: „Anyám! Te 
vagy az erősebb, konfirmálkodom, de utána többé templomba nem teszem be a lábam!”

Jézust ebben a helyzetben a mindenen felülemelkedő szeretet jellemzi. Nemcsak vissza-
parancsolja nekibőszült tanítványa fegyverét, de irgalmas kézzel meggyógyítja a kárvallott 
papi szolga fülét is. Ellentéteket feloldó, ellenségeket összebékítő, sebeket gyógyító szeretete 
híveket toboroz ügye mellett. Saul is ezért lett Pállá. Őt Jézus akkor hívta el szolgájának, 
amikor még üldözte híveit, mégpedig „erőszakosan” ( 1Tim 1,13) és „féktelenül” ( Gal 1,13). 
Jézus Krisztus pedig éppen rajta mutatta meg „végtelen türelmét” ( 1Tim 1,16). Jézus ha-
talmára jellemző, hogy az ellenségét szolgálatába állítja, s az erőszakos embert türelmével 
kényszeríti térdre.

Jézus követőinek naponta le kell győzniük magukban az erőszak kísértését. Pilinszky 
János költő az erőszakot „az áldott élet vadhajtásának” nevezi. Az ellenfeleink legyőzésének 
ez a módja legtöbbször csúfos vereséget eredményez, akárcsak Péter esetében. Nem az ellen-
feleinket, önmagunkat kell legyőznünk, az pedig csak Jézustól kért és kapott erővel sikerül!

Uram!
Szereteted és türelmed már sokszor lenyűgözött, és levett a lábamról. Bocsásd meg, ha irgal-
maddal szemben elutasító, testvérekkel szemben erőszakos voltam. Segíts, hogy a gonoszt 
jóval győzhessem le! Ámen.
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Március 6. Jézus így válaszolt [a főpapnak]: „Én nyilvánosan szóltam a világhoz: 
én mindig a zsinagógában és a templomban tanítottam, ahol a zsidók 
mindannyian összejönnek, titokban nem beszéltem semmit. Miért kérdezel 
engem? Kérdezd meg azokat, akik hallották, mit beszéltem nekik: íme, ők 
tudják, mit mondtam.” ( Jn 18,20–21)

A főpap tanítása és tanítványai felől kérdezi Jézust. A vád alá helyezett embernek válaszolnia 
kell a feltett kérdésekre.

Ma is sokan kérdezik Jézust. Tudjuk-e, Jézus-követők, mai keresztyének, hogy a neki 
feltett kérdésekre – az ő nevében – nekünk kell válaszolnunk?

Sokféleképpen lehet feltenni a kérdést. Van, aki vizsgálóbíróként vagy nyomozótisztként 
sarokba akarja szorítani a megkérdezettet. Van olyan is, aki védőügyvédnek gondolja magát, 
s „jóindulattal” menteni akarja. Van, aki őszinte érdeklődéssel kérdezi, mert tudja, hogy 
eltévedt, s útbaigazításra szorul.

„Szerencsénk”, hogy a krisztusi tanítás nem titkos. Nincs olyan része, amely csak a ki-
váltságosoknak, csak a papoknak és a többi beavatottnak szólna. Amit Jézus tanított, s amit 
annak nyomán egyházaink vallanak és hirdetnek, megismerhető, továbbadható. Minden 
megkérdezett Krisztus-követőnek meg kell fogalmaznia hitvallását, s meg kell válaszolnia a 
kérdéseket. Erre Jézus nemcsak felhatalmaz, de kötelez is bennünket. Mai keresztyének, el 
tudjátok-e mondani a kortársaknak, kicsoda is Mesteretek?

Jó, ha ismerjük tanítását, értelmezni tudjuk egy-egy példázatának mondanivalóját, s 
követni kívánjuk szigorú erkölcsiségét. Még jobb, ha mélyebben ismerjük őt, ha elkísértük 
egészen a Golgotáig, sőt jártunk a húsvéti üres sírnál is. Ha valljuk, értünk is ment a ke-
resztre, értünk is feltámadott. Ha személyesen valljuk a második hitvallás magyarázatával: 
mindezzel „engem, elveszett és megítélt embert megváltott: minden bűntől, a haláltól és 
az ördög hatalmától megszabadított, és magáévá tett” (Kis káté).

Uram!
Segíts, hogy egy kérdést se engedjek el a fülem mellett, amelyet rólad tesznek fel az emberek. 
Segíts igazi és hiteles feleletet fogalmaznom. Add, hogy a válaszok újabb kérdések elindítói 
legyenek. Adj őszinte találkozást a kérdezőkkel. Hadd lássam meg vívódásukban a magam 
vívódását, kérdéseik mögé rejtőzködésükben a magam rejtőzködését! Ámen.
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Március 7. A főpap ekkor ezt mondta neki: „Az élő Istenre kényszerítelek, mondd meg 
nekünk, vajon te vagy-e a Krisztus, az Isten Fia!” Jézus ekkor így felelt: „Te 
mondtad. Sőt azt mondom nektek: mostantól fogva meglátjátok az Em-
berfiát, amint a Hatalmas jobbján ül, és eljön az ég felhőin.” ( Mt 26,63)

Előfordult, hogy Jézus kérdezte meg a tanítványait: kinek mondanak engem az emberek? Ők 
ószövetségi férfiak újra eljövetelével magyarázták Jézus nagyságát. Péter – a mennyei Atya 
sugallatára – sokkal pontosabban fogalmazott: „Te vagy a Krisztus, az élő Isten Fia!” ( Mt 16,16)

Itt most maga Kajafás, a főpap várja el Jézustól, hogy nyíltan valljon önmagáról. A 
hamis tanúk állítása végül is nem sokat ért. Magát Jézust kell sarokba szorítania. Ha Jézus 
megmondja, kicsoda, vádat szolgáltat önmaga ellen. Hiszen azt, amit csodái, hatalommal 
elmondott igehirdetései, semmihez nem fogható népszerűsége bizonyítanak, hogy benne 
az Isten maga érkezett a Földre, az elfogadhatatlan. Nincs esélye bírói előtt, mert a bíró – a 
főpap – egyszerre ügyész is. S akkor kell vallania istenfiúságáról, amikor kiszolgáltatottan, 
vádlottként áll emberi ítélőszék előtt.

Jézus ekkor így felelt: „Te mondtad.” Vagyis: magad mondtad ki kérdéseddel a választ. Az 
vagyok, akinek mondasz, az Isten fia! Mekkora tragédia ez, hogy akiknek az igazságot kellett 
volna képviselniük, nem ismerték fel benne az igazságot, s elítélték őt őszinte szavai alapján!

Azóta megszámlálhatatlanul sokan ismerik és ismétlik Jézus válaszát, vallják és hirdetik 
személyének titkát. Sőt hitük megvallása személyes bizonyságtétellé formálódik, mert 
nemcsak azt mondják ki: „Jézus Krisztus az Isten Fia, a Megváltó!”, de hozzá is teszik: „Ő az 
én Uram! Kincsem, örömöm, reményem… Mindenem.”

Jézus nem lesz mindig rangrejtett. Visszajövetelekor egykori bírái is térdre hullnak előtte. 
Övé lesz az utolsó szó!

Uram!
A legnagyobb vagy: az Isten Fia, Megváltóm! Neked köszönhetek mindent. Megkerestél, 
mint az elveszett juhot, társam voltál, amikor rám szakadt az egyedüllét, begyógyítottad 
testi-lelki sebeimet. Megosztottad árvaságomat, amikor megsértődve elvonultam, és hátat 
fordítottam mindenkinek. Magadhoz öleltél, pedig nem volt igazam. Vigasztaló szereteted 
láttatta meg velem tévedéseimet. Szereteted hatalma győzött meg. Áldott légy minden 
szeretetedért! Ámen.
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Március 8. Kis idő múlva az ott álldogálók mentek oda, és így szóltak Péterhez: „Bizony, 
közülük való vagy te is, hiszen a kiejtésed is árulkodik rólad.” ( Mt 26,73)

Bent a főpap házában a nagytanács halálra méltónak ítéli Jézust, ezalatt kinn az udvaron Péter 
tanúk előtt háromszor is megtagadja Urát. Közben még átkozódik, esküdözik is, mindkettő 
kísérőjele a gyenge lábakon álló hazugságnak. Merő gyávaság ez, a tapasztalatlan tanítvány 
ügyetlen kapkodása. Még nem tudja Péter, hogy kockázat nélkül senki sem lehet Jézus ta-
nítványa. Úgy viselkedik, mint egy sarokba szorított kamasz gyerek, aki egyszer elbújik a 
felnőttek háta mögé, máskor dacosan és tudatosan száll szembe velük. Péter már tudja az 
igazságot, vállalni még nem meri.

Péter tagadása az elmúlt esztendők megtagadása is. Hátat fordít tanítványságának, meg-
tagadja Mesterével való közösségét.

Tagadása nemcsak bűn, de óriási lehetőség elszalasztása is. Rámutattak: „közülük való 
vagy!” Mondhatta volna erre: „Igen, közülük való vagyok! Kár, hogy ti nem ismeritek a 
Mestert. Ott lehetettem mellette, amikor bort adott a kánai lakodalmasoknak, amikor öt 
kenyérrel és két hallal ezreket tartott jól. Ott voltam, amikor Lázárt kihívta a sírból, ott vol-
tam, amikor bűneink bocsánatára szétosztotta köztünk testét és vérét…” Péternek ezt kellett 
volna mondania! Tájszólásáról is felismerték, hogy nem Jeruzsálem környékéről való. Ha 
tagadás helyett őróla tett volna bizonyságot, nemcsak a kiejtése „árulkodott volna” hova-
tartozásáról, de nyíltan meghirdette volna azt, hogy hozzá, Jézushoz tartozik.

Péter esete figyelmeztetés a hitvalló hűségében veszélyeztetett gyülekezetnek: „Aki […] 
azt gondolja, hogy áll, vigyázzon, hogy el ne essék!” ( 1Kor 10,12) Az ének szava pedig legyen 
biztatás mindnyájunknak:

Ébredj, bizonyságtévő lélek!
A várfalakra őrök álljanak,
Kik bátran szólnak, s harcra készek,
Ha éj borul le, vagy ha kél a nap.
Hívásuk zengjen messze szerteszét
Az Úrhoz gyűjtve népek seregét!
(EÉ 467,1)

Uram!
Ma nem jelent veszélyt rám nézve, ha megkérdeznek, ismerlek-e téged. Mégis sokszor el-
mulasztom a rólad való tanúságtételt. Vedd el gyávaságomat, segíts hűségesnek maradnom 
hozzád! Ámen.
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Március 9. Péter azonban ismét tagadta: „Ember, nem tudom, mit beszélsz.” Még 
beszélt, amikor hirtelen megszólalt a kakas. Ekkor megfordult az Úr, és 
rátekintett Péterre. Péter pedig visszaemlékezett az Úr szavára, amikor azt 
mondta neki: „Ma, mielőtt megszólal a kakas, háromszor tagadsz meg 
engem.” Aztán kiment, és keserves sírásra fakadt. ( Lk 22,60–62)

Jézus tekintete arra emlékeztette Pétert, amit előre megmondott: „…mielőtt megszólal a 
kakas, háromszor tagadsz meg engem.” Látod, kár volt fogadkoznod, hogy a börtönbe is, a 
halálba is velem tartasz. Igaz, elkísértél a főpapi ház udvaráig, de ott szolgák és szolgáló-
leányok gyűrűjében elfeledkeztél ígéretedről, megfeledkeztél önmagadról, de elsősorban 
arról, hogy hűséggel tartozol nekem.

Ki az közülünk, aki mindig megtartotta ígéreteit és fogadalmait? „Ígéretekkel van tele a 
padlás” – mondja a népi szólás, s valóban számos ígéretünkről feledkeztünk meg már éle-
tünk során. Hol vannak Isten előtt tett fogadkozásaink, melyeket veszedelemben rebegtünk 
el, s mivé lettek a gyónás alkalmával kimondott szavaink: „igyekezem ezután Isten akarata 
szerint élni…”?!

Jézus tekintete arra is emlékeztette Pétert, hogy mennyire más, mint akinek hitte ma-
gát. Ezzel megint csak nincs egyedül. Talán törvényszerű, hogy általában kedvezőbb képet 
alakítunk ki magunkban önmagunkról, mint mások rólunk. Jézus tekintete és szava hely-
reigazítja a hamis önértékelést.

Jézus tekintete azonban nemcsak szemrehányó és vádló, de biztató is a mindenkori Pé-
tereknek. „Péter, elbuktál, de kegyelmem felemel” – ezt sugallja Jézus szeme. Feltámadása 
után megkereste őt a Tibériás-tenger partján. Háromszor kérdezte meg hűtlen tanítványá-
tól: „Szeretsz-e engem?” S Péter válaszai után szolgálatával bízta meg a dadogó és remegő 
tanítványt. Ez a megbízás a teljes amnesztia, Urunk feltétel nélküli kegyelme. Szükség is van 
rá, hogy meghaljon a hős, a büszke férfi, s feltámadjon a megkegyelmezett! Nem magától, 
hanem azért, mert Jézus a bűnbánónak megbocsát.

Uram!

Elveszett bárányod vagyok,
pedig úgy hittem, hozzád tartozom.
Tudom, hogy letértem útjaidról,
tudom, hogy nem követtelek,
tudom, hogy bűneim nagyok.
Kérlek, találj meg engemet! Ámen.
(Új ének 67)
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Március 10. Örvendj Isten népe, és akik az Urat keresitek, jöjjetek, és merítsetek vigasz-
talásának forrásából! (Ősi liturgikus szöveg)

Tapasztalataink sora, Bibliánk számtalan története beszél arról, hogy Istenünk irgalmas Úr. 
Megtalálja a keresőt, megvigasztalja a szomorkodót, megelégíti a szomjazót.

Jézusunk is ezt mondja: „…keressetek, és találtok […], aki keres, talál […].” ( Mt 7,7–8) Azt 
szoktuk keresni, ami hiányzik. Pótalkatrészt a boltokban, praktikus ajándékot szeretteink-
nek neves alkalmakra. De keresünk választ kínzó kérdéseinkre, megnyugvást felzaklatott 
lelkiismeretünk számára. Keresünk szerető társat, megértő barátot. S keressük az Istent. Nem 
is mindig tudatosítjuk azt, hogy éppen ő hiányzik nekünk! Pedig emlékezhetnénk arra, 
hányszor emelt fel, hányszor adott feleletet, hányszor ajándékozott már meg önmagával.

Urunk!
Téged keresünk, segíts rád találnunk! Vagy találj ránk te magad. Hadd énekeljük: „Benned 
örvendez csupán én lelkem, / Mert benned békét s nyugalmat leltem.” ( EÉ 372,2)

Urunk! Vigasztalásodra szorulunk. Vidíts fel, amikor emberek rosszindulata miatt emészt-
jük magunkat! Segítsd hordozni életünk nehéz terheit. S ha igéd szomorít meg, tehát bűneink 
miatt szomorkodunk, ajándékozd nekünk bocsánatod semmihez sem mérhető örömét!

Uram!
Szeretnék meríteni forrásodból. Házadból fakad ez a forrás ( Jóel 4,18). Áldást csörgedez: 
enyhet nyújt a szomjazónak, erőt a vándornak, termést a kiaszott földnek.
Szeretnénk meríteni előttünk jártak tapasztalataiból, hitükből:

Uram, szereteted az égig ér, hűséged a fellegekig.
Igazságod olyan, mint a hatalmas hegyek,
ítéleteid, mint a nagy mélység,
embert és állatot megtartasz, Uram.
Mily drága a te szereteted, Istenem!
Szárnyad árnyékába menekülnek az emberek.
Dúslakodnak házad bőségében,
örömöt árasztasz rájuk, mint a patakot,
Mert nálad van az élet forrása,
a te világosságod által látunk világosságot.
(Zsolt 36,6–10)

Biztatásoddal bátorítjuk magunkat is, egész népedet. Biztatásod tartós örömünk forrása. 
Ámen.
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Március 11. Amikor Pilátus látta, hogy nem ér el semmit, sőt a forrongás még nagyobb lesz, 
vizet hozatott, megmosta kezét a sokaság szeme láttára, és így szólt: „Ártatlan 
vagyok ennek az igaz embernek a vérétől. Ám ti lássátok!” ( Mt 27,24)

Pilátus a szenvedéstörténet ellentmondásos szereplője. Meg van győződve Jézus ártatlansá-
gáról, mégis elítéli. Törvényességre törekszik, de vigyázva keresi a nép kegyeit is. Rákérdez az 
igazságra, ám nem érdekli őt Jézus válasza. Többször is megpróbálja felmenteni és elengedni 
Jézust, de a végén enged a nép és a vezetők erőszakos akaratának. Megalkuszik tehát, a kereszt-
re küldi Jézust, de kifejezi, hogy mindez akarata ellenére történik. Ártatlannak tudja magát.

Ártatlanságát közhírré teszi, ezért a nyílt színen megmossa a kezét. Ám a „mosom keze-
imet” kijelentés azóta sem igazolja senki ártatlanságát. Aki „mosakodik”, tulajdonképpen 
mentegetőzik és magyarázkodik. Ez pedig arról árulkodik, hogy maga is tudja: tette nem 
egyértelmű. Ha nem vétkezett is, de mulasztott, nem állt ki az igazság mellett, nem védte 
meg az ártatlant az igazságtalan vádakkal szemben.

Reményik Sándor nagyszerű verse nagypéntek éjszakájáról szól. Pilátus lelkiismeret-
furdalás miatt nem tud aludni. Megbánta már, hogy csak úgy „odalökte” ellenfeleinek 
Jézust, aki „hátha mégis király volt”. És ha ártatlan, akkor vajon „kire szállott a vére”? A vers 
tartalma természetesen feltételezés. De a kereszt felirata végül is azt hirdette, hogy Pilátus 
egy ponton többet tudott Jézusról, mint a főpapok:

A Messiástok megmenteni késtem,
De négy betűt a keresztjébe véstem,
E négy betű az én becsületem […].”
(Pilátus)

S e „négy betű” – az I. N. R. I. – a felirat latin szavainak kezdőbetűi, magyarul: Názáreti 
Jézus, a zsidók Királya. Úgy tűnik, a felirattal Pilátus igazságot szolgáltatott Jézusnak. Isten 
pedig húsvét hajnalán feltámasztotta őt.

Uram!
Tudván tudom, hogy megcsúfoltan is, töviskoronásan is király vagy, csakugyan. Szívem 
Királya. Ezért:

Csak benned van reményem,
Kőszálam vagy nekem!
Ínségben erős váram,
Halálban életem!
Ámen.
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Március 12. Amikor Heródes meglátta Jézust, nagyon megörült, mert már jó ideje szerette 
volna látni, mivel hallott róla, és azt remélte, hogy valami csodát tesz majd 
az ő szeme láttára. Hosszasan kérdezgette őt, de Jézus semmit sem válaszolt 
neki. ( Lk 23,8–9)

Pilátusnak kapóra jön az, hogy Jézus Heródes hatósága alá tartozik. Átküldi őt hozzá. A 
negyedes fejedelem pedig örömmel fogadja, de csalódnia kell. Jézus nem szólal meg, „ment-
ségére” sem, s a magát erősebbnek gondoló Heródes sem tudja szóra bírni.

Jézus hallgatása azt jelenti: nem tehetsz velem semmit, nem az történik, amit te akarsz, 
hanem az, amit Isten akar. Jézus hallgatása beszédes csend. Sokbeszédű emberek nem tud-
ják, hogy a csend sokszor értékesebb a fecsegésnél. Mindnyájunknak tudnunk kellene azt 
is, hogy az Isten előtti csend semmi mással nem pótolható része életünknek.

Nem tudjuk, Heródes ismerte-e Ézsaiás próféta könyvét, s ha igen, eszébe jutott-e a né-
ma foglyot látva az alábbi szakasz: „Amikor kínozták, alázatos maradt, száját sem nyitotta 
ki. Mint a bárány, ha vágóhídra viszik, vagy mint a juh, mely némán tűri, hogy nyírják, ő sem 
nyitotta ki száját.” ( Ézs 53,7)

Jézus nem csak hallgatott, csodát sem tett Heródes kifejezett kérése ellenére sem. Jézus 
soha nem tett csodát a csoda kedvéért, hiszen nem vásári mutatványos ő. De nem tett csodát 
soha önmaga kedvéért sem. A negyvennapos pusztai böjtölés után nem változtatta a köveket 
kenyérré, de jóllakatta az ötezret. Megszabadított embereket mindenféle megkötözöttségből, 
de nem szabadította ki önmagát a kereszt kínjaiból.

Nem is lehetett csodát követelni tőle. Tudta, hogy csodák átélése senkit nem vezet hitre. 
Pedig akkor is, ma is sokan környékezik meg őt: „Ha csodát teszel, ha meggyógyítasz, ha 
anyagilag talpra állítasz, ha fényes lottónyereménnyel meggazdagítasz, hinni fogok ben-
ned!” Ilyen kéréssel legfeljebb haragra ingereljük őt, s végül jól járunk, ha nem haragszik, 
„csak” hallgat, nem válaszol.

Régi hűséges követői jól tudják, megvallják: nem azért hiszünk benne, mert csodát tett 
velünk. A sorrend fordított: hiszünk benne, s ezért éljük át csodatévő szeretetét.

Uram!
Szeretnék veled találkozni, mint bűnöket bocsátó és örök életet ajándékozó Megváltóval! 
Hadd legyen minden más kérésem másodlagos, elhanyagolható, csak ráadás. S ha mégis 
meghallgatsz, hála legyen néked! Ámen.
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Március 13. Ünnepenként a helytartó szabadon szokott bocsátani a sokaságnak egy 
foglyot, akit ők kívántak. Volt pedig akkor egy nevezetes foglyuk, akit 
Barabbásnak hívtak […]. A főpapok és a vének azonban rávették a soka-
ságot, hogy Barabbást kérjék ki, Jézust pedig veszítsék el. Erre a helytartó 
újra megkérdezte őket: „Mit kívántok, a kettő közül melyiket bocsássam 
nektek szabadon?” Azok ezt mondták: „Barabbást.” ( Mt 27,15–16.20–21)

Tulajdonképpen a Gecsemáné-kertben már minden eldőlt. Jézus vívódott önmagával, tusa-
kodott az Atya akaratával, de négyszemközt hangzó imádsága végén döntésre jutott: „…ne 
úgy legyen, ahogyan én akarom, hanem amint te.” ( Mt 26,39) Jézus határozott. Vállalja a 
szenvedést, a kereszthalált, azt, amiért eljött erre a földre. Nem menekül el az elfogatására 
kiküldött csapat elől, nem bújik el Júdea pusztájának rejtett barlangjaiba. Elébe megy vá-
lasztott sorsának.

Történhetett volna-e mindez másképpen? Aligha. Nagy volt a szakadék Jézus és a nép ve-
zetői között. S az utóbbiak mindent megtettek azért, hogy a népet – talán még azokat is, akik 
virágvasárnap hozsannát kiáltottak – maguk mellé állítsák. Kapóra jött Pilátus ingatagsága 
s az, hogy Jézust menteni akarva rájuk bízta a döntést: „Melyiket akarjátok a kettő közül?”

S a nép Barabbást választotta. A bűnöst az igaz helyett, a halálraítéltet az Élet Ura he-
lyett, a felforgató zélótát a Békesség Fejedelme helyett. Barabbás legyen szabad, Jézus pedig 
menjen a keresztre.

Így a szenvedéstörténet szereplői közül senki sem mutogathat a másikra. Jézusban a nép 
vezetői nem ismerték fel a Messiást, s ők – vak vezet világtalant – Jézus ellen fordították az 
egyszerű embereket is. Pilátus pedig nem állt ki az igazság mellett. Jézus sorsa megpecsé-
teltetett.

Barabbás pedig szabad lett. Helyette Jézus halt meg a kereszten. De mindazok helyett is, 
akik a „feszítsd meg!”-et kiáltották. És – hála Istennek! – helyettünk is! Hiszen mindnyá-
junk bűnét magára vette, s vére pedig „rajtunk és gyermekeinken”! Jézus vére mindnyájunk 
számára bocsánatot szerzett az Isten előtt!

Uram!
Tekints fiad Golgotán kihullott vérére! Bocsáss meg minden őszinte bűnbánónak! Nekem 
is! Ámen.
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Március 14. Akkor a helytartó katonái magukkal vitték Jézust a helytartóságra, és kö-
ré gyűjtötték az egész csapatot. Levetkőztették, bíborszínű köpenyt adtak 
rá […]. ( Mt 27,27–28)

A bíbor festéket bizonyos tengeri csigák nedvéből állították elő a tírusziak, s a megfestett 
kelmét igen drágán árulták. Csak a leggazdagabb emberek viseltek bíborszínű ruhát, ők is 
csak ünnepi és rendkívüli alkalmakon. Dávid király akkor öltözött bíborba, amikor a szö-
vetség ládáját Jeruzsálembe vitték ( 1Krón 15,27).

A katonák Jézusra azért adtak bíborköpenyt, hogy ezzel is kicsúfolják. „Nézzétek, itt áll 
valaki, aki királynak mondja magát – szegény bolond! –, mulassunk hát egy bolond kárára. 
Ütöttek már minket eleget, most végre visszaüthetünk egy királynak!” Honnan is ismerték 
volna a zsoltáros szavát: „Boldog ember az, aki […] nem ül a csúfolódók székére […]” ( Zsolt 1,1)

Istennek hála: a bíborköpeny nemcsak Jézus korbács ütötte sebeit takarta el, hanem 
a mi bűneinket is. A bíborpalást így védőköpeny, megvéd minket a „sárkánytól”, az ör-
dögtől, „aki a mi Istenünk színe előtt éjjel-nappal” vádolja az Úr választottait ( Jel 12,10). A 
palást eltakarja bűneinket, a palástot viselő Király pedig meg is bocsátja azokat. Ez vétkeink 
egyetlen igazi megoldása. Az ember menti bűneit: magyarázza, átkereszteli és bagatellizálja. 
Összehasonlítja magát más bűnösökkel, s ez az összehasonlítás mindig a javára dől el. Ám 
minden mentegetődzésünk, magyarázkodásunk és más hasonló ügyeskedésünk ellenére 
bűneink megmaradnak.

Cipeljük terheinket, vétkeket és mulasztásokat, a magunkéit és másokéit, melyeket 
nem tudunk megbánni, illetve megbocsátani. Halljuk meg az evangéliumot: megbánt és 
megvallott bűneinket Krisztus királyi bíborpalástja egyszer s mindenkorra eltakarja. Meg-
csúfoltatásának öltözéke ajándékba kapott igazságunk drága köntösévé lesz. Ha ezt tudjuk, 
tudnunk kell bocsánatot kérni, s tudnunk kell megbocsátani.

Uram!
Ádám bűne örökségét minden embertársammal együtt magamra vettem. Ez az örökség 
elháríthatatlan, levehetetlen. Rongyos koldusa vagyok kegyelmednek.
Hála legyen neked, hogy szent palástod nem megbélyegez téged, sokkal inkább kitüntet. 
Méltán hordozod, mert az igazságod palástja az, nekem pedig legfőbb menedékem. Köszö-
nöm, hogy megvédelmez engem is bűneim és mulasztásaim következményétől. Segíts úgy 
járni utamat, hogy bocsánatod megvédelmezzen a további botlásoktól is! Ámen.
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Március 15. A katonák tövisből koronát fontak, a fejére tették, és bíborruhát adtak rá; 
oda járultak hozzá, és ezt mondták: „Üdvöz légy, zsidók királya!” – és arcul 
ütötték. ( Jn 19,2)

Kányádi Sándor erdélyi költő keserű hangú verse szól a tövisfáról. A fa tövise sokszor bele-
mart ujjába, s bár irtották, a növény folyton újrasarjadt. A fejsze mindig visszapattant róla. 
Parazsa viszont reggelig kitartott. Önvédelem és ritka konokság jellemzi ezt a fát. Titkát a 
költő lassan értette meg: 

…a történelmet
szolgálja inkább, mint a tájat –
kéznél volt mindig, mikor kellett
máglyának vagy koronának. (Tövisfa)

A tövis a hiábavalóság és az átok szimbóluma. Ádám bűne miatt terem „tövist és bogán-
csot” a föld ( 1Móz 3,18).

A durva lelkű katonák Jézus fejére tövises ágakból készítettek koronát. Az átkozott növény 
törhetetlen, kemény tövisei véresre sebezték Urunk fejét. Ez is kicsúfoltatásának része, ott 
kellett állnia a gúnyolódók között kiszolgáltatottan és megalázottan. Azok nem szánták, 
egyikük sem emelt szót a védtelen szenvedő érdekében. Jézus szánta meg őket.

Urunk így találkozott azokkal, akikért meghalni készült, mert ő a lelketlenekért, a jani-
csárokért, a keretlegényekért is hordozta a keresztet – töviskoronával a fején.

Töviskoronája valóságos korona lett, a csúfolódás dicséretbe váltott át, a gúny szava 
tiszteletbe. Csupán néhány katona csúfolja királynak, követőinek milliói viszont őszinte 
alattvalóként valóságos királyként ünneplik és tisztelik. Hiszen valóban király ő, gazdag és 
bőkezű. A menny Királya, szívünk Királya, aki megváltott gyermekeit megajándékozza az 
élet koronájával, az örök üdvösséggel.

Uram!

Értem tűrted a szidalmat,
Csúfságot, gyalázatot,
Tövisből font koronádat.
Erre, mondd, mi indított?
Hogy boldoggá tehess engem,
S a koronát én elnyerjem.
Soha én ezt nem tudom
Meghálálni, Jézusom! (EÉ 201,4)

Uram, Királyom! Őszinte szolgád szeretnék maradni a sírig, és szolgálni téged az örök-
kévalóságban is. Ámen.
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Március 16. Akkor Pilátus elvitette Jézust, és megkorbácsoltatta. ( Jn 19,1)

Az ostort állatok terelgetésére és fegyelmezésére találta ki az ember, a korbácsot viszont em-
bertársai megbüntetésére. Kegyetlen eszköz, rövid nyélre erősítették, erős szíjakból fonták, s 
a szíjak végére hegyes, éles csontszilánkokat és fémdarabokat kötöztek. Minden ütése sebet 
ejtett, bőr- és húsdarabokat tépett ki a megkínzott ember hátából.

János evangéliuma szerint Pilátus már az ítélet kimondása előtt megkorbácsoltatta Jézust. 
Talán megbízói kedvében akart járni, esetleg arra számított, hogy azok majd megszánják a 
megkínzott Jézust, s elengedik? Ki tudja?!

Mások esetében az ilyen büntetésnek nevelő hatása volt, Jézust azonban nem kellett 
nevelni! Ő „mindent jól cselekedett”, „szájában álnokság nem találtatott”, hiszen csak 
minden másban lett hasonlóvá hozzánk, a bűnben nem!

Ugyanakkor a megkorbácsoltatást elrettentetésnek is szánták. Bele is borzonghatott a 
bámészkodó tömeg. Mi viszont döbbenettel és bűnbánattal nézhetjük csak: minden ütés-
nél megremeg szent teste. Ezt az ütést hazugságainkért kapja, ezt önzésünkért, ezt sok-sok 
mulasztásunkért.

Hallgrímur Pétursson izlandi pap-költő szerint Jézus átvállalta és elszenvedte azokat a 
korbácsütéseket, amelyek bennünket kínoznának. Négy ilyen csapás van: a rossz lelkiisme-
ret, Istennek a törvényszegőt méltán fenyegető szigorú törvénye, a halál éles tövise s végül 
ősellenségünk, a sátán. Ezek támadásától védett meg Urunk, s ezzel nekünk ajándékozta 
– mintegy elcserélte velünk – üdvözítő igazságát. Lelkiismeretünket megtisztítja elkövetett 
vétkeink súlyától azzal, hogy megbocsát nekünk. Az örök élet hirdetésével pedig kihúzza a 
halál tövisét, s győzelemre segít a kísértővel szemben.

A kivégzőeszközök – „arma Christi”, Krisztus fegyverei. A középkori E. S. mester címer-
pajzsot festett Jézusnak – mint nemeseknek volt szokás –, s ezen ott díszeleg a korbács is. A 
bennünket megillető, de a Jézus hátán csattant korbács.

Uram!

Engem bűnöm sok sebéből
Kigyógyítottál, orvosom.
És bűnbánatom könnyéből
Örömöm fakadt, Jézusom!
(Hallgrímur Pétursson: Passió-énekek XXIII/12., ford. Ordass Lajos)

Köszönöm neked! Ámen.
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Március 17. Szolgáltass nekem igazságot, Istenem, és […] ments meg engem! Hiszen te 
vagy oltalmazó Istenem […]. ( Zsolt 43,1–2)

Az ember gondolni sem mer arra, hogy sürgesse a végső számonkérést. Hiszen tudjuk, hogy 
az Isten ítélete olyan lesz, „mint az ötvösök tüze és mint a ruhatisztítók lúgja” ( Mal 3,2). 
Legjobb, ha Istenre bízzuk, mikor következik be az ítélet ideje.

Azt is tudjuk, hogy az Úr ítélete háza népén kezdődik. Isten mindig szigorúbb azokhoz, 
akik ajándékait elfogadják, akik tisztában vannak akaratával. A legsúlyosabb ítéletben éppen 
igéjének tanítói és hirdetői részesülnek ( Jak 3,1). Nem csoda, ha bűnbánattal énekeljük 
Luther szavai szerint:

Nálad nincs is másnak helye,
Mint csak az irgalomnak.
Az emberek jótettei
Kevésnek bizonyulnak.
Előtted nem kérkedhetünk,
Nékünk nincs semmi érdemünk,
Csak kegyelmedből élünk.
(EÉ 402,2)

Urunk!
Okkal tartunk tőled, mégse engedd át másnak az ítéletet! Látod jól, ellenfeleink fenekednek 
reánk, bizonyítékokat gyűjtenek ellenünk. Szemükben vétkeink megbocsáthatatlanokká 
nőttek, mulasztásaink pedig kárhozatossá! Az ördög is már számtalanszor fejünkre olvasta 
mindazt a vétket, amire éppen ő csábított el minket.
Urunk, ne ők, te magad ítélj meg! Oltalmazó Istenünk vagy, erősségünk! Rád hagyatkozunk, 
te szolgáltass nekünk igazságot, de ne azt, amit megérdemlünk. Ajándékozz meg minket 
azzal az igazsággal, melyet Jézus Krisztus szerzett meg a kereszten. Megmenekülésünk 
egyetlen módja ez!

Hadd fejezzük ki bizakodásunkat a költő szavával:

Bűnös vagyok: van irgalom.
Bűnös vagyok: lesz kegyelem.
Bűneim kazlát fölgyújtja az Isten
és küld szelet, mely elhordja a pernyét.
És lesz föltámadás […].
(Zelk Zoltán: Idegen fájdalmak)

Uram! Kérlek, így legyen! Ámen.
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Március 18. A népnek és az asszonyoknak nagy sokasága követte őt, akik jajgattak, és 
siratták őt. Jézus pedig feléjük fordulva ezt mondta nekik: „Jeruzsálem 
leányai, ne engem sirassatok, hanem magatokat és gyermekeiteket siras-
sátok; mert […] ha a zöldellő fával ezt teszik, mi történik a szárazzal?” 
( Lk 23,27–28.31)

Asszonyaink irigylésre méltó vonása, talán joga is az érzékenység. Ha egy másik ember szen-
ved, legyen az fiatal vagy öreg, közelálló vagy ismeretlen, az asszonyok szívében azonnal 
felébred az együttérzés. A férfiak dadognak, ügyetlenkednek, közhelyeket mondanak, az 
asszonyi könnyek azonban önmagukért beszélnek. Az élet értékét is ők ismerhetik igazán, 
hiszen megszenvedtek érte. Megsiratják a másik magzatát is, nem csak a sajátjukat.

Bizonyára Máriáért is hull a könnyük. Mária már eltemette férjét, Józsefet, s most elveszíti 
egyetlen támaszát, fiát is. S ugyan ki törődött abban az időben az özvegyekkel?!

A jeruzsálemi asszonyok könnyei mégiscsak elsősorban a keresztet cipelő Jézusnak szól-
tak. Jól tudták mind: Jézus volt az első, aki teljes értékű embernek tekintette őket. Szemé-
ben a nők a férfiakkal egyenrangú teremtményei az Istennek. Ölébe vette és megáldotta 
gyermekeiket, a meggyógyítottak között ott volt a gutaütött fiú, a királyi főember fia, de 
feltámasztotta Jairus leányát, a naini özvegy egyetlen fiát. Amikor Jézus meghirdette az 
Isten országának elérkezését, helyreállította a bűn által megrontott világ egy-egy darabját, 
ezzel édesanyai könnyeket is letörölt. Ha Jézus a Golgotára megy, ennek mind vége! Ezért 
is sírnak az asszonyok.

Jézus azonban nem engedi, hogy sirassuk. Ő már tudja, hogy nagypéntek után húsvét 
következik, a kereszthalál után a feltámadás. Ő a győzelem felé halad. Miatta ne sírjunk, 
sírni csak a bűneink miatt szabad. Bűneink miatt sírni viszont csak addig érdemes, amíg 
közel van ő, megtalálható, amíg időnk van a megtérésre.

Uram!
Adj nyitott szívet, hogy együtt tudjak érezni mások örömével és bánatával. Taníts meg sírni 
a sírókkal ( Róm 12,15), de ne engedd, hogy tolakodásommal megsértsem a bánkódót. Taníts 
meg együtt örülni az örvendezővel, s ne engedd, hogy irigykedjem más örömére.

Szabadíts meg attól, hogy mindig csak a magam baját lássam nagynak, s azt gondoljam, 
csak nekem vannak problémáim.

Áldd meg népedet, hogy együtt dobbanjanak a szívek, s mindenki mindenkivel törődjön.
Az együttérzés könnyei mellé pedig ajándékozd nekem a bűnbánat könnyeit is és bo-

csánatod örömét! Ámen.
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Március 19. [A katonák] kényszerítettek egy arra menő embert, cirénei Simont, Alexander 
és Rufusz apját, aki a mezőről jött, hogy vigye a keresztet. ( Mk 15,21)

A „via dolorosán”, a „fájdalmak útján” Jézus maga vitte kivégzésének eszközét. A durván 
megmunkált kereszt igen súlyos teher volt számára. A hagyomány szerint többször össze 
is esett. A katonák ezért egy arra járót, Simont szemelték ki a kereszt hordozására. Simon 
nem is tiltakozhatott.

Megdöbbentő, hogy nem akadt önkéntes segítő. Igaz, a sirató jeruzsálemi asszonyok 
nem bírták volna cipelni a nehéz keresztet, a tanítványok pedig messze voltak, esetleg a 
bezárt ajtók mögött. Simon viszont – aki, mint afrikai, talán fekete bőrű volt – ha kényszer 
hatására is, de végül hordozta a Megváltó keresztjét. Így lett ő a Jézust követő tanítvány jel-
képévé. Mesterünk erről sokszor beszélt hallgatóinak: „…aki nem veszi fel keresztjét, és nem 
követ engem, nem méltó hozzám.” ( Mt 10,38) Ez a kereszt mindaz a hátrány vagy üldöztetés, 
esetleg szenvedés el egészen a mártíromságig, melyet a benne hívőknek miatta kellett és 
kell hordozniuk. Nem méltó Jézushoz az, aki kibújik a hűség és a kiállás felelőssége alól!

Sőt hordoznunk kell a másik ember keresztjét is: „Egymás terhét hordozzátok: és így töltsétek 
be a Krisztus törvényét” – figyelmeztet Pál apostol ( Gal 6,2). Viselnünk kell a másik ember 
életének terheit, sorsának kudarcait, sokszor bűneinek következményeit is. S nem „ma az 
enyémet, holnap a tiédet” alapon. A Krisztust követő teherhordozás nem később behajtható 
„kölcsön” vagy hasznot hajtó „befektetés”, hanem hálaáldozat azért, hogy Urunk értünk is 
hordozta a keresztet. Így mindig van hordoznivalónk. Igazat ír a költő:

…embertársam szólni kezd bajáról
s a bizalom borzalmas pillanatja
keresztjét hirtelen vállamra rakja.

A keresztet hordozó Mester azonban megjutalmazza kereszteket hordozói követőit – már 
ebben az életben is:

…így elfelejtem a saját keresztem,
hogy alkonyulok, árvulok, öregszem.
(Mécs László: Cirénei Simon lázadása)

Uram!
Köszönöm neked, hogy sohasem maradsz adósom! Ha hálából szolgálok neked vagy ki-
csinyeidnek, újra meg újra megajándékozol, minden eddiginél bőségesebben. Gazdag Úr 
vagy! Dicsérlek bőkezűségedért! Ámen.
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Március 20. [A Golgotán] megfeszítették őt, és vele másik kettőt, jobbról és balról, kö-
zépen pedig Jézust. ( Jn 19,18)

Reményik Sándor verse szerint a Szentlélek „fergeteg-köpenyben” a Libanonra szállott, ott 
kiválasztott egy cédrust:

[…] Te fa!  Légy te is áldott minden fák között
Máriától, a Szűztől most jövök,  […].
Csírázik immár az Isten fia.  Rajtad csorogjon végig Krisztus vére,
[…]  Kidöntve majd […]
Most rajtad a sor:  Állítsanak a világ közepébe.
[…] légy terhes a kereszttel!  

Ezek után továbbzúgott a Szentlélek, a fa óriási koronája pedig lehajlott, „kereszt-sorsának 
megadta magát” (A kereszt fogantatása).

A költő a fa sorsán keresztül előre jelzi mindazt a kínt, amelyet a Megváltónak valósá-
gosan át kellett élnie. Jézus hátát korbács ütötte sebek borították, kezeit és lábait durvára 
kovácsolt vasszögekkel verték át. Karjai szinte tőből szakadtak ki testének súlya alatt. Minden 
lélegzetvételhez fel kellett húznia magát, különben a függő helyzetben összenyomott tüdeje 
nem kapott éltető levegőt. A keresztre feszítettek végül az erőlködéstől kimerülve általában 
fulladásos halállal haltak meg. S mindehhez a kíváncsiak százainak csúfos megvetése, a 
kikerülhetetlen nyilvánosság járult. Beteljesedett a zsoltár: „…féreg vagyok, nem ember, 
gyaláznak az emberek, és megvet a nép.” ( Zsolt 22,7) Bizony, Krisztus keresztje kínos kereszt.

Ugyanakkor szent kereszt is. Az ártatlan függött rajta, aki önként vállalta övéiért az áldozatot. 
A Golgota hegye áldozati oltár lett, s rajta a bűntelen halt meg értünk – bűnösökért. Ezzel nem-
csak „kiváltott” az ördög hatalmából, de diadalmaskodott is az „ősellenség” felett. Boldogan 
énekeljük a keresztről: „Az ellenség gonosz fejét / Megváltónk rajtad zúzta szét.” (EÉ 189,5)

Kereszten függő Krisztusunk kitárt két karja magához hívja teljes embervilágunkat. 
Boldog, aki hallja és megérti Megváltónk hívását!

Uram!
Áldalak mindazért, amit kereszted jelent nekem. Tudom: a hálaadáson túl az a dolgom, hogy 
„vegyek erőt keresztedből és végbúcsút bűneimtől”!

Engem, bűnöst, kérlek, ne hagyj,
Halál rabját, kínra ne adj,
Sőt ha eljön majd halálom,
Szent jobbodra engedj állnom!
Jézus, add, hogy hozzád térjek,
Veled haljak, veled éljek! (EÉ 191,4)
Ámen.
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Március 21. [Tamás] ezt mondta nekik: „Ha nem látom a kezén a szegek helyét, és 
nem érintem meg ujjaimmal a szegek helyét, és nem teszem a kezemet az 
oldalára, nem hiszem.” ( Jn 20,25)

A hagyomány szerint a szegek négy sebet okoztak Urunk testén, az ötödiket a dárda ütötte. 
De nem a szegek tartották fenn őt a kereszten, kiszabadítására nem is lett volna szükség 
„tizenkét sereg angyalra” ( Mt 26,53), elég lett volna egyetlenegy is. Fenn maradni – ehhez 
kellett a nagyobb erő! Érettünk és miattunk tartott ki ott vérig, végig, mindhalálig.

Dürer Nagy passiójának címlapján olvashatjuk Benedictus Chelidonius fogalmazásában 
a kereszten függő Jézus panaszát: „Ezeket a szörnyűséges sebeket teérted viselem, ó ember. 
És véremmel a te hibáidat gyógyítom. […] Halálommal a te halálodat vezeklem. Istenként 
teérted ember lettem, te azonban nem vagy nekem hálás. Bűneiddel gyakran téped fel se-
beimet. Bűnöd még mindig ostoroz engem. Most elég legyen […].”

A helyettes áldozaton túl más áldást is kapunk szenvedő Urunktól: a kereszten függő 
Jézus segít hordozni nekünk a szenvedést. Ahogyan énekeljük: „minden földi szenvedésben 
erőt adnak sebeid”. Előttünk járó nemzedékek és kortársaink közül sokan vigasztalódtak és 
vigasztalódnak a Megváltó szenvedésére gondolva. Meg is vallják áldott tapasztalataikat: „A 
fájdalom nyila nem olyan szúrós, mint amilyen Jézus számára a tövisek és a szögek hegye volt!”

Gondoljunk arra is, hogy Jézust nem lehetett végleg odaszegezni a keresztre. Húsvétkor 
nemcsak a sírja lett üres, de a kereszt is csupasz volt. S ha nagypéntek szimbóluma a feszület, 
a húsvéti kereszt a sima kereszt. A húsvéti kereszt pedig azt hirdeti, hogy a fájdalmak Férfija 
feltámadt és él.

Uram!

Nagy kínjaidra, Jézus,
Könnyezve gondolok.
E szent napokban ébressz
Bennem bűnbánatot!
Öt sebed vigasztaljon,
Ha én is szenvedek;
S te boldogíts, ha majdan
Nyugodni térhetek!
(EÉ 209,6)

Tudom, hogy nem a szegek tartottak a kereszten, hanem a hozzám való irgalmad. Ilyen 
szeretetre taníts meg engem is. Erősíts meg, hogy életem minden szenvedését irántad való 
szeretetből örömmel és megadással halálig elviseljem! Ámen.

Zaszkaliczky Pal Ahitatos.indd   95Zaszkaliczky Pal Ahitatos.indd   95 2012.11.28.   11:27:072012.11.28.   11:27:07



96

Március 22. Hasonlóan a főpapok is gúnyolódva mondták az írástudókkal és a vénekkel 
együtt: „Másokat megmentett, magát nem tudja megmenteni. Ha Izráel 
királya, szálljon le most a keresztről, és hiszünk benne! Bízott az Istenben, 
szabadítsa meg most, ha akarja, hiszen azt mondta: »Isten fia vagyok.«” 
( Mt 27,41–43)

A szenvedő Jézust nemcsak a római katonák csúfolják, meg a Golgota körül bámészkodó 
tömeg, de az evangélium szerint a diadalt ünneplő ellenfelek is: a nagytanács tagjai, a fő-
papok, az írástudók és a vének. Pedig ők igazán ismerhették a zsoltáros figyelmeztetését: 
„Boldog ember az, aki nem jár a bűnösök tanácsa szerint, […] és nem ül a csúfolódók székére 
[…].” ( Zsolt 1,1) Bizonyára sokszor olvasták a kicsúfoltak szenvedéséről szóló másik zsol-
tárban: „…szégyen borítja arcomat a gyalázók és a káromlók szava miatt […].” ( 44,16–17) S 
legfőképpen elfeledkeztek a komoly figyelmeztetésről: „Aki gúnyolja a szegényt, Alkotóját 
gyalázza […].” ( Péld 17,5) S vajon ki lenne szegényebb a kicsúfoltnál, a meggyalázottnál, akit 
bárki sértő módon megalázhatott, akinek szemébe büntetés nélkül akárki hazugságot vagy 
hitvány rágalmat vághatott, akit előkelő és minden jöttment nyugodtan becsmérelhetett?!

A csúfolódás sokszor mélyebb sebet ejt, mint a nyíl, s maradandóbbat, mint sok más 
gyilkos szerszám.

Jézus csodálatosan állta a csúfolódók támadásait, tűrte a gyalázkodást, „alázatos maradt, 
száját sem nyitotta ki” ( Ézs 53,7). A csúfolódókkal nem kezdett párbeszédet, de az Atyát 
megszólítva Isten bocsánatát kérte számukra.

Isten pedig visszájára fordította a csúfolódást. Amit azok igaztalannak gondoltak, arról 
kiderült, hogy igaz, nagyon igaz. Királynak csúfolták, ő pedig valóban király, de még an-
nál is nagyobb. Neki adatott minden hatalom mennyen és földön! Uralkodik övéi szívén, 
uralkodik értünk!

Az, hogy „másokat megmentett, magát nem” – éppen az ő dicsősége. Hiszen minket 
mentett meg, ördögnek, bűnnek, halálnak hatalmából szabadított meg; megtartott a maga 
számára, az örökkévalóság számára. Ezért őt nem csúfolnunk kell, de ezerszer áldanunk!

Uram!
Áldalak érte, hogy a kereszten sem magaddal törődtél, hanem velünk. Minket mentettél, 
minket szabadítottál! Hadd áldjon ezért téged egész életem! Ámen.
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Március 23. Majd így szólt [a másik gonosztevő]: „Jézus, emlékezzél meg rólam, amikor 
eljössz királyságodba.” Erre ő így felelt neki: „Bizony, mondom néked, ma 
velem leszel a paradicsomban.” ( Lk 23,42–43)

Jézus szenved a kereszten, percről percre közelebb van a vég. Testi szenvedését csúfolódás 
nehezíti. Még a mellette szenvedő lator sem kíméli. Az tudatosan és hidegvérrel vétkezett, 
így néz szembe a halállal is. Nem kér kegyelmet, de nem kegyelmez sorstársának sem. Ő is 
csúfolja Jézust.

Nem így a másik, ő észreveszi, hogy Jézus bűntelenül szenved. Nem hallotta Jézust 
átkozódni, visszacsúfolkodni, de hallotta imádkozni. Odafordul hozzá, hiszi, hogy Jézus 
valóban király, aki országába készül. Szemei „meglátták a halálban is az életet, a romlásban 
is a hatalmat, a gyalázatban is a dicsőséget, a rabságban is a királyságot” (Kálvin). Áldott és 
boldogító látás ez! Luther szerint ez a lator „olyan enyhülést adhatott a Krisztusnak, mint 
amilyent az angyal hozott neki a Gecsemáné-kertben. Isten nem engedhette meg, hogy 
alattvalók nélkül maradjon az ő fia, így most ez az egyetlen ember képviselte az ő egyházát. 
Ahol véget ért Péter hite, ott elkezdődött a megtérő lator hite.”

Jézus pedig megbocsátott – talán haláluk előtt egy órával – a megtérő bűnösnek. Ingyen, 
kegyelemből. Pilinszky szerint ez a lator az egyháztörténelem egyetlen szentje, akit maga 
a Megváltó tett azzá. Legjobban a tékozló fiúhoz hasonlít: semmit sem érdemelt, mégis 
mindent megkapott.

Igino Giordani verse arról szól, hogy a paradicsom kapujában egy férfi álldogál. „Ki 
vagy?” – kérdi a kapuőrző angyal. „Diszmasz, a gonosz” – hangzik a válasz. „Egy gonosz, s 
éppen itt, hisz kezeden hordod véres bűnjeled!” „Jézusnak vére ez, akkor hullt rám, amikor 
mellettem, a szomszéd kereszten szenvedett.” Az angyal tüstént a földre rogy erre, s a lator 
boldogan lép be a mennybe…

Uram!
„Ó, te mindenekfelett irgalmas, keresztre feszített Úr Jézus Krisztus! Könyörülj rajtam, nyo-
morult bűnösön, s nézz reám irgalmasságod szemeivel, miként néztél egykoron Péterre, 
amikor megtagadott, s miként néztél a bűnös asszonyra a farizeus házában s a latorra a 
kereszten. Add nekem szent kegyelmedet, hogy én is tudjak Péterrel sírni a bűneim miatt, 
tudjalak a bűnös asszonnyal szeretni téged szívből, s a latorral együtt színről színre láthas-
sam szent orcádat a mennyben, mindörökké. Ámen.” (Gyónó imádság a finn Agendából)
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Március 24. Uram, ne légy távol tőlem, erősségem, siess segítségemre! ( Zsolt 22,20)

Már nem segít az utazás sem.
Mindenütt Te jössz velem szembe.
Jajonghatok körül a Földön:
– mindenütt Te fúródsz szívembe.
(Váci Mihály: Mit elrontottam)

Messze van-e az Isten vagy közel, vitáznak erről széles e világon. Embertársaink egy része 
távolinak, elérhetetlennek tartja őt, meg sem próbálja segítségül hívni nevét. S mert nem 
jár oda, ahol a mennyei Atya szolgáin keresztül megszólítja és magához hívja gyermekeit, 
bizonyítva is látja álláspontját. „Közte és köztünk áthidalhatatlan a távolság!” – mondják.

Nagy a kísértés számunkra is, hogy elfogadjuk ezt az álláspontot. Pedig számtalanszor 
tapasztalhattuk már, hogy az Úristen nem elérhetetlen! Hiszen Jézus Krisztusban egészen 
közel jött hozzánk. Egyetlen lépés távolságot sem tartott tőlünk. Magához ölelt, testvérünkké 
lett, s így mi családja tagjaivá lettünk. Isten háza népévé.

Urunk!
Hányszor tapasztaltuk: itt vagy közel, karnyújtásnyira vagy. Hallótávolságban. Fáradt édes-
anyák is felébrednek piciny gyermekük halk nyöszörgésére, te pedig nem is alszol, néped 
őrizője vagy ( Zsolt 121,4). Meghallod hát kiáltásunkat és suttogva elmondott kéréseinket 
is. Megosztod árvaságunkat, igazi erősségünk vagy!

Urunk!
Sokkal közelebb vagy, mint gondoltuk. Hiszen:

Ha a hajnal szárnyaira kelnék, és a tenger túlsó végén laknék,
kezed ott is elérne, jobbod megragadna engem.
Ha azt gondolnám, hogy elnyel a sötétség,
és éjszakává lesz körülöttem a világosság:
a sötétség nem lenne elég sötét neked,
az éjszaka világos lenne, mint a nappal,
a sötétség pedig olyan, mint a világosság.
( Zsolt 139,9–12)

Ha nagyon szeretnénk, akkor sem tudnánk előled elmenekülni, de ha menekülnénk is, 
nem veszítenél el szemeid elől!

Uram!
Te vagy az az Atya, aki a messzi utat kémleled, s elébe sietsz a hazatérőnek. A feléd vezető 

útról kiáltom hát: „Siess elém! Siess segítségemre!” Ámen.
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Március 25. Jézus pedig így könyörgött: „Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, 
mit cselekszenek.” ( Lk 23,34)

Az evangélisták megőrizték számunkra Megváltónk utolsó szavait, így ezt az imádságot is. 
Míg a többi keresztre feszített ember szitkozódott, éles nyelvvel visszavágott a csúfolódóknak, 
esetleg fájdalmai enyhítéséért rimánkodott, Jézus az Atya felé fordult, s imádkozott kínzóiért. 
Tudta, hogy ártatlan haláláért Isten minden bűnbánó bűnösnek meg fog bocsátani. S ezt 
a bocsánatot szenvedései közben is, már előre kérte tőle. Így működött együtt az Atyával.

Jézus az ellenségeiért imádkozott. A főpapokért, saját népe tagjaiért, akik kiszolgáltatták 
őt Pilátusnak. Heródesért és Pilátusért, akik elítélték, a „feszítsd meg”-et kiáltó tömegért, a 
durva katonákért, s nem utolsósorban elfutott, gyáva tanítványaiért. Jézus azt tette, amit a 
Hegyi beszédben meghirdetett: „Szeressétek ellenségeiteket, és imádkozzatok azokért, akik ül-
döznek titeket, hogy legyetek mennyei Atyátoknak fiai, aki felhozza napját gonoszokra és jókra, 
és esőt ad igazaknak és hamisaknak.” ( Mt 5,44) Imádságának értelme ez: „Ne büntesd őket, 
Atyám, igazságtalan ítéletükért, durvaságukért, csúfolódásukért, mindazért, amivel nekem 
szenvedést okoztak. Büntess meg helyettük engem!” Az történt, amit később Pál apostol így 
fogalmazott meg: „Isten azonban abban mutatta meg rajtunk a szeretetét, hogy Krisztus már 
akkor meghalt értünk, amikor bűnösök voltunk” ( Róm 5,8), sőt amikor még ellenségei voltunk.

Bocsánatért imádkozott hát Jézus. Mentő körülményt keresett számukra: „Nem tudják, 
mit cselekszenek!” S bár a törvény nem tudása senkit nem ment fel a büntetés alól, ő mégis 
menteni akarta ellenségeit. Amit tett Jézus, egyedülálló. S tette ezt nem csak akkor, ezt a 
szolgálatát azóta is végzi: „A meghalt, sőt feltámadt Jézus Krisztus, aki az Isten jobbján van, 
és esedezik is értünk.” ( Róm 8,34)

Uram!

Megdicsőült Üdvözítőm!
Légy segítőm,
Hogy a vétket letegyem,
S ha meghalok, szent halálod,
Szószólásod
Üdvösségemre legyen!
(EÉ 202,4)

Légy áldott azért, hogy érettem is imádkozol az Atya trónusánál! Mennyei Atyánk! Hall-
gasd meg Urunk Jézus minden értünk elmondott imádságát! Ámen.
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Március 26. Megosztoznak ruháimon, köntösömre sorsot vetnek. ( Zsolt 22,19)

A 22. zsoltár az Ószövetség népének halotti éneke. Az Istenben hívő kegyes magának az Úrnak 
panaszolja fel benne nehéz sorsát, betegségét, kiszolgáltatottságát, a haláltól való félelmét 
is. E zsoltár számos sora pontosan ráillik mindarra is, ami Jézussal történt nagypénteken. 
Többek között ez is: a megfeszítés után Jézus felsőruháit a katonák négy részre osztották, 
az egybeszőtt, varratlan köntöst azonban nem akarták széthasítani, arra sorsot vetettek.

Íme, a kiszenvedett halálraítélt ruhája a hóhérok járandósága. Különös „jövedelem”. A 
római katonának a fegyvert, a ruhát és az ellátást a birodalom biztosította, az elítéltek ruhája 
amolyan „mellékes”, szerény „borravaló”, azt még a piacon el kellett adni. A katonák, miután 
összehangolt, rutinos mozdulatokkal elvégezték feladatukat, osztozkodtak és kockáztak. Ott 
voltak közel a kereszthez, de semmit sem fogtak fel abból, hogy a világ Megváltóját feszítet-
ték fel. Alig hihető, hogy gazdaggá tette őket az a néhány használt ruhadarab. Ellenkezőleg: 
szánni való szegények vakságuk miatt!

A kereszten viszont ott függ a kifosztott Krisztus, már mezítelenségét takaró ruhája sincs. 
S mégis, ez a szegény szenvedő a világ leggazdagabb embere! S nemcsak gazdag, de gazdag-
ságában hallatlanul bőkezű is! Minden bűnbánónak bocsánatot ajándékoz. Tőle kapható 
a földi otthon békessége és a mennyei otthon polgárjoga. A reménytelenségben élőnek 
életcélt, minden elbukottnak az újrakezdéshez új erőt ad, a szenvedőknek pedig elégséges 
türelmet. Mindnyájan gazdagok vagyunk, gazdagok lehetünk benne és vele.

Uram!

Isten Fia! A kereszten
Mezítelen voltál
Drága véred árán engem
Bűntől megváltottál.
Csak tebenned reménykedem,
Ki rongyomban láttál,
S köntösöddel kegyelmesen
Engem betakartál.
(Hallgrímur Pétursson: Passió-énekek XXXVI/8. – ford. Ordass Lajos)

Légy áldott, hogy minden mélységet végigjártál értünk, belülről ismered az emberi fáj-
dalmat, a kisemmizettséget és a megaláztatás minden kínját. Kérlek, segíts megérdemelt és 
meg nem érdemelt szenvedések elhordozásában!

Könyörülj azokon is, akik érzéketlenül mennek el templomok és feszületek mellett, s 
nem tudják, hogy értük is meghaltál, rajtuk is könyörülni akarsz. Ámen.
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Március 27. Három óra tájban Jézus hangosan felkiáltott: „Éli, éli, lamá sabaktáni!”, 
azaz: „Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engemet?” ( Mt 27,46)

Előzőleg ezt olvassuk: „Tizenkét órától kezdve három óráig sötétség lett az egész földön.” 
( 45. v.) A bámészkodó, csúfolódó tömeg egy része valószínűleg hazatért, Jézus pedig csen-
desen tűrte a kínokat. Hallgatott. Elmondta már imádságát ellenségeiért, elrendezte támasz 
nélkül maradt édesanyjának sorsát, s megbocsátott a megtért latornak. Ezek után sokáig 
csendben volt.

Amikor megszólalt, lelke legmélyéről szólalt meg. Onnan, ahol összesűrűsödtek és kikris-
tályosodtak az átélt fájdalmak, a keserű tapasztalatok. Az egyik tanítvány elárulta, a többi 
cserbenhagyta, népe ellene fordult. Máskor örömmel beszélt arról a tizenkettőnek, hogy 
elszéledhetnek, ki-ki a maga otthonába térhet, őt egyedül hagyhatják, mégsem lesz egyedül, 
mert az Atya vele van ( Jn 16,32). Most viszont elfordította volna tőle arcát még az Atya is?!

Csak mélységes együttérzéssel és belső remegéssel szólhatunk erről. Az emberré lett Jézus 
kínjának legmélyebb pontja ez. Az Atya rajta látta mindnyájunk bűnét, ezért fordult el tőle. 
Hiszen most ő az ószövetségi „bűnbak”, amelyre – akkor jelképesen, a Golgotán viszont 
valóságosan – ráhelyezték mindenki vétkét. A bűnbaknak át kellett élnie a kitaszítottság és 
a magányosság minden keservét, ez volt Urunk osztályrésze is. Bűneink miatt mint megítélt 
és elveszett ember teljes egyedüllétben nézett szembe a bűnök büntetésével – a halállal és 
a kárhozattal. Nem csoda, ha azt érezte, még az Atya is elhagyta!

Mégis hozzá imádkozott: „Én Istenem, én Istenem!” Kínzó egyedüllétében mégiscsak az 
Isten trónusa a nagyvilág egyetlen kegyelmes fóruma!

Uram!
Kínjaid, magányosságod térdre kényszerítenek. Mennyit kellett szenvedned értem is! Magá-
nyosságodat én is okoztam. Mégsem fordulsz el tőlem. Ezt soha nem tudom neked meghá-
lálni! Könyörülj rajtam, s ne hagyj soha egyedül! Akkor sem, amikor eljön halálom órája!
Tudom, hogy akkor majd hiába vesznek körül szeretteim, hiába fogják erősen kezemet, 
meghalnom mégis egyedül kell! Ők nem kísérhetnek tovább. Te, Uram, aki egyedül néztél 
szembe a halállal, megteheted, hogy nem hagysz egyedül abban az órában sem. Életemet 
veled próbálom élni, közelségedben szeretnék meghalni is. Ámen.
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Március 28. Ekkor Jézus hangosan felkiáltott: „Atyám, a te kezedbe teszem le az én 
lelkemet!” ( Lk 23,46)

Jézus kereszthalálának egyetemes jelentősége van, mindnyájunkért áldozta oda életét: „…
azért halt meg mindenkiért, hogy akik élnek, többé ne önmaguknak éljenek, hanem annak, 
aki értük meghalt és feltámadt.” ( 2Kor 5,15)

Ezen a legfontosabb jelentőségén túl sok minden mást is ad a golgotai kereszt s a rajta füg-
gő Megváltó. Például leckét is kaphatunk tőle, leckét arról, hogyan kell meghalni. S ez nem 
is kevés, hiszen „aki meghalni tanítaná az embereket, élni tanítaná meg őket” (Kosztolányi).

Jézus utolsó mondata imádság volt. Veszedelemben, úrvacsoránál vagy a halálos ágyon 
– mi sem lenne természetesebb, mint Istenhez szólni. Még jobb, ha a hozzátartozók is 
imádkoznak. De vajon meg tudja-e szólítani az Atyát az, aki előtte sohasem imádkozott?

Jézus utolsó mondata idézet volt a Szentírásból. Az eredeti zsoltárvers így fordul Isten-
hez: „Uram, igaz Isten!” ( Zsolt 31,6) Megváltónk azonban mindig arra biztatta övéit, hogy 
a Teremtőt, a Mindenhatót bátran szólíthatják Atyának. Amikor át kell lépnünk az élet és a 
halál kapuján, nála lesz lelkünk a legjobb helyen, ő Atyánk!

A halálra készülő embernek sok más gondja is van: mi lesz a hátramaradottakkal, a 
vagyonnal, a temetéssel. Természetes, hogy rendet akarunk hagyni magunk mögött. De 
aki az utolsó útjára indul, előre is tekintsen! Lényének Istentől kapott „részét” ajánlja fel 
annak, akitől kapta. Aki így adja oda életét Istennek, tudja, hogy vissza fogja nyerni tőle. Pál 
apostol is ebben reménykedett: „…tudom, kiben hiszek, és meg vagyok győződve, hogy neki 
van hatalma arra, hogy a rám bízott kincset megőrizze arra a napra.” ( 2Tim 1,12)

Uram!

Ó, Jézus, kincsem, vigaszom,
Fényesség életutamon:
Zarándok én a föld színén,
Sok terhet, vétket hordok én.

Hozzád megyek, nehéz az út;
Örök hazámba nyiss kaput!
Véren megváltott gyermeked,
Majd otthonomra ott lelek.
(EÉ 503,1–2)

Adj nekem életem utolsó órájában világos értelmet és biztos hitet benned, hogy lelkemet 
kezedbe ajánljam. Nem utánozni, de követni szeretnélek ezzel is téged! Ámen.
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Március 29. Miután Jézus elfogadta az ecetet, ezt mondta: „Elvégeztetett!” És fejét le-
hajtva kilehelte lelkét. ( Jn 19,30)

Az ecet – talán savanyú bor vagy borecet lehetett – egy darabig enyhíti a kínzó szomjúságot, 
melyet a halálra ítéltek éreztek az iszonyú kimerültség miatt. A végső pillanatban talán már 
csak annyit segített a haldoklón, hogy ki tudta mondani a legutolsó szót: „Elvégeztetett!”

Más szóval befejeződött. Természetesen Jézus Krisztus szenvedése is. Vége a korbács-
ütéseknek, nem fájnak többé a szögek ütötte sebek, nem kell többé felhúznia fáradt testét 
egy lélegzetnyi levegőért. Befejeződött a mesteri módokon késleltetett kínhalál, a lassított 
kivégzés, a városszéli látványosság.

Befejeződött ezzel együtt földi küldetése is. Amit vállalt, teljesítette: „…megüresítette önma-
gát, szolgai formát vett fel, […] megalázta magát, és engedelmeskedett mindhalálig, mégpedig a 
kereszthalálig.” ( Fil 2,7–8) Ugyanakkor Istent és akaratát képviselte az emberek között, azóta 
senki ember nem mondhatja, kicsoda, s mit akar az Isten, mert ő elmondott és meghirdetett 
mindent, amit tudnunk kell és lehet. Befejeződött megváltó műve is. Ezért énekeljük:

Én, én okoztam minden szenvedésed.
Bűneim vittek keresztfára téged.
Mindazt, mit Jézus, eltűrtél helyettem,
Én érdemeltem. (EÉ 198,2)

Célhoz ért! Amit Jézus átvállalt és megbocsátott bűneink terhéből, azt az Úristen is háta 
mögé vetette. Nincs többé! Ezért Jézus utolsó szava „nem a legyőzött végső sóhaja, hanem 
a győztes diadalkiáltása” (James Stalker).

Megváltónk kiomlott, drága szent vére
Mossa bűnös szívünk hófehérre!
Keresztfádra nézünk most hittel:
Országodba, kérünk, segíts el!
Urunk, irgalmazz nekünk! (EÉ 199,5)

Uram!
Köszönöm, hogy elvégezted a megváltás művét. Köszönöm, hogy az én bűneim büntetését 
is magadra vállaltad. Keresztfádra nézek most hittel: segíts megvallanom és elhagynom 
bűneimet, segíts érted élnem! Ámen.

Királyok töviskoronás Királya!
Engedd, hogy én is leboruljak áldva,
s a szívemből a hála és imádat
mint illat szálljon és dicsérve zengje
egyedül a Te töviskoronádat! (Túrmezei Erzsébet: Ének a töviskoronáról)
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Március 30. […] eljött arimátiai József, a nagytanács tekintélyes tagja, aki maga is várta 
az Isten országát; bátran bement Pilátushoz, és elkérte Jézus testét. […] 
gyolcsot vásárolt, levette őt, begöngyölte a gyolcsba, elhelyezte egy sziklába 
vágott sírboltba […].” ( Mk 15,43.46)

A kereszten függő Jézust övéi magára hagyták, néhány asszonyon kívül csak egyetlen tanít-
vány tartott ki a kereszt alatt: János. Bizonyára nagy gondjuk volt, ki végzi el a halott Mester 
temetését. Úgy tűnhetett, nincs megfelelő ember a közelben! Ekkor lép elő arimátiai József, 
egy tekintélyes és tehetős férfi. Ő volt az Isten tartalékja. Méltó temetést rendezett, saját 
családi sírjába helyezte Jézus testét. Lám, előre megmondta Urunk: az égi madárnak van 
fészke, a rókáknak barlangja. Jézusnak nemcsak a jászolbölcső nem volt sajátja, de a sírja sem.

A sírba a halott Krisztus került. Az evangélisták hangsúlyozzák Megváltónk halott voltát, 
de megvalljuk hitvallásainkban is: „meghalt, és eltemették”. Jézus nem volt tetszhalott, 
végigjárta embervoltunk útját, engedelmes volt mindhalálig. A halállal szemben egészen 
egyedül volt, mint ahogyan nekünk is egyedül kell meghalnunk.

Jézus halála bátorrá tette arimátiai Józsefet. Ő eddig titokban volt Jézus tanítványa, 
most már nem félt többé. Ez a kereszt egyik titka: nem taszítja, hanem magához vonja a 
titkos és megbúvó tanítványt, aki kész kilépni a nyilvánosságra. Ha a kereszttel mindennek 
vége, akkor az lett volna a logikus, ha megelégedetten nyugtázta volna: „milyen jó, hogy a 
háttérben maradtam!”

Arimátiai József bátorsága abból a meggondolásból fakadhatott: Jézus is nyilvánosan, a 
„kapuk előtt” szenvedett, ő vállalt engem, én is vállalom őt!

Mi pedig még többet tudunk, mint József a temetés napján. Tudjuk, hogy a sziklába 
vágott sírban csak igen rövid ideig pihent Urunk teste. Harmadnapon kilépett onnan. Nem 
a halálé az utolsó szó! Jézus erősebb még a halálnál is, bárminél és bárkinél is. Itt az ideje, 
hogy ne féljünk bántástól, csúfolódástól, előítéletektől.

Uram!
Megvallom, hogy sokszor voltam gyáva, és kényelmesebbnek éreztem tétlenül hallgatni 
rólad. Ajándékozz meg hitből fakadó erővel és bátorsággal! Ezt egyedül te teheted meg!

Uram! Állj mellém, amikor szeretteim sírja mellett kell megállnom. Köszönöm, hogy 
olyankor feltekinthetek rád, aki meghaltál, és akit eltemettek, de harmadnapon feltámadtál. 
Erősítsd hitemet benned, aki élsz és uralkodsz örökkön-örökké! Ámen.
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Március 31. [Az angyal] így szólt [az asszonyokhoz]: „Ne féljetek! A názáreti Jézust 
keresitek, akit megfeszítettek? Feltámadt, nincsen itt.” ( Mk 16,6)

Húsvét reggelén halottsirató, halottat gondozó asszonyok sietnek Jézus sírjához. Mentségük: 
ők akkor még nem tudhatták, mi történt az ünnep hajnalán. Igaz, amit Jézus erről előre 
megmondott, azzal sem számoltak!

Kétezer évvel a diadalmas húsvét után nagyon sok az ilyen „sírgondozó keresztyén”! 
Mindig temetnek, mindig búcsúznak. Hosszú veszteséglistákat sorolnak, s a halált tartják 
az élet legnagyobb hatalmának. Halottaikat „örök nyugalomra” helyezik. Mintha soha nem 
hallottak volna a húsvéti evangéliumról.

Pedig Jézus előre közölte halálból való feltámadását. S amikor sorra elveszítjük szeret-
teinket, s mi magunk is a temető felé haladunk, egyre jobban kell figyelnünk arra, amit 
ő mondott! Arra, hogy húsvét az élet diadala, az Isten hatalma. Egyfelől megfoghatatlan 
és lehetetlen, másfelől mégis igaz. Istennél lehetséges. A Teremtő ura maradt a világnak, a 
halálnak is, ezért tudta fiát kiragadni a halál markából. Nincsen többé ott, nincs a sírban, 
feltámadt! Él!

Élő Ura, élő Jézusa van a mai keresztyéneknek is. Hiszen senki más, mint éppen ő hall-
gatta meg és hallgatja meg imádságainkat. Senki más, éppen ő bocsátotta meg és bocsátja 
meg bűneinket. Ő adott és ad erőt, hogy társainknak megbocsássunk, vagy tőlük bocsánatot 
kérjünk.

Aki nagypénteken meggyászolja az érte is szenvedő Megváltó keserves kínhalálát, s őszinte 
bűnbánatra jut tettei és mulasztásai miatt, hallja meg és értse meg: azokra bocsánatot már 
az élő Jézustól, a Feltámadottól kap. Ezért énekeljük nagy örömmel:

Ha föl nem támad,
Nincsen bűnbocsánat.
Ámde ő feltámadott,
Áldja Krisztust ajkatok,
Halleluja!
(EÉ 213,1)

Uram!
Segíts, hogy hinni tudjak benned és feltámadásod valóságában!
Köszönöm, hogy nem maradtál a sírban, köszönöm, hogy élsz és uralkodsz örökké! Kö-
szönöm, hogy kezedben van az én sorsom is, életben és halálban s az örökkévalóságban 
egyaránt. Ámen.
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Április 1. Jézus mondta az emmausi tanítványoknak: „Hát nem ezt kellett-e elszen-
vednie a Krisztusnak, és így megdicsőülnie?” ( Lk 24,26)

Ezt kellett elszenvednie. A „kell” itt azt jelenti: így akarta maga az Isten. És Jézus Urunk, a 
megfeszített és a feltámadott Krisztus nagyon jól ismerte az Atya akaratát.

„Így kell cselekednünk” – mondta Keresztelő Jánosnak is, amikor beállt a bűnösök sorába, 
hogy megkeresztelkedjék. Több ez együttérzésnél, ez az igazi szolidaritás. Vállalta nemcsak 
az emberi sors minden nehézségét, hanem minden bűnös válláról átvette a bűnök súlyát is. 
S azt felvitte a fára, elszenvedte a büntetést is, hordozta a következményeket, hiszen bűneink 
torzították el arcát, s azok miatt fordult el tőle még az Isten is!

Így kellett szenvednie! Köszönjük meg a szenvedésével megszerzett és a feloldozások 
alkalmával meghirdetett bocsánatát. Ezen kívül meg kell köszönnünk neki minden gyógyu-
lást is, s minden olyan alkalmat, amikor „szűnik a vihar”, amikor vége valamilyen vesze-
delemnek. Hiszen összefüggés van bűn és betegség, vétek és baj, Isten elleni lázadás és 
különböző nyomorúságok között. S ha kevesebb a baj, ha kisebb ez élet terhe, ha minden 
rossz „magától elcsitul” körülöttünk, ha van menekvés „a mindennapi szörnyű szürkeség 
tömlöcéből” (Reményik), ez mind azért van, mert ő elhordozta – s ezzel megritkította, olykor 
meg is szüntette – bűneink következményeit. Ezért mondhatja minden őszinte gyermeke: 
„Sokkal jobban vagyok, jobban megy sorom, mint ahogyan azt megérdemlem!” Nekünk 
megy jobban, mert neki sokkalta „rosszabbul” ment!

Így kellett megdicsőülnie is! Feltámadásával az Atya hitelesítette Fia kereszthalálát. 
Ezért van kétféle kereszt otthonaink falán. A nagypénteki feszület a szenvedő Jézus testével, 
a korpusszal, s a húsvéti „üres” kereszt. Az első halálát hirdeti, míg a másik feltámadását 
magasztalja.

Uram!
Én is dicsérem kegyelmedet. Kérlek, halálod és feltámadásod ára rajtam ne vesszen kárba! 
Kérlek, hadd tapasztalhassam meg feltámadásod erejét; győzedelmeskedj az én életemben is, 
győzd le a halált, bűnt s mindazt, ami bennem ellened titkon lázad. Ajándékozz meg engem 
és minden hívőt azzal az élettel, amelyen a halál sem tud diadalt venni. A te hatalmas és 
szelíd kezedbe ajánlok minden elköltözöttet és minden haldoklót. Ámen. (J. Arndt nyomán)
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Április 2. Amikor a százados, aki vele szemben állt, látta, hogy így lehelte ki lelkét, 
ezt mondta: „Bizony, ez az ember Isten Fia volt!” ( Mk 15,39)

Emlékszünk rá, hogy övéi közül milyen kevesen álltak ott Jézus keresztje alatt?! A tizenkét 
tanítvány közül csak János, aki támaszává lett a támasz nélkül maradt Máriának. Rajtuk 
kívül néhány asszony tördeli a kezét, és törölgeti könnyeit. Annál több a csúfolódó, akik a 
maguk módján zseniálisan értenek is „mesterségükhöz”: „Ha Izráel királya, szálljon le most 
a keresztről, és hiszünk benne! Bízott az Istenben: szabadítsa meg most, ha akarja; hiszen ezt 
mondta: Isten Fia vagyok.” ( Mt 27,42–43)

S amikor övéi cserbenhagyták, népe pedig ellene fordult, és csúfolódással próbálta elta-
karni meglévő bizonytalanságát, a kivezényelt katonai csapat parancsnoka, egy százados, 
a pogány világ képviselője mondta ki a későbbi keresztyén bizonyságtételt: „Ez az ember 
– Jézus – az Isten fia!”

Természetesen ember is. Valóságos ember, aki végigjárta az emberi élet mélységeit. Ember, 
aki embervilágunkat, emberi sorsunkat belülről ismeri. Nem felülről, nem elbeszélésből, 
nem mások tapasztalataiból. Belülről: ezért tud igazán és szívből együtt érezni minden 
bajban lévő emberrel.

Ugyanakkor valóságos Isten is. Személyének ezt az oldalát, alkotóelemét éppen a keresz-
ten lehet felismerni. Erre segít minket a római százados bizonyságtétele is. Éppen azért az 
Isten Fia, mert nem szállt le a keresztről! „Isten úgy van jelen a világban, mint a megfeszített 
Isten.” (Käsemann)

Igen, ő az Isten fia, valóságos Isten és valóságos ember egyszerre. S mert Isten is, ezért 
tud eredményesen segíteni azokon, akik hittel és reménységgel hozzá kiáltanak. Az ének 
szavaival:

Mi téged kérünk, Krisztusunk,
Élő és győztes Vezérünk:
Add meg, mi üdvös minékünk.
Halleluja, halleluja, halleluja!

Hogy bűnt levetve áldhassunk,
S örökké zengjen az ének:
Dicsőség Jézus nevének!
Halleluja, halleluja, halleluja!
(EÉ 216,5–6)

Uram!
Köszönöm neked, hogy Isten Fiaként haltál meg bűneinkért és támadtál fel megigazulásun-
kért! Köszönöm, hogy szavad nemcsak bűnbocsánatot hirdető, de új életet is teremtő szó, 
áldás és erőforrás számomra! Ámen.
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Április 3. Amikor pedig Júdás, aki őt elárulta, látta, hogy elítélték, megbánta tettét, 
visszavitte a harminc ezüstöt a főpapoknak és a véneknek, és ezt mondta: 
„Vétkeztem, mert ártatlan vért árultam el!” […] Erre ő […] eltávozott, ment, 
és felakasztotta magát.” ( Mt 27,3–5)

Úgy tűnik, még időben ment vissza Júdás a főpapokhoz. Megbánta tettét, ezt ki is jelentette, 
a pénzt is visszavitte. Szerette volna megmenteni Jézust a kereszttől. Bűnbánata végül is teljes: 
Jézus ártatlan, én pedig bűnös vagyok! Szándéka nem sikerült, mert megbízói, árulásának 
elfogadói alig álltak szóba vele, csak a vállukat vonogatták. Már eldöntöttek Jézussal kap-
csolatban mindent. Júdás pedig csak tegye, amit akar, ez már az ő dolga!

Júdás pedig a lehető legrosszabb megoldást választotta. A kötelet. Bűnbánatából hiány-
zott az Isten felé fordulás. Elmenekült a kegyelmes Isten elől, sőt odaállt az ítélő Isten elé! 
Nem ment oda a Golgotán függő Jézushoz sem. Pedig Jézus még ott is osztott kegyelmet, 
megbocsátott a latornak, imádkozott kínzóiért. Júdás háromesztendős tanítványság után 
ennyire nem ismerte Mesterét! S nem tudta azt sem, hogy az Úr „ne ölj!” parancsa erre is 
vonatkozik. A földi élet egyszeri és megismételhetetlen. Az életet ajándékozó Istennel kerül 
szembe az, aki gyilkos fegyverrel fordul önmaga ellen.

Azzal, amit tett, Júdás semmit sem oldott meg! Sem ő, sem késő utódai, akik méreghez 
vagy kötélhez nyúlnak, vonat elé vagy mély folyóba ugranak. Az öngyilkosok itt hagyják a 
gondokat, azokat másoknak kell tovább hordaniuk. Sőt a gondokkal együtt soha be nem 
gyógyuló sebek is keletkeznek a hozzátartozók szívén.

Nincs az életnek olyan súlyos terhe, bűne vagy mulasztása, amivel ne lehetne odamene-
külni a kegyelem forrásához. A Golgotán értünk halt Jézus él, el lehet mondani neki bátran, 
ami nehéz. Megkínzott vállaira lehet tennünk mindazt, amit megoldhatatlannak érzünk, 
ami miatt már – talán – önpusztító gondolatok foglalkoztatnak.

Uram!
Olykor összeroppanok életem terhei miatt. Régen elkövetett tetteim nyomasztanak. Segítsd 
mindezt bűnbánattal lábaid elé raknom, s bocsáss meg nekem!
Segíts észrevennem, kik azok a közelemben, akik elhordozhatatlan terhek alatt roskadnak, 
és önpusztító terveken gondolkoznak. Akik tanácsra, támaszra, imádságra szorulnak. Segíts, 
hogy testvérként ott állhassak mellettük. Add, hogy idejében kaphassanak választ kérdése-
ikre, megoldást gondjaikban. Ámen.
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Április 4. […] hiszünk abban, aki feltámasztotta a halottak közül Jézust, a mi Urun-
kat; aki halálra adatott bűneinkért és feltámasztatott megigazulásunkért. 
( Róm 4,24–25)

Pál apostol szavaival foglaljuk össze a böjti-bűnbánati időszak történéseinek evangéliumát: 
Krisztus értünk halt meg, és értünk támadt fel.

Pál tömör megállapítása nemcsak összegez, de figyelmeztet is: Nézz szembe azzal, ember, 
mibe kerültek a bűneid őneki! Hiszen Krisztus érettünk, helyettünk és miattunk szenvedett! 
Így hiszi és hirdeti a mai napig egyháza. Áldottak azok, akik hittel és reménységgel saját 
személyükre is érvényesen ki tudják mondani ugyanezt: hiszem és tudom, hogy Krisztus 
érettem, helyettem és miattam szenvedett. Ugyanakkor feltámadása is értünk történt: „…ami-
képpen Krisztus feltámadt a halálból az Atya dicsősége által, úgy mi is új életben járjunk.” 
( Róm 6,4) Jézus feltámadása soha el nem apadó erőforrása új életünknek.

Ember! Nézz szembe a Megfeszítettel, és mondd ki bűnbánattal: „Én okoztam minden 
szenvedésed, bűneim vittek keresztfára téged!” (EÉ 198,3) De nézz szembe vele a megke-
gyelmezettek boldog örömével is! Neki – neki egyedül – van joga hirdetni a bűnbocsánatot. 
Ő szerezte meg ártatlan szenvedésével és halálával. Keresztjéről hirdeti: amit elkövettél és 
elmulasztottál Isten törvénye vagy embertársaid ellen, megbocsátom.

Megkegyelmezett ember! Isten gyermeke, Krisztus testvére és barátja vagy! Vedd észre azt 
is, hogy mindezt már a Feltámadott és élő Úr hirdeti neked! Azért hatékony a szava, azért 
valóságos és életformáló a kegyelme, mert él. Állítson hát meg hívása, amikor elfelé mégy 
az atyai háztól, és hozzon vissza bocsánata! Ő maga hív: „Kövess engem!”

Így tartozik össze elszakíthatatlanul a nagypénteki és a húsvéti esemény és a történtek 
jelentősége. Húsvét nélkül nagypéntek kudarc lenne, a kettő együtt viszont megváltásunk 
teljessége, örök életünk záloga. Isten elfogadta Jézus Krisztus nagypénteki áldozatát, s fel-
támasztásával igazolta, hitelesítette – világgá kiáltotta. Aki őszinte bűnbánattal letérdel a 
kereszt alá, annak bűnbocsánatból fakadó új élete is bizonyítja a feltámadás valóságát!

Uram!
Megfeszített Krisztus! Szeretnék hinni benned, segítsd elfogadnom bocsánatodat. Feltáma-
dott Jézus Krisztus! Szeretnélek követni téged: formáld akaratod szerint életemet! Ámen.
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Április 5. Igaz szolgám […] hordozza bűneiket. Ezért a nagyok között adok neki részt, 
a hatalmasokkal együtt részesül zsákmányban, hiszen önként ment a ha-
lálba, hagyta, hogy a bűnösök közé sorolják […]. ( Ézs 53,11–12)

Minden háború velejárója: a győztesnek zsákmány jár. Kifosztja a legyőzöttet, kiüríti a 
múzeumokat, a gyárakat, a magtárakat és a bankokat. A javakat, a mozgatható kincseket 
irányvonatok viszik kifelé az országból, s az egész akció aláhúzza a régi mondás igazságát: 
„Jaj a legyőzöttnek!”

Jézus győzelme egészen más! Hiszen ő is győzött, engedelmességével legyőzte a bűnt, az 
ördögöt és a halál hatalmát. Legyőzte a bűnt: a halála árán szerzett bocsánatot szétosztja a 
bűnbánók között. Legyőzte a kísértőt: nevében és segítségével minden követője győzni tud 
az „ősellenségen”. Feltámadásával legyőzte a halált, s örök dicsőségre fogja feltámasztani, 
majd maga mellé venni a benne hívőket. Olyan győztes tehát, aki a győzelmével megszerzett 
minden kincset továbbadja az övéinek.

Mi marad akkor neki? Bármennyire szokatlan is, sőt meghökkentő, mi vagyunk Jézus 
„zsákmánya”. Mi, akiket megmentett a céltalan élettől, akiknek elvette önzését, akiket 
megszabadított pusztító és önpusztító szenvedélyektől. Mi, megváltott és megszabadított 
emberek vagyunk Jézus zsákmánya, s ő úgy örül nekünk, mint ahogyan a házát felseprő 
asszony örül a megtalált tizedik drachmájának. Jézus maga az a jó pásztor, aki képes kocká-
zatot vállalva keresni a századik juhát, az elveszettet, s amikor megtalálja, örömében még 
barátait is összehívja, hogy vele együtt örüljenek. Jézus mondta el az Atya szeretetéről szóló 
csodálatos példázatot is. Az Atya, az Isten már a kapuban visszafogadja tékozló fiát, majd a 
szolgáknak és a vendégeknek egyaránt eldicsekszik azzal, mekkora öröm érte őt elveszett 
fia hazaérkezésével!

Uram!
Tied a dicséret, enyém orcám pirulása. Megmentesz, s még örülsz is nekem! Térdre kény-
szerítesz azzal, hogy még meg is ajándékozol. Szeretnék „zsákmányod” maradni – az örök-
kévalóságban is! Ámen.
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Április 6. […] sokak vétkét vállalta magára, és közbenjárt a bűnösökért. ( Ézs 53,12)

A közbenjárás más, mint a protekció. Az utóbbi rossz csengésű szó. Protekcióra van szükség 
akkor, amikor valamit hivatalos és becsületes úton nem lehet elintézni. Amikor keresni 
kell a pénzért vagy barátságból kinyitható „kiskaput” a bezárt „nagykapu” mellett. Ahol 
protekció van, ott legtöbbször nem a rászorult nyeri el az állást, vagy kapja meg a szükséges 
kórházi ágyat, hanem az, akinek több pénze vagy jobb összeköttetése van. Ahol protekció 
uralkodik, ott rendszerint az igazság háttérbe szorul.

Jézus nem protektor, ő közbenjáró! Ő nem tesz különbséget nyájának juhai között, egyfor-
mán kedves volt számára mind a tizenkét tanítványa. Jézusban „nincs zsidó, sem görög, nincs 
szolga, sem szabad, nincs sem férfi, sem nő, mert ti mindnyájan egyek vagytok...” ( Gal 3,28). 
Mindnyájunkért jött el erre a Földre, mindnyájunkért halt meg és támadt fel harmadnapon.

Ő az a vincellér, aki haladékért könyörög a szőlőskert gazdájának a terméketlen fügefa 
érdekében: „Uram, hagyd meg még ebben az évben, míg körülásom és megtrágyázom, hátha 
terem […].” ( Lk 13,8) Így könyörgött az Atyához a kereszten is kínzóiért, most pedig az Isten 
jobbján „esedezik értünk” ( Róm 8,34).

Jézus a közbenjárónk az Atyaistennél. Egyformán elérhető bárki számára. Nemcsak 
kéznél van, s bármikor „felhívható” az imádság szavával, de ingyen és részrehajlás nélkül 
segít, sőt erre maga ajánlkozik.

Egyetlen közbenjárónk és egyetlen védőügyvédünk is. Amikor a mennyei Atya előtt 
bennünket véd, nem tud érdemeinkre hivatkozni, mentő körülményeket sem sorolhat fel 
érdekünkben. Semmi másra nem hivatkozhat, csak arra, hogy értünk is eljött, értünk is 
meghalt a kereszten.

Ezért dicsérjük őt énekünk szavaival:

Jer, dicsérjük az Istennek Fiát,
A szép Szűznek drága szent magzatját,
E világnak áldott Megváltóját,
Bűnösöknek örök szószólóját!
(EÉ 363,1)

Uram!
Hálát adok neked, hogy jó szót szólsz érdekemben az Atya trónusánál. Közbenjáró szavad 
egyetlen mentségem és reménységem! Ámen.
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Április 7. […] a hét első napján, ott, ahol összegyűltek a tanítványok, bár a zsidóktól 
való félelem miatt az ajtók zárva voltak, eljött Jézus, megállt középen, és 
így szólt hozzájuk: „Békesség néktek!” […] A tanítványok megörültek, hogy 
látják az Urat. ( Jn 20,19–20)

A tizenkettőről, Jézus tanítványairól nem először derült ki, hogy híjával vannak a bátorság-
nak. Elfutottak a Gecsemáné-kerttől, amikor Jézust elfogták. A főpap udvarába csak ketten 
mertek utána menni, János és Péter, ám az utóbbi gyáván meg is tagadta Mesterét.

Félelmüket nem szüntette meg a húsvéti örömhír sem. Az asszonyok újságolták az an-
gyallal való találkozásukat, s azt is: Jézus sírja üres. Ketten ellenőrizték, meg is erősítették 
a hírt az elhengerített kőről, az összehajtogatott leplekről. A tények azonban nem győzték 
meg őket. Nyilván elfelejtették mindazt, amit Jézus erről nekik előre megmondott, és „még 
nem értették […] az Írást, hogy fel kell támadnia a halottak közül” ( Jn 20,9). Ezek után ha-
zamentek, és bezárkóztak. Ám hiába voltak együtt majdnem mindnyájan, amint eljött az 
este, féltek és remegtek a bezárt ajtók mögött.

Együtt voltak, ám Jézus nélkül voltak együtt. Hallották, de nem hitték, hogy ő él. Nem 
Jézus neve, de a félelem tartotta őket együtt. S ebben az őket összetartó félelemben elfe-
ledkeztek a zsoltáros tapasztalatáról: „Ha félek is, benned bízom!” ( Zsolt 56,4) Arra sem 
emlékeztek, hogy hányszor hallották Mesterük szájából a biztató felszólítást: „Ne félj! Ne 
féljetek!” Jézus nélkül voltak együtt.

A visszahúzódó, egymást csak a félelmükben erősítő tanítványok között a bezárt ajtók 
ellenére megjelent a Feltámadott. Már köszönése is ajándék: „Békesség néktek!” Hiszen ezt 
ő nemcsak mondja, de ajándékozza is. Nagyon jól tudja, hogy békessége „minden értelmet 
meghalad” ( Fil 4,7), vagyis erősebb bölcsnek látszó érveknél, értelmi fenntartásoknál, lo-
gikai következtetéseknél. Ha ő megjelenik, oszlik a sötétség, oldódik a félelem, elpárolog 
gyávaságunk. Ebben biztosak lehetünk: jelen van hirdetett igéjében, gyülekezete közös-
ségében. Békessége megőriz attól, hogy feladjuk hitünket, lemondjunk a nehéznek látszó 
szolgálatunkról, hogy elveszítsük reménységünket. Tudnunk kell: Isten nem kíméli meg 
népét a gondoktól, de megőrzi övéit Krisztus Jézusban. Gondjaink reálisak, de az élő Úr 
még nagyobb realitás.

Uram!

Mért félne szívem? Él az én Uram,
Békesség Királya, benne nyugta van,
Ő a diadalmam, pajzsom, életem,
Szívemben már nincsen semmi félelem.
Győzelmet vettél, ó, Feltámadott!
Dicsőséggel fényes a diadalod! (EÉ 388,3)

Hála neked, hogy legyőzted félelmemet! Ámen.
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Április 8. Jézus erre ismét ezt mondta nekik: „Békesség néktek! Ahogyan engem küldött 
az Atya, én is elküldelek titeket.” Ezt mondván rájuk lehelt, és így folytatta: 
„Vegyetek Szentlelket! Akiknek megbocsátjátok a bűneit, azok bocsánatot 
nyernek […].” ( Jn 20,21–23)

A bezárkózás sokszor jelent elzárkózást is. A bezárkózó visszahúzódik a magánélet szférájába: 
„az én házam az én váram” – mondja, s hozzá is teszi: „Mit törődöm a világgal, s a világnak 
száz bajával!”

Jézus tanítványai nem gondolkodhatnak így! Nem húzódhatnak bezárt ajtók, lefüg-
gönyözött ablakok mögé azzal, hogy „itt megvagyunk magunknak. Emlegetjük a múltat, 
őrizzük a hagyományt, s fényesítgetjük kincseinket. Ha valaki kíváncsi ezekre, kopogtasson 
be! Szívesen megmutatjuk.” Jézus ebből a bezártságból mozdítja ki, és mozdítja meg az 
övéit. Tudja, hogy a tétlenség halálos betegség. Isten igéje nem állóvíz, hanem folyóvíz, s 
amit abból tőle kaptunk, haszonra kaptuk, továbbadásra.

Mozdulj, Isten népe! Az Atya által küldött Jézus ugyancsak küldi az övéit. El kell mon-
danunk az Atya akaratát. Tudniuk kell azoknak, akik még nem hallották: nem vak végzet, 
hanem szerető Atya alkotta és tartja fenn a teremtett világot. Ő pedig jónak teremtette mind 
az élettelent, mind az élőt, s vissza kell találnia mindenkinek őhozzá, úgy, ahogyan a tékozló 
fiú tette Jézus példázata szerint.

Ezt a visszatalálást ő maga segíti. Hiszen nagyon jól tudja, hogy

vannak vén falak közöttünk,
Rácsokon át méregetjük egymást:
Börtön az énünk, amelyből kitörni
Nem tudunk bűneink sziklája miatt.
(EÉ 556,3)

Nagyon jól tudja, hogy családi boldogtalanságnak és véres háborúknak egyaránt a meg 
nem bocsátott bűnök az okozói. Ezért akarja bocsánatával összetörni az önzés és a bűn 
szikláit. Ezért bízta rá tanítványaira, egyházára bocsánatának hirdetését.

Senki ne gondolja, hogy a megbocsátás az erőtlenség jele! Ellenkezőleg: haragot tartani 
könnyebb. Mindent saját javunkra magyarázni és mindenért a másikat okolni kényelmesebb. 
Ám a nehezen kimondott bocsánatkérés vagy a múltat eltemető megbocsátás meghozza 
gyümölcsét. A szél nem tudja a köpönyeget lefújni a vándor válláról, a sugárzó nap melege 
viszont célt ér. Ököl, fegyver, gyűlölet nem bont akadályokat, de lebontja őket a megbocsátó 
krisztusi szó! Ezt pedig nemcsak oltárok mellől hirdetik Jézus papjai, de minden bocsánatot 
nyert Krisztus-követő gyakorolja is.

Uram!
Köszönöm, hogy van még számomra is bocsánat! Taníts meg bocsánatot kérni és megbo-
csátani, haragot felejteni, sérelmeket eltemetni. Taníts meg a békéltetés szolgálatára! Ámen.
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Április 9. [Jézus] így szólt Tamáshoz: „Nyújtsd ide az ujjadat, és nézd meg a kezeimet, 
nyújtsd ide a kezedet, és tedd az oldalamra, és ne légy hitetlen, hanem 
hívő.” Tamás pedig így felelt: „Én Uram, és én Istenem!” Jézus így szólt 
hozzá: „Mivel látsz engem, hiszel: boldogok, akik nem látnak és hisznek.” 
( Jn 20,27–29)

Amikor Jézus először megjelent a félelmükben bezárkózó tanítványoknak, Tamás nem volt 
közöttük. A többi tíz lelkes beszámolóját fenntartással fogadta. „Hiszem, ha látom; hiszem, 
ha kitapogathatom!” – ez volt ellenvetésének a lényege.

Nyolc nappal később a Feltámadott magához hívta Tamást, hogy kérése szerint meg-
tapogathassa sebeit, s a kétkedő így kiáltott fel: „Én Uram, és én Istenem!” Felkiáltásával 
azt mondta el, amit az apostoli levelek így hirdetnek meg: Isten szeretete „megjelent Jézus 
Krisztusban, a mi Urunkban” ( Róm 8,39).

Tamás a tanítványok között a becsületesen kételkedő. Nem palástolja megingását, míg 
mások magabiztossága mögött sokszor csak farizeusi képmutatás van. Jézus ezért nem 
dorgálja, nem is ítéli el. Ilyennek fogadja el Tamást, bizonyítja neki azt, hogy él, s ugyanaz, 
aki volt, akinek türelmén a tanítványok sokszor csodálkoztak. Jézus nagyobb lelkű, mint a 
nevében serénykedő türelmetlenek, tudja azt is, hogy a hitnek sokféle útja van.

Tamás nem volt hitetlen. A „tamáskodó” szó is csak „kételkedőt” jelent. Mások is végig-
járták, s nem szégyellik ezt az utat. Dosztojevszkij is így vallott önmagáról: „Az én hitem a 
kétely olvasztókemencéjén ment át.”

A hit harcát kételyeink és az élő Jézus valósága között nekünk is naponta meg kell harcol-
nunk önmagunkban. Hiszen (utalva Tamás másik nevére: „Iker” vagy „Kettős”, lásd  Jn 11,16):

Kettős vagyok, a lélek és a test,
A világé, a gonosz világé,
S remegőn, félve, rajongva tied.
Kettős vagyok, igen és nem, a hívás
És a tagadás,
De csüngök rajtad mély, búgó szerelemmel
Szerencsétlen, kétkedő Tamás […].
(Puszta Sándor: Úrfelmutatás)

Élő Jézusunk! Urunk és Istenünk!
Legyen tiéd életünk minden perce, hadd szolgáljunk neked utolsó szívdobbanásunkig! 
Kételkedésünk közepette mutasd meg magad nekünk! Vigyél be országod örömébe, hadd 
dicsérjünk ott téged örökkön-örökké. Ámen.
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Április 10. Simon Péter így szólt [a tanítványokhoz]: „Elmegyek halászni.” Ők erre ezt 
mondták: „Mi is elmegyünk veled.” Elindultak, és beszálltak a hajóba, de 
azon az éjszakán semmit sem fogtak. ( Jn 21,3)

Nem győzünk csodálkozni azon, hogy a Szentírás nyíltan megírja Isten választott embere-
inek hűtlenségét, botlásait. Nem mentegeti Dávid király vétkét, aki halálos csatába küldte 
a hitteus Úriást, hogy megszerezhesse magának feleségét, Betsabét. Nem kendőzi el, hogy 
utódjának, „Salamonnak a szívét vénségére más istenekhez hajlították feleségei, és szíve nem 
volt teljesen Istenéé, az Úré” ( 1Kir 11,4). S az evangéliumok is őszintén megírják, hogy a ta-
nítványok a feltámadott Jézussal történt két találkozás után hátat fordítottak elhívásuknak, 
visszatértek régi mesterségükhöz.

Isten nem kozmetikázza követőinek életét, nem mentegeti gyalázatukat, reális képet 
formál róluk. A Szentírás szereplői valamennyien esendő, hús-vér emberek voltak, nem 
voltak különbek nálunk, teremtő Urunk kegyelme mindennek ellenére vállalta és hordozta 
őket. Nem voltak tökéletesek, mi sem vagyunk azok. S ha ők kegyelmet nyertek, ebben mi 
is reménykedhetünk.

Nem győzünk csodálkozni Péteren, aki mindenben első volt a tanítványok között. Őt 
hívta el elsőként Jézus ( Mt 4,18), sokszor szólt a többiek nevében, s ő volt az, aki először 
mondta ki Jézusról a legszebb és legpontosabb hitvallást: „Te vagy a Krisztus, az élő Isten 
Fia.” ( Mt 16,16) Most pedig ő indult elsőként visszafelé, s vitte magával a többieket is. A 
rossz példa mindig ragadós. Ám arra is gondolhattak a tanítványok: ha többen vagyunk, a 
hűtlenség következményei is többfelé oszthatók el.

Tettük azért nem menthető, mert már kaptak feladatot Mesterüktől. Rájuk bízta bűnbo-
csánatának hirdetését, s ehhez a szolgálathoz megígérte Szentlelkét ( Jn 20,22). Miért mentek 
vissza régi életükhöz, amelynek egyszer már hátat fordítottak? Menthetjük őket azzal, hogy 
„mindenkinek élnie kell valamiből?” Ez akkor lenne elég indok, ha mindössze a feltámadott 
Jézusról szóló két bizonyságtétel között kerestek volna maguknak „ebédrevalót”. Magyará-
zat bőven akadhat, mentségük viszont nincs. Ám „azon az éjszakán semmit sem fogtak”!

Eljött a reggel, Jézus pedig ott állt a parton. Utánament megfutamodott tanítványainak. 
A jó Pásztor ebben fáradhatatlan.

Uram!
Ments meg attól, hogy könnyen megfeledkezzem ígéreteimről. Ments meg attól, hogy kri-
tika nélkül sodorjon magával a téged nem ismerők tömege. Segíts hűségesnek maradnom 
hozzád! Ámen.
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Április 11. Jézus erre ezt mondta [tanítványainak]: „Jöjjetek, egyetek!” A tanítványok 
közül azonban senki sem merte őt megkérdezni: ki vagy te? Tudták ugyan-
is, hogy az Úr ő. Jézus tehát odament, vette a kenyeret, és odaadta nekik; 
ugyanúgy a halat is. ( Jn 21,12–13)

A hajnali szürkületben Jézus állt ott a tóparton. Benn a vízen az üres halászbárka. Üres, mert 
benne csak a rájuk bízott szolgálat elől megfutamodott tanítványok vannak, hal egy szál se. 
„…azon az éjszakán semmit sem fogtak.” ( 21,3) Ki tudja, ha Jézussal nem találkoznak, rájöttek 
volna-e arra, mi volt kudarcuk oka?!

Jézus kész újat kezdeni hűtlen tanítványaival. Parancsot ad, vessék ki újra a hálót. Meg-
tették, s a háló megtelt. Azon túl, hogy ez a megismételt gazdag halfogás bizonyítja Urunk 
megújító kegyelmét is, emlékezteti az akkori és a mai tanítványokat „a tengerbe vetett 
kerítőháló” című példázatra ( Mt 13,47–50). A tanítványoknak, akiket „emberhalászokká” 
hívott el a Mester, az a dolguk, hogy az evangélium szavával válogatás nélkül hívogassák az 
embereket egyházába. S amennyiben engedelmesen figyelnek szavára, sok kudarcuk után 
eredményesen végezhetik a tőle kapott feladatot. Mindez „kívülről” nem ismerhető, nem 
is ítélhető meg. Semmit sem tudhat Jézusról, aki nem engedelmeskedik neki. Akkor kell 
hallgatni szavára, amikor még nem lehet előre látni az eredményt.

A tanítványok kijöttek a partra, ott parazsat találtak, rajta kenyeret és halat. Jézus pedig 
„asztalához” hívta őket: „Jöjjetek! Egyetek!” Gyermekkorunkban édesanyánk hívott a terített 
asztalhoz. Csak később jöttünk rá, hogy a mindennapi kenyér nem kerül oda automatikusan. 
S ha mindenért megdolgozunk, azzal együtt is az Isten atyai kezéből származik. Ahogyan 
énekeljük:

Az asztal terítve, immár minden kész!
Gazdagon terített az atyai kéz.
Jóságát áldjátok, és ízleljétek,
Mit ő adott, hálás szívvel vegyétek!

Jézus hív asztalához. Hívása és kínálása az úrvacsorára is emlékeztet. Az emmausi ta-
nítványok is a kenyér megtöréséről ismerik fel őt. Egész életünkre érvényes Jézus hívása: 
„Jöjjetek! Itt a kenyér, az egyik kezemben a mindennapi, a másikban az örök életre tápláló 
eledel!” Ne maradjunk éhen gazdagon terített asztala mellett!

Uram!
Naponta kérem a tőled tanult imádság szavaival a mindennapi kenyeret. Bocsásd meg, hogy 
sokszor elfelejtem megköszönni.
Áldd meg számomra azt a kenyeret és azt a bort, melyek úrvacsorai asztalod ajándékai. 
Ígéreted szerint ajándékozz meg bennünket önmagaddal! Ámen.
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Április 12. Miután ettek, így szólt Jézus Simon Péterhez: „Simon, Jóna fia, jobban 
szeretsz-e engem, mint ezek?” Ő pedig így felelt: „Igen, Uram, te tudod, hogy 
szeretlek téged!” ( Jn 21,15)

Amikor Jézus kihallgatása folyt a főpap házában, az udvaron Péter háromszor tagadta meg 
Mesterét. Újabb folt került becsületére azzal, hogy a feltámadott Jézussal való találkozás 
után visszament régi mesterségéhez, s erre csábított másik hat tanítványt is. Ezek után most 
találkoznak először.

Jézus szeretete felülmúlhatatlan, módszere nemcsak csodálatos, de célravezető is. Nem 
mossa meg tanítványa fejét, pedig megérdemelné. Nem korholja, pedig lenne mit elmon-
dania. Nem emlékezteti alaptalan hősködésére sem. Azt sem kérdezi: „Mit gondolsz, Péter, 
szerethetlek én téged ezek után?” Háromszor egymás után csendben kérdezi: „Szeretsz-e 
engem?” Ám ebben a kérdésben egyértelműen benne van, hogy ő, a megtagadott és magára 
hagyott Jézus, mindennek ellenére szereti hűtlen tanítványát.

A csendesen kérdező Jézussal szemben Péter nem próbálta mentegetni magát, nem is 
kezdett magyarázkodni. Nem volt miért. Hiszen a Mester nem vádolta őt. Nem részletezte 
vétkeit, nem húzta alá azok gyalázatát. Szánalmas is lett volna minden magyarázkodás. S 
mert Jézus nem vádaskodott, nem is volt rá szükség. Annál élesebben juthatott Péter eszébe 
annak az estének minden mozzanata. Az, hogy meg sem szorongatták, máris átkozódva 
tagadott. Gyáva volt, pedig fogadkozása szerint akár a halálba is követni akarta Urát…

Jézus vádbeszéde tehát elmaradt. Péternek egyetlen lehetősége maradt: válaszában pi-
ronkodva és dadogva megvallotta Mestere iránti szeretetét. Igaz, a Jézus kérdésében szereplő 
görög szó (agapé) értelme igen hangsúlyos. Pontos értelme szerint így kérdez: „Szeretsz-e 
Péter áldozatos, önfeláldozó szeretettel?” Péter pedig egy másik szóval (fileó) válaszol, s ez 
annál kevesebbet, a mindennapi, emberbaráti szeretetet fejezi ki. Nem mert többet ígérni 
Mesterének, aki azonban így is elfogadta tanítványa válaszát, hiszen ő „a megrepedt nádszálat 
nem töri össze, a füstölgő mécsest nem oltja el” ( Ézs 42,3). Hasonlóképpen kérdez minket is, 
így bánik velünk is.

Uram!

Még legkisebb jót sem tettem,
Már te akkor szeretettél;
Életedet adtad értem,
Magadhoz úgy öleltél.
Ó, én édes Jézusom,
Én megváltó Krisztusom,
Add, hogy én is szeresselek,
S mindvégig a tied legyek! (EÉ 368,4)

Ámen.

Zaszkaliczky Pal Ahitatos.indd   120Zaszkaliczky Pal Ahitatos.indd   120 2012.11.28.   11:27:092012.11.28.   11:27:09



121

Április 13. Harmadszor is szólt hozzá [Jézus]: „Simon, Jóna fia, szeretsz-e engem?” 
Péter elszomorodott, hogy harmadszor is megkérdezte tőle: szeretsz-e engem? 
Ezért ezt mondta neki: „Uram, te mindent tudsz; te tudod, hogy szeretlek 
téged.” Jézus ezt mondta neki: „Legeltesd az én juhaimat!” ( Jn 21,17)

Péternek nem volt könnyű harmadszor is meghallania Jézus kérdését. Ám erre szükség volt 
ahhoz, hogy annál nagyobb örömmel hallja Ura megbízatását: „Legeltesd az én juhaimat!”

Ez a tanítvány igazi rehabilitációja. Hiszen az emberek közötti vitás kérdések sokszor 
így fejeződnek be: „Felejtsük el mindketten, ami történt! Spongyát a múltra! De többé ne 
találkozzunk!” Bocsánat – talán – van, folytatás nincs. Mennyire másként cselekszik Jézus! 
Nemcsak megbocsátja Péter hűtlenségét, de vissza is helyezi korábbi feladataiba. Nemcsak 
„háta mögé veti” a tanítvány vétkét, de rábízza féltett kincsét: nyáját, más néven gyülekezetét.

Péternek azokkal kell törődnie, akik Jézushoz tartoznak. Őket bízza rá. A főpásztor Jézus 
marad, de segítőkre, bojtárokra mindig szükség volt és szükség van a nyáj körül. Hiszen 
nemcsak erősek vannak a nyájban, de gyengék is, nemcsak idősek és tapasztaltak, de fia-
talok és kezdők is. Őket kell pásztori szeretettel szeretni úgy, ahogyan a pásztorok Pásztora 
szerette és szereti őt.

Ebben a szolgálatban nem szabad Péternek elfelejtenie saját útját sem. Azt, ami vele 
történt, bukását és felemeltetését, hűtlenségét és Jézus bocsánatát. Hiszen a rábízottak is 
hasonlóképen esendők, akikkel neki majd úgy kell bánnia, ahogyan Jézus bánt vele. Aki 
így tesz, az nem uralkodik ( Ez 34) Jézus nyáján.

Csodálatos Jézus módszere, az elbukottnak megadja az újrakezdés lehetőségét. Péter 
megerősödött hitében is, szolgálatában is, most már tűzbe menne Uráért!

Uram!

Ím, csendben szívemre teszed,  Szent szemed mélyen néz belém,
Jézus, átszegezett kezed, És tudom, nem lát semmi mást,
És tőlem is megkérdezed:  Csak hűtlenséget, tagadást.
Ó, mondd, szeretsz-e engemet? Mégis, mégis szeretlek én!

Te újat akarsz most velem,
Új utat, új szolgálatot,
Mert újjá tesz bocsánatod.
Új élet vár, új kegyelem.

(Túrmezei Erzsébet – dallama: Ó, Jézus, amikor sokan – EÉ 461)

Uram! Segíts, hogy a nekem feltett kérdéseidre bűnbánattal és őszintén felelhessek: 
„Igen, Uram, te tudod, hogy szeretlek téged!” Ámen.
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Április 14. Jézus mondta: „Én vagyok a jó pásztor. […] Aki béres és nem pásztor, akinek 
a juhok nem tulajdonai, látja a farkast jönni, elhagyja a juhokat, és elfut, 
a farkas pedig elragadja és elszéleszti őket. A béres azért fut el, mert béres, 
és nem törődik a juhokkal.” ( Jn 10,11–13)

Becsapja az embert az ismerős népdal: „A juhásznak jól megy dolga, egyik dombról a má-
sikra, terelgeti nyáját, fújja furulyáját, bú nélkül éli világát.” Ugyanúgy megtévesztőek a jó 
Pásztorról készített oltárképek is: Jézus hófehér ruhában őriz hófehér bárányokat, s az égen is 
hófehér bárányfelhők láthatók. A valóság egészen más. Pásztornak lenni veszélyes mesterség. 
A legelő nem pázsitos rét, ellenkezőleg: szakadékos, bozótos hegyvidék, az égen viharfelhők 
gyülekeznek, s a nyáj körül farkasok és más ragadozók ólálkodnak. Mégsem egyértelműen 
ijesztő mindez, ha nem felejtjük el, hogy a nyájnak Jézus a pásztora. Jézus, a jó Pásztor!

A jó Pásztornak önmagánál is fontosabbak a juhai. Nem béres ő, aki elfut a veszedelem 
elől, cserbenhagyja a rábízott nyájat, aki semmit nem kockáztat. Még csak nem is gondatlan 
tulajdonos, aki kénye-kedve szerint tenne bármit is juhaival, aki könnyedén elcserélné vagy 
sorsára hagyná azokat, esetleg megbüntetné az eltévedtet. Ő igazi gazdája minden egyes 
bárányának. Ő a jó Pásztor, aki megvédi nyáját ellenségeitől.

A farkas, az ősellenség el akarja ragadni a juhokat és szétkergetni a nyájat. Hiszen a ma-
gányos bárány bármikor könnyű prédája lesz.

Jézus nyája, Jézus gyülekezete minden tagjának ismernie kell a „farkas” csábító szólamait:
– Szakadj el a nyáj szellemétől, légy végre önálló, nagykorúsítanod kell magad!
– Kár megpróbálnod – mondja a Pásztor –, mellettem biztonságban vagy!
– Törődj csak magaddal – szólít a farkas –, valósítsd meg minden áron magadat!
– Ha ez sikerülne is – igazít helyre Jézus –, nem lesz benne örömöd. Mindenkit ellensé-

geddé teszel, vénségedre egyedül maradsz!
– A világon te vagy a legfontosabb! – biztat az ellenség önimádatra. A pásztor ettől is óv:
– Az önimádat könnyen átfordul öngyűlöletre, amikor rájössz arra, hogy döntő pontokon 

már nem tudsz magadon segíteni!
Így védi juhait, így véd bennünket a jó Pásztor. Meg kell tanulnunk tőle, nincsen sehol 

a világon jobb helyünk, mint nyája tagjaként mellette!

Uram!
Veszélyek között oltalmazd nyájadat! Csalogass vissza hívó szavaddal, ha eltévednék. Tarts 
erősen, ha elfeledkeznék igédről, és az ellenségre hallgatnék. Szeretnék mindvégig hozzád 
tartozni. Ámen.
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Április 15. Jézus mondta: „Én vagyok a jó pásztor, én ismerem az enyéimet, és az enyéim 
ismernek engem […].” ( Jn 10,14–15)

A modern világ egyik „vívmánya”, hogy egyre kevésbé ismerjük egymást. Eltűnt a régi falusi 
közösségi összetartás, a kalákában végzett házépítés, aratás vagy kukoricatörés. Könnyebben 
és gyorsabban haladtunk, ha együtt dolgoztunk. S milyen nagyszerű esték voltak a kukorica- 
és tollfosztások egy nap az egyik, másnap egy másik családnál. Együtt dolgoztunk, együtt 
boldogultunk, senkit sem hagytunk magára.

Mára elmagányosodtunk még a tömegben is. Magányos utasok vagyunk a zsúfolt autó-
buszban, egy beteg a többágyas kórteremben. Már nevünk sincs, úgy szólítanak: „hármaska”, 
vagy csak egyszerűen: „mama”, „tata”. Egykori mesterségünket vagy hivatásunkat sem 
tartják számon, aki öreg, mind nyugdíjas.

Jézus, a jó Pásztor az egyetlen széles e világon, aki ismeri az övéit, sőt „a maga juhait ne-
vükön szólítja” ( 10,3). Hallatlan ajándék ez! Az ókori ember úgy gondolta, legjobb mindenki 
előtt eltitkolnia nevét, mert annak, aki ismeri őt, hatalma van felette. Jézus mindenkori 
nyájának erőssége ez, hogy ő név szerint ismeri az övéit. Ezt mondta már az Ószövetség Ura 
is: „Mielőtt megformáltalak az anyaméhben, már ismertelek […].” ( Jer 1,5) Jézus a velük való 
találkozás előtt ismerte Nátánáelt ( Jn 1,47–50), a samáriai asszonyt ( Jn 4), és feltámadása 
után nevén szólította magdalai Máriát ( Jn 20,16). Aki így ismer, az a javunkat akarja. Ez már 
önmagában is örömhír annak, aki aggódik a holnapjáért és a rábízottak sorsáért! Hányszor 
segített éppen nekünk és éppen akkor, amikor szükség volt rá!

Persze pásztorunk nemcsak a nevünket ismeri, de szívünket is. Belülről ismer tehát. 
Ismeri mások, sőt önmagunk elől is elrejtett titkos énünket, ki sem mondott vágyainkat. 
Jobban ismer bennünket, mint mi önmagunkat. Azt is látja, hogyan rejtegetjük álarc alá 
igazi arcunkat, hogyan retusáljuk elfogadhatóvá életünk körvonalait. Mások szeretnénk 
lenni, mint akik vagyunk. Ennek azonban csak egyetlen útja van: ha elfogadjuk azt az 
arcképet, a teljes külső-belső látleletet, melyet igéje készít rólunk. Ha készek vagyunk úgy 
ismerni magunkat, ahogyan ő ismer minket, bátran kell szembenéznünk önmagunkkal 
igéje fényében. Ő pedig segít eldobni a felesleges álarcunkat, s kegyelmesen segít a szívünk 
mélyéből kiindulva a teljes átformálódásra, igazi megújulásra.

Uram!
Köszönöm, hogy jobban ismersz, mint én önmagamat. Köszönöm, hogy lelki fényképemet 
nem tárod a világ elé, tapintattal kívánod újjáteremteni egész valómat. Köszönöm, hogy 
azokat is ismered, akikért imádkozni szoktam, előtted őket sem kell bemutatnom. Ámen.
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Április 16. Jézus mondta: „Más juhaim is vannak nekem, amelyek nem ebből az akolból 
valók: azokat is vezetnem kell, és hallgatni is fognak a hangomra: és akkor 
lesz egy nyáj, egy pásztor.” ( Jn 10,16)

Gyermekkorunkban először csak családunk tagjait ismertük, lassan nyílt ki számunkra a vi-
lág. Majd rácsodálkoztunk az idegenekre, akiknek más a bőrük színe, beszédüket, szokásaikat 
nem értettük, nem ismertük. Később megtanultuk, hogy az Isten „az egész emberi nemzetséget 
egy vérből teremtette” ( ApCsel 17,26). Arra is rájöttünk: ha ők is hozzánk hasonlóan Isten 
gyermekei, akkor tehát egymásnak testvérei vagyunk a közös teremtés okán.

Később megismertük szeretett egyházunk biblikus tanítását, örültünk annak, hogy a jó 
Pásztor juhai lehetünk, aki drága árat fizetett értünk. Ám észrevettük hamar, hogy a templo-
mok tornyán nem egyforma a kereszt, s vannak csillaggal vagy sima gömbformában végződő 
tornyok is. De a más templomok népe is Jézusról énekel, ugyanazt a Miatyánkot imádkozza. 
Most pedig magától a jó Pásztortól halljuk, hogy neki más juhai is vannak rajtunk kívül. S ha 
egyszer őket pásztorunk a magáénak ismeri el, ezt tőlük egyikünk sem vitathatja el. Akkor 
velük testvérek vagyunk, immár a megváltás jogán is. Az üdvözülők határa nem végződik 
egyikünk felekezetének határán sem. Le kell hát vetkőznünk mindenféle idegenkedést 
másokkal, a „másfélékkel” szemben!

A múlt század húszas éveiben a nagyvilág protestáns egyházai a szeretet és a megértés 
jegyében elindultak egymás felé. A római katolikus egyházban is évtizedekkel ezelőtt lé-
tesítették a Keresztény Egység Pápai Tanácsát. A két egyházszervezet lassan közeledett egy-
máshoz, 1968-ban sokfelé a nagyvilágban, 1981-ben pedig már hazánkban is elkezdtünk 
közösen imádkozni a Krisztus-hívők egységéért. Szép, de rögös út az ökumené útja! Jöjj hát, 
teremtő Szentlélek, segíts megismernünk testvéreinket! Add kegyelmedet, hogy megszív-
leljük szétszakadozottságunk veszélyeit. Söpörj el minden gyűlöletet, minden előítéletet és 
mindazt, ami akadályoz minket az igaz egyetértésben! Szeretnénk Urunkat, Jézus Krisztust 
egy lélekkel és egy ajakkal dicsérni. Áldd meg szándékunkat!

Uram!
Úr Jézus Krisztus! Te, aki héber anyától születtél, de teljes örömmel örvendeztél egy szír 
asszony és egy római katona hitén, aki a téged kereső görögöket barátságosan fogadtad, és 
megengedted, hogy egy afrikai hordozza a keresztedet, segíts bennünket, minden fajból szü-
letett embereket, hogy a te országodban örököstársak legyünk. Ámen. (Zulu-földi imádság)
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Április 17. […] aki az ajtón megy be, az a juhok pásztora. […] Amikor a maga juhait 
mind kivezeti, előttük jár, és a juhok követik, mert ismerik a hangját. Ide-
gent pedig nem követnek, hanem elfutnak tőle, mert az idegenek hangját 
nem ismerik. ( Jn 10,2.4–5)

Az emberi arcok nem egyformák, de nincs két azonos ujjlenyomat sem, és nincs két egyforma 
emberi hang! Meg tudjuk különböztetni egymástól az ismert hangokat, a rádió bemondóinak 
vagy a szinkronszínészeknek a hangjait is. Ám a temetőben porladó szeretteink hangjára is 
ráismernénk, ha egyszer megszólalhatnának!

A jó Pásztor azt mondja: juhai ismerik a hangját. Vajon milyen lehetett Jézus hangja, 
hangszíne? Magas tenorhangja volt, vagy bársonyos basszus? Ezt már nem lehet kikutatni. 
Abban a korban még nem volt semmiféle hangrögzítés. Mégis sokan ismerhették hangját. 
Azok, akik sokasággal kísérték napokon át. Jairus is bizonyára haláláig emlékezett hangja 
színére, amikor biztatta őt: „Ne félj, csak higgy! […] A gyermek nem halt meg, csak alszik.” ( Mk 
5,36.39) A meggyógyított vakon született Jézust a hangjáról „ismerte fel”, hiszen gyógyulása 
előtt arcát nem láthatta ( Jn 9).

Természetesen nekünk nem a jó Pásztor hangszínét, de szavai tartalmát kell ismernünk, 
sőt felismernünk. Nehéz, mert döbbenetes hangzavarban élünk. Mozgalmak és vásári kiki-
áltók kínálják portékájukat, életművészek akarnak csapatukba szegődtetni. Talán a leghal-
kabb hozzájuk képest a mi Urunk. Magához hívott, övének fogadott már a keresztségben, 
tanítgatott apró gyermekkorban szülőkön és áldott nevelőkön keresztül. Ma is megszólít a 
szószékről vagy a Szentírás lapjain keresztül. Mondanivalója senki máséval nem keverhető 
össze. Megpirongat, ha tévelygünk, de kész megbocsátani is, ha a rosszat belátjuk és megbán-
juk. Aki hangját ismeri, és őt követi, a világosságban jár élete során. Aki őt követi, célhoz ér.

Ám mindnyájunknak résen kell lennünk. A nyájhoz tartozókat is állandóan veszedelem 
fenyegeti. „Tolvajok és rablók” kerülgetik Isten népét. Az ateizmus – országunk sokáig hi-
vatalos ideológiája – nem múlt ki, sőt újabb híveket szerez. S a tolvajok szirénhangjai azt 
súgják: „Légy a magad ura, élj saját törvényeid szerint!” Azt már nem mondják, hogy a „saját 
törvény” helyett örökös szolgaságban lesz része annak, aki elhiszi téves tanításaikat. Tőlük 
is csak a jó Pásztor hívása, bátorító és szabadító evangéliuma menthet meg.

Uram!
Tudom, hogy te nem akarod, hogy egyszer rád, egyszer más hangjára hallgassak. Nem vagy 
hajlandó osztozni sem. Tudom, hogy ez is a javamra szolgál. Áldott légy, hogy előttem jársz, 
s követhetlek. Ha észreveszed, hogy lankadok, kérlek, biztass szereteteddel! Ámen.
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Április 18. Jézus mondta: „Azért szeret engem az Atya, mert én odaadom az életemet 
[…]. Senki sem veheti el tőlem: én magamtól adom oda: Hatalmam van 
arra, hogy odaadjam, hatalmam van arra is, hogy ismét visszavegyem: ezt 
a küldetést kaptam az én Atyámtól.” ( Jn 10,17–18)

Drága a földi élet, mert egyszeri és megismételhetetlen. Mit meg nem teszünk emberek 
életének megtartásáért! Hangos szirénázással rohan a mentőautó, egyetlen percen is múl-
hat a veszélybe került élete. Aggódással szisszenünk fel, ha valaki felelőtlenül kockáztatja. 
Ám kalapot emelünk azok előtt, akik nemes ügyért áldozták fel életüket, vagy odaadták a 
magukét mások megmentéséért.

Bizonyára Jézus is szerette az életet. Tisztelte szüleit, észrevette a mezei liliomok szépségét, 
megfigyelte az ég madarainak gondtalan életét. „Falánk és részeges embernek” csúfolták 
(Mt 11,19), mert az önsanyargató életet élő Keresztelő Jánossal ellentétben evett és ivott, s 
azt bizonyára jó étvággyal tette. Magához engedte az akkor csak az édesanyák által számon 
tartott gyermekeket, s megáldotta őket.

Most hallgatói előtt arról beszél, hogy önként, de a mennyei Atya akaratával megegye-
zően kész odaadni életét. Nem menekül el ellenségei és üldözői elől. Sőt még az események 
irányítása is az ő kezében van. Ő maga üzente meg az életére törő Heródesnek: „Menjetek, 
mondjátok meg annak a rókának: Íme, ma és holnap ördögöket űzök ki, és gyógyítok, de har-
madnap bevégzem küldetésemet. Viszont ma, holnap és a következő napon úton kell lennem, 
mert lehetetlen, hogy próféta Jeruzsálemen kívül vesszen el.” ( Lk 13,32–33) A csúfos, fájdalmas 
kereszthalál nem tragédia, nem is kudarc. Nem restellni való, de áldott, mert sokak, mind-
nyájunk bűntől való szabadulása és örök élete származik belőle.

A Jézusunk önkéntes áldozatáról szóló csodálatos őskeresztyén himnuszt Pál apostol őrizte 
meg számunkra. Érdemes odafigyelve és elmélkedve többször is elolvasnunk: Krisztus Jézus 
„Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, hanem megüresítet-
te önmagát, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett, és magatartásában is embernek 
bizonyult; megalázta magát, és engedelmeskedett mindhalálig, mégpedig a kereszthalálig. Ezért 
fel is magasztalta őt Isten mindenek fölé, és azt a nevet adományozta neki, amely minden névnél 
nagyobb, hogy Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alattiaké, és 
minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére.” ( Fil 2,6–11)

Uram!
Térdemet meghajtva én is vallom, Uram vagy! Ámen.
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Április 19. […] így szóltak [Jézushoz]: „Meddig tartasz még bizonytalanságban ben-
nünket? Ha te vagy a Krisztus, mondd meg nekünk nyíltan!” Jézus így 
válaszolt nekik: „Megmondtam nektek, de nem hisztek. Atyám nevében 
végzett cselekedeteim tanúskodnak mellettem […].” ( Jn 10,24–25)

Különös a Jézus korabeli ószövetségi gyülekezet álláspontja Jézusról. Bizonytalanságuk talán 
így foglalható össze: Várták a Messiást, hiányolták jövetelét, örömmel fogadnák, ha már megér-
kezne. Jó lenne, ha Jézus lenne a várva várt. Ámde fenntartásaik vannak, s nem hiszik, hogy ő 
lenne az. Amikor pedig őt magát kérdezik, válaszát folyton megkérdőjelezik, s nem fogadják el.

Pedig az tartozik Jézus nyájához, aki tudja, kicsoda ő. Vagyis nem elég a nyájba való 
beleszületés, más néven a „nevelési keresztyénség”. Igaz, ez a semminél sokkal több. Az a 
tény, hogy keresztyén családba születtem, imádkoztak értem már születésem előtt. Fölém 
hajoltak, s megköszönték Istennek a baj nélkül történt világra jövetelemet. Örültek nekem 
családtagok és barátok. Szüleim mellett keresztszülők is álltak, s ők is ígéreteket tettek a 
keresztelés alkalmával. S végül a gyülekezet lelkészével együtt számon tartott, hívogatott, 
Jézus felé vezetett. Köszönni való ajándékok sora ez!

Egyszer azonban el kellett következnie – s ha még ez várat magára, el kell következnie – 
mindnyájunk életében egy döntő lépésnek. Szentírásunk ezt megtérésnek, ébredésnek vagy 
hitre jutásnak nevezi. Azután már nem én kérdezem Jézustól: ki vagy te? Akkor már tudom 
s megvallom, hogy ő az, aki hazahívott a „messze földről”. Én pedig a példázatban szereplő 
„tékozló fiú” szavait elmondtam magamra értve: „Atyám, vétkeztem az ég ellen és teellened, 
és nem vagyok méltó arra, hogy fiadnak nevezzenek.” ( Lk 15,21) S akár beleszülettem Jézus 
nyájába, akár nem, innentől már visszafogadott, illetve befogadott tagja lettem annak. A 
Pásztor szava életformáló igémmé lett. Igen, csoda történt: visszafordultam, azaz megtértem 
az Istentől elfelé vezető útról, s elindultam őfelé. Megtértem? Ő térített meg! Felébredtem 
a magammal törődés, az önzés álmából. Felébredtem? Nem, ő ébresztett fel! Üdvösséges 
hitre jutottam? Nem! Ő ajándékozott meg a benne való hittel. Ez minden, amit Jézus az 
Atya nevében cselekedett velem, velünk! Mindez mellette tanúskodik. Ezért hiszünk benne!

Uram!

Hiszek, Uram, de erősíts,
Kételkednem, ó, ne hagyj;
Bűn, halál ellen bátoríts,
Üdvöm, gyámolom maradj!
Egyedül tebenned bízom,
S egykor téged, én Jézusom,
Ott, hol bánat nincs többé,
Láthatlak mindörökké. (EÉ 418,4)

Ámen.
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Április 20. Jézus mondta: „Az én juhaim hallgatnak a hangomra, és én ismerem őket, 
ők pedig követnek engem. Én örök életet adok nekik, és nem vesznek el soha, 
mert senki sem ragadhatja ki őket az én kezemből.” ( Jn 10,27–28)

Budapesti riporter kérdezte egyszer egy alföldi falu juhászát: „Mondja, hogyan tud megkü-
lönböztetni ennyi sok egyforma juhot?” Meglepődött a válaszon: „Hol lát itt két egyformát? 
Hiszen mindegyik más!”

Az édesanyák „egyforma” ikreiket is meg tudják különböztetni, mert nemcsak a közös 
vonásaikat ismerik, de az eltérőeket is. Ezt tapasztaljuk Pásztorunkkal kapcsolatban. Hangzik 
az igehirdetés, az egyik hallgató magára ismer az elhangzottakból, a másik is azt vallja, most 
értett meg valami nagyon fontosat. Pedig ugyanazt hallgatták. Ám Jézus, aki jól ismeri egyi-
ket is, másikat is, mindkettőt személyre szabottan pásztorolta: azt mondta, amire szükségük 
volt. Így hallgatnak juhai a jó Pásztor hangjára!

Ám követik is őt a nyáj tagjai, lába nyomába lépve mosolyt és simogatást, jó tanácsot és 
kenyeret visznek oda, ahol szükség van rá. Azonban Jézus követése sokszor ennél jóval ne-
hezebb. Ő mondotta: „Ha valaki utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel naponként 
a keresztjét, és kövessen engem.” ( Lk 9,23) A történelem során mindig voltak, ma is vannak a 
világnak olyan pontjai, ahol halálos fenyegetettségben élnek a kisebbségben lévő keresztyé-
nek. Bizonyára erre is gondolt Pásztorunk, ám arra is, hogy a mindennapi kereszthordozás 
elől se zárkózzanak el nyájának tagjai. Jézus követése önkéntesen vállalt kereszthordozás. 
Félretesszük saját érdekünket akaratunk keresztre feszítésével. A magunk terhe mellé fel-
vesszük a másik ember gondját. S mindezt szinte csendben, panaszkodás nélkül, úgy, hogy 
nem tudja bal kezünk, mit tesz a jobb ( Mt 6,3). Elég, ha a titokban történteket az Atya látja. 
A kereszthordozás nem érdem. Nem is számításból, hanem a jó Pásztor iránti hálából fakad.

Ugyanakkor a Pásztorra hallgató és őt követő juhra boldog jövő vár. Örök életet kínál Jézus 
és biztonságot. Azt, hogy senki sem rabolhatja ki övéit kezéből. Erősebb ő minden ellensé-
génél, s ígérete szerint mindnyájunkat hazavezeti az Atya örökkévaló országába. Más nem is 
ragadhat ki bennünket kezéből, legfeljebb mi magunk. Ám ki az közülünk, aki otthagyná őt, 
s egyedül indulna a teljes bizonytalanságba? Vagy mégis vannak, akik vesztükbe rohannak?

Uram!
Jó Pásztorom! Minden veszélyben oltalmazd nyájadat, engem is!

Vezess az ösvényen, maradj velünk,
Míg örök fényedbe megérkezünk!
(EÉ 401,5)

Ámen.
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Április 21. Ezt mondja az Úr: „Mert én új eget és új földet teremtek, a régire nem is 
emlékeznek, senkinek sem jut eszébe. Ezért örvendjetek és vigadjatok mind-
örökké annak, amit teremtek.” ( Ézs 65,17–18)

Toldalagi Pál költő nehezen viselte az élet terheit:

Jön néha még öröm. De ritkán. Ez az élet.
Az Éden már hogy illene ide.
Vad indák fonnak át, s nézel a szenvedések
mindennapos pokoltüzeibe.
(Egy kórlap margójára)

Igaz, életünkben sokszor együtt jár a siker és a bukás, a szép és a csúf, a bánat és az öröm. 
A borúlátó vagy pesszimista embert nehéz felvidítani, mert „sötét szemüveget hord”, s csak 
a rosszat veszi észre maga körül. A derűlátó vagy optimista pedig behunyja a szemét, hogy 
ne kelljen észrevennie a bajt és a jajt.

Tartós örömforrások után kellene néznünk? Tagadjuk le a betegségek fájdalmát, a há-
borúk borzalmait, az emberi gonoszság okozta sebeket? Tagadás helyett inkább meg kell 
tanulnunk a realista biblikus látást.

„Örvendjetek annak, amit teremtek” – mondja Urunk. A Mindenható szépnek alkotta 
meg a világot. Örülnünk kell a ragyogó kék égnek, a melengető napsugárnak. Észre kell 
vennünk az ezernyi virág pompáját, a frissen szedett gyümölcs kívánatos szépségét, gyer-
mekeink mosolyát. Mindezekkel Isten gazdagítja életünket.

Az ember viszont egyre eredményesebben teszi tönkre a Teremtő jó és szép világát. Ezért 
ígérte meg Isten, hogy új eget és új földet alkot. Ezt az újjáteremtő művét Fia elküldésével már 
el is kezdte. Krisztusunk pedig az Istentől eltávolodott emberek újjáteremtésével bizonyította 
Isten ígéretének valóságát: az önző és harácsoló Zákeus szívében a vele való találkozás után 
szeretet született, az őt megtagadó Péter hűséges szolgájává lett, a kételkedő Tamás szívében 
pedig hitet teremtett. Ezeket az életváltozásokat Pál apostol így foglalta össze: „…ha valaki 
Krisztusban van, új teremtés az: a régi elmúlt, és íme: új jött létre.” ( 2Kor 5,17)

Az új teremtése tehát emberi szívekben elkezdődött, emberi életek megváltozásában 
realizálódik. Ez nem a mi jóra való törekvésünknek, hanem Krisztus bűnbocsátó evangé-
liumának az eredménye. Örömmel kell észrevennünk ezt mások és a magunk életében. S 
ezért hinni tudunk abban is, hogy nemcsak egyes emberek, de egyszer az egész teremtett 
világ megújul, mert így ígérte s így akarja az Isten.

Uram!
Kezdd el bennem újjáteremtő munkádat. Vedd el tőlem önzésemet, adj helyébe szeretetet. 
Vedd el fontosságom tudatát, hogy észre tudjam venni, mit kell tennem barátaimért. Ámen.
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Április 22. Jézus mondta: „Mit gondoltok? Ha egy embernek száz juha van, és eltéved 
közülük egy, nem hagyja-e ott a kilencvenkilencet a hegyekben, és nem 
megy-e el megkeresni az eltévedtet? Ha azután megtalálja, bizony mondom 
néktek, jobban örül neki, mint annak a kilencvenkilencnek, amelyik nem 
tévedt el. Ugyanígy a ti mennyei Atyátok sem akarja, hogy elvesszen egy is 
e kicsinyek közül.” ( Mt 18,12–14)

Jézus ebben a rövid példázatában úgy tanít bennünket örömre, hogy a mennyei Atya örö-
méről szól. Ő az a pásztor, akinek száz juha van, s amikor közülük egy eltéved, addig megy 
utána, amíg megtalálja.

Bizonyosak vagyunk abban, hogy a kilencvenkilencnek is örül a pásztor. Azoknak, akik 
a helyükön vannak. A keresztyén családoknak, ahol imádságra, Isten szavának megbecsü-
lésére tanítják a gyermekeket, ahol a szülők szeretetében nőnek fel a rájuk bízottak. Örül az 
Isten az összetartó gyülekezeteknek, ahol befogadják a hirdetett igét, ahol számon tartják 
és viselik egymás terhét, ahol szívesen fogadják még az ismeretlen betérőt is. Pásztorunk 
jól tartja övéit, s ebből fakad a családok és a gyülekezetek egészséges, Istent dicsérő élete.

Azonban nincs olyan nyáj, ahonnan törvényszerűen el ne kóborolna valaki. Sőt úgy 
látszik, mindenkinek el kell indulnia egyszer a maga feje után, hogy keserves kudarcok 
árán jöjjön rá: „kár volt!” S mi lenne az eltévedt báránnyal, ha a Gazda rendszeresen nem 
számlálná meg nyáját? De meg sem kell számolnia, éles szeme azonnal észreveszi a hiányt, 
még azt is tudja, melyik hiányzik. Ő tudja legjobban, hogy az elkóborló bárány eltévedhet, 
lábát törheti, nyakát szegheti a szakadékokban, vadállatok martalékává válhat. Ő tudja 
legjobban, hogy a „századik” állandó veszedelemben van.

Áldottak vagyunk, mert biztosan tudhatjuk, ott élünk a pásztor figyelő tekintete előtt, 
nyája védettségében. Emlékszünk arra is, hogy már megjártuk az „elfelé” vezető utat, s 
az Isten szeretete visszahozott. Ám bizonyára vannak ismerőseink, akár családunk tagjai 
között is olyanok, akikre aggódással gondolunk, hiányoznak a nyájból, s nem tudjuk, hol 
kóborolnak. Nyugtasson meg minket az: a pásztor egyszer a keresztségben „ráírta” életükre 
az Atya, Fiú, Szentlélek Isten nevét. Ő pedig nem mond le róluk, már elindult keresésükre.

Uram!
Te jobban tudod, mint mi, hogy a tőled való elszakadás fenyegeti az ifjakat és a gyermeke-
ket, családunk és gyülekezetünk tagjait. Tudod azt is, hányan kallódnak közülük, s mennyi 
veszedelem fenyegeti őket. Keresd meg és találd meg őket. Szeretnénk segíteni neked, s még 
jobban szeretnénk osztozni veled a megtalálás örömében. Ámen.
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Április 23. Jézus mondta: „Mit gondoltok? Ha egy embernek száz juha van, és eltéved 
közülük egy, nem hagyja-e ott a kilencvenkilencet a hegyekben, és nem 
megy-e el megkeresni az eltévedtet? Ha azután megtalálja, bizony mondom 
néktek, jobban örül neki, mint annak a kilencvenkilencnek, amelyik nem 
tévedt el. Ugyanígy a ti mennyei Atyátok sem akarja, hogy elvesszen egy is 
e kicsinyek közül.” ( Mt 18,12–14)

Különös pásztor az Urunk, jobban örül az eltévedt és megtalált bárányának, mint annak 
a kilencvenkilencnek, amelyik nem tévedt el! Az általános emberi gondolkodás más, az 
mindig számol a veszteséggel: „Hadd hulljon a férgese!” „Jut is, marad is!” „Több is veszett 
Mohácsnál!” – mondjuk, s bár bosszanthat a veszteség, megrándítjuk a vállunkat, s az élet 
megy tovább. Annak próbálunk örülni, ami megmarad.

Pásztorunk mindnyájunkra ügyel. Az erősekre és a gyengékre, a nagyokra és a kicsinyek-
re, a sokra, a nyáj egészére s az egyes emberre, a legkisebbre is. S nem akarja, hogy egy is 
elvesszen a kicsinyek közül. Amikor azonban egy elindul a szakadékokhoz vezető úton a 
veszedelmek felé, nem habozik, utánamegy, megkeresi.

Igaz, kérdezheti „a századik” – s akad, aki kérdezi is –: „Atyám, miért nem lakatoltad be 
a kaput? Miért nem tartottál rövid láncon? Te oltottad szívembe a szabadság utáni vágyat, 
csupán azt szerettem volna kipróbálni, mire jutok magam.” Atyánk nem mentegetőzik, csak 
emlékeztet: „Eleget figyelmeztettelek arra, hogy a szakadék mélyén vagy az ellenség szájában 
vagy igazán rabságban! Ott már soha nem teheted azt, amit akarsz. S hányszor hallottad a 
már megtaláltak élménybeszámolóját arról, mit jelent nekik, hogy újra nyájam tagjaiként 
élhetnek, végleges, szabad és szeretetteljes kapcsolatban velem és egymással!”

Pásztorunk végzi a dolgát, megkeresi és megtalálja az eltévedtet. Sajátos értékrendje szerint 
„jobban” örül, maradéktalanul örül a megtalált századiknak. Mintha azt mondaná: „Eddig is 
az enyém voltál, s most még inkább az vagy!” Örül annak, ha a megtalált elcsodálkozik azon, 
hogy még neki is lehet örülni! Hogy ilyen fontos a Pásztor számára. Ebből a csodálkozásból 
fakad a „századik” őszinte bűnbánata meg életre szóló elhatározása: „Uramnak lekötelezettje 
lettem egész életemre. Igyekszem most már mindenben akarata szerint cselekedni!”

Tanuljunk örülni mennyei Atyánkkal a megtalált századiknak!

Uram!
Te mindenkinek tudsz örülni, akit megtaláltál. Ments meg attól, hogy válogassak néped 
tagjai között, taníts együtt örülni veled! Ámen.
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Április 24. Jézus mondta: „Senki sem varr foltot új posztóból régi ruhára, mert a toldás 
kitépne belőle, az új a régiből, és még csúnyább szakadás támadna. És senki 
sem tölt újbort régi tömlőbe, mert szétrepesztené a bor a tömlőt, s odalenne 
a bor is, a tömlő is; hanem az újbor új tömlőbe való.” ( Mk 2,21–22)

A sárgabarack őse Perzsiában élő mérges növény volt. A nyilak végét mártották gyümölcsébe, 
s akit eltaláltak, perceken belül meghalt. Ma pedig örömmel majszolja a legkisebb gyermek 
is. A méreg maradéka kis keserű íz a magban, a gyümölcs viszont tápláló, ízletes eledel.

Ekkora változáson megy keresztül az, aki elfelé igyekezett a nyájból, azután a Pásztor 
megtalálta és visszahozta. Először mindennel elégedetlen volt, a kötelességét sokallta, a 
táplálékot kevesellte. Munkáját tessék-lássék végezte. Amióta viszont a pásztori szeretet vissza-
hozta, örömmel éli Isten népe mindennapi életét. Élvezi gondoskodását, és hálás szeretettel 
végzi feladatait. Az elveszettség előtti és a megtalálás utáni élet nem is hasonlít egymáshoz.

Hasonló szemléletváltozásról beszél Jézus. Régi, rongyos ruhára nem varrnak új posz-
tóból foltot, forrásban lévő újbort sem töltenek régi tömlőbe. Az Istent emberi törekvéssel 
megnyerni akaró kegyesség és a Krisztus által munkált új élet alkotóelemei nem illeszthetők 
össze! A „régi” kegyes mindig azért böjtöl, imádkozik, vagy teszi a jót – sokszor fogcsikor-
gatva, de olykor valóságos áldozatot is hozva –, hogy eleget tegyen, hogy kiérdemelje az 
Úr kegyelmét. A Krisztus megtérésre hívó szavát meghalló pedig nagyon jól tudja, hogy a 
kegyelem ingyen van, bocsánatát is csak a tőle kapott hittel tudja elfogadni. A Krisztussal 
való találkozás után pedig nincs dicsekednivalója. Ha tesz valamit, alázatosan vallja Pál 
apostollal: „…többé tehát nem én élek, hanem Krisztus él bennem […].” ( Gal 2,20) Az önmagát 
megváltani akaró ember és a megváltott ember élete nem keverhető össze, merőben más.

Emlékszünk a testvérei előtt dicsekedő Józsefre. Még szüleinél is többre tartotta magát. A 
száraz kútban, a rabszolgasorsban és Potifár börtönében végigjárta az Isten nevelőiskoláját. 
Amikor pedig a fáraó megkérdezte: „Rólad azt hallottam, hogy az álmot meg tudod fejteni”, ezt 
mondta: „Nem én, hanem az Isten ad választ […].” ( 1Móz 41,15–16) Ez már egy másik, egy meg-
változott szívű és életű József szava volt. Ezt nem lehet önneveléssel elérni, ez az Úristen csodája!

Uram!

Megkerested kinn a pusztán
Az eltévedett juhot,
Aki tőled eltávozván
Veszedelembe jutott.
Jézus, lelkem hű pásztora,
Bűnösöknek Megváltója,
Munkáld megtérésemet,
Éleszd, növeld hitemet! (EÉ 418,2)

Ámen.
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Április 25. Jézus mondta: „Bizony, bizony, mondom néktek: hogy eljön az óra, és az 
most van, amikor a halottak hallják az Isten Fiának a hangját, és akik 
meghallották, élni fognak.” ( Jn 5,25)

A halott embernek nincsenek életfunkciói. Nem lélegzik, nem vesz magához táplálékot, nem 
hallja szerettei hangját, nem vesz tudomást az őt körülvevő világról. Eltűnt arca pirossága, 
kedves mosolya, keze nem mozdul simogatásra. Elbúcsúzott ettől a világtól. Hozzátartozói 
megsiratják, meggyászolják, és reménységgel a szívükben a gyülekezet szolgálatával temetik el.

Reménységünk pedig abból az evangéliumi tudósításból táplálkozik, hogy Jézusunk a 
nagypénteki halála és eltemetése után húsvét hajnalán úgy lépett ki a sírból, mint egy fiatal. 
Hordozta a kereszten kapott öt sebének nyomait, bizonyítva ezzel, hogy ugyanaz, akit Pilá-
tus a főpapok követelésére halálra ítélt. Tanítványai pedig felismerték hangjáról, a kenyér 
megtöréséről meg arról, ahogyan az írásokat magyarázta. Igen, ő erősebb a halálnál, ő maga 
az élet. S ne felejtsük el a naini özvegy fiát, Jairus leányát, s barátját, a betániai Lázárt, akiket 
még földi élete során támasztott fel.

Mindezen túl Urunknak a halál feletti hatalmát élhetik át azok, akiket szellemi-lelki ha-
lálos állapotukból támaszt fel. Az élők között élnek ezek a „halottak”. Házastársak élnek „a 
gyermekek kedvéért” úgy, hogy nincs már közük egymáshoz, egymás számára már halottak. 
Öreg, támaszra szoruló szülőről feledkezik meg felnőtt gyermeke, nem ír, nem telefonál, 
nem látogatja meg, olyan, mintha meghalt volna. S pontosan így élnek azok, akikről a fel-
támadott Jézus diktálja tollba Jánosnak Patmosz szigetén: „Tudok cselekedeteidről, hogy az a 
neved, hogy élsz, pedig halott vagy.” ( Jel 3,1)

Ennél a halálnál is erősebb Urunk. Olykor egy váratlan esemény, megrázó élmény, öröm 
vagy bánat éri a „halottat”, s kinyílik a szeme, felébred alvó lelkiismerete, s rádöbben mulasz-
tásainak következményeire. Aztán meghallja Jézus szavát. Ő pedig szembesít vétkeinkkel és 
mulasztásainkkal, majd beismerő bűnbánatunkra feloldozásukkal válaszol. Ezzel támaszt fel 
Istennel és emberrel nem törődő halálos állapotunkból. Halott tagjainkba életet lehel az élet 
Ura, s arra indít: bocsánatkéréssel hozzuk helyre mindazt, amit elrontottunk. Sőt jóvá is tegyük, 
amit még lehet. Ha velünk újat kezd az Isten, annak erejével mi is kezdjünk újat egymással.

Uram!

[…] Nálad bocsánat vár és élet.
Lázadó szívem újra cseréled.

Elmúlt a régi. Kezdhetem az újat.
Adj erőt nékem, hogy bátran induljak
Új úton, mindig teutánad.
Véled új élet hajnala támad. (EÉ 431,2–3)

Ámen.
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Április 26. Jézus mondta: „…ti sírni és jajgatni fogtok, a világ pedig örül; ti szomorkodtok, 
de szomorúságotok örömre fordul. Amikor az asszony szül, fájdalma van, 
mert eljött az ő órája, de amikor megszülte gyermekét, nem emlékezik többé 
a gyötrelemre az öröm miatt, hogy ember született a világra.” ( Jn 16,20–21)

Egyáltalán nem mindegy, örömmel élünk-e vagy kényszeredetten, mosolyt árasztunk-e 
magunk körül vagy levertséget, örömmel fogunk-e neki egy feladatnak vagy eleve remény-
telenül.

Jézus azt akarja, hogy követői örvendező emberek legyenek. Örömünk forrása pedig 
feltámadásának evangéliuma. A halott Krisztust hordozó és hirdető keresztyén csak szo-
morú ember lehet. A Feltámadottra tekintőnek, a vele élő Krisztus-követőnek pedig mindig 
örvendezőnek kell lennie.

De hát lehet-e mindig örülnünk? Hiszen életünk során folyton egymást váltja a derű és 
a ború. Nincs mindig okunk az örömre.

Jézusunk nem tagadja le életünk nehézségeit, s azt is tudja, hogy terheink valóban 
súlyosak, fájdalmaink és veszteségeink le sem tagadhatóak. A fenti mondatokkal akkori és 
mai tanítványait készítette fel a nagypénteki gyászra, az ellenfelek diadalmas örömére, övéi 
csalódására és sírására. Ám fordul a kocka, s a tanítványok szomorúsága örömre fordul. A 
nagypénteki gyász után húsvét öröme következik, s ő, a feltámadott velük marad a világ 
végezetéig! ( Mt 28,20) Jézus szenvedésének gyümölcsével és a húsvéti „evangéliummal 
Isten új eget vont a hívők fölé. A kegyelem ege ez. Sokkal gyönyörűségesebb, mint a látható 
égboltozat” – írja Luther. A kegyelem ege mintegy védőernyő feszül Jézus mai tanítványai 
felett is. Erre a védőernyőre Jézus úgy tekint, mint a szülés szenvedését vállaló édesanya te-
kint a gyermekére: fájdalommal szültem, de nem sajnálom. Megérte, mert „ember született 
a világra!” Annál jobban szeretem, mert megszenvedtem érte!

„A kegyelem ege alatt az életnek annyi szépsége van” – írja Túrmezei Erzsébet, s így 
folytatja: „A kegyelem ege alatt könnyűvé válik a nehéz.” Igen, mert a megérdemelt és a 
meg nem érdemelt terheink egy részét átvette az a Krisztus, aki a bűneinkkel megterhelt 
keresztet cipelve ment a Golgotára. A másik részének súlya pedig könnyebb lesz, az elnyert 
kegyelemhez képest elhanyagolható súlyúvá, mert a „kegyelem ege alatt Jézusunk jár velünk, 
s az ő nyomában hazaérkezünk.” (A kegyelem ege alatt)

Uram!
Bocsáss meg, hogy sokat panaszkodom másoknak és neked! Add, hogy a kegyelem ege alatt 
örülni tudjak mindannak, amit tőled kaptam, és csendben hordozzam azt, ami nehéz. Ámen.
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Április 27. Jézus mondta: „Így most titeket is szomorúság fog el, de ismét meglátlak 
majd titeket, és örülni fog a szívetek, és örömötöket senki sem veheti el 
tőletek: és azon a napon nem kérdeztek éntőlem semmit.” ( Jn 16,22–23)

Jézus jó előre felkészítette tanítványait mindarra, ami rájuk várt. Elfogására, szenvedésére, 
csúfos kereszthalálára. Mindez emberileg teljes kudarc, sőt vereség. „Ti sírni és jajgatni fog-
tok, a világ pedig örül” – mondotta. De hozzátette azt is: „Szomorúságtok örömre fordul!” 
Nagypéntek gyászát húsvét öröme váltotta fel.

Ilyen fordulópont, „pálfordulás” – Istennek hála – nem ritka Jézus mai tanítványainak 
életében. Pedig váratlan nehézségek, betegségek, hirtelen haláleset idején nagyon gyorsan 
készek vagyunk szemrehányással fordulni Urunkhoz:

[…] azt ígérted, soha nem hagysz el engem,  Az Úr kézen fogott, s szemembe nézett:
[…] S most visszanézve […]  „Gyermekem, sose hagytalak el téged!
mégsem látom szent lábad nyomát!  Azokon a nehéz napokon át
Csak egy pár láb nyoma látszik az ösvényen.  azért látod csak egy pár láb nyomát,
Elhagytál a legnagyobb ínségben?  mert a legsúlyosabb próbák alatt

 téged vállamon hordoztalak!

Lábnyomok (Ismeretlen szerző, fordította Túrmezei Erzsébet)

Visszatekintve bizony úgy van, ahogyan ő mondja. Mellette könnyebbül a teher, mert 
ő vitt minket terhünkkel együtt – vállain!

Más szomorúságunk is örömre fordul Jézus mellett. Áldottak vagyunk, ha magunk miatt 
tudunk bánkódni. Nem vagyunk azok, akiknek hittük magunkat! Elrontottunk kapcsola-
tokat, elmulasztottunk fontos szolgálatokat. Péterek voltunk, akik megtagadtuk, Júdások, 
akik elárultuk. Mindezt mélységesen megbántuk. Ez a megbánás az Isten szerinti bűnbánat. 
Ő pedig, aki a bűnbocsánat jogáért megfizetett, megbocsátotta vétkeinket. Szomorúságunk 
örömre fordult, s ez a mi „pálfordulásunk.”

Urunk tovább sorolja a várható örömforrásokat. A sorban az egyik a vég nélküli öröm, 
az együtt töltött örökkévalóság öröme. Amikor majd „azon a napon” Krisztus együtt lesz 
övéivel. Eljön a „soha el nem hagyom őket” véget nem érő pillanata. A tökéletes közösség, 
a színről-színre látás állapota. Akkor már nem kérdezünk tőle semmit, mert nem lesz már 
szükségünk kérdésekre. Ott már mindenre megnyugtató és végérvényes választ kapunk. Ezt 
az örömöt senki sem veszi el tőlünk, megváltott népétől!

Uram!
Csodálatos a te kegyelmed. Elűzöd életünk búfelhőit. Segíted hordozni terhünket, sőt velük 
együtt hordozol minket is. Köszönjük, hogy megváltottaid számára nyitva van üdvösséged 
ajtaja is. Ámen.
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Április 28. Jézus mondta: „Én azonban az igazságot mondom nektek: jobb nektek, ha 
én elmegyek; mert ha nem megyek el, a Pártfogó nem jön el hozzátok, ha 
pedig elmegyek, elküldöm őt hozzátok.” ( Jn 16,7)

Irodalmunk klasszikus írói, de nagyapáink emlékei is szóltak halálba készülő falusi emberek-
ről. A parasztember közelebb élt a természethez, s megérezte közeledő halálát. Összegyűjtötte 
családját, elbúcsúzott tőlük, s mindenről rendelkezett. Szétosztotta vagyonát, gondjaikra 
bízta egyedül maradó édesanyjukat. Még azt is mondta: „Vigyázzatok a család tisztes nevére, 
becsületére!” Persze, azt nem, amit Jézus: „Jobb nektek, ha én elmegyek.”

Jézus búcsúzásában éppen ezt az első pillanatban érthetetlen mondatot kell megértenünk. 
Jézus búcsúzik, az Atyához való visszatérésére készül. Földi megbízatása letelt. Visszafelé 
fogja megtenni útját. Elmegy, s el fogja küldeni a Pártfogót. Ha nem megy el, a Pártfogó 
nem jön el. A Pártfogó pedig a Szentlélek, a Szentháromság harmadik személye, az Atya és a 
Fiú Lelke, akit a Niceai hitvallás szerint Úrnak és Megelevenítőnek vallunk, „akit az Atyával 
és a Fiúval együtt imádunk és dicsőítünk, aki a próféták által szólt”. Jézus bejelentéséből az 
következik, hogy az ő látható, emberi mivoltában megvalósult jelenlétét felváltja a Szentlélek 
lelki-szellemi jelenléte. Azóta nemcsak a tizenkét tanítvány, de mi mind, az Isten egész földi 
gyülekezete a Szentlélek korszakában élünk.

Sokan gondolják, ki is mondják: „Jézus földi életének ideje alatt könnyebb volt hinni 
benne, mint a mi időnkben.” Ez így nem igaz. Akkor is úgy volt, mint ma, egyesek hittek, 
mások elfordultak. Sokan hozsannáztak, a többiek „feszítsd meg”-et kiáltottak. Péter szem- 
és fültanúja volt Jézus csodáinak, igehirdetéseinek, ám hitvallását – „Te vagy a Krisztus, az 
élő Isten Fia!” – nem „test és vér”, nem emlékei és tapasztalata, hanem a mennyei Atya 
mondatta ki vele ( Mt 16,16–17). Semmit nem veszített Isten mai népe Jézus kortársaihoz 
képest. Ő ma is az a Krisztus, aki mellett kiderül, ha rossz úton járunk. S ő ma is az Isten Fia, 
aki hatalmával és szeretetével megállít s megfordít a rossz úton. Erről az elküldött Pártfogó 
kezeskedik, őt kell érte áldanunk és dicsérnünk.

Nincs veszteségünk, sőt inkább nyereséggel számolhatunk. Jézus működésének három 
évében egyszerre csak egy helyen volt jelen, Kapernaumban vagy Betániában, egy hajón 
vagy a hegyen. Ma a Szentlélek által korlátlanul és egyszerre van jelen széles e világon.

Uram!
Istenem, Szentlélek Úristen! Jöjj szívembe, és űzz ki onnan mindent, ami ellenedre van, és 
helyette töltsd meg azzal, ami tőled való. Ámen. (J. Arndt)
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Április 29. Jézus mondta: „És amikor eljön [a Pártfogó], leleplezi a világ előtt, hogy mi 
a bűn, mi az igazság és mi az ítélet. A bűn az, hogy nem hisznek énbennem; 
az igazság az, hogy én az Atyához megyek, és többé nem láttok engem; az 
ítélet pedig az, hogy e világ fejedelme megítéltetett.” ( Jn 16,8–11)

Amikor Jézus távozásával kapcsolatban megígéri övéinek a Pártfogó elküldését, néhány szó-
ban meg is határozza az őt helyettesítő Szentlélek feladatait. Szerepe félelmetesnek tűnik: 
leleplezi a bűnt, s meghozza az ítéletet is. Egyszerre ügyész, aki vádol, és ugyanakkor ítélő 
bíró. Vajon melyikünk tud megállni előtte?

Nagyon sokan nem szeretik, ha az igehirdetésben szó esik az ember bűnéről. „Azok a 
bűnösök, akiket a rendőrség üldöz, a bíróság elítél, akikkel tele vannak a fegyházak és a 
börtönök. Aki szószéken bűnről beszél, megbélyegzi a templomos gyülekezetet!” – vallják 
sértődötten. Pedig ma már szó sincs a középkorban szokásos ostorozásról! Jézus világosan 
fogalmaz: „A bűn az, hogy nem hisznek énbennem […].” Vagyis megtérniük elsősorban nem 
a bűnösöknek, hanem a hitetleneknek kell. Annak, aki elveszítette bizalmát Krisztusban, 
aki elutasítja őt magától. A bűn nem ott kezdődik, hogy káromoljuk az Istent, hanem ott, 
ha nem imádkozunk hozzá. Nem abban van a bűn, hogy hozzányúlunk a máséhoz, hanem 
abban, hogy nem tesszük életünket és sorsunkat Urunk kezébe. Ezt ítéli meg bennünk a 
Szentlélek, ezért munkálja megtérésünket. A megtérés pedig azt jelenti: imádkozunk, s így 
eszünkbe sem jut az istenkáromlás; ha mindenestől kezébe tettük életünket, nincs is szük-
ségünk hozzányúlni a máséhoz.

A Pártfogó elvezet a teljes igazságra. Az pedig a következő: Jézus az, akinek mondta magát, 
Isten valóságos fia, mindnyájunk megváltója. Őt – feltámasztásával és mennybemenetelével 
– a Teremtő Isten igazolta. S ugyanezzel ítéletet is mondott az egyszülött fiát igazságtalanul 
elítélő világ felett is. Jézus elítélésével az őt keresztre juttatók, a választott nép, a római 
helytartó és az őket hátulról mozgató sátán önmaguk felett mondták ki az ítéletet!

Ne félj tehát, Isten népe! Isten a kereszt gyalázatából is jót hozott ki. A kereszten Jézus 
hordozta mindnyájunk vétkét s azok minden következményét. Ha nehéz napokban vihar-
felhők gyűlnek fejünk felett, tudhatjuk, hogy felettünk soha nem lesz olyan sötét, mint a 
Golgotán volt. Ha egyedül érezzük magunkat, elárvultan, tudhatjuk, hogy ő, akit még az 
Isten is elhagyott, soha nem hagy magunkra minket. Ezért is küldte el Lelkét, mindnyájunk 
Pártfogóját.

Uram!

Ó jöjj, teremtő Szentlélek,
Látogasd meg a te néped,
És adj minden teremtménynek
Vigasztalást, békességet! (EÉ 231,1)

Ámen.
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Április 30. Amikor pedig a főpapok és az írástudók látták azokat a csodákat, amelye-
ket tett, és a gyermekeket, akik a templomban ezt kiáltották: „Hozsánna a 
Dávid Fiának!” – haragra lobbantak […]. ( Mt 21,15)

Mi, fáradt felnőttek sokszor cserélnénk a gyermekekkel. Irigyeljük a gyermekek korát: újra 
kezdenénk az életet! Irigyeljük tapasztalatlanságukat: nekik jó, mert még nem ismerik az élet 
árnyoldalait! Irigyeljük bizalmukat: minden rájuk mosolygó felnőttre visszamosolyognak. 
Mindehhez a Szentírás tanúsága szerint még az is társul: a gyermekek az Isten kiváltságos 
teremtményei. Teremtőnk, de maga Jézus is külön szemmel tartja őket ( Mt 18,10).

A templomban nyüzsgő, Jézus körül tébláboló gyermekeket lenyűgözte az, ahogyan a 
Mester személyválogatás nélkül gyógyította a betegeket. Meghódította őket Jézus hatalma. 
Hallhatták a tömeg találgatásait, tudták, hogy a csodatévőt Messiásnak, Dávid Fiának, az el-
jövendő prófétának nevezik. A jól értesültek hallhattak a jeruzsálemi bevonulásról is. Értelmi 
gátlások nélkül, teljes ráhagyatkozással fordultak Jézus felé: „Hozsánna a Dávid Fiának!” Ez 
egyszerre kérés és dicséret: „Ó, Uram, segíts meg! Ó, Uram, adj szerencsét! Áldott, aki az Úr 
nevében jön!” ( Zsolt 118,25–26) Énekükben feltétlen bizalmukról biztosították őt: rajtunk 
is így segítenél, ha betegek lennénk, velünk is így törődnél, ha szükségünk lenne rád!

A gyermekek szinte behozhatatlan előnye az, hogy örülni tudnak az örülőkkel. Mi, fel-
nőttek a másik ember örömén sokszor csak bosszankodunk, és irigykedünk: „Neki bezzeg 
sikerült, nekem nem! Őt előléptették, engem leminősítettek. Az ő gyümölcsfája roskadásig 
tele van, az enyém virágjában elfagyott!” A gyermekek nem mérlegelnek. Nem hasonlítják 
össze a másik örömét saját veszteségükkel, azt szinte nem is ismerik. Örül a másik, mert 
Jézus meggyógyította – hát én is gyermeki együttérzéssel örülök vele. Örülök, mert felépült 
szomszédunk háza, mert gyönyörű borjat ellett a tehene: „Gyere, anya, nézd meg te is!” Az 
anya pedig mérgesen elfordul, mert nem kíváncsi más örömére.

Mi csak a másik kárán tudunk örülni? Igaza van a mondásnak, hogy „a legszebb öröm 
a káröröm”? S miért nincs ilyen szó a gyönyörűséges magyar nyelvben: „öröm-öröm”? A 
Jézust dicsérő gyermekektől meg kell tanulnunk: „Mindennél szebb az öröm-öröm!”

Uram!

Ha jönni talál olyan óra, […]
Kezem kezedben ha kezdene hülni,
Más örömén ha nem tudnék örülni,

Ha elapadna könnyem a más bűnén,
[…]
Az a nap, Uram, hadd legyen a végső:
Szabadíts meg a szürkeségtől! (Sík Sándor: Ments meg Uram!)

Ámen.
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Május 1. […] a főpapok és az írástudók […] így szóltak [Jézushoz]: „Hallod, mit 
mondanak ezek?” Jézus pedig így válaszolt: „Hallom. Sohasem olvastátok: 
Gyermekek és csecsemők szája által szereztél dicséretet?” ( Mt 21,15–16)

A főpapokat és az írástudókat felháborítja a Jézus körül összegyűlt meggyógyultak csoportja, 
elsősorban a gyermekek hozsannázása. Megpróbálják őket rendreutasítani, s miután ez nem 
sikerült, elvárják, hogy Jézus csillapítsa le a gyermekek örömét és éneklését. Ő pedig erre 
nem hajlandó. Miért is tenné? Senki istendicséretét nem akarja elhallgattatni! Különösen, 
ha abban beteljesedni látja a zsoltárének sorait: „Ó, Urunk, mi Urunk! […] Gyermekek és 
csecsemők szája által is építed hatalmadat ellenfeleiddel szemben, hogy elnémítsd az ellenséget 
és a bosszúállót.” ( Zsolt 8,2–3)

A gyermekeket általában nem könnyű elhallgattatni. Akkor sem, amikor éhesek, vagy csu-
pán magukra akarják irányítani a figyelmet, netán engedményt szeretnének elérni. Amikor 
pedig a csodákat véghezvivő Jézust és az Istent dicsérik, vétek lenne még csak csitítani is őket! 
Alkalmanként példát kellene vennünk róluk, hiszen ők spontán cselekszenek, tetteik várható 
következményeit nem is mérik fel. Nem ismerik sem a kétszínűséget, sem a kétfelé sántikálást.

A múlt század ötvenes éveiben műtőasztalra került hétéves kislányt szeretettel készítette fel 
az orvos: „Most elaltatunk, s míg alszol, meggyógyítunk!” „Ha aludni fogok, akkor elmondom 
az esti imádságomat!” S felült a műtőasztalon, imádkozott… A műtétet végző orvos – hosszú 
idő után – azon az estén újra imádkozott. „Gyermekek és csecsemők által” cselekedett az Úr!

Nyitott szemeket kell kérnünk Urunktól! Amikor észrevesszük mások örömét, és számba 
vesszük Isten nekünk adott ajándékait, szóljon szánkon a mindenható Isten dicsérete!

Uram!
Téged Isten dicsérlek és hálát adok mindenért.
Hogy megvolt mindig a mindennapim és nem gyűjtöttem másnapra valót, hála legyen.
Hogy mindig jutott két garasom adni, és magamnak nem kellett kéregetnem, hála legyen.
Hogy értenem adatott másokat, és nem kellett sírnom, hogy megértsenek, hála legyen.
Hogy a sírókkal sírni jólesett, és nem nevettem minden nevetővel, hála legyen.
Hogy megmutattál mindent, ami szép és megmutattál mindent, ami rút, hála legyen.
Hogy boldoggá tett minden, ami szép és ami rút, nem tett boldogtalanná, hála legyen.
Hogy sohasem féltem a szeretettől és szerethettem, akik nem szerettek, hála legyen.
Hogy akik szerettek, szépen szerettek, és hogy nem kellett nem szépen szeretnem, hála legyen.
Hogy amim nem volt, nem kívántam, és sohasem volt elég, aki voltam, hála legyen.
Hogy ember lehettem akkor is, mikor az emberek nem akartak emberek lenni, hála legyen.
Hogy megtarthattam a hitet, és megfuthattam a kicsik futását, és futva futhatok az Érkező 
elé, s tán nem kell a városba mennem a lámpásomba olajért, hála legyen!
Hogy tegnap azt mondhattam: úgy legyen! és ma is kiálthatom: úgy legyen! és holnap és 
holnapután és azután is akarom énekelni: úgy legyen! – hála legyen, Uram! hála legyen!
(Sík Sándor: Te Deum )
Ámen.
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Május 2. A sokaságból néhány farizeus ezt mondta neki: „Mester, utasítsd rendre 
tanítványaidat!” De ő így válaszolt: „Mondom nektek, ha ezek elhallgatnak, 
a kövek fognak kiáltani.” ( Lk 19,39–40)

Nagyszerű lehetett a Jézust kísérő éneklő tömegben bevonulni Jeruzsálembe! Sokan vagyunk, 
sokan tartozunk neki hálával. S hálánkat nem is titkoljuk, világgá kürtöljük, hadd vegyen 
róla tudomást a főváros rátarti népe. Énekelünk is, hiszen az Istent dicsérő énekek szövege és 
dallama nélkül nem tudnánk kifejezni azt, ami csordultig eltölti szívünket: „Áldott a király, 
aki az Úr nevében jön! A mennyben békesség, és dicsőség a magasságban!” ( 38. v.)

Jézus körül sokszor szólt az ének. Édesanyja, Mária is dalra fakadt, amikor Gábriel beje-
lentette fia születését. Karácsony éjjelén az angyalok énekelték bele az éjszakába ég és föld 
örömét.

Kik voltak ott az ünnepre igyekvő zarándokok között az éneklő tömegben? Bizonyára 
sokfélék lehettek, de olyanok is, akiknek nyomós okuk volt arra, hogy Jézust kövessék és 
dicsérjék. Olyan, mint a jerikói vak, akinek gyógyulása után nem kellett koldulnia. Vagy 
mint Zákeus, aki üdvösséget nyert Jézustól, de a vele való találkozás után becsületét is vissza-
nyerte. Egy meggyógyított leprás, aki nem szorult többé kegyelemkenyérre, sőt gondoskodni 
tudott gyermekeiről. Talán a tetten ért házasságtörő asszony, aki nemcsak életben maradt, 
de házassága is helyreállt. Hálás emberek, kiknek eszük ágában sem volt elhallgatni!

S lám, akkor sem volt mindenki Jézus követője. A felháborodott farizeusok elvárták volna, 
hogy maga Jézus teremtsen csendet. Azóta is csitítgatnak a gúnyolódók, a közömbösök és a 
jóakarók: „Tartsd magadban örömödet! A vallás magánügy! Ráérsz minderre, ha megöreg-
szel!” Jaj nekünk, ha tapintatból hallgatjuk el Jézus iránti örömünk kifejezését! Jaj nekünk, 
ha helyettünk a „köveknek” kell kiáltaniuk!

Bizony voltak s vannak kiáltó „kövek”. Kajafás, a főpap, aki megjövendölte, hogy Jézus 
a népéért fog meghalni ( Jn 11,49–52). Pilátus pedig szemébe mondta a Jézus halálát kö-
vetelő tömegnek, hogy királyukat fogja keresztre feszíteni ( Jn 19,14–15). A római százados 
meggyőződéssel kiáltotta, hogy a kiszenvedett Jézus az Isten Fia ( Mt 27,54). Isten népének 
azonban nem kell megvárnia a kövek kiáltását! Nem hagyhatjuk másra a szívünkből fakadó 
istendicséretet!

Uram!
Ne engedd, hogy csak a borús napokat számoljam, hogy mindig veszteségeimet soroljam! 
Számtalan köszönnivalóm van. Taníts meg örülni, s hálás szívvel dicsérni téged mindenért! 
Ámen.
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Május 3. Jézus […] visszavonult Tírusz és Szidón területére. És ekkor egy kánaáni 
asszony, aki arról a környékről jött, így kiáltott: „Uram, Dávid Fia! Könyö-
rülj rajtam! Leányomat kegyetlenül gyötri a gonosz lélek!” Jézus azonban 
nem válaszolt neki egy szót sem. ( Mt 15,21–23)

Olykor meglepő helyről, váratlanul kiált valaki Jézus vagy az Isten után. A rendszerváltás 
idején valamelyik kisváros lelkészéhez állított be egy ismeretlen: „Lelkész úr, kudarcot 
vallottam fiam nevelésével. Csináljon vele valamit! Azt sem bánom, ha megkereszteli!” Mi 
ez, ha nem kiáltás?

Szabó Lőrinc költőt óvodáskorú kisfia lepte meg azzal, hogy verset írt, azazhogy csak 
kigondolt. A kétsoros verset így mondta el: „Az életet adja, adja, egyszerre csak abbahagyja.”

– Kiről szól a versed? – kérdezte az apa.
– Hát az Istenről, az a címe! – volt a meglepő válasza annak a gyermeknek, aki az apjától 

nem hallott az Istenről. Mi ez, ha nem kiáltás? (Lóci verset ír)
Az a tény, hogy Jézus először nem válaszolt az utána kiáltó asszonynak, erősen elgon-

dolkodtató. Lehetséges, hogy a választott nép körén kívülről érkező kánaáni asszony meg-
jelenése magát Jézust is próba elé állította? Ő, mint valóságos ember a zsidó nép tagjaként 
az Ószövetségen nevelkedett, s nem volt magától értődő átlépnie népe határait. Netán ezt 
a tanítványokkal történt háromévi vándorlás alatt neki magának is meg kellett tanulnia?! S 
éppen egy ilyen kiáltással terelgette még őt mennyei Atyja a helyes útra? Nem egyértelmű 
számunkra a máskor olyan gyorsan tevékeny Jézus hallgatása.

Az is lehet, hogy a tanítványok közbenjárására várt. Ők pedig megszólaltak, s bizonyára 
nem is csak nyugalmuk érdekében. Kérik Mesterüket, s ezzel kezdik megtanulni azt, amit 
majd egész életükben tenniük kell: együtt kiáltani a Jézus után kiáltókkal. Még akkor is, 
amikor ő keményen elutasító: „Én nem küldettem máshoz, csak Izráel házának elveszett 
juhaihoz.” ( 24. vers)

Igen, akkor is kiáltanunk kell, amikor nem értjük Urunk hallgatását, amikor elutasítása 
fájdalmat okoz. Tudnunk kell azt is, hogy Isten országában egyik embernek sincs több joga, 
mint a másiknak, sőt joga egyiknek sincs, mert minden ajándék. Ajándék annak, aki már a 
határon belül tudja magát, s ezért helyét eleve biztosítottnak érzi. S ugyanúgy ajándék an-
nak, aki most kopogtat, s bizonytalan még kiáltása is. Kiáltani pedig mindenkinek joga van!

Uram!
Adj nekem látó szemet és halló fület, hogy észrevegyem mások ínségét és meghalljam má-
sok kiáltását. Taníts meg együtt kiáltanom az utánad kiáltókkal, akkor is, ha nem szeretetre 
méltóak. Ámen.
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Május 4. Az asszony pedig odaérve leborult előtte, és ezt mondta: „Uram, segíts 
rajtam!” Jézus erre így válaszolt: „Nem jó elvenni a gyermekek kenyerét, és 
odadobni a kutyáknak.” Az asszony azonban így felelt: „Úgy van, Uram! De 
hiszen a kutyák is esznek a morzsákból, amelyek uruk asztaláról hullanak.” 
Ekkor így szólt hozzá Jézus: „Asszony, nagy a te hited, legyen úgy, amint 
kívánod!” És meggyógyult a leánya még abban az órában. ( Mt 15,25–28)

A kánaáni asszony kiáltozva futott a tanítványaival haladó Jézus után. A Mester először 
hallgatott, majd keményen elutasította. Jézus szokatlan magatartása azonban nem riasztotta 
vissza a leányáért aggódó kétségbeesett anyát. Benne lehetett utolsó reménysége, kérése 
meghallgatásáért pedig mindenre kész volt.

Jézus viszont sokat követelt tőle. Először is hitet, annak teljes bizonyosságát és megval-
lását, hogy ő tud segíteni. Azután teljes alázatot. Elismerését annak, hogy kérése teljesítését 
nem várhatja el. Egyáltalán nem magától értődő, hogy az Ura szavára máskor nem figyelő 
ember, amikor szüksége van rá, egyszerűen hozzá fordul. Hiszen az Isten nem automata, 
ha kell, „bekapcsolom”, máskor meg akár el is feledkezem róla. Nem is olyan, mint az a 
falusi édesanya, akitől a városba költöző fiú így búcsúzott: „Ha rosszul megy a sorom, majd 
írok vagy jövök!”

Ez az asszony megérezte, hogy Jézus tulajdonképpen nem mondott nemet, csupán pró-
bára tette hitét és alázatát. S az utóbbiról tökéletes bizonyítványt állított ki, amikor a Mester 
egyáltalán nem hízelgő hasonlatát nemcsak magára vette, de válaszában szaván is fogta: 
„Úgy van, Uram! Nem érdemlem azt, hogy segíts! De gazdagon terített asztalodról nekünk 
is jut, s egy morzsa is elég!”

Ez az asszony rávette Jézust elutasítása megváltoztatására. Nem jajveszékeléssel, nem sok 
beszéddel, nem hízelkedéssel. Még kevésbé csellel vagy fenyegetéssel, átkozódással vagy 
erőszakkal. Ezekkel szemben Jézus erős. Csak a hamisítatlan szeretet talaján nőtt hit és alázat 
„győzte le” Jézust. Hol van tőle az a másik asszony, aki ezt kérdezte papjától:

– Ha engem nem hallgat meg az Isten, akkor kit?
– Én nem lennék ilyen követelődző az Isten előtt, hiszen az Írásban ezt olvassuk: legyetek 

alázatosak, mert Isten a gőgösöknek ellenáll, az alázatosoknak pedig kegyelmet ad. ( 1Pt 5,5)
– Csak nem azt mondja, hogy nem vagyok különb a szomszédasszonynál?! – hangzott 

a megdöbbentő válasz, egy gőgös keresztyén válasza.

Uram!
Szánj meg engem súlyos gondommal együtt, irgalmas Jézusom. Elég, ha egyetlen szót szólsz. 
Egy morzsa is elég kegyelmed asztaláról, de az kérésem meghallgatása, gyógyulásom. Ámen.
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Május 5. Történt egyszer, hogy valahol imádkozott, és amikor befejezte, így szólt hozzá 
egyik tanítványa: „Uram, taníts minket imádkozni, mint ahogy János is 
tanította a tanítványait.” Ő pedig ezt mondta nekik: „Amikor imádkoztok, 
ezt mondjátok: Atyánk […].” ( Lk 11,1–2)

Jézus minden bizonnyal rendszeresen különvált tanítványaitól az imádság idejére. Néha 
hosszabb időre hagyta őket magukra: „…kiment a hegyre […], és Istenhez imádkozva virrasz-
totta át az éjszakát.” ( Lk 6,12) Neki magának nagy szüksége volt az Atyával való állandó 
kapcsolatra, párbeszédre.

A tizenkét tanítvány hamar észrevette, mekkora erőforrás Jézus számára az imádkozás. 
Ismerhették az Írásból, hogy érdemes megszólítani az Istent, hiszen ő maga ígérte: „Mielőtt 
kiáltanának, én már válaszolok, még beszélnek, én már meghallgatom.” ( Ézs 65,24) Tudtak 
arról, hogy Keresztelő János is megtanította tanítványait emberlétünknek erre a csodálatos 
lehetőségére. Nem csoda, hogy ők, akik a Jézussal járás hónapjaiban egyre jobban megis-
merték Mesterüket, tőle kérték: „Uram, taníts minket imádkozni!”

Ezzel a kéréssel mindnyájunknak hozzá kell fordulnunk! Nehogy úgy járjunk, mint az 
imátlan esték sivárságáról panaszkodó költő:

Egyre mélyebb a kút, amelyből estelente
felhúznám az imák enyhetadó vizét;
se esti anya-csók, se égi tente-tente –
Nincs mi eloltaná napi poklom tüzét…
(Jékely Zoltán: Imádság)

Jézus azonnal elkezdte tanítani tanítványait, szívesen tanít bennünket is imádkozni. 
Megfogalmazta övéi számára a Miatyánkot, mely elsősorban kérő imádság. Meg kell tanul-
nunk kérni, félretenni született büszkeségünket, beismerni Istenre szorultságunkat, kicsiny, 
sokszor tehetetlen voltunkat. Nagyon fontos, hogy megtanít helyesen megszólítani az 
Istent. Ezt mondjátok: „Atyánk!” Hallatlan engedmény ez, a hatalmas világot teremtő Úr 
mindnyájunk szerető mennyei atyja! Ezt a megszólítást nem mi, emberek találtuk ki, Jézu-
son keresztül maga az Isten biztat minket, hogy „higgyük, hogy ő igazán atyánk, mi pedig 
igazán gyermekei vagyunk, és ezért bátran és teljes bizalommal kérjük őt, mint gyermekek 
édesatyjukat” (Luther: Kis káté). Az a bölcs ember, aki ezt a lehetőséget nem utasítja vissza!

Uram!
„Színed elé lépek, édes Atyám, és könyörgök, de nem a magam jószántából, nem is méltó 
voltomért, hanem parancsolatodban és ígéretedben bízva, amely nem téveszthet meg en-
gem, nem is hazudhat, kérlek, hallgass meg kegyelmed szerint.” Ámen. (Luther: Nagy káté)
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Május 6. Jézus mondta: „Ti tehát így imádkozzatok: Mi Atyánk, aki a mennyekben 
vagy, szenteltessék meg a te neved, […] mert tied az ország, a hatalom és a 
dicsőség mindörökké. Ámen.” ( Mt 6,9.13)

A Miatyánkban, az Úrtól tanult imádságban atyának nevezhetjük az Istent. Erre az Ószövetség 
népe szemében vakmerő újításra maga Jézus hatalmazott fel minket. Szabad tehát közbenjáró 
nélkül, családias módon közvetlenül atyának szólítanunk Teremtőnket és Gondviselőnket. 
Ő pedig különb minden földi atyánál, az ő példaképük, az egyetlen tökéletes atya, mind-
nyájunk családfője! Olyan, mint a tékozló fiú atyja, aki elébe szalad a rongyos gúnyában 
hazatérő fiának, nem perlekedik, nem utasítja el, hanem visszafogadja. Ő „…nagyobb a mi 
szívünknél […].” ( 1Jn 3,20)

Észre kell vennünk azt is, hogy a Miatyánk az egyház imádsága. Az általunk sokat em-
legetett személyes névmás – az „én” – hiányzik belőle. Közösen kell imádkoznunk, együtt, 
többes számban, mint akik deputációban, küldöttség tagjaiként állnak meg az egész egy-
ház érdekében az Isten színe előtt. S amikor egyedül imádkozunk, akkor is mindig a közös 
célokért, a közösség ügyéért kell szólnunk, s amíg így teszünk, kisebb lesz a magunk ügye.

Az első kérés így hangzik: „Szenteltessék meg a te neved!” „Isten neve amúgy is szent – 
tanít reformátorunk –, mégis azt kérjük ebben az imádságban, hogy nekünk is szent legyen.” 
(Kis káté) Ez pedig akkor történik, „ha Isten igéjét tisztán és igazán tanítják, s mi aszerint 
szentül élünk Isten gyermekeihez illően.” Ezekkel a szavakkal tehát azt kérjük, hogy a meny-
nyei Atya segítsen minket igéjének helyes tanítására és istengyermekségünkhöz illő szent 
életre. Mindenki közülünk szégyent hoz fejére, aki nem igaz tanúja, aki saját szája íze szerint 
csűri-csavarja a keresztyén tanítást. Hát még aki Atyánkhoz nem méltó életével megvalósítja 
azt, amitől az Ószövetség is, Pál apostol is óv: „…miattatok káromolják az Isten nevét a pogá-
nyok között […].” ( Róm 2,24) A fiak bűne az apák szégyene is; kétszeres bűn az, amit Isten 
gyermeke követ el, mert nemcsak szülőapja, de mennyei Atyja nevét is meghurcolja. Urunk 
nem tudja megmutatni dicsőségét ennek a világnak, ha az övéi azt mindig lerombolják!

Ne csak énekeljük, szívleljük is meg Luther Miatyánk-énekének idevágó versét, sőt az 
legyen imádságunk is.

Uram!

Szenteltessék meg a neved!
Tartsuk meg szent beszédedet,
És míg a sír ránk nem borul,
Éljünk, mint hívek, jámborul!
Tévelygéstől óvd nyájadat,
Hű pásztorunk te légy magad! (EÉ 72,2)

Ámen.
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Május 7. Jézus mondta: „Ti tehát így imádkozzatok: […] jöjjön el a te országod, 
[…] mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen.” 
( Mt 6,9–10.13)

Jézus nemcsak földi élete során, de feltámadása után is tanította övéit az imádkozásra. Ő 
mondta tollba az öreg János apostolnak: „Íme, az ajtó előtt állok és zörgetek; ha valaki meg-
hallja a hangomat, és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, ő pedig énvelem.” 
( Jel 2,20) Imádságunk így válasz Jézus zörgetésére. Neki pedig ajándékkal van tele a keze, s 
kész beköltözni mindenhová – szívbe és családi otthonba – ahol ajtót nyitnak, és szívesen 
fogadják. Az együtt vacsorázás pedig a Szentírás nyelvén az Urunk és övéi közötti együttlét 
legmeghittebb, legünnepélyesebb formája. A fehér asztalnál együtt töltött időben alkalom 
van nemcsak testi éhségünk csillapítására, de arra is, hogy az asztalunknál és életünkben 
helyet foglaló Jézus válaszoljon gyötrő kérdéseinkre, gyógyítsa lelkünk sebeit, és belé ve-
tett bizalmunkat erősítse. Megismer minket, mi pedig még jobban megismerjük őt. Ahová 
beköltözik, ott már jelen van e földi élet során is az Isten országa. Hiszen azt is ő mondta: 
„…az Isten országa közöttetek van!” ( Lk 17,21)

A Szentírás alapján hisszük, hogy Teremtőnk most is uralkodik ebben a világban. Azokon 
is, akik őt nem ismerik. Ebben az imádságban azt kérjük, hogy ahogyan minket befoga-
dott, úgy hívjon országába mindenki mást is, akit „képére és hasonlatosságára” teremtett. 
Bennünket pedig őrizzen meg az anyagiak szeretetétől, a kishitű aggodalmaskodástól, és 
emlékeztessen naponta, hogy keressük először országát. A hirdetett vagy az olvasott ige 
útján figyelmeztet erre, de előfordulhat, hogy tévelygéseink miatt Urunknak „vesszőjével 
és botjával” kell terelgetnie minket ( Zsolt 23,4).

Azt se felejtsük el, hogy végérvényesen és mindenki számára kitapinthatóan még nem 
jött el Isten országa. Ez Urunk hosszútűrésének jele, mert „nem azt akarja, hogy némelyek 
elvesszenek, hanem azt, hogy mindenki megtérjen. De el fog jönni az Úr napja […].” ( 2Pt 3,9–10) 
Addig pedig még tart a kegyelmi idő!

Isten népe! Ne szűnjünk meg Isten országa eljövetelének hirdetői lenni! Urunkra mutató 
életünk pedig láttassa meg, hogy Jézusban már valóság az Isten országa.

Uram!

Jöjjön el a te országod,
Terjeszd a fényt, igazságot;
Szentlelked vezérünk legyen,
Hogy néped el ne tévedjen!
Törd meg a sátán erejét,
Egyházadat te áldd, te védd! (EÉ 72,3)

Ámen.
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Május 8. Jézus mondta: „Ti tehát így imádkozzatok: […] legyen meg a te akaratod, 
amint a mennyben, úgy a földön is; […] mert tied az ország, a hatalom és 
a dicsőség mindörökké. Ámen.” ( Mt 6,9–10.13)

A Miatyánk harmadik kérésének fundamentuma az Isten kinyilatkoztatott akarata. Ő pedig 
„azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, és eljusson az igazság megismerésére” ( 1Tim 2,4). 
Ezért azt kérjük ebben az imádságban, hogy hajtsa végre üdvözítő akaratát, ébresszen élő 
hitre minket és minden embert. Csak az az ő akarata, ami a fenti célt segíti. Pedig mennyi 
minden történik ebben a világban, amit nem az Isten akar! Nem akarja, hogy halálra gá-
zoljon bárkit is a felelőtlen autós. Nem akarja, hogy szülők gondatlanságból elhanyagolják 
gyermekeiket. Nem akarja a borzalmas háborúkat, a városok pusztulását, az árván maradt 
gyermekek sanyarú sorsát. Nem az Isten, az ember teszi siralomvölggyé ezt a földet, az em-
beriség számláját terheli a tengernyi könny és minden jajszó.

Isten népe nem teheti azt, hogy e bajok láttán kesergőket, sőt szenvedő embertársainkat 
azzal vigasztaljuk: „Nyugodj bele, nem tehetünk semmit Isten akarata ellen!” Ellenkezőleg! 
Mindazoknak, akik imádkoznak a harmadik kérés szavaival, harcolniuk kell a gonoszság erői 
ellen. Akkor is, ha a bajok egy része büntetés. Az ellene lázadt embert büntette meg az Úr a 
munka terhével, a szülés fájdalmával, a férfi-nő kapcsolatának nehézségeivel. Természetesen 
még a büntetés terhein is szabad könnyítenünk.

A döntő harcot persze az Isten kezdte el, ahogyan az ősevangéliumban megígérte: az asszony 
utódai közül valaki majd rátapos a kígyó fejére (1Móz 3,15). Ez a valaki Jézus, az emberré lett 
Isten, aki eredményesen harcol az ősellenség ellen, és ebben a harcban bennünket is megsegít.

Ezért kell ismernünk és megvallanunk mindazt, amit életünk során vétettünk Isten 
akarata ellen. Ezért kell hinnünk megvallott bűneink bocsánatát. Ezért kell tudnunk, hogy 
egyedül a szeretet hatalmával lehet felszámolni világunkban a bűn következményeit.

Vegyük észre, hogy ennek ellenére is érhetnek bajok, bukások, amire könnyen azt mond-
juk: „Ezt már nem akarhatja az Isten!” Az ige fényében azonban felfedezhetjük Isten min-
denben munkálkodó kezét. És elmondjuk: „Bizony, javamra vált a nagy keserűség.” ( Ézs 38,17)

„Isten jó és kegyelmes akarata meglesz imádságunk nélkül is, mégis azt kérjük, hogy 
bennünk is meglegyen.” (Kis káté)

Uram!

Te szent akaratod legyen
E földön, miként mennyekben!
Ha szenvedünk, türelmet adj,
Jó s balsorsban velünk maradj!
Irtsd ki a rossz indulatot,
Mely megszegi akaratod! (EÉ 72,4)

Ámen.
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Május 9. Jézus mondta: „Ti tehát így imádkozzatok: „[…] mindennapi kenyerünket 
add meg nekünk ma, […] mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség 
mindörökké. Ámen.” ( Mt 6,9.11.13)

A kenyér a lisztből vízzel dagasztott, kelesztett tésztából sütött fontos táplálékunk. Naponta 
többször is odakerül asztalunkra. Maga a szó azonban a megélhetéshez szükséges anyagi javak 
összességét is jelenti. Aki dolgozik, az „kenyeret keres”, ezzel biztosítva van megélhetése. A 
kenyér megbecsült jelképe, „szent” darabja életünknek, az aratás befejezése után a temp-
lomok oltárára tesszük, sőt a parlamentbe viszik, ahol az államfő ünnepélyesen megszegi, 
mint az „ország kenyerét”.

Luther szerint a mindennapi kenyér „mindaz, ami a test és élet fenntartására és táplálására 
kell, mint például étel, ital, ruházat, lábbeli, ház, szántóföld, barom, pénz, anyagi javak, 
derék házastárs, derék gyermekek, becsületes háznép, tisztességes és hűséges felsőbbség, jó 
kormányzat, jó időjárás, béke, egészség, közrend, becsület, jó barátok, megbízható szom-
szédok és ezekhez hasonlók” (Kis káté). Más szóval: a mindennapi kenyér a bennünket kö-
rülvevő egész teremtett világ, melyet Urunk ránk bízott, s melyet továbbra is érdekünkben 
fenntart és igazgat.

Azt is valljuk a Kis kátéval együtt, hogy az Isten „kérésünk nélkül is ad mindennapi ke-
nyeret”. Ezt örömmel kell fogadnunk, s amit kapunk, meg is kell köszönnünk!

Az emberek nagy része ma már városlakó, semmi köze szántóföldhöz, állattartáshoz. A 
mindennapi kenyérre valót sokan nem is testi, hanem szellemi munkával keresik, Luther 
szövegét idejétmúltnak tartják. A reformátor ma nyilván másként fogalmazna, az alap viszont 
egykor és ma is a Szentírásból fakadóan Urunk gondviselésébe vetett hitünk. Azért imád-
kozzuk ezt a kérést, hogy az Atya Isten napról napra őrizze meg mindazt, amit tőle kaptunk, 
minden gonosztól és bajtól, s hárítson el minden veszedelmet. Veszedelem mindig akad, 
jégverés és marhavész, háború és drágaság, de „hamis pénz, mindennapos tehernövekedés 
és uzsora” is – s ezek megint csak reformátorunk szavai! –, s „mindezeket a közéletben, a 
kereskedelemben […] idéznek elő azok, akik önkényesen nyomorgatják a szegény népet […]” 
(Nagy káté). Isten népe azonban nem felejti el Jézus ígéretét: „…keressétek először az ő országát 
és igazságát, és ezek is mind ráadásul megadatnak nektek.” ( Mt 6,33)

Uram!

Add meg napi kenyerünket,
Tárházadból táplálj minket!
Munkánk sikerrel koronázd,
Távoztass tőlünk bajt, viszályt,
Hogy csendes béke, szeretet
Örvendeztesse népedet! (EÉ 72,4)

Ámen.
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Május 10. Jézus mondta: „Ti tehát így imádkozzatok: […] és bocsásd meg vétkeinket, 
miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, […] mert tied az 
ország, a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Ámen.” ( Mt 6,9.12–13)

A Miatyánk negyedik és ötödik kérését az „és” kötőszó kapcsolja össze. Ez az első „és” ebben 
az imádságban. A két kérés összetartozik, a bűnbocsánat tehát éppúgy kell az embernek, mint 
a falat kenyér. A kenyeret a mai napra kérjük, bocsánatot pedig minden eddigi vétkünkért 
és mulasztásunkért. Aki ezt elmulasztja, összeroppanhat a teher súlya alatt.

Az írásmagyarázók valamennyien hangsúlyozzák, hogy e nélkül a kérés nélkül nem is 
állhatunk oda Isten elé. Ő jobban ismer minket saját magunknál, előtte nem tudunk semmit 
eltitkolni. Mi mint szülők rápirítunk kéréssel elénk álló gyermekünkre: „Az imént engedet-
lenkedtél, tiszteletlenül visszafeleseltél, nem kellene-e előbb tisztáznunk, ami történt?” Így 
Atyánk is, ha bűneinkre tekint, akár minden kérésünket elutasíthatná. Aki ezt nem veszi 
komolyan, akár ne is imádkozza a Miatyánkot!

A szövegben a „vétek” szó szerepel. Ez a régies szó adósságot jelent, tartozást. Urunk-
tól kölcsönbe, bizományba kaptuk az életünket, tehetségünket, családunk fészekmelegét, 
szeretteink gondoskodását. Mi pedig sem szeretteinknek, sem Teremtőnknek nem törlesz-
tettük adóságunkat. Szeretettel tartoztunk, helyette sebeket okoztunk hálátlanságunkkal, 
bizalmatlanságunkkal, s ez az adósságunk nem fogy, de napról napra növekszik. Valóságos 
és megfizethetetlen. Nem azokat szerettük, akiktől egész életünk során szeretetet kaptunk, 
hanem saját magunkat. Ez a legfontosabb, erre csak ráadás minden elkövetett bűn, az isteni 
és emberi törvények áthágása. Minderre egyetlen megoldás van: bűnbánattal kell kérnünk, 
Istenünk ne büntessen, helyette gyakoroljon kegyelmet.

Senki sem mondja, hogy könnyű bocsánatot kérni. S ugyanúgy nehéz a megbocsátást 
gyakorolni. Aki átélte már az Istentől kapott bocsánat örömét, és átgondolva imádkozza ezt 
a kérést, tulajdonképpen azt mondja. „Uram, úgy szeretnék én is másnak megbocsátani, 
ahogy te nekem elengeded adósságaimat, és eltörlöd múltam minden fekete foltját!” Aki 
pedig ezt a kérést nem veszi komolyan, vagyis nem kész megbocsátani haragosának, még 
ellenségeinek is, tulajdon fejére kéri Isten haragját: „Uram, itt a példám, én nem bocsátok 
meg, te is így bánj velem!” Aki így cselekszik, saját magának ellensége!

Uram!

És bocsásd meg bűneinket,
Hogy ne terheljék lelkünket,
Amint mi is megbocsátunk,
Ha vétett felebarátunk!
Szelídség és jóindulat
Így egyesíti nyájadat. (EÉ 72,6)

Ámen.
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Május 11. Jézus mondta: „Ti tehát így imádkozzatok: Mi Atyánk, aki a mennyekben 
vagy, […] és ne vigy minket a kísértésbe, […] mert tied az ország, a hatalom 
és a dicsőség mindörökké. Ámen. ( Mt 6,9.13)

Luther határozattan állítja, hogy háromféle kísértés vagy csábítás létezik: „a testé, a világé 
és az ördögé.” Hiszen „testben élünk, és nyakunkon cipeljük az óembert (az eredendő és az 
elkövetett bűnök által megrontott emberi mivoltunkat), aki nem marad veszteg, és állandóan 
ingerel minket […] mindenféle gonosz kívánságra […]. Azután […] a világ által bemutatott 
sok rossz példa csábít követésre, mert senki sem akar a legkisebb lenni, hanem első helyen 
akar ülni és mindenki csodálatát megszerezni. Ezekhez csatlakozik az ördög is, uszít és tüzel 
mindenütt, […] hogy Isten igéjét […] szélnek eresszük és megvessük, hogy elszakítson minket 
a hittől, a reménységtől és a szeretettől […] Ezek bizony kötelek és hálók, sőt ezek azok az 
igazi »tüzes nyilak«, amelyeket nem test és vér, hanem a sátán lő mérgezetten a szívünkbe.”

Bizonyára fogalmazhatunk másként is. Az is kísértés számunkra, hogy az emberek nagy 
része nem a Teremtő által elénk szabott törvény szerint él, azt talán nem is ismeri. Nem 
tud Jézus elvárásáról sem, aki hűséget vár azoktól, akiknek már megbocsátott. A sok rossz 
mintát látva figyelmeztessen Pál apostol: „Aki tehát azt gondolja, hogy áll, vigyázzon, hogy 
el ne essék!” ( 1Kor 10,12)

Az Úrtól tanult imádság hatodik kérése „azt jelenti, hogy [Urunk] ad erőt és kitartást az 
ellenállásra, de a kísértést nem távolítja el és nem szünteti meg. […] Nem is lesz soha más-
képpen: kísértést kell elszenvednünk, sőt benne kell élnünk. Itt azonban azért könyörgünk, 
hogy bele ne bukjunk, és meg ne fulladjunk benne. Mert két különböző dolog: kísértést 
elszenvedni és beleegyezni, igenelni.”

Jézus megváltottjainak erőt ad az a tudat, hogy ő maga is megkísértetett. Tusakodott 
a sátánnal, és győzött. A szolgálatra való felkészülésének negyvennapos pusztai böjtölése 
után is nemet tudott mondani a kísértőnek, aki – többek között – éhségére és hatalmára 
emlékeztette. Jézus volt az erősebb. S ez nekünk, övéinek azt jelenti, hogy az „ősellenség” 
már nem győzhetetlen, állhatatossággal bizony legyőzhető. Jézus pedig ebben a harcban 
mellettünk áll. S a Miatyánkot is azért tanította, hogy imádkozzuk. Nem akarja, hogy a 
kísértés miatt visszaessünk!

Uram!

Kísértésbe minket ne vígy!
A sátán gonosz és irigy.
Ha tőrbe csal, te adj erőt,
Hogy bátran visszaverjük őt!
Szentlelked maga segítsen
Híven megállni a hitben! (EÉ 72,7)

Ámen.
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Május 12. Jézus mondta: „Ti tehát így imádkozzatok: Mi Atyánk, aki a mennyekben 
vagy, […] de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és 
a dicsőség mindörökké. Ámen. ( Mt 6,9.13)

A Miatyánk két utolsó kérése szorosan összetartozik. Nemcsak azért, mert mindkettőben 
rólunk van szó. A kérések utolsó szavai is – a kísértés és a gonosz – azonos fogalmak, mö-
göttük maga a sátán áll, ő a kísértő, s ő a személyes gonosz.

A hetedik kérés úgy hangzik, mint egy harci riadó: „Az ellenség már a kapuk előtt áll!” 
Elkezdte kiépíteni hadállásait, sőt magát a harcot. Ugyanakkor ez a kérés segélykiáltás is 
Jézusunk felé: ne hagyj minket magunkra, sőt segíts! Az ellenség „felvonul ellenem, […] 
/ Rám hozza félelmes, zord seregét. / Nézd, hogyan tervezi már örök vesztem, / Új meg új 
cselt kohol, hogy rabul ejtsen.” ( EÉ 374,1)

Sem a riadó, sem a segélykiáltás nem eltúlzott, nem is felesleges. Hiszen két világ erői 
harcolnak értünk. Urunk szeretne megtartani minket az üdvözülők között. A gonosz pedig a 
maga népét akarja gyarapítani Jézus nyájából. A kérdés az, mi melyik oldalon állunk ebben 
az ádáz küzdelemben?!

A baj az, hogy ellenségünknek támaszpontjai vannak bennünk: a vérünk, a szívünk, az 
óemberünk. Vérünk és szívünk titkos vágyai azonnal készek arra, hogy alkura ösztönözzenek. 
A bennünk élő régi ember – öröklött esendőségünk – pedig az ellenség titkos ügynökeként 
már régen elárulta gyenge pontjainkat, és szívesen letenné a fegyvert, sőt mindenestől 
kapitulálna az ördög előtt. Ezért ilyen nagy a gonosz hatalma rajtunk. Senki más, egyedül 
Jézus mondhatta magáról azt: „…felettem nincs hatalma.” ( Jn 14,30) A gonoszt tehát akkor 
lehet igazán megismernünk, ha először nem másban, hanem magunkban keressük! S ennek 
tudatában imádkozzuk: „szabadíts meg – a bennünk élő gonosztól is!”

Jézusunk arra tanít minket, hogy az ő kereszthalála a gonosz felett aratott döntő győ-
zelem. Akkor őt Atyja kiszolgáltatta, s a gonosz kitöltötte rajta minden dühét, Jézus pedig 
mindezt tűrte. Mit lehet tenni azzal, aki mindent eltűr, a szidalmat és a gyalázatot, az igaz-
ságtalanságot, a kínzást és a megaláztatást? Az abszolút jó győzött az abszolút gonosz felett! 
Az ő győzelme tudatában mondhatjuk a gonosz kísértőnek: „Megvert hatalom vagy, nem 
félek többé tőled. Eddig elkövetett vétkeimtől Uram már megszabadított! Valósággal szabad 
vagyok, ellent mondok neked és minden hazugságodnak!”

Uram!

Ments meg a gonosztól, Atyánk,
Ha nehéz napok törnek ránk!
Ha ránk borul a síri éj,
Végső ínségünkben segélj!
Testünknek adj békés halált,
Készíts nekünk mennyben lakást! (EÉ 72,8)
Ámen.
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Május 13. Jézus mondta: „Ti tehát így imádkozzatok: […] mert tied az ország, a ha-
talom és a dicsőség mindörökké. Ámen.” ( Mt 6,9.13)

Jézus a Miatyánk megtanításán kívül példázatokban is biztatja övéit az imádkozásra. A to-
lakodó barátról szóló történet is ilyen (Lk 11,5–6). Éjfél van, az ajtó zárva, mindenki alszik. 
A házigazda kopogtatásra ébred. Egyik barátja kényszerül szorult helyzete miatt a másikat 
éjnek idején zavarni. Vendége érkezett, s nincs mivel megkínálnia, ezért zörget, kenyeret kér 
kölcsön. A házigazda pedig felkel, teljesíti a kérést, nem a barátság, de elsősorban a másik 
tolakodása miatt.

A példázat értelme nyilvánvaló. Ha még ti is – mondja nekünk Jézus – teljesítitek ilyen 
szokatlan helyzetben is a másik ember kérését, mennyivel inkább megteszi ezt Atyátok. 
Érdemes tehát zörgetni ajtaján, érdemes sürgetni őt, még tolakodnunk is szabad. Isten előtt 
nincs alkalmatlan idő. Rászorultságunkat ő nem érzi sem zaklatásnak, sem szemtelenségnek. 
Neki nincs megszabott fogadóórája. Illetve fogadóórája a napnak mind a huszonnégy órája!

Jézus arra biztat, vegyük észre szorult helyzetünket. Hozzánk fordul alkalmas vagy alkal-
matlan időben valaki, s adnunk kell a sírónak vigasztalást, a gyökerét vesztettnek erőforrást, 
a terhei alatt összeroskadtnak igazi segítséget. S nem tudunk, mert üres a szívünk, kifogyott a 
tartalékunk, magunk is táplálékra szorulunk. A tolakodó barát nem magáért zörget. Barátját 
akarja megvendégelni! Tolakodása a közbenjáró imádság példája. Az ilyet szívesen hallgatja 
meg Urunk. Megteszi, mert neki van tartalékja, övé „az ország, övé a hatalom!” A mindig 
önmagukért imádkozók sokszor panaszkodnak, hogy hívásukat nem fogadja az Atya, mintha 
mindig „mással beszélne”. A másokért könyörgők pedig sokszor örömmel számolnak be 
imádságuk meghallgattatásáról.

Különös, hogy maga Jézus biztat minket alkalmatlan időben történő szemtelen tolako-
dásra. Mintha azt mondaná, legyetek olyanok, mint a szúnyog, melyet tízszer elzavarunk, de 
tizenegyedszer is ott kering a fejünk körül. Legyetek olyanok, mint a vérszívó pióca, melyet 
nem tudunk levenni magunkról, de ha teleszívta magát, magától lepereg. Nem mondhatjuk, 
hogy valakiért „megmozgattunk már eget-földet”, ha éppen a kegyelem trónusánál nem 
könyörögtünk segítségért, meghallgattatásért. Be kell vallanunk, hányszor mondtuk: „majd 
én megoldom!” Legtöbbször ez nem sikerült. Itt az ideje, hogy nála zörgessünk. Atyánk 
pedig meghallgat, ez az ő dicsősége!

Uram!

Tied ma és mindenkoron
Az ország és a hatalom;
Ami jót kérünk, megadod,
Imádságunk meghallgatod.
Dicsőség itt és odafenn
Néked, jó Istenünk! Ámen. (EÉ 72,9)
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Május 14. Amikor látta a sokaságot, megszánta őket, mert elgyötörtek és elesettek 
voltak, mint a juhok pásztor nélkül. Ekkor így szólt tanítványaihoz: „Az 
aratnivaló sok, de a munkás kevés: kérjétek tehát az aratás Urát, hogy 
küldjön munkásokat az aratásába.” ( Mt 9,36–38)

A társadalom kutatói tudják, hogy az ország lakosságának hány százaléka lehet sehova nem 
tartozó, gazda nélkül kallódó, „pásztor nélkül” élő ember. Ám tudományos módszerek nélkül 
is észrevesszük, milyen sokan vannak „elgyötörtek” közöttünk. Egykor kihasználták vagy 
kifosztották őket, s miután semmijük sem maradt, eldobták őket. Vannak „elesettek” is, akiket 
letepert a háború vagy a gazdasági válság, s így véglegesen a földre kerültek. Azóta senki sem 
törődik velük, de – bizalmatlanságuk miatt – már ők sem fogadnak el senkitől segítséget.

Amikor Jézus „bejárta a városokat és a falvakat”, azonnal észrevette a sokaságban a 
gazdátlanokat, a pásztor nélkül valókat. Megszánta őket, meggyógyította a betegeket, s a 
további feladathoz munkásokat keresett „azonnali belépésre”. Hiszen ez a sok elgyötört és 
elesett ember azt jelenti, hogy érett a gabona az aratásra. Szükség van munkásokra! „Kérjétek 
– fordult tanítványaihoz – az aratás Urát, küldjön munkásokat az aratásába.”

Az aratás képe legtöbbször az utolsó ítéletet jelenti a Szentírásban. Ebben az esetben az az 
aratás, amit Jézus végez. Összegyűjti Isten szétszórt népét, hirdeti az evangéliumot, letörli a 
sírók könnyeit, támogatja a gyengéket, s válogatás nélkül törődik mindenkivel. Tőlünk pedig 
azt várja, hogy ezért a munkáért és új munkásokért mi is imádkozzunk. Ám annak is örül, 
ha a nyáj már megtalált tagjai közül valaki beáll a sorba, s az ő nevében végzi a keresésnek, 
a gazdátlan ember felkarolásának munkáját.

„Tele voltam bajjal, keserűséggel – írta valaki. – Hazafelé menet minden előzmény 
nélkül mellém szegődött egy munkatársam. Meg kellett hallgatnom, két órát töltöttünk 
együtt egy presszóban. Amíg beszélt, csendben imádkoztam szeretetért, alkalmas monda-
nivalóért. Amikor elbúcsúztunk, nem csak ő mosolygott hálásan, egyszerre túljutottam 
saját problémáimon is.” Az aratók utánpótlása – felebarát-utánpótlás! Nem mindenki lesz 
„vezérkaszás”, szükség van „marokszedőkre” is! Csak azt nem szabad elfelejtenünk, hogy 
amit Jézus nevében végzünk, azt ő maga végzi rajtunk keresztül!

Uram!
Segíts, hogy meglássam azokat, akik pásztori szeretetedre szorulnak. Segíts, hogy időben 
meghalljam kiáltásukat. Segíts, hogy felhívjam figyelmedet rájuk. Segíts, hogy nekik pedig 
rólad beszéljek, aki megkeresed és megtartod az elveszetteket! Ámen.
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Május 15. Jézus mondta: „Az én Atyám házában sok hajlék van; ha nem így volna, 
vajon mondtam volna-e nektek, hogy elmegyek helyet készíteni a számotokra? 
És ha majd elmentem, és helyet készítettem nektek, ismét eljövök, és magam 
mellé veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ott legyetek ti is.” ( Jn 14,2–3)

Jézus a tanítványaival töltött három esztendő alatt terveire és a várható eseményekre min-
dig időben felkészítette a tizenkettőt. Háromszor is bejelentette nekik kereszthalálát és 
feltámadását. A fenti mondatok már a húsvét utáni időszakra vonatkoznak, itt a Mester 
tulajdonképpen a mennybe, Isten láthatatlan szellemi világába való távozását jelenti be. 
A búcsúzás fájdalmát enyhíti azzal, hogy beavatja őket – s így minket is – Isten örökkévaló 
terveibe, a mennyei hajlék valóságába.

„Az én Atyám házában sok hajlék van – halljuk Urunk szájából –, elmegyek helyet készíteni 
számotokra.” Áldott szálláscsináló ő! Szava hallatlan biztatás egy olyan világban, ahol nem jut 
mindenkinek megfelelő lakás, kényelmes otthon. Földünk számos pontján élnek szánalmas 
körülmények között menekültek és táborlakók, hazánk városaiban is a tél hidegének kitett 
hajléktalanok. Jézus nemcsak szánakozik a szenvedő emberek nyomorúságán, de a bűn által 
elrontott földi világgal szembeállítja a várható menny tökéletességét.

Ugyanakkor Urunk az igazi „családegyesítő”. A készülő hajlékban maga mellé veszi övéit, 
mind együtt leszünk ővele. Ezt kéri a főpapi imádságában is: „Atyám, azt akarom, hogy akiket 
nekem adtál, azok is ott legyenek velem, ahol én vagyok […].” ( Jn 17,24)

Jézus arra tanít minket, hogy a várható örökkévalóság felől nézzünk a mindenkori – 
tehát a történelmi és a mai – földi valóságra. A mindenkinek otthont nyújtó mennyben 
Jézus együtt fog élni övéivel. Itt viszont éppen ő volt az, akinek „nincs hova fejét lehajtania” 
( Mt 8,20). Ő volt az, akit „az övéi nem fogadtak be” ( Jn 1,11), akit kiűztek még városából is, 
Názáretből ( Lk 4,29), s akit népe átadott az ellenségnek. Ha ebben a világban nincs helye 
Urunknak, ha az ember kiűzi őt életéből, otthonából, gondolkodásából, akkor ugyanazt 
teszi embertársával is. Azokra is „jézusi sors” vár, földönfutókká lesznek, hontalanok és 
kitaszítottak. Erről beszélt Jézus a fájdalmak útján az őt sirató asszonyoknak: „Ha a zöldellő 
fával ezt teszik, mi történik a szárazzal?” ( Lk 23,31)

Jézus idézett búcsúszavai ítélet az őt kizáró világ felett, s evangélium az üdvösségre váró 
megváltottaknak.

Uram!
Tudom, hogy már befogadtál tieid közé. Szeretnélek befogadni én is szívembe és életembe. 
Taníts arra, hogyan fogadhatnám azokat, akik szintén a tieid, de még nem ismernek téged. 
Ámen.
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Május 16. Jézus mondta: „Ahova pedig én megyek, oda tudjátok az utat.” Tamás erre 
így szólt hozzá: „Uram, nem tudjuk hova mégy: honnan tudnánk akkor az 
utat?” Jézus így válaszolt: „Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem 
mehet az Atyához, csakis énáltalam.” ( Jn 14,4–6)

Sokféle utat ismerünk, sokféle úton járunk: erdei ösvényeken, ódon városok zegzugos kis 
utcáin, országokat átszelő autópályákon. Az utak vezetnek minket valahonnan valahová. 
Időnként azonban meg kell néznünk a térképet, tudnunk kell, jó úton vagyunk-e.

Krisztus-követőknek, egykori és mai tanítványoknak mondja Mesterünk: én vagyok az 
utatok, rajtam keresztül érkeztek meg a célhoz. Csak általam mehettek az Atyához!

Utunk tehát Jézus. Az a pálya, melyen ő is haladt, melyen követhetjük. Utunk, tehát 
sorsunk is. A lába nyomába lépők keresztet hordoznak, s követése közben megtapasztalják, 
hogy igája boldogító és terhe könnyű ( Mt 11,30) Jézus útja nem sétaút, ellenkezőleg, pró-
baút, azon járva kiderül, kellőképpen figyelünk-e rá, vagy sem. Nem diadalút, mert rajta 
nem másokat, hanem önmagunkat kell legyőznünk.

Utunk – Jézus. Útja legtöbbször gyalogút, sokszor járatlan, a világ szemében alsóbbrendű. 
Keskeny út, és bár „kevesen vannak, akik azt megtalálják” ( Mt 7,14), mégis ez az út az, amely 
„az életre visz”! Jézus útja tanulmányút, mert naponta tanulunk tőle, ismergetjük szeretete 
nagyságát, mondanivalójának gazdagságát. Sőt panorámaút, ahonnan időnként visszate-
kinthetünk a megtett szakaszokra, ahol mindig ő vezetett, őrzött és pásztorolt, s „ha sebet 
kaptunk vad bozótban, karjára vett, úgy hordozott”.

Utunk Jézus, tehát életvitelünk is. Erőforrásunk, hogy elérjük a célt. Ő tanított meg arra, 
hogy legyen fontos számunkra minden útitársunk, s ha célhoz érünk, érjen célhoz a másik 
is. Egyedül Jézus útján juthatunk el Atyánkhoz. Ő az, aki „ott a messze földön” búslakodó 
hajléktalannak felidézi az elhagyott atyai otthon gazdagságát. Ő késztet a hazafelé vezető 
útra, ő segít megfogalmazni a bűnbánat szavait. Ugyanakkor ő biztosít arról is, hogy az Atya 
ott áll kitárt karokkal a nyitott kapuban, s „nagyobb a szívünknél!”

Utunk – Jézus! Legyünk hát „az Úr útjának hívei” ( ApCsel 9,2). Akinek Jézus az útja, jó 
úton jár, hazaérkezik az Atyához.

Uram, ha te vezérem vagy és tündöklő világom,
Utat mutatsz az éjben is, szemem csak rád vigyázzon.
S habár az út rögös, nehéz, s vak végtelen az éjjel,
Tudom, hazáig hű kezed bizonnyal elvezérel.
(Énekem az Úr 4,4)

Ámen.
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Május 17. Végül pedig megjelent magának a tizenegynek is, amikor asztalnál ültek, 
és szemükre vetette hitetlenségüket, keményszívűségüket, hogy nem hittek 
azoknak, akik látták őt, miután feltámadt. Ezután így szólt hozzájuk: 
„Menjetek el szerte az egész világba, hirdessétek az evangéliumot minden 
teremtménynek.” ( Mk 16,14–15)

Urunk úgy távozott a fizikai világból az Isten láthatatlan szellemi valóságába, hogy legdrá-
gább kincsének, az evangéliumnak hirdetését követőire bízta. Ezzel a missziói megbízatással 
kapcsolatban mindig ugyanaz a kérdés: alkalmas-e a tizenegy és alkalmasak vagyunk-e mi, 
mai tanítványai erre a hatalmas feladatra? Hiszen Urunk kénytelen volt először megdorgál-
ni tanítványait hitetlenségük és keményszívűségük miatt, s csak azután hangzott el küldő 
parancsa.

Ki állíthatná közülünk, hogy Jézus mai szolgái jobbak az akkoriaknál? Semmiképpen nem 
jobbak! Mi, maiak éppúgy ingadozunk hitükben, éppúgy vétkezünk a hűség és a tisztaság 
ellen, mint ők. Urunk akkor is, ma is óriási kockázatot vállal elhívott szolgáival. Mégis így 
tesz, s jól teszi! Jézus úgy szabadít meg hitünk gyengeségeitől, hogy azok ellenére szolgálatba 
állít, mintha azt mondaná: „Ne foglalkozz túl sokat saját alkalmatlanságoddal, hirdesd azt, 
amit már megtapasztaltál, megértettél, sőt átéltél!” S az alkalmatlan szolga tanítva tanul, 
s tanulva tanít. A Szentlélek csodája, hogy miközben sántaként másokat támogat, maga is 
erőre kap.

Az evangéliumi történetekben sokszor olvashatunk Jézus áldott mozgékonyságáról. 
Folyton úton volt: „hajóra szállt”, „bejárta a városokat és a falvakat mind”. Nekünk is át kell 
vennünk ezt a tempót. Tanuljunk letérdelni, amikor párbeszédet folytatunk megbízónkkal; 
fontos, hogy üljünk a katedrán, amikor tanítványokat tanítunk. Szószéken állnunk kell az 
igét hirdetni. Ugyanakkor misszionáriussá is kell lennünk, utána kell mennünk a nyájnak, s 
pásztorként meg kell keresnünk az elveszetteket. Talán nincsenek is fizikailag messze, talán 
ott élnek egészen közel hozzánk.

Ránk van bízva tehát az egyetlen és páratlan evangélium. A betlehemi angyali híradás és 
a húsvéti örömhír. Amit Jézus elmondott a Hegyi beszédben és nagyszerű példázataival. Amit 
megpecsételt kereszthalálával, s amit az Atya hitelesített Fia feltámasztásával. Az evangélium 
lényegét így is megragadhatjuk: Istenünk nem hagyta magára ezt a világot, s benne legfőbb 
teremtményét, az embert!

Uram!
Köszönöm, hogy alkalmatlan voltom ellenére is szolgálatba állítottál. Köszönöm, hogy 
amit megértettem, el tudtam mondani másnak. Köszönöm, hogy mire elmondtam, meg 
is értettem. Ámen.
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Május 18. [Jézus] így szólt hozzájuk: „Menjetek el szerte az egész világba, hirdessétek 
az evangéliumot minden teremtménynek. Aki hisz, és megkeresztelkedik, 
üdvözül, aki pedig nem hisz, elkárhozik.” ( Mk 16,15–16)

A teremtett világ egyik részlegéből a teremtett világ egészébe távozó Jézus megbízatást adott 
tanítványainak. Az evangélium hirdetésének és a keresztelésnek szervesen összetartozó 
kettős parancsa azt jelenti, hogy a távozó Jézus tulajdonképpen itt maradt az övéivel. Köz-
tünk van ma is, ahol a róla szóló evangéliumot hirdetik, s nevében keresztelnek, kiosztják 
testét és vérét. Egyszerre igaz tehát, hogy „fel is ment, feljebb minden égnél, hogy betöltse a 
mindenséget” ( Ef 4,10). S ugyanakkor áll ígérete is: „…én veletek vagyok minden napon a világ 
végezetéig.” ( Mt 28,20) Velünk van, bárhol a világon karnyújtásnyira az övéitől, mindenütt 
meghallja hívó szavunkat. Igéje és szentségei is mindig tartalmazzák azt, amire szüksé-
günk van: a vigasztalást és a bátorítást, bűneinkre bocsánatot és az új életben való járásra 
elegendő erőt. Kegyelmi eszközeiben tulajdonképpen ő maga van jelen, mert éppen rá van 
legnagyobb szükségünk!

A keresztség több, mint jelképes cselekedet, szentség, melyet maga Urunk szerzett. Látható 
jele a víz. Kezdetben alámerítéssel vagy leöntéssel kereszteltek, az utóbbi évszázadokban 
azonban a leöntés lett általános szokássá. A cselekmény fürdetéshez vagy mosdatáshoz ha-
sonlít, ám nem a víz vagy annak mennyisége a meghatározó. A víz önmagában egyszerűen 
víz, keresztséggé a vele együtt hangzó ige teszi, a szerzési igék elhangzása és ez a mondat: 
„XY, keresztellek téged az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.” Jézusnak ez az „igéje tesz 
minket az ő tulajdonává, ez bocsátja meg bűneinket, és ígéri nekünk az üdvösséget. Ez az 
ige akkor is él és hat bennünk, amikor a víz már régen lecsorgott rólunk, és felszáradt. De 
a víznek is jelentős szerep jut a keresztségnél. A rajtam végigcsorduló víz teszi bizonyossá, 
hogy Jézus igéje éppen nekem szól, szemmel is láthatóan reám vonatkozik.” (Prőhle Károly)

Számtalan keresztyén él a földön, akit csecsemőként megkereszteltek, s később jutott 
élő hitre. Sok millióan pedig az evangélium hirdetése nyomán nyertek az Úrtól élő hitet, s 
azután keresztelkedtek meg. Az üdvösséghez mindkettő szükséges, a sorrend másodlagos. 
A keresztséget követnie kell a naponkénti megtérésnek.

Uram!
Magasztalom végtelen szeretetedet, hogy a keresztséggel magadévá tettél, mielőtt hinni 
tudtam volna benned. Emlékeztess erre a te irgalmadra, hogy napról napra megbánjam 
bűneimet, megtérjek hozzád és megújuljak tebenned. Ámen.
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Május 19. Amikor pedig eljött a pünkösd napja, és mindnyájan együtt voltak ugyan-
azon a helyen, […] [m]indnyájan megteltek Szentlélekkel, és különféle nyel-
veken kezdtek beszélni; úgy, ahogyan a Lélek adta nekik, hogy szóljanak.” 
( ApCsel 2,1.4)

A pünkösd szó görög eredetű, jelentése „ötven”. Pünkösd ünnepe ötven nappal követi 
húsvét ünnepét. Az Ószövetség népe ezen a napon aratási hálaadó ünnepet ült, ez később 
a Sínai-hegyi szövetség megünneplésének tartalmával bővült. A keresztyén pünkösd azért 
„épült rá”, esik egybe a zsidóság ünnepével, mert Isten a Lelkét azon a napon „töltötte ki”, 
amikor Jeruzsálem tele volt zarándokokkal.

Nyilván ezért mondta Jézus a missziói parancs elhangzása után tanítványainak: „Ne tá-
vozzatok el Jeruzsálemből, hanem várjátok meg az Atya ígéretét, […] nemsokára Szentlélekkel 
kereszteltettek meg.” ( ApCsel 1,4–5) Az alkalom pedig megérkezett, a „széles e világ” eljött, ott 
van Jeruzsálemben! Pártusok és médek, ciréniaiak és római jövevények, zsidók és prozeliták 
ünnepelnek Jeruzsálemben. Ezt az Isten által teremtett alkalmat nem szalaszthatták el a 
tanítványok, ők is együtt voltak, mindnyájan.

S a szó ismétlődik: „mindnyájan” megteltek Szentlélekkel! Az apostolok egyetértése még-
sem feltétele a Szentlélek jelenlétének, ám annak hiánya esetén a széthúzás és az egymással 
való szembenállás megakadályozta volna a Lélek működését. Az egyetértés hiánya miatt 
szenvednek egyházaink! Állnak a templomok, hangzik a liturgia, prédikálnak a papok, ám a 
Lélek nélküli élet csak árnyéka vagy másolata az igazinak, bábjáték vagy panoptikum. Maga 
Isten sürget minket, mai egyházát, s annak felekezeteit: könyörögjetek együtt a Szentlélek 
ajándékáért!

Az első pünkösdkor tapasztalt nyelveken szólás ritka és rendkívüli kegyelmi adomány. 
Pál apostol nem tagadta a valódiságát, de fontosnak tartotta, hogy ha valaki nyelveken szól, 
azt más valaki magyarázza meg. S az Isten Lelkének sokféle kegyelmi ajándéka után a „leg-
kiválóbbra” hívta fel a figyelmet a szeretet himnuszában ( 1Kor 13,1–13). A Szentléleknek 
nincs nagyobb ajándéka a szeretetnél! Ma akkor szól „nyelveken” Isten népe, ha a szeretet 
nyelvén szól, mert azt mindenki megérti! Szóljunk hát közelben és távolban a szeretet 
nyelvén Jézusunkról, s higgyünk ígéretében: abban, hogy a Lélek majd megtanít, mit kell 
mondanunk róla ( Jn 14,26).

Uram!

Jöjj, égi szent láng, Szentlélek Isten!
Igédet éltesd szívünkben!
Hogy lelkünk teljék meg veled,
Mert akkor lángol és szeret:
Jöjj, Vigasztaló, Szentlélek Isten! (EÉ 239,2)
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Május 20. Péter apostol mondta: „Tudja meg tehát Izráel egész háza teljes bizonyos-
sággal, hogy Úrrá és Krisztussá tette őt az Isten: azt a Jézust, akit ti keresztre 
feszítettetek.” ( ApCsel 2,36)

Péter apostol nagy hatású pünkösdi igehirdetésének utolsó mondata ez. A Szentlélek pün-
kösdi nyelvleckéje.

Akkor, az egyház születésének napján a Lélek hidalta át a különböző nyelvek közötti 
távolságot. Mai nyelvleckénk minden szava magyar. Megértése és befogadása mégis csak a 
Szentlélek által történik, hiszen ő tanít meg arra, hogy a názáreti Jézus – Jézusom.

Az a Jézus, aki József és Mária fiaként Betlehemben született, több mint kétezer évvel 
ezelőtt. Harmincéves koráig kétkezi munkával kereste a kenyerét, majd tanítványokat gyűj-
tött maga köré, s három évig velük járta Palesztina köves-poros útjait. Osztozott emberi 
sorsunkban, annak legnagyobb mélységeiben, s megmutatta, mit jelent embernek lenni. 
Népe átadta őt a megszálló hatóságnak, igazságtalan vádak alapján koncepciós perben ítél-
ték kereszthalálra. A Szentlélek erről a Jézusról azt tanítja, hogy ő Jézusom. Hiszen maga 
mondta tanítványainak: „Ti az én barátaim vagytok, nyájamnak juhai vagytok.” Örvendetes 
tananyag ez!

A második pünkösdi lecke: „a” Krisztus – az én Krisztusom. A név azt jelenti: felkent, 
Isten küldötte, a Messiás. Őt várta az Ószövetség népe, de másként érkezett, mint várták. 
Szenvedését, csúfos kereszthalálát nem tudták összeegyeztetni várakozásukkal. Pedig az Isten 
őt éppen a kereszt botrányán keresztül tette Krisztussá, és áldozata révén kapjuk bűneink 
bocsánatát. Azt, hogy ezt kételkedés nélkül higgyük, egyedül a Szentlélek végzi bennünk 
az igehirdetésen és szentségein keresztül. A zsidókból lett keresztyének első és legrövidebb 
hitvallása ez: Jézus – a Krisztus. Ő a megígért Messiás! Pünkösd gyümölcse pedig: ő az én 
Krisztusom. Áldott tananyag ez!

A harmadik lecke: Jézus az Úr – az én Uram! Az Úr (görögül küriosz) királyi cím, királyi 
rang. Az Ószövetségben Isten neve, húsvét után pedig Jézust illeti meg ez a megszólítás. A 
pogányokból lett keresztyének első hitvallása így szólt: Jézus – az Úr! Tehát nem a magának 
isteni rangot kikövetelő római császár az úr, hanem Jézus, akinek az Isten minden hatalmat 
átadott mennyen és földön.

Legyen Jézus – Jézusunk, Krisztus – Krisztusunk, s legyen ő a mi Urunk is! Tanuljuk meg 
magától a Szentlélektől, mert „senki sem mondhatja: »Jézus Úr«, csakis a Szentlélek által” 
( 1Kor 12,3).

Uram!
Tied vagyok, Jézusom, te választottál ki magadnak. Tied vagyok, Krisztusom, értem is meg-
haltál a golgotai kereszten. S te vagy egyetlen Uram, ez az én rangom: Uramnak nevezhetlek. 
Ámen.
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Május 21. Amikor ezt hallották, mintha szíven találták volna őket, ezt kérdezték 
Pétertől és a többi apostoltól: „Mit tegyünk, atyámfiai, férfiak?” Péter 
így válaszolt: „Térjetek meg, és keresztelkedjetek meg valamennyien Jézus 
Krisztus nevében […].” ( ApCsel 2,37–38)

Pünkösd csodájának egyetlen magyarázata van, a Szentlélek jelenléte. Hiszen a tanítványok:

Pünkösdig hallgattak. Vártak. Hallgattak.
Szívükben szunnyadt a húsvéti hír.
Nem mentek vele. Egyhelyben maradtak.
Aztán pünkösd lett, és ütött az óra.
Zendült a szó: Lélek volt és erő.

És háromezren állottak elő
egyetlen prédikációra.
(Túrmezei Erzsébet: Pünkösd után)

Péter prédikált, s ebbe az élő szóval elmondott igehirdetésbe „öltözött bele”, ebben volt 
jelen a Szentlélek. Ő tette hitelessé, ő ragadta meg mondanivalójával a hallgatókat, és éppen 
a Jézusról – a megfeszítettről és a feltámasztottról – szóló mondatokat tette hangsúlyossá. 
Hiszen „a Szentlélek egyedül Jézus Krisztust akarja prédikálni. Szegény Szentlélek semmi 
máshoz nem ért. Mint egy hárfás, akit kinevetnek az emberek, mert olyan hárfán játszik, 
amelynek csak egy húrja van. Ilyen a Szentlélek, csak egy húrja van, amin játszani tud: 
egyedül Krisztus!” (Luther)

Az igehirdetés „szíven találta” a hallgatókat. Kérdésük mögött ott van megrettenésük. 
Amit népük tett Jézussal, jóvátenni már nem lehet. Nem keresnek mentséget, nem vonják ki 
magukat a felelősség alól. S a „térjetek meg!” felszólításra készek elismerni vétküket. A meg-
térés lényege éppen a bűnbánat. A bűn gyökereinek elismerése: eredendően bizalmatlanok 
és hűtlenek vagyunk Teremtőnkkel szemben, szeretetlenek és igazságtalanok egymás iránt.

Akik ezt elismerték, megkeresztelkedtek. Egyetlen prédikációra – háromezren. Így tartozik 
össze a megtérés a keresztséggel, a keresztség a megtéréssel. A megtérés itt azt jelenti: hisz-
szük és tudjuk, hogy a keresztségben Isten Jézus Krisztusért gyermekévé fogadott. Hisszük, 
hogy amikor homlokunkra hullt a „keresztvíz drága cseppje”, akkor az Isten igéjével „együtt 
használt” víz lemosta bűneinket. A „Szentlélekben való újjászületés fürdőjében” megfulladt 
a régi énünk, s feltámadt az Isten akaratát kereső új emberünk.

Uram!
Segíts a keresztségben elnyert kegyelem erejével naponta meghalnom a bűnnek, s naponta 
feltámadnom új életre! Köszönöm, hogy amit elkezdtél bennem, azt véghez akarod vinni. 
Ámen.
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Május 22. Péter így válaszolt: „Térjetek meg, és keresztelkedjetek meg valamennyien 
Jézus Krisztus nevében, bűneitek bocsánatára, és megkapjátok a Szentlélek 
ajándékát.” ( ApCsel 2,38)

Hans Küng római katolikus professzor így tanít: „A Szentlélek az Istenből kiáradó eleven 
erő és hatalom. […] A Szentlélek maga az Isten. Minket megragadó, de általunk nem meg-
ragadható hatalom, életet teremtő és ítélő erő, ajándékozó kegyelem.”

Könnyebb a Szentlélekről beszélni, mint abban hinni, hogy ő bennünk él és munkál-
kodik. Pedig ez mindennapi valóság, s nem lehetetlen, nem is csak ritka ünnepi lehetőség. 
Olyan ajándék, amellyel egyikünk sem rendelkezhet. Hiszen ő rendelkezik velünk. Olyan, 
mint a rendező a színházban. Nincs jelen, de nélküle leáll az előadás. Ő irányít, minden 
az ő műve.

A Szentlélek jelenlétét többek között az igehirdetés hallgatása közben éljük át. Hangzik 
az ige például a tékozló fiúról szóló példázat alapján. „Ott a messze földön” elrontott életén 
kesereg a fiú, eszébe jut az elhagyott atyai ház, s fájni kezd a hiánya. S amikor ezt hallom, 
rájövök arra, hogy mindez tulajdonképpen rólam szól. Én vagyok az, aki kiköveteltem és 
elfogadtam Isten minden ajándékát, s azután félretoltam ajándékozó kezét. Életemet nél-
küle rendeztem be. Amikor pedig ide eljutok, mintha egyedül lennék a templomban, már 
nem a lelkész beszél a szószéken, maga az Isten szól, sőt kifejezetten néven szólít, hitre hív, 
hazatérésre mozdít. S már azt is tudom, hogy bár sokat vétkeztem „az ég ellen és ellene”, 
az atyai ház nyitott ajtajában ott áll az Atya, s vár engem. A bocsánatkérést is a Lélek segít 
megfogalmazni, az Atya irgalmát is ő hitelesíti. Ennek az áldott „szent egyidejűségnek” 
rendezője az Atya és a Fiú Lelke!

Ám nemcsak az Istenhez történő hazaérkezést, de a testvér elfogadását és befogadását 
is a Szentlélek munkálja bennem. Hiszen „a keresztyén gyülekezetben vagyunk, ahol […] 
Isten is megbocsát, és mi is megbocsátunk egymásnak, hordozzuk és talpra állítjuk egymást” 
(Luther). A Lélek eszembe juttat egy bajba került embert, egy nem is szeretett testvért, netán 
ellenségemet. S elkezdek érte imádkozni. Az imádság közben eszembe juttatja, hogy rajta 
éppen én tudok, éppen nekem kell segítenem! S eltűnik szívemből a harag, elfelejtődik a 
keserű múlt, s megszületik bennem a Lélek gyümölcse. A Lélek gyökerén az emberi szívekben 
érlelődő, sokakat gazdagító „szőlőfürt”, melynek első „szőlőszeme”: a szeretet! ( Gal 5,22)

Uram!
Te vagy az igazság Lelke. Tárd fel, amit szeretnék elleplezni. Ébreszd lelkiismeretemet. Iga-
zítsd gondolataimat a jóra. Segíts, hogy mindig az igazságodhoz és szeretetedhez igazítsam 
magam! Ámen.
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Május 23. Volt a farizeusok között egy Nikodémus nevű ember, a zsidók egyik vezető 
embere. Ő egy éjjel elment Jézushoz, és így szólt hozzá: „Mester, tudjuk, hogy 
Istentől jöttél tanítóul, mert senki sem képes megtenni azokat a jeleket, 
amelyeket te teszel, hacsak nincs vele az Isten.” ( Jn 3,1–2)

Nikodémus gazdag ember volt, görög műveltségű hithű izraelita, főember és farizeus. 
Tagja volt a nagytanácsnak, komolyan vette farizeusi esküjét: „egész életemet a törvény 
tanulmányozására és betöltésére szentelem.” Saját tisztánlátása érdekében ment Jézushoz, 
bizonyosságot akart szerezni arról, próféta-e Jézus, vagy sem.

Előzőleg tájékozódott. Amit tudott Jézusról, azt összegezte. Meglévő ismereteit szerette 
volna kiegészíteni. Ez minket arra figyelmeztet, hogy hitünk útján először Jézusról kérdez-
zünk: kicsoda ő, tudunk-e róla mindent, ami tudható? S ha még nem ismerjük mindazt, 
amit az evangéliumok s az Újszövetség írói írtak róla, nyugtalanítson. Minél többet kell 
tudnunk Mesterünkről!

Nikodémus éjjel kereste fel Jézust. Talán félelemből választotta ezt az időpontot, de ez 
most mellékes. Jézus fogadta. Hozzá nem lehet rosszkor menni, bármikor rendelkezésére 
áll az Őt keresőknek. Nem is mérlegeli, jókor kopogtatunk be hozzá, vagy sem. Észreveszi, 
ha olyan sürgős a kérdésünk, hogy „nem várhat holnapig”. Sürgős, mert bizonyosságot 
akarunk. S az sem baj, ha úgy járunk, mint a próféta: „Lelkem hozzád vágyódik éjjel […].” ( Ézs 
26,9) A zsoltáríró pedig még biztatja is az Istent keresőket: „Egész éjjel könnyekkel áztatom 
ágyamat […], meghallotta az Úr hangos sírásomat!” ( Zsolt 6,7.9)

Éjszakába nyúló családi beszélgetések eljutnak az egymáshoz fűződő kapcsolataink gyö-
kereihez, ilyenkor életre szóló tisztázások születhetnek. Az időt – az éjszaka csendjét – arra 
sem szabad sajnálnunk, hogy mind jobban ismerjük meg Urunkat. Hiszen az éjszaka az Isten 
éjszakája! A világ teremtését is a „tohuva bohu” (kietlen és puszta) sötétsége előzte meg, 
de „Isten Lelke lebegett a vizek felett” ( 1Móz 1,2). Az áldott betlehemi éjszakában született 
meg Szabadítónk. Nagyszombat után Pilátus és Jézus ellenségei nyugodtan aludtak, ám azt 
az éjjelt húsvét diadala követte. Éjszaka szenved a legtöbb szülőnő is, de hajnalra felsír a 
gyermek, új élet született a világra! Jézusunk pedig szívesen várja a kérdésekkel, terhekkel, 
bűnbánattal hozzá fordulókat. Ő tudja legjobban: újjá kell születnünk!

Uram!
Tőled van az éjszaka csendje, pihentető nyugalma. De tőled van az is, ha rám szakad az elmúlt 
nap minden mulasztása, vétke. Tudom, hogy te intesz bűnbánatra. Tudom, hogy terhem 
alól csak te szabadíthatsz meg! Kérlek, oldozzon fel irgalmas kezed! Ámen.
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Május 24. Jézus így válaszolt: „Bizony, bizony, mondom néked: ha valaki nem születik 
újonnan, nem láthatja meg az Isten országát.” Nikodémus ezt kérdezte 
tőle: „Hogyan születhetik az ember, amikor vén? Bemehet anyja méhébe, 
és megszülethetik ismét?” ( Jn 3,3–4)

Nikodémus kérdése megegyezik a költő „pünkösdi szomorúságával”:

A Lélek ünnepén
A Lelket lesem én.
A Lelket, amely több, mint költemény.
A Lelket, amely sosem volt enyém.
A Lelket, amely sosem lesz enyém.
A Lélek ünnepén
Szomorún zendül egyetlen igém:
„Hogy születhetik újjá, aki vén?”...
(Reményik Sándor: Pünkösdi szomorúság)

Ki az, aki éveinek súlya alatt időnként nem sóhajt fel: jó lenne megfiatalodni, jó lenne 
újjászületni!? Hiszen életünk során elkopnak ízületeink, nyomot hagynak rajtunk betegsé-
gek, balesetek, s egyre kevésbé bírjuk a terheket. Egy fárasztó munka vagy kirándulás utáni 
zuhanyozás szinte csodát tesz, felfrissít. Aki pedig új szívet kapott, újjászületésről beszél. Ám 
az ilyen felfrissülés és gyógyulás hatása nem tart örökké, öregedésünket legfeljebb lassítja, 
de meg nem szünteti. „Ami testtől született, test az” – mondja Urunk. Mindnyájan halandó-
nak születtünk, s „felvarrott ráncainkkal” nem csaphatjuk be sem magunkat, sem az Istent.

Ugyanakkor esendőek is vagyunk, ez már nem „születési hibánk”! Örökségünk. Ádám és 
Éva óta valamennyien bűnre való hajlammal látjuk meg a napvilágot. Születésünknél fogva 
nem szeretjük az Istent, rettegünk vagy menekülünk tőle, lázadunk ellene. Ez a természe-
tes állapotunk. Ebből fakadnak napi botlásaink, egymás és Isten ellen elkövetett vétkeink. 
Ezt tagadni szeretnénk, csak őszinte percekben valljuk be Pál apostollal együtt: „…nem azt 
cselekszem, amit akarok, hanem azt teszem, amit gyűlölök.” ( Róm 7,15)

Jézus szerint újonnan kell születnünk. S ez nem toldozgatásból-foltozgatásból áll, ez 
valóságos, gyökeres változást jelent. „A vér nem válik vízzé” – vallja az évezredes tapasz-
talatokon nyugvó közmondás. Talán leszoktunk egy aprónak tűnő hibánkról, önmagunk 
dicséretéről, magunk folytonos mentéséről, ám hogy önszeretetünket mások és az Isten 
szeretetére cseréljük, ehhez szívünkben hatalomváltozásra van szükség. Ez már túl van 
képességeink határán. Az újonnan születés emberileg lehetetlen.

Uram!
Jobban emlékszel nálam, milyen sokszor voltam elégedetlen önmagammal. Terveket szőt-
tem, melyeket soha nem valósítottam meg. Többre és jobbra igyekeztem tegnapi magamnál, 
de lemondtam arról is. Nem vagyok ura önmagamnak. Könyörülj rajtam! Ámen.
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Május 25. Jézus így felelt: „Bizony, bizony, mondom néked: ha valaki nem születik 
víztől és Lélektől, nem mehet be az Isten országába. Ami testtől született, 
test az, és ami Lélektől született, lélek az. Ne csodálkozz, hogy ezt mondtam 
neked: Újonnan kell születnetek.” ( Jn 3,5–7)

Jézus szomorúan nézett a távozó gazdag ifjú után. A tanítványok kérdésére: „Akkor ki üdvö-
zülhet?”, így válaszolt: „Embereknél ez lehetetlen, de Istennél minden lehetséges.” ( Mt 19,26)

Ez a mondat – hála az Istennek! – az újonnan születésre is vonatkozik. Hiszen annak 
szükségességét Jézus határozottan állítja: „Újonnan kell születnetek!” Az eddigiek során 
viszont oda jutottunk: „Az újonnan születés emberileg lehetetlen.” Lehetetlen, és mégis 
kell? Az ellentét feloldása az itt szereplő görög szó kettős jelentéséből fakad. Egyszerre igaz: 
„Újonnan kell születnetek!” És jogos a másik fordítás is: „Felülről kell születnetek!” Ami 
nekünk lehetetlen, azt ő megteheti, s meg is cselekszi értünk és bennünk!

Így történt születésünk is. A „születni” szó nem cselekvést, hanem történést fejez ki. Nem 
mi, édesanyánk cselekedett, amikor a világra szült. A testi születésnek elszenvedői voltunk. 
Nem mi tettük, megtörtént velünk. Születésünk tehát Isten által irányított sorsunk döntő 
állomása. Nem tőlünk függött, hova, mikor szülessünk meg, kinek a gyermeke legyünk.

Lehet, hogy a tény kiábrándító, ám az újonnan születéssel kapcsolatban ez már sokkal 
inkább felemelő és hálára késztető. A felülről való születés olyan gyökeres változás, mely csak 
a születéshez hasonlítható! Ez is történik velünk. Ellent is állhatunk, de jobb, ha örömmel 
fogadjuk, s akaratunk is belesimul a Lélek akaratába.

Jézusunk parancsolja, a Szentlélek pedig végrehajtja rajtunk – felülről – az újjászüle-
tést. Újjászül, s ez nem fokozatos, részleges javulás. Nem pillanatnyi fellángolásból eredő, 
úrvacsorai oltárnál elrebegett fogadkozásunk hellyel-közzel való megvalósítása, hanem 
alapvető változás. A Szentlélek odavisz Jézushoz, meggyőz az Atya szeretetéről, hogy többé 
ne meneküljünk előle, ne lázadjunk ellene, ne féljünk tőle, hanem bízzunk benne, mint 
Atyánkban. Tehát ne magunkban, hanem őbenne. A felülről születés végül is szívcsere, 
a Szentlélek eltávolítja kőszívünket, és hússzívet ad helyette ( Ez 11,19). A kőszívbe senki 
más nem fér bele, csak önmagunk. Az ajándékba kapott új szívben szállást kap az Isten és 
minden embertársunk!

Uram! Szentlélek Isten!
Tudom, hogy saját eszemmel és erőmmel nem tudnék Jézus Krisztusban, az én Uramban 
hinni, sem őhozzá eljutni. Te hívtál az evangélium által, te szültél újjá szereteteddel, te 
tartasz meg a hitben. Áldott légy ezért örökké! Ámen.
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Május 26. Jézus mondta Nikodémusnak: „És ahogyan Mózes felemelte a kígyót a 
pusztában, úgy kell az Emberfiának is felemeltetnie, hogy aki hisz, annak 
örök élete legyen őbenne.” ( Jn 3,14–15)

Izrael népe a negyvenéves pusztai vándorlás során váratlan akadályba ütközött. Edóm királya 
bezárta előttük országa határát, ezért kerülő útra kényszerültek. Ezt megtudva rázendített 
az elégedetlenek kórusa: „Urunk! Miért hoztál ki bennünket Egyiptomból?”

Ismerős ez a magatartás. Amíg minden simán megy körülöttünk, önállóságunkkal büsz-
kélkedünk: „megoldok mindent!” Ám a legkisebb zavar esetén azonnal bűnbakot találunk a 
körülményekben, a kegyetlen sorsban, magában az Úristenben. „Mások vittek rossz utakra 
engem” – üvölti a sláger, és „te vagy az oka mindennek, te teremtettél engem ilyennek, 
Uram”!

A zúgolódók büntetésére a tábort mérges kígyók lepték el. Marásuk halálos volt. A kígyó-
marás az emberi bűn következménye. Az igazságtalan vádaskodás megbetegíti a megvádoltat 
és a vádolót egyaránt. Az „eldobott nehéz kő” életre szóló törést okoz. Kiborulásaink, melyek 
során elveszítjük önkontrollunkat, saját egészségünket is károsítják.

Mózes népe így kéri a prófétát: „Vétkeztünk, mert az Úr ellen és ellened szóltunk. Imádkozz az 
Úrhoz, hogy távolítsa el rólunk a kígyókat!” ( 4Móz 21,7) Isten pedig különös módon volt kész 
a segítségre. Megtehette volna, hogy egy csapásra eltávolítja a kígyókat. Ez azonban hamis 
gondolkodást erősített volna meg népe tagjaiban: „Itt van az Úr bármikor a közelünkben. 
Ha szükségünk van rá, előkapjuk, ha éppen nem, szegre akasztjuk!”

A kígyók maradtak. Mózesnek póznára kellett tűznie egy ércből készített kígyót. Kígyó-
marás után az gyógyult meg, aki arra az érckígyóra feltekintett. Nem a kígyó gyógyított, 
nem is a haláltól menekülő ember tekintete, bizakodása, hanem az Úr, aki a gyógyulásnak 
ezt a különös útját választotta.

Erre a feltekintésre biztat bennünket is Urunk. Tudnunk kell, hogy „megmart a kígyó”, 
elkövetett vétkeink és elmulasztott tetteink mérge fertőzi szeretteink és önmagunk életét. 
Tudnunk kell, hogy „önnön erőnk csak délibáb” (EÉ 256,2), öngyógyításunk kudarcok so-
rozata. Fel kell tekintenünk a Golgota fájára! A bűnös emberi arcunkhoz hasonlóvá torzult 
arcú szenvedő Krisztusra. Ő gyógyít meg. Bizakodó tekintetünkre válaszol bocsánata. Már 
a feltekintést is ő munkálja!

Uram!
Egy-egy nap estéjén, év végi mérlegkészítésnél, születésnapomon eszembe juttatod azokat, 
akik egykor közeliek voltak, de távoliak lettek. Elmartam őket magamtól. Ahogyan téged is 
sokszor megbántottalak. Nincs mentségem! Szeretnék kegyelmedbe kapaszkodni. Könyörülj 
rajtam, segíts gyógyító feltekintésre! Ámen.
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Május 27. Jézus mondta: „Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, 
hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.” ( Jn 3,16)

Jézusnak ez a mondata az Újszövetség legszebb és legtartalmasabb aranymondása. A teljes 
evangélium foglalata. A teremtő Isten bőkezű és irgalmas szeretetéről szól.

Az emberek hitében vagy képzeletében két végletesen szélsőséges istenkép él. Sokak szá-
mára ő a messzeségben trónoló, félelmetes és vétkeinket szigorúan megbüntető ítélő Isten. 
Kiragadott íráshelyekkel igazolni is vélik álláspontjukat: „Tűzzel ítél az Úr, karja mindenkit 
elér […]” ( Ézs 66,16), s ezért „félelmetes dolog az élő Isten kezébe esni” ( Zsid 10,31). Akik így 
ismerik az Istent, azok Bibliájából talán az összes evangélium hiányzik, de a fenti mondat 
bizonyosan!

A másik szélsőséges álláspont szerint az Isten csupa szeretet. Jóságos tekintetű, szakállas 
öregúr ő, aki mindenkire rámosolyog, és mindent elnéz. „Az a foglalkozása, hogy megbocsás-
son!” Senki nem tudja őt kihozni a sodrából. Aki ilyennek vallja a Mindenhatót, az nem is 
tisztelheti. Saját képére „alkotta” őt az önelégült és öntörvényű ember, aki mindig mindent 
helyesen cselekszik, tehát nem is kell felelősséget vállalnia tetteiért. Miért is vállalna, hiszen 
őt még „az isten” sem fogja elítélni! Ez az isten nem a keresztyének Istene!

Nincs könnyű dolga a keresztyén szószékeken igét hirdető papjainknak, hiszen szélsőséges 
és egyoldalú, sőt hamis istenképpel rendelkező hallgatóknak kell szólniuk az igaz Istenről.

Istenről és az ő szeretetéről a legilletékesebb, maga Jézus, az egyszülött Fiú beszélt ne-
künk. Szólt a bőkezűen szerető Atyáról, aki gondoskodik világa minden lakójáról, a mezei 
liliomokról és a verebekről, de nem kevésbé a vele való közösségre teremtett emberről. 
Szólt a féltőn szerető – olykor bizony féltékeny – Istenről, aki megbünteti az akaratával nem 
törődőket, s nem engedi, hogy őt méltatlanra lecseréljük. Bizony haragszik, ha helyette iste-
nünk lett a siker, az étel vagy az ital, a pénz, az „aranyborjú”. Ő tudja a legjobban, hogy az 
ilyen istent választók környezete tele van szenvedéssel. Szólt Jézus az irgalmas Istenről, aki 
nyitott kapuval és kitárt karokkal várja haza tékozló gyermekét. Atyaként méltán haragszik 
a bűnre, a bűnös embert pedig szereti. Odaadta egyszülött Fiát – a világért!

Uram!
Bocsásd meg, hogy sokszor félreismertelek. Mérhetetlen távolba űztelek, azt hittem, úgysem 
törődsz velem. Máskor egy mindent elnéző bábot láttam benned, mert az állt érdekemben. 
Mutasd meg igazi valódat. Tudom, hogy Atyám vagy, aki haragszol bűneimre, mégis szeretsz. 
Köszönöm ezt neked! Ámen.
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Május 28. Jézus mondta: „Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, 
hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.” ( Jn 3,16)

Ez a mondat – „az evangélium dióhéjban” – Jézus Nikodémussal folytatott beszélgetéséből 
való. Akkor mondta el Jézus azt is: „Újonnan [azaz felülről] kell születnetek!” ( 3,7) Az újjászü-
letés elvárásának és ajándékozásának csodája onnan ered, hogy az Isten elküldte Fiát erre a 
világra. Ezért keresi meg a jó Pásztor az elveszettet, ezért jut a hitetlen hitre, és a sötétségben 
élő számára ezért ragyog fel a világosság.

Isten elküldte Fiát. Ő az Atyaisten legmagasabb rendű, rendkívüli és meghatalmazott 
nagykövete. Sok próféta után egyedülálló felhatalmazással érkezett: „…aki lát engem, az azt 
látja, aki elküldött engem.” ( Jn 12,45) Egyedülálló hatalommal is rendelkezett, gyógyítá-
saival számos esetben állította helyre a bűn rontását, illetve lerontotta az ördög munkáját, 
s legfőképpen bűnöket bocsátott meg. Hiteles szót mondott az Istenről. Földi élete során 
második Ádámként megmutatta, milyen volt az első Ádám a bűneset előtt.

Isten a Fiát nemcsak elküldte, de oda is adta. A karácsony csodája – a testbe öltözés – Isten 
abszolút bizalmáról szól: „Rátok bízom, zálogba adom a Fiamat.” Óriási kockázatot vállalt 
ezzel az Atya! Nem árt, ha egy-egy nagypénteken erre is gondolunk: ezt a bizalmat taposta 
sárba az ember. Koncepciós per során, hamis vádak alapján, a római joghoz képest számo-
latlan hibával és méltatlan körülmények között az emberiség a ránk bízottat halálba adta. 
Mit keresett az erkölcsi tisztaság a martalócok között? Meg lehet ezt a gyalázatot magyarázni?

Jézus, a világba elküldött és mindnyájunkért odaadott Fiú mérhetetlenül kiszolgáltatott 
lett. Áldozat mindnyájunkért; Pál apostolt idézve: „…meghalt a mi bűneinkért, […] és feltá-
madt a harmadik napon.” ( 1Kor 15,3–4) Az Isten támasztotta fel, s ezzel nemcsak igazolta 
Egyszülöttét, de visszájára fordított mindent, ami a kereszten történt. Ami ott vereségnek 
tűnt, győzelemmé lett. A gyengeségből erő fakadt. A szégyenteljes és szörnyű halál jele, a 
kereszt a szabadításnak és a megváltásnak jelvénye lett. A Jézust kiszolgáltató Isten éppen 
ebben a gyengeségben lett a legerősebb: a kereszten kiszenvedett Jézusért minden bűnbá-
nónak megbocsát. Szeretetének ereje lenyűgöz és térdre roskaszt mindnyájunkat!

Uram!
Drága volt neked az én életem, s érte odaadtad a magadét. Köszönöm, Uram. Nem akarod, 
hogy kárhozatra jussak. Büntetésemet te viseled, hogy békességet nyerjek, s a te sebeiddel 
gyógyulok meg. Add nekem Szentlelkedet, hogy ebbe a bizonyosságba fogóddzam életben 
és halálban. Ámen.
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Május 29. Jézus mondta: „Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, 
hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.” ( Jn 3,16)

Úton-útfélen hallani: hit nélküli ember nincs. Az ilyen hit azonban sokféle: az egyik tö-
rekvései igazában hisz, a másik céljai elérésében vagy abban, hogy előbb-utóbb jóra fordul 
minden. Sokan pedig miután emberekben vagy elvekben csalódtak, önmagukban hisznek.

Akadnak olyan magukat keresztyéneknek vallók, akik csodaváró hitben élnek. Feltéte-
leket szabnak az Istennek, s ha azok teljesülnek, hisznek, ha nem, elfordulnak. Jézus nem 
erről beszél.

Ám arról sem, ha valaki egyháza tanítását, a dogmatika tételeit vizsgálgatva „leltárt 
készít” magának, megállapítva, hogy a nagyját elfogadja és hiszi, a többivel kapcsolatban 
fenntartásai vannak. De majd igyekszik azokkal is „megbarátkozni”.

Amikor Jézus hitről beszél, „szótárában” a hit szó nem a „miben hiszek”, hanem a „ki-
ben hiszek” kérdésre adott válasz. Hitünk nem tantételekhez, hanem személyhez kötődik, 
pontosan őhozzá, Jézus Krisztushoz. Erős kötődés ez, elsősorban bizalom. Csecsemőkorunk 
óta bíztunk így édesanyánkban, akinek szava az éjszaka sötétjében elég volt arra, hogy fé-
lelmünk elmúljék. Édesapánk erős kezébe kapaszkodva pedig bátran keltünk át a forgalmas 
úton. A tapasztalatainkból táplálkozó bizalom kötött hozzájuk.

„Bennem higgy!” – biztat Jézus. Szava – mint rendesen – egyszerre felszólítás és ajándék. 
„Ne aggodalmaskodj!” – mondja, s ezzel bizalmat ajándékoz nekünk, szavai nyomán pedig 
eltűnik szívünkből az aggódás. S ez így van nem csak a mindennapi kenyérrel kapcsolatban. 
Jézusban hívő emberek gyorsabban gyógyulnak, könnyebben élnek együtt a betegséggel, 
vagy néznek szembe a halállal. Felmérhetetlen kincs a bizalom.

Akik Jézusban hisznek, azt is hiszik és vallják, hogy ő minket – elveszett és megítélt em-
bereket – megváltott, egyszer s mindenkorra magáévá tett. Ez a hit életfordulatot munkált 
bennünk. A Jézussal való találkozás előtt mindennél jobban szerettük önmagunkat, most 
nemcsak az Urat szeretjük, de minden gyermekét is

Jézusban hinni, ez követését is jelenti. Hiszen ő mondotta. „…aki hisz énbennem, azokat 
a cselekedeteket, amelyeket én teszek, szintén megteszi […].” ( Jn 14,12) Aki hisz benne, lába 
nyomába kell lépnie!

Uram!

Hiszek benned, Jézusomban, Ha szenvedés érne engem,
Krisztusomban, én Uramban.  Te vigasztalj keresztemben,
Isten Fia, légy oltalmam!  S ne hagyj soha elcsüggednem!

Ki Atyád jobbján ülsz mennyben,
Vonj magadhoz, Jézus, engem,
Koronámat add elvennem! (EÉ 251,4–6)

Ámen.
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Május 30. Jézus mondta: „Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, 
hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.” ( Jn 3,16)

Aki Jézusban hisz – többek között – azt is tudja, hogy nincs egyedül. Pásztorunk ő, aki név szerint 
ismeri, számon tartja övéit, s utánamegy az elveszettnek. Különösképpen a kicsinyeket óvja-védi 
az elkallódástól, az őket megbotránkoztató felnőttek magatartásától ( Mt 18,5–6). Azt is elmondta, 
hogy ő sem és a mennyei Atya „sem akarja, hogy elvesszen egy is e kicsinyek közül” ( Mt 18,14).

Az Isten nem tervezte bele teremtettségébe a veszteséget. A mindnyájunkat körülvevő 
világ azonban az Isten ellen dolgozik. Hirdeti: valósítsd meg önmagad, élj vágyaid szerint! 
Kínálja is a csábító lehetőségek sorát. Gyermekeink és unokáink – életkoruktól függetlenül – 
ki vannak téve az elkallódásnak. Annak, hogy elvesszenek családjuk, gyülekezetük s az Isten 
számára. Szükség van olyan keresztyénekre, akik lefogják a rossz szándékú emberek kezét, akik 
utánamennek a rossz irányba elindulóknak, s munkatársai lesznek az őrző-védő, veszteséget 
nem tervező Istennek! Munkatársai persze csak azok lehetnek, akik tudják, kiben hisznek.

Hiszünk Jézusban, tehát nem vagyunk egyedül. Ő minket már megtalált, elfogadott 
olyannak, amilyenek vagyunk. Irgalmával betakarta múltunkat, s elindított az új élet útján. 
Segít megállni a kísértések között. Arra biztat, hogy a ránk bízottak biztonságért is imád-
kozzunk, sőt segítsünk neki megtalálni az elveszetteket!

Hiszünk Jézusban, így nem vagyunk egyedül akkor sem, „ha a szép napot fellegek rej-
tik”. Igéje, biztató szava bevilágítja utunkat, melyen ő velünk vándorol. Hisszük, hogy segít 
hordozni a súlyos terheket. Hisszük, hogy megoltalmaz veszedelmektől, megvéd és megőriz 
minden gonosztól.

Hiszünk Jézusban, így nem vagyunk egyedül a halál órájában sem. Pedig arról azt mond-
ják, hogy „meghalni egyedül kell”. Mégsem leszünk egyedül, amíg dobog a szívünk, az egyik 
kezében vagyunk, átlépve az ajtón, a halálban már a másik keze tart. A halál révén is vele 
vagyunk, s nem leszünk egyedül az örökkévalóságban sem. Ezért énekeljük:

Velem vándorol utamon Jézus,
Túl a sír sötét éjjelén,
Fenn a mennyei, angyali karban
Nevét végtelen áldom én,
Nevét végtelen áldom én. (EÉ 459,5)

Uram!

Ó, Jézus, húsvét fénye kel
Túl síron, gyászon, éjjelen,
És aki győzött idelenn,
Fenn örök himnuszt énekel. (EÉ 461,5)

Ámen.
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Május 31. Simon Péter megszólalt, és így felelt: „Te vagy a Krisztus, az élő Isten Fia.” 
Jézus így válaszolt neki: „Boldog vagy, Simon, Jóna fia, mert nem test és vér 
fedte fel ezt előtted, hanem az én mennyei Atyám.” ( Mt 16,16–17)

Jézus közvélemény-kutatást végzett tanítványai között. Kérdése az volt, kinek mondják őt 
az emberek. A válaszok sokfélék, valamennyi elismerő volt, de egyik sem elégséges. Jézus 
több Keresztelő Jánosnál, Illés vagy Jeremiás prófétánál.

Azóta is számtalanszor megszólaltak emberek Jézus személyével kapcsolatban, talán keve-
sebben ellene, s többen mellette. „Jézus nem is élt, nem volt történelmi személy, s ha igen, 
csaló volt…” – ez a leginkább negatív vélemény róla. A Száz ember, aki megváltoztatta a világot 
című vaskos könyv pedig magától értődően besorolja a legjelentősebb történelmi szereplők 
közé. Szívünk táját melegíti mindig, ha elismerően írnak-szólnak róla történészek, írók.

Jézus az előbbinél fontosabbat is kérdezett akkor: „Hát ti kinek mondotok engem?” Ezt 
a kérdést Jézus egyetlen mai követője sem kerülheti el. Amikor reggeli vagy esti csendben 
felütjük Bibliánkat vagy akár csak a bibliaolvasó Útmutatót, bármelyik elolvasott szakasz 
felteheti ezt a kérdést. S ha az igére válaszolunk imádságunkban, azt sem tehetjük meg 
annak tisztázása nélkül: ki az, akit megszólítunk? Kicsoda nekünk Jézus? Mit jelent keresz-
tyén hitünk? Csupán tanítást? Persze, tanítás is, de a tanítás Jézusba vetett hit nélkül holt 
betű. Hagyományokat és azok betartását jelenti? Betartásuk Jézus nélkül csak tervrajza 
vagy csupán váza egy épületnek. Erkölcsöt? Az erkölcs Jézusba vetett hit nélkül egyszerűen 
megvalósíthatatlan! Nélküle nincs erőnk a betartásához.

Tudjuk, hogy Pétert maga a mennyei Atya segítette a megfelelő válaszhoz. Mondata 
a Jézusról szóló első jelentős hitvallás. Ő ezt így nem találhatta ki. Jézusban meglátni a 
Messiást és az Isten Fiát – ehhez a mennyei Atya szem- és szívnyitogató hatalma szükséges.

Boldogok és áldottak azok, akik Péterhez hasonlóan hiszik és vallják ugyanezt Jézus-
ról. Mondják őszintén, belső meggyőződéssel, életüket is rátéve erre a tényre. Kimondják 
ellenszélben is, eltérő vélemények között. Persze magára a mondatra meg tudjuk tanítani 
magunkat is, unokáinkat is. Lehet gépiesen utána mondani Péternek, de egészen más bol-
dogan kimondani mint életünk alapelvét, ajándékba kapott hitvallását, elvehetetlen kincsét.

Uram!

Szent igédnek fáklyafénye
Hint utamra sugarat,
Mely örök kincsem marad.
Harcolok, benned remélve,
Míg kegyelmed erőt ad,
Míg elérem célomat! (EÉ 391,3)

Ámen. 
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Június 1. Jézus mondta: „Ne félj, te kicsiny nyáj, mert úgy tetszett a ti Atyátoknak, hogy 
nektek adja az országot! Adjátok el vagyonotokat, és adjátok alamizsnául, 
szerezzetek magatoknak el nem avuló erszényeket, kifogyhatatlan kincset 
a mennyben, ahol tolvaj nem férkőzhet hozzá, a moly sem emészti meg. 
Mert ahol a ti kincsetek van, ott lesz a ti szívetek is.” ( Lk 12,32–34)

Minden gyűjtemény jellemzi gazdáját. Igaza lehet a mondásnak: „Mutasd meg kincseidet, 
megmondom, ki vagy!” A kincs Jézus szerint ott van szívünk közepén, életünk főhelyét 
foglalja. Uralja gondolatainkat, motiválja tetteinket, minden mást hozzá mérünk.

Urunk most azt kérdezi tőlünk, mi az életünk legfőbb értéke. Isten nekünk ajándékozott 
országa vagy a pénz, az ingó és ingatlan vagyon, a gazdagság? Melyik foglalja el szívünk 
trónját?

Kicsiny nyájról beszél Jézus. Isten mindenkinek ajándékba kínálja országát, de csak ke-
vesen fogadják el. Országában élni azt jelenti, hogy egyszerre két világ polgárai vagyunk. 
Örömmel élünk Isten minden ajándékával, és az ajándékozóhoz igazítjuk terveinket és 
tetteinket. Ezen a földön nem rendezkedünk be véglegesen. Tudjuk, hogy „nincsen itt ma-
radandó városunk” ( Zsid 13,14).

Aki már itt a földön Isten uralma alatt él, nem törekszik gazdagságra. Nem azért, mert a 
földi kincset folyton őrizni kell rozsdától és molytól, betörőktől és fehérgalléros bűnözőktől. 
Nem is csak azért, mert a földi kincsek elértéktelenednek. Isten országának polgáraiként 
tudjuk: nem igaz, hogy pénzen minden megvehető. Kapható nyugalom, de nem vehető 
meg a békesség. Megvásárolható mindenféle szolgáltatás, de nem kapható a barát hűsége. 
Megfizethető a legdrágább szórakozás, de az árjegyzéken nem található a valódi öröm. Ezek 
– a békesség, a hűség, az öröm – az Isten országának ajándékai, a Lélek gyümölcse ( Gal 5,22). 
Aki magát Isten kezében tudja, az nem aggodalmaskodik a holnap felől, s kezében még a 
pénz is áldás lesz. Tudja, hogy semmit sem vihet magával a halálon túlra. S amit odaad itt 
az Isten kicsinyeinek, az marad igazán az övé. Isten őrzi meg a számára.

Uram!
Köszönöm, hogy bőségesen megadod mindennapi kenyerünket. Kérlek, elégíts meg munkám 
eredményeivel, és szabadíts meg az anyagiak szeretetétől. Add, hogy nálad találjam meg 
örömömet. Segíts, hogy a maradandó fontosabb legyen a mulandónál! Ámen.
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Június 2. Jézus mondta: „Volt egy gazdag ember, aki bíborba és patyolatba öltözött, 
és nap mint nap fényes lakomát rendezett. Volt egy Lázár nevű koldus is, 
aki ott feküdt a gazdag előtt, fekélyekkel tele, és azt kívánta, hogy bárcsak 
jóllakhatna a gazdag asztaláról lehulló morzsákkal […]. Történt pedig, hogy 
meghalt a koldus, és felvitték az angyalok Ábrahám kebelére. Meghalt a gaz-
dag is, és eltemették. Amint ez a pokolban kínok között gyötrődve felemelte 
a tekintetét, látta távolról Ábrahámot és kebelén Lázárt.” ( Lk 16,19–23)

A Jézus korabeli történet „a gazdagról és Lázárról” azzal fejeződött be, hogy a gazdag – éle-
tének egyetlen jótettéért – pompás temetést kapott. A szegény Lázárt pedig egyetlen bűne 
miatt éppen csak elkaparták. Ám ő a mennybe jutott, míg a gazdagnak örökkévaló büntetés 
járt. Ez a történet az Ószövetségben is fellelhető viszonzástant hirdette: az élet igazságtalan-
ságait a halál után kiegyenlíti az Isten. Ezt a tanítást Jézus nem vállalta, példázatának más 
a mondanivalója.

A történelem azt tanúsítja, hogy az egyház iskolák, kórházak, menhelyek alapításával 
mindig igyekezett segíteni a lecsúszott néprétegeken. A kolduló szerzetesrendek tagjai se 
maguknak, hanem a szegényeknek gyűjtöttek. S a társadalom igazságtalansága ellen harcoló 
mozgalmak vezetői is sokszor papok voltak. Ennek ellenére számos esetben érte az a (jogos 
vagy jogtalan) vád az egyházat, hogy „a szegényeknek hirdette az evangéliumot, de a gazda-
gok asztalához ült le enni, ahelyett, hogy a gazdagoknak is hirdette volna az evangéliumot, 
és a szegények asztalához ült volna le” (Pakkala).

Jézus mégsem csupán a gazdagok gazdagsága ellen prédikál. Nem is pusztán a halál utáni 
életről akar elmondani valamit. Elénk állítja a gazdag életét és Lázár életét: mindkettő tele 
volt lehetőségekkel. S ezeket a példázatbeli gazdag nem használta ki, hiszen Lázárnak még 
az asztalról lehulló morzsákat sem adta oda. Pedig talán alamizsnálkodott. Odalökött ezt-
azt a szegényeknek, csak éppen nem segített rajtuk. Nem állította talpra Lázárt. Könnyebb 
volt a fekélyekkel borított embert tisztátalannak tartani, s ezzel mentséget találni arra, hogy 
elzárkózzon előle.

A gazdagot javai önző használata elsodorta az Istentől is, a felebaráttól is. Senki sem 
járhat büntetlenül a szeretetlenség útján. Nem a gazdagsága miatt, irgalmatlansága miatt 
jutott kárhozatba.

Uram!
Istenem, te teremtettél mindent, ami van, mindent, aki él. Őrizz meg attól, hogy túlságosan 
sokat halmozzunk fel asztalunkra, miközben mások üres tányér mellett ülnek. Adj megértést 
és elég szeretetet ahhoz, hogy tegyünk is valamit azokért, akik éheznek, és akikről rendsze-
resen csak beszélni szoktunk. Ámen.
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Június 3. Ekkor felkiáltott: Atyám, Ábrahám, könyörülj rajtam, és küldd el Lázárt, 
hogy ujja hegyét mártsa vízbe, és hűsítse meg a nyelvemet, mert igen gyöt-
rődöm e lángban. De Ábrahám így válaszolt: Fiam, jusson eszedbe, hogy 
te megkaptad javaidat életedben, éppen úgy, mint Lázár a rosszat. Ő most 
itt vigasztalódik, te pedig gyötrődsz. Ezen felül még közöttünk és közöttetek 
nagy szakadék is tátong, hogy akik innen át akarnak menni hozzátok, ne 
mehessenek, se onnan ide át ne jöhessen senki.” ( Lk 16,24–26)

Jézus mondanivalója érdekében átformálta a közszájon forgó történetet, s felhasználta a 
mennyről és a pokolról szóló korabeli világképet is. Ám a világkép nem része, csupán ke-
rete mondanivalójának. Ő is fontosnak tartja, hogy az örökkévalóság két helyszíne között 
nincsen többé sem kommunikáció, sem átjárás. Hiszen a halál pillanatában már eldől az 
ember örökkévaló sorsa.

Eldőlt a gazdagé is. Hiába köszöntek rá tisztelettel emberek a piacon, hiába telt bíborra 
és bársonyra. Tévedett, amikor önmagát így ítélte meg: „Igaz ember vagyok, hiszen megál-
dott az Isten!” Csak a látszat szerint, s nem az Isten szemével ítélte meg önmagát. Élete nem 
volt rendben az Istennel, hiába gondolhatott erről egészen mást. De nem volt rendben az 
emberi kapcsolatok terén sem. Hiszen észre sem vette, s ha mégis, semmibe vette a kapuja 
előtt szenvedő Lázárt.

A gazdag számára a pokol kínja a megváltoztathatatlanság. „Azt kéri, hogy Lázár – szinte 
hivatásszerűen a szegénységéből következően – ugorjon, fusson, szaladjon… Alighanem 
most, Ábrahám válaszával éri élete első nagy meglepetése, világrendjének tótágasra fordu-
lása: hogy a szegény nem őérte van, hanem neki kellett volna a szegényért lennie, és hogy 
kettejük között »áthághatatlan« mélység tátong.” (Rónay György)

Itt, földi életünk során még halálunk előtt dől el halál utáni sorsunk. Az, hogy melyik 
„helyszínen” töltjük az örökkévalóságot. Istennel, megváltó Jézusunkkal és az övéivel, vagy 
- éppen ellenkezőleg – az Isten nélkül. Jézusnak ez a példázata egyértelműen azt mondja, 
halálunk után már nem alakítható, nem változtatható meg sorsunk. Bölcsebb persze, ha nem 
ítélkezünk senki felett, mert mi, emberek a másik embernek az életét látjuk, a hitét viszont 
nem tudjuk megítélni, így nagyot tévedhetünk. Ám halála után „ki sem imádkozhatjuk őt” 
a bajból, csupán Isten kegyelmébe ajánlhatjuk: ő bocsássa meg vétkeit, s amikor ítélni fog 
felette, számítsa be neki Jézus érdemét!

Uram!
Testvérünk és Üdvözítőnk, Jézus! Egymás után veszítjük el szeretteinket. Te ismered a hol-
tak birodalmát. Kísérd őket, amikor mi már nem kísérhetjük őket tovább. Fogadd be őket 
hajlékodba! Ámen.
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Június 4. Ő pedig így szólt: Akkor arra kérlek, atyám, hogy küldd el őt apám házához; 
mert van öt testvérem, beszéljen a lelkükre, nehogy ők is ide kerüljenek, a 
gyötrelem helyére. Ábrahám így válaszolt: Van Mózesük, és vannak prófétáik, 
hallgassanak azokra! De az erre ezt mondta: Nem úgy, atyám, Ábrahám, 
hanem ha a halottak közül megy valaki hozzájuk, akkor megtérnek. Ábra-
hám azt felelte: Ha Mózesre és a prófétákra nem hallgatnak, az sem győzi 
meg őket, ha valaki feltámad a halottak közül. ( Lk 16,27–31)

A gazdag önző és szeretetlen, embertársaival nem törődő élete miatt jutott a pokol kínjaira. 
Lázár pedig nevében hordozta örökkévaló sorsát is. Lázár – El-Ázár – azt jelenti: az Isten meg-
segít. Semmije sem volt rongyain kívül, a sebeit nyaldosó, sorsában osztozó kutyák is máséi 
voltak. Csak Istenbe kapaszkodó hite volt sajátja: „Isten megsegít.” Nem a szegénységéből 
következett hite, annak ellenére, szegénysége mellett hitt. Koldusvolta miatt éppen szembe 
is kerülhetett volna Urával. Holta után is ott van, ahol egész életében volt: ura kebelén.

A gazdag tovább vitatkozik Ábrahámmal. Vitájuk itt már a csodaváró emberek és Jézus 
vitája. Ma is sokan állítják, hogy egy-egy nagyobb csoda számos embert állítana Jézus 
követői közé: „Ha van jel, isteni jel, akkor hiszünk. Lázár támadjon fel, s ez elegendő bizo-
nyíték lesz a gazdag egész rokonsága számára, hogy elkerüljék az örök veszedelmet.” Jézus 
jól tudta, hogy a csodák senkit sem győznek meg. Ezért nem ugrott le a templom tetejéről 
a megkísértés során. S amikor húsvét hajnalán feltámadt, a sírt őriző katonák csak addig 
hitték, amit láttak, amíg meg nem fizették hallgatásukat. A főpapok sem hittek, mert a ke-
resztre feszített feltámadása nem volt benne előzetes elképzelésükben. Nem akarták hinni, 
el is vetették. Amikor pedig Jézus a másik Lázárt, a barátját feltámasztotta, ellenfelei akkor 
határozták el megölését ( Jn 11,53).

Mai gazdagoknak és Lázároknak egyetlen lehetőséget kínál fel Urunk: Mózesek és prófé-
ták, mai igehirdetők szolgálatát. Az üdvösség és az elvettetés között egyedül itt választhatunk: 
hallgatnunk kell azokra, akiket hozzánk küld az Isten. Így „tetszett az Istennek – hirdeti Pál 
apostol is –, hogy az igehirdetés bolondsága által üdvözítse a hívőket” ( 1Kor 1,21). Sokszor 
gyarló, máskor szárnyaló – de mindig a megfeszített Krisztust hirdető – emberi szavakba 
öltözik a Szentlélek, s akarata szerint teremt hitet. Ne szalasszuk el ezeket az alkalmakat!

Uram!
Egyedül te ismered nyugtalan szívemet és szétszórt gondolataimat. Szükségem van vasár-
napjaidra, hogy nyugalmat találjak. Adj nekem csendet, hogy figyelni tudjak igédre! Ámen.
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Június 5. Jézus mondta: „Ne gondoljátok, hogy én foglak vádolni az Atyánál. Van, 
aki vádol benneteket: Mózes, akiben ti reménykedtek.” ( Jn 5,45)

A sokféle hit kavalkádjában, összevetésük közben született meg egy érdekes vélemény: „Min-
denki a maga hite szerint üdvözül! Az a fontos, hogy az utak mind a mennybe vezetnek, 
a sokistenhívő pogányé, a keresztyéneké meg mindenki másé is.” Jézus fenti mondatából 
éppen egy ellenkező vélemény olvasható ki: „Mindenki a maga módján jut a végső pusz-
tulásba!”

Nincs ember, aki vallásának minden előírását mindig teljesíteni tudná. Gyarlóságával 
együtt térdel oda az oltár közelébe, ott pedig minden kiderül. Ha erkölcs és tisztesség, ember-
ség és jóság vonalán magunk állítunk mércét önmagunk elé, bármit tarthatunk magunkról. 
Nem az a perdöntő, hanem az Isten ítélete. Ő a saját normánk alapján is „könnyűnek” talál!

Jézus kortársai, az Ószövetség népe Mózesre hivatkozott. Számukra Mózes védőügyvéd 
volt és pártfogó. Méltán nyűgözték le őket a mózesi törvény hatalmas arányai, az egész 
életet átfogó, Isten ígéreteit is tartalmazó teljessége. Azt hitték, Jézussal szemben meg kell 
védeniük Mózest. Attól is tartottak, hogy a Názáreti vádolni akarja őket az Istennél. Őket és 
minket nem ő, hanem a mózesi törvény vádol.

A törvény, röviden a Tízparancsolat mindnyájunkat vádol. A törvény az Isten kerítése: 
védi mindazokat az adományokat, melyeket az Isten másoknak adott. Védi mások életét és 
tulajdonát, a másik ember házasságát és becsületét. Ki merné állítani, hogy ha nem is tiporta 
el, de nem bújt át a kerítés alatt, vagy nem mászott át rajta, hogy elragadja, megdézsmálja 
vagy tönkretegye azt, ami nem az övé?

Jézus nem azért jött, hogy a mózesi törvényt érvénytelenné tegye; azért jött, hogy betöltse 
azt ( Mt 5,17). Azzal töltötte be, hogy kiterjesztette érvényét az emberi kívánságra, a bűnös 
szándékra is. Azzal is erősíti érvényességét, hogy a törvény tükörré lesz kezében: „Nézz 
bele, ember, lásd meg magadat! Nem én vádollak, Isten törvénye tanúskodik ellened. Saját 
tetteid vádolnak!”

Jézus kezében a mózesi törvény. Annak alapján bűneink írták az „ellenünk szóló vád-
iratot”. Más szóval „a követelésével minket terhelő adóslevelet”. Ám nagypénteken a ki-
fizethetetlen adóslevelet éppen ő, Megváltónk „eltávolította […] az útból, odaszegezve a 
keresztfára” ( Kol 2,14). Ezért egyedül Jézus a mi reménységünk!

Uram!
Elkövetett vétkeimre, elmulasztott jótetteimre nincs mentségem. Tudom, te sem találsz 
mentséget számomra. Ám bűneim listáját felszegezted keresztedre, s megbocsátottad. Kö-
szönöm! Ámen.
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Június 6. Jézus mondta: „…ha hinnétek Mózesnek, hinnétek nekem: mert énrólam írt 
ő. Ha pedig az ő írásainak nem hisztek, akkor az én beszédeimnek hogyan 
hinnétek?” ( Jn 5,46–47)

Jézus tizenkét tanítványának, a hozzájuk csatlakozó sokaságnak és az őt provokáló vitapart-
nereknek mutatja az Istenhez vezető utat. A legnehezebb dolga a legutóbbi csoport tagjaival 
van. Ők azok – az evangéliumok írástudóknak és farizeusoknak, János evangélista röviden 
a zsidóknak nevezi őket –, akik mindenbe belekötnek, s amikor egy-egy vitában alulmarad-
nak, azonnal új témába kezdenek. Ez a vita, amelynek záró mondatai a fentiek, a Bethesda 
partján harmincnyolc éve fekvő beteg meggyógyítása után kezdődött. Jézus „vétsége” az 
volt, hogy szombaton gyógyított.

A vita Jézus személyéről, messiási küldetéséről, hitelességéről szólt. Jézus nem akart 
önmagáról bizonyságot tenni ( 31. vers), hiszen hatalmát félreérthetetlenül hirdetik cso-
dái. Nem tehette volna meg ezeket az Atya segítsége nélkül. A vitázók megkérdőjelezik a 
csodákat, mindenki más viszont lelkendezik azok láttán: „Ez valóban az a próféta, akinek el 
kellett jönnie a világba.” ( 6,14)

Jézus elismeri, hogy a vele vitatkozók olvassák, sőt „kutatják” az írásokat, tehát a „tör-
vényt és a prófétákat”, vagyis az egész Ószövetséget. Ezt jól teszik. Ám az írásokban örök 
életük biztosítékát látják csupán, s nem veszik észre, hogy azok Jézusról is bizonyságot 
tesznek. Nem olvasták, vagy nem akarják érteni, hányszor ígérte meg az Isten a Messiást, 
először éppen Mózes könyvében ( 5Móz 18,15.18–19). A messiási próféciákhoz pedig nem 
mérik hozzá mindazt, amit Jézussal kapcsolatban tapasztaltak. A törvényre hivatkoznak, 
mert meg vannak győződve arról, hogy maradéktalanul betöltik. A betöltéssel viszont nem 
az Isten, hanem az emberek tetszését keresik. Nincs meg bennük az Isten szeretete! Csak 
önmagukat szeretik. A törvény tételei között is válogatnak, az egyik erénnyel takargatják a 
másik törvény elleni vétküket.

Mózesre hivatkoznak, s elfelejtették, hogy Mózesnek milyen sokszor kellett közbenjárnia 
népéért. Ők különbek őseiknél?! S arra sem emlékeznek, hogy az Isten egy alkalommal le-
cserélte volna népét Mózesre és utódaira? Mózes azonban ezt az előnyt nem vállalta, mert 
a népet jobban szerette önmagánál. Ezt az indulatot egyedül Jézus múlta felül.

Számunkra az Ószövetség is Jézusról beszél. Ő lett az Isten embert kereső és sokunkat 
megtaláló szeretetének koronája.

Uram!
Adj őszinte vágyódást szívembe a Szentírás után. Segíts nekem, hogy egyre jobban megis-
merjem és megértsem szavadat. Add, hogy felcsillanjon benne szerető arcod és Jézus Krisztus 
alakja. Ámen.
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Június 7. Abból a városból pedig a samáriaiak közül sokan hittek benne az asszony 
szava miatt, aki így tanúskodott: „Megmondott nekem mindent, amit 
tettem.” ( Jn 4,39)

A samáriai asszony története illusztráció az elgurult drachma vagy a századik juh példá-
zatához. A példázatok Jézusnak az elveszettet kereső szeretetéről szólnak. Ez a szeretet lesz 
kézzelfogható, amikor Jákób kútjánál Mesterünk semmibe veszi az ember alkotta határokat: 
zsidó létére samáriaival, férfiként asszonnyal áll szóba, méghozzá egy mások által lenézett 
és megbélyegzett asszonnyal.

Az asszony számára szokatlan ez a „határsértés”. Utána még az is kiderül, hogy Jézus ismeri 
a bűneit, nevén is nevezni őket, mégsem bélyegzi meg őt, mint a város lakói. Ez a tapasztalat 
megrázza. A tény, hogy Jézus megmondott neki mindent, amit tett, nemcsak megalázta őt, 
de azonnal fel is emelte. Ő maga is megborzadt múltjától, kész volt hátat fordítani neki. S 
a Jézussal való találkozás után nyíltan Messiásnak, Krisztusnak hirdette meg Jézust.

Az asszony a találkozás során arra döbbent rá, hogy nem a világnak kell körülötte meg-
változnia, hanem elsősorban neki. Az emberek eddig rajta élesítették a nyelvüket, s ezek 
miatt az ítélkező emberek miatt neki a déli verőfényben kellett vízért járnia. Jézus mellett 
világossá vált, hogy mindezért nem az emberek hibáztathatók, hanem ő maga. A vizsgáló-
dást is, a változást is saját magán kell elkezdenie.

Azonnal szaladt vissza a városba, s ott lelkesen tanúskodni kezdett Jézusról. Csak az iga-
zat mondta, a megtörtént találkozásról beszélt. Az igazság kimondásának belső kényszere 
hajtotta. S miközben határozottan Messiásnak hirdette meg Jézust, nem rejtette el személyes 
érintettségét. Úgy beszélt a találkozásról, mint amihez belsőleg van köze. Ott, Jákób kútjánál 
Jézus valóban Messiásként mutatkozott be neki. Elítélte a múltját, de ezt szeretettel tette. 
Ezért tudta az asszony is elítélni azt, s új, másik életet kezdeni.

A találkozás előtt az asszony nem volt szavahihető. Nem is vették őt komolyan. A Jézus-
sal való találkozás után kénytelenek voltak figyelni és hallgatni rá. Szavait megváltozott 
élete tette hitelessé, s ezért hittek ott sokan Jézusban. A tét nem kicsiny. Aki találkozott már 
Jézussal, szeretetének misszionáriusa lehet a maga városában. Ám akkor is tanúi vagyunk, 
ha azt nem vállaljuk! Kudarcot vallott tanúi.

Uram!
Tudom, hogy el kell mondanom másoknak azt, hogy volt már találkozásom veled. Te is 
tudod, hogy olykor a gyávaság, máskor a szemérmesség erősebb, mint a megszólalás belső 
kényszere. Adj bátorságot, hogy bátran el tudjam mondani: hozzád tartozom! Ámen.
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Június 8. Amikor a samáriaiak Jézushoz értek, kérték őt, hogy maradjon náluk. És ott 
maradt két napig. Az ő szavának sokkal többen hittek, az asszonynak pedig 
meg is mondták: „Már nem a te beszédedért hiszünk, hanem mert magunk 
hallottuk és tudjuk, hogy valóban ő a világ üdvözítője.” ( Jn 4,40–42)

Irigylésre méltóak ennek a samáriai városnak a lakói. A megváltozott életű asszony bizony-
ságtétele után sokan jutottak hitre közülük. Ezek után magukhoz hívták Jézust, s ő a velük 
töltött két nap alatt igazolta hírét. A város lakóinak volt lehetőségük ellenőrizni az igazságot.

Ha mindennek komolyan utánagondolunk, kiderül, hogy az eset mégsem egyedi, Jézus 
mennybemenetele után is számtalanszor megismétlődött. A ma élő nemzedékeknek pon-
tosan ennyi lehetőségük van. Tulajdonképpen mindnyájan először mások szavára kezdtünk 
tudni és hinni valamit róla. Meggyőző szavakat hallottunk, melyeket az illető Jézust követő 
élete bizonyított. Váratlanul segített valaki, ám mosolygós természetességgel viszonzást nem 
várt, el sem fogadott. S hozzátette, rajta már sokan segítettek ugyanígy, s ő mindezt most 
csak továbbadta Jézus nevében. Akarva-akaratlanul megbántottunk valakit, aki nem ütött 
vissza, nem neheztelt, szelíden utasította vissza még a felajánlott elégtételt is. Róla szóló 
bizonyságtételek voltak ezek, s magára a Megváltó Krisztusra mutattak.

Aztán minden bizonyságtevő egyszer feleslegessé teszi önmagát. Csak elindított valamit, 
melyet maga Jézus folytatott. Ő pedig elfogadta hívásunkat, és meggyőzött. Mindig meggyő-
zi azt, aki őt marasztalja. Áldottak voltak életünk-hitünk közvetítői, szülők és nagyszülők, 
hitoktatók és lelkészek, saját hitét mégis mindenki a Jézussal való személyes kapcsolatban 
nyerte vagy nyerheti el. Jó volt, hogy többen imádkoztak hozzá értünk is, jó volt, hogy 
gyermekkorban énekeket, aranymondásokat tanultunk, s a konfirmáció során is rögzültek 
bennünk hitünknek drága igazságai. Ám senki nem üdvözülhet a nagyanyja hite által. Jé-
zus maga szólít meg az igehirdetésben, ő személyesen adja kegyelmét az úrvacsorában. Ő 
cselekszi, hogy egyszer elmondhatjuk – ha még nem mondtuk volna el –: most már tudom 
magam is, hogy valóban Jézus a világ üdvözítője. Az egész világé és az enyém is!

Uram!

Ó, én kegyelmes Jézusom,  Tedd hajlékoddá szívemet,
Édes megváltó Krisztusom,  Erősítsd gyenge hitemet,
Te vedd fel az én ügyemet,  Hogy el ne felejthesselek,
Tedd magadévá szívemet! Sőt örökké dicsérjelek!
 (EÉ 305,2–4)
Ó, kedves vendég, nálam szállj,  
Bűnömtől ne iszonyodjál; Ámen.
Emeld magadhoz hívedet,  
Jer, térj be, örök szeretet! 
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Június 9. Jézus mondta: „Egy ember nagy vacsorát készített, és sok vendéget hívott 
meg. A vacsora órájában elküldte a szolgáját, hogy mondja meg a meg-
hívottaknak: Jöjjetek, mert már minden készen van. De azok egytől egyig 
mentegetőzni kezdtek. Az első azt üzente neki: Földet vettem, kénytelen 
vagyok kimenni, hogy megnézzem. Kérlek, ments ki engem! A másik azt 
mondta: Öt iga ökröt vettem, megyek és kipróbálom. Kérlek, ments ki en-
gem! Megint egy másik azt mondta: Most nősültem, azért nem mehetek.” 
( Lk 14,16–20)

Harangszó hív zengőn és melegen. Gazdagokat elküldesz üresen,
Benne a Te hívásod hallhatom, de éhezőt-szomjazót sohasem.
s oltáraidnál megtalálhatom Terített asztallal vársz! Köszönöm.
fészkem, fáradt madárként, Istenem. (Túrmezei Erzsébet: Köszönöm)
[…]

A harangszó természetesen elsősorban a templomba hívogat, igehallgatásra, közös ének-
lésre, imádságra. Ám az ott hallottak már többre hívnak: az üdvösségre. Isten hív minket. 
Részévé akar válni hétköznapjainknak is, részesíteni a számunkra készített üdvösségben.

Erről a hívásról beszél Jézus. A gazdáról, aki nagy vacsorát készít vendégeinek. Minden 
meghívott egyszer már tudomásul vette a kitüntető meghívást. Amikor pedig a vacsora 
elkészült, ment is a hír: „minden készen van!” A vendégek viszont indulás helyett átlátszó 
kifogásokat fogalmaztak. Gyenge lábakon állnak ezek az elutasító mondatok. Az egyik 
szántóföldet vett, s most akarja megnézni. Vacsoraidőben? A másik kipróbálás nélkül már 
ki is fizette az ökröket? A harmadik talán az első meghívás óta házasodott meg, ám nyilván 
elvihette volna a feleségét is. Ez nem jutott az eszébe?

A kifogások mögött azonban már a gazdának, az Istennek szóló elutasítás rejtőzik. Hiszen 
éppen az ő ajándékai választanak el bennünket tőle. A mindennapi kenyeret adó termőföldet, 
a karunk erejét, értelmünk kifogyhatatlan ötleteit mind neki köszönhetjük! Ám ezek már 
régen a szívünkhöz nőttek, s éppen az Isten helyét foglalják el az életünkben! S éppen mi 
magunk lettünk önmagunk számára a legfontosabbak: csak az a jó, amit mi magunk vég-
zünk, s ezért nem hagyhatjuk ott a kertet vagy az üzletet, az irodát vagy a konyhát – másra, 
egy percre sem. Pedig azok, akik őt elutasítják, vesztesek!

Uram!
Nem szeretnélek véglegesen elutasítani téged. Megtapasztaltam már, hogy látástól vakulásig 
teszem a dolgomat, mégsem jutok előbbre. Kell a szünet, a csend, a pihenés! De legjobban 
templomod csendjére van szükségem, s arra, hogy ott te magad szólíts meg. Éhezem és 
szomjazom terített asztalodra! Ámen.

Zaszkaliczky Pal Ahitatos.indd   183Zaszkaliczky Pal Ahitatos.indd   183 2012.11.28.   11:27:132012.11.28.   11:27:13



184

Június 10. Jézus mondta: „Amikor visszatért a szolga, jelentette mindezt urának. A 
ház ura megharagudott, és ezt mondta a szolgájának: Menj ki gyorsan a 
város útjaira és utcáira, és hozd be ide a szegényeket, a nyomorékokat, a 
sántákat és a vakokat. A szolga aztán jelentette: Uram, megtörtént, amit 
parancsoltál, de még van hely. Akkor az úr ezt mondta a szolgájának: Menj 
el az utakra és a kerítésekhez, és kényszeríts bejönni mindenkit, hogy meg-
teljék a házam. Mert mondom nektek, hogy azok közül, akiket meghívtam, 
senki sem kóstolja meg a vacsorámat.” ( Lk 14,21–24)

A példázat első része szerint az emberek nemigen akarnak bejutni az Isten országába. Azt 
gondolják, Isten meg akarja fosztani őket az anyagiaktól, talán még a házastársuktól is. Sok 
évszázad félreértése ez. Isten azt akarja, hogy mindaz, ami az ő kezéből származik, ott, az 
ő közelében kapja meg értékét. Nem valók azok az életünk első helyére, az ő helyére. Isten 
nem szeretné, ha ajándékai fontosabbak lennének nála!

A hivatalosak elutasították az Isten meghívását. A vacsora azonban nem marad el, mert 
az Isten mások felé fordul. Megtörtént ez már Jézus földi élete során is. A kegyesek mesteri 
módon kerestek és találtak Jézusban kifogásokat, el is utasították őt. Jézus pedig tanítványokat 
gyűjtött maga köré a megvetett halászok és vámosok közül, szemére is vetette a hivatalo-
soknak: „…a vámszedők és a parázna nők megelőznek titeket az Isten országában.” ( Mt 21,31)

Isten mások felé fordul. Micsoda csapatból gyűjt: szegények és nyomorékok, sánták és 
vakok. A korabeli gondolkodás szerint: a bűnösök. Egyik sem méltó a hívásra, a gazdagon 
megterített fehér asztal mellé. Olyanok, akik tönkrementek, elitták vagyonukat, tönkretet-
ték egészségüket, eltékozolták Isten ajándékait. Aztán kivetette őket még családjuk is. Isten 
pedig nem nézi, honnan s hogyan jönnek. S éppen azért kell „kényszeríteni” őket, mert 
képtelenek elhinni, hogy ilyen előkelő meghívást kaptak.

Sokfelé a világon terjed Krisztus evangéliuma. Lepratelepeken, cigányfalvakban, börtönök 
lakói között, kábítószertől szabadultak közösségében. Különleges hívás és óriási felkészü-
lés kell a közöttük végzett szolgálathoz. Meg kell becsülnünk azokat, akik ezt vállalják. És 
testvérként fogadni azt, aki az ő hívásukra betér éppen a mi közösségünkbe, és mellénk ül 
az Isten terített asztalához!

Uram!
Ne engedd, hogy ítélkezzem és utálkozzam, ha messziről, nagyon mélyről érkezik mellém 
valaki országodban! Én sem születtem bele országodba, engem is te hívtál és fogadtál be. 
Senkinél nem vagyok méltóbb! Készíts fel annak elfogadására, hogy asztalodnál mindenki 
számára akad hely. Ámen.
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Június 11. Jézus mondta: „Jeruzsálem, Jeruzsálem, aki megölöd a prófétákat, és meg-
kövezed azokat, akik hozzád küldettek, hányszor akartam összegyűjteni 
gyermekeidet, ahogyan a tyúk szárnya alá gyűjti a csibéit, de ti nem akar-
tátok! Íme, elhagyottá lesz a ti házatok.” ( Mt 23,37)

Emlékszik még valaki kotlóstyúkra és csibékre? A kotlós ment elöl, és nyomában „gurultak” 
a néhány napos apróságok. Állandó kotyogással hívta őket anyjuk. Más hangon szólította 
őket, amikor ennivalót kapart ki nekik a talajból, másként figyelmeztetett a fejük felett 
keringő ellenségre. Olyankor begyűjtötte fiókáit szárnyai alá. Táplálékot és védelmet biz-
tosított övéinek.

Jézus Krisztusban az Isten ugyanezt kínálta fel népe számára: táplálékot és védelmet. Jöj-
jetek hát hozzám, higgyetek bennem, kövessetek engem! Sajnos, ezt a hívást nem hallották 
meg, vagy „csak” nem fogadták el. Nem akartak a felkínált kapcsolatban élni. Pedig az nem 
csupán alkalomszerű menedék, hanem életfeltétel lett volna számukra. Elutasíthatták, hi-
szen Isten meghagyta az embernek az ellenállás jogát, akarata ellenére senkit nem üdvözít.

Jézus panaszában nem csupán emberi fájdalma, hanem a visszautasított Isten indulata 
fogalmazódott meg. Nem ő volt az első, aki „a kapun kívül szenvedett” ( Zsid 13,12). Elizeus 
prófétát már a gyermekek is csúfolták (merték volna, ha nem hallottak volna az otthoniaktól 
vele kapcsolatban egyet s mást?), Jeremiást a város szennyvízgödrébe akarták belefojtani, 
majd börtön és kirekesztés volt a sorsa. Zakariást a templomban az áldozati oltár előtt ölték 
meg, Keresztelő Jánost lefejezték. Pedig ők valamennyien az Isten hozzájuk küldött követei 
voltak. A követek és Jézus elutasítása minden emberi vétkünk csúcsa. „Nem kell Jézus, mert 
beleszól az életünkbe!” – mondjuk sokszor, s olyanok vagyunk, mint a kiskamaszok. Ha 
szól valamiért a szülő, akkor az a baj, ha nem szól, akkor azt kérdezik: „Miért nem mondod, 
mit csináljak?!”

Az elutasításnak pedig súlyos következménye van: „…elhagyottá lesz a ti házatok.” Más 
szóval: Isten elhagyja a templomot. Nem akkor üres egy templom, ha nincsenek benne em-
berek. Akkor, ha maga az Isten hagyja üresen. Félelmetes jövőkép ez. Minden tolongásunk 
és serénykedésünk hiábavaló, ha ő távol marad. Ettől óvjon meg minket a Mindenható!

Uram!
Hányszor zártalak be téged templomodba! Jó volt veled ott találkoznom, mégis otthagytalak. 
Nem akartam, hogy hétköznapjaimnak része legyél! Bocsáss meg nekem! Formálj engem 
kedved szerint. Segíts, hogy örülni tudjak kegyelmednek! Ámen.
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Június 12. Jézus mondta: „Mert mondom nektek: nem láttok engem mostantól fogva 
mindaddig, amíg azt nem mondjátok: Áldott, aki az Úr nevében jön!” 
( Mt 23,39)

Mintha törvényszerű lenne, hogy a juhok elkódorognak a nyájtól, az elgurult drachmák 
miatt tűvé kell tenni a szobát, a fiak pedig rendre otthagyják az atyai házat. Mindnyá-
junknak ki kell próbálnunk magunkat, meg kell kóstolnunk, milyen az élet a szülők és az 
Isten nélkül. Igaz, önálló gondolkodásra, saját lábunkon való megállásra teremtett az Úr. 
És nem szegezte be az atyai ház kapuját! Nyitva hagyta befelé, de nyitva volt kifelé is. Az is 
tény, hogy elénk adta az áldás és az átok útját. Minél messzebb jutott valaki az utóbbin, az 
Istentől távolodó úton, annál nehezebb megállnia. Megfordulni és visszaindulni már nem 
is tudunk a magunk erejéből.

Az igénket megelőző szakasz Jézusnak Jeruzsálem felett elmondott panasza. Egyedül az 
ilyen határozott, kemény ige alkalmas arra, hogy megállítson, elgondolkoztasson bennün-
ket: jó úton járunk-e, van-e még egyáltalán lehetőségünk visszaindulni s megkeresni azt, 
akit ott hagytunk a templomban.

Jézus panasza, akkori és mai népe felett elmondott ítélete mögött – hála neki! – felcsil-
lan a reményteljes jövő lehetősége is. Urunk jöveteléről beszél. Arról, hogy lesznek, akik 
várják ezt a jövetelt, sőt ki is mondják: „Áldott, aki az Úr nevében jön!” Azok látni fogják őt, 
s találkozni is fognak vele.

Elpusztulnak, semmivé lesznek életünk biztosnak hitt bázisai: emberi kapcsolatok, 
szilárdnak látszó egzisztencia, divatos áramlatok. Eltűnnek, mintha sohasem lettek volna! 
Egyre-másra távolodnak, de az ajándékozó Jézus jön. Barátságát kínálja: „Félsz? Erősebb 
vagyok ellenfeleidnél! Fázol? Védettséget, fészekmeleget kínálok!” Aki jön, áldott!

A közösséget teremtő és ajándékozó Jézus jön. Ő hívja és egybegyűjti Isten minden 
szétszóródott gyermekét az egész földön ( Jn 11,52). Közösségbe, nyájba terelgeti az övéit, 
mert nagyon jól tudja, hogy együtt mindig több lehetőségünk van a megmaradásra. Amíg 
támogatom a másikat, magam is erősödöm. Amikor tanítom a másikat Jézus ismeretére és 
szeretetére, előttem is egyre nagyobb lesz ő.

Hívogató és összegyűjtő szeretetére tanuljuk meg hálából kimondani: Áldott vagy, Urunk, 
aki jössz! Jöjj, és maradj nálunk!

Uram!

Többet kívánok röpke szavadnál:
Mint tanítványid között lakoztál
Otthonos, meghitt, szent közösségben,
Jöjj, ne vendégnek, de maradj velem!
(EÉ 121,3)

Ámen.
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Június 13. A sokaságból azok, akik hallották ezt az igét, ezt mondták: „Valóban ez 
a próféta.” Mások így szóltak: „A Krisztus ez.” Többen pedig ezt mondták 
rá: „Csak nem Galileából jön el a Krisztus? Nem az Írás mondta-e, hogy 
Dávid magvából és Betlehemből, abból a faluból, ahol Dávid élt, jön el a 
Krisztus?” Ellentét támadt tehát miatta a sokaságban: némelyek közülük 
el akarták fogni, de senki sem vetette rá a kezét. ( Jn 7,40–44)

Sokszor lehet hallani azt a véleményt: könnyű volt hinniük Jézusban azoknak a kortár-
saknak, akik látták csodáit, hallották igehirdetését, és szemtanúi voltak csodáinak. A fenti 
mondatok – és még sok hasonló – azt bizonyítják, hogy Jézus elfogadása azok körében sem 
volt egyértelmű, akik személyesen találkoztak vele. Egyesek lelkesen és azonnal „a” prófé-
tának kiáltották ki, Messiásnak nevezték. Mások viszont kifogásokat emlegettek, haraggal a 
szívükben utasították el, és készek voltak arra is, hogy elfogják, és a hatóság elé hurcolják.

Jézus mai elutasítói között vannak olyanok, akik saját elképzelésük beteljesítőjét várták 
benne: „Nekem olyan Messiás kell, aki kenyeret oszt, legyőzi ellenségeimet, gondosan 
vigyázz az egészségemre. S ugyanakkor ne akarjon engem megváltoztatni, hiszen én úgy 
vagyok jó, ahogyan vagyok, meg vagyok magammal elégedve!” Jézus sem akkor, sem ma 
nem igazol ilyen elvárásokat.

Elutasítják Jézust azok a hatalmasok, akik Jézusban riválist látnak. Ők a lelkeken is ural-
kodni akarnak. Nagyon jól tudják, hogy Jézus követői csak addig hűséges alattvalók, amíg 
parancsaik nem ütköznek hitbeli vagy lelkiismereti aggályokba. Azon túl „Istennek kell 
inkább engedelmeskednünk, mint az embereknek” ( ApCsel 5,29). Addig a felsőbbség iránti 
tisztelettel végzik a dolgukat, de csak azt adják a császárnak, ami a császáré, s mindazt, ami 
az Istené, az Istennek adják. Pedig ez a magatartás sohasem volt veszélytelen.

A fent idézett vitában megszólalt a sokaságban meghúzódó Nikodémus is, aki korábban 
már járt Jézusnál. Csitította a vitatkozókat anélkül, hogy színt vallott volna: „Elítéli-e az 
embert a mi törvényünk, míg ki nem hallgatták […]?” ( Jn 7,51) Kérdésével kínos helyzetbe 
került. Csak annyi derült ki róla, hogy szíve már Jézushoz húzta, de ezt nem merte nyíltan 
megvallani. Megszégyenült. Bizony türelmesnek kell lennie Urunknak pislákoló hitünk 
miatt. S várnia kell arra is, hogy ne másokhoz, ne is a hatalomhoz igazítsuk hitünk meg-
vallását! Vallanunk kell: Jézus a Krisztus, az én Megváltóm!

Uram!
Segíts meg, Uram, hogy egyre jobban megismerjelek mint drága Megváltómat. Segíts meg, 
Megváltóm, hogy a beléd vetett hitemet bátran meg merjem vallani alkalmas és alkalmatlan 
időben is! Ámen.
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Június 14. [A názáretiek] mindnyájan egyetértettek [Jézussal], majd elcsodálkoztak 
azon, hogy a kegyelem igéit hirdeti, és azt kérdezgették: „Nemde a József 
fia ez?” Ő pedig így szólt hozzájuk: „Biztosan azt a közmondást mondjátok 
rám: Orvos, gyógyítsd meg magadat! Amiről hallottuk, hogy megtörtént 
Kapernaumban, tedd meg itt is, a saját hazádban.” Majd így folytatta: 
„Bizony, mondom néktek, hogy egyetlen próféta sem kedves a maga hazá-
jában.” ( Lk 4,22–23)

Számos ószövetségi prófétát azért utasított el Isten népe, mert kemény szavakkal hirdették 
az Úr ítéletét. Jeremiás könyvtekercsét Jójákim király elégette, neki magának menekülnie 
kellett ( Jer 36), akárcsak Illésnek ( 1Kir 19). Az önmagára és tetteire büszke ember elutasít 
minden kritikát akkor is, ha az Isten küldötte hirdeti meg.

A názáreti zsinagógában – érdekes módon – nem az ítélet szava miatt, hanem a kegye-
lem igéjének meghirdetése után kerültek szembe a hallgatók Jézussal. Lehetséges, hogy ez 
is összefügg az emberi büszkeséggel: „Nekem semmi nem kell ingyen. Én meg tudok és 
meg is akarok fizetni mindent! Senkinek sem leszek adósa, még az Úristennek sem!” Pedig 
mennyi mindent kaptunk már az Istentől, az életünket és a családunkat, egészségünket és 
értelmünket, s mindezt ingyen, ha úgy tetszik, előlegbe. Mindezért hálával és dicsérettel 
tartozunk, de letörleszteni soha nem tudjuk! Annál is inkább, mert vétkeinkkel és mu-
lasztásainkkal csak gyarapítjuk az adósságunkat. S éppen ezért hirdette meg ott, a názáreti 
zsinagógában Jézus a kegyelem esztendejét: az evangélium hirdetését a szegények között, a 
foglyok szabadulását, a vakok meggyógyítását. Mire ők, akik magukat igaznak és szabadnak 
vallották, visszautasították ezt: „Nekünk ne hirdess kegyelmet, nem szorulunk rá. Ha már 
tenni akarsz valamit, tegyél csodát, amilyet Kapernaumban tettél!”

Jézus viszont Názáretben nem tett csodát. Pedig ismerték őt gyermeksége idejéből. Ro-
konai is éltek ott. A názáretiek azonban feltételeket szabtak neki. Ezt Jézus nem vállalta. Ő 
nagyon jól tudta, hogy csodából nem születik hit. A kegyelem igéjének hirdetése nyomán 
azonban igen. S a hitre ébredt ember előbb-utóbb átéli: „tenyerén hordoz az Isten!” Ez a hit 
ajándék. Isten akkor s annak nyújtja, akinek akarja. Nem lehet követelni!

A názáretiek a vita végén kiűzték Jézust a városból, szakadékba akarták letaszítani. De 
nem sikerült nekik, s Jézus eltávozott onnan. Csak későn tudhatták meg: az elutasításnak 
ők voltak a vesztesei!

Uram!
Ne engedd, hogy visszautasítsam bíráló szavad, ne engedd, hogy hátat fordítsak neked. 
Ments meg attól, hogy büszkeségből vagy igaz voltomról való meggyőződésből tiltakozzam 
kegyelmeddel szemben! Ámen.
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Június 15. A vámszedők és a bűnösök mindnyájan igyekeztek Jézushoz, hogy hallgassák 
őt. A farizeusok és az írástudók pedig így zúgolódtak: „Ez bűnösöket fogad 
magához, és együtt eszik velük.” ( Lk 15,1–2)

A farizeusok kiemelkedően kegyes, zárt csoportot alkotó férfiak voltak, akik fontosnak tar-
tották Isten törvényének ismeretét és betöltését. Igaz, könnyen meg is találták a kibúvót a 
törvény rendelkezései között. Talán ebből ered az, hogy ma a farizeus szó képmutatót jelent. 
A kiművelt írástudók pedig rendszeresen tanulmányozták és magyarázták a törvényt. Mint 
rabbik, mindenféle szinten oktatók voltak, bíróként is működtek a törvényszékeken. Mind-
két csoport tagjai kezdettől fogva nemcsak elzárkóztak Jézustól, de ádáz ellenfelei is voltak.

Elzárkózásuk egyik oka éppen az volt, hogy Jézus magához vonzotta a kirekesztetteket. Ők 
pedig rájuk mutattak, mondván: „Jézus, ha te hozzájuk tartozol, nem tartozhatsz hozzánk!”

A farizeusok és az írástudók, a korszak kegyesei kirekesztők voltak. Másokon ítélkeztek, 
kortársaik egy részét kiselejtezték. „Hadd hulljon a férgese!” – mondták, vagy legalábbis 
gondolták. Megmerevítették a jó és a rossz emberek közötti határt, s egyszer és mindenkorra 
lezárták. S tették ezt Isten nevében. Az viszont nem jutott az eszükbe, hogy erre senkitől, 
főleg az Istentől nem kaptak felhatalmazást. Milyen más Jézus! A „kegyetlen kegyesekkel” 
szemben nála még mindenki számára van lehetőség. Talán éppen ezt érezték meg a kirekesz-
tettek: A Mesternél szó sincs selejtezésről! Ellenkezőleg: „jöjjetek énhozzám mindnyájan!” 
– hallották Jézustól.

A farizeusok és az írástudók állandóan mérlegeltek, folyton összehasonlították magukat 
másokkal. S mert a mérleg nyelve feléjük billen, meg vannak elégedve – önmagukkal. Ők 
az önelégült emberek. Eszükbe sem jut, hogy mindezért az Istent dicsérjék. Az sem, hogy 
segítsenek azokon, akik lemaradtak hozzájuk képest. Jézus pedig azért jött, hogy megkeresse 
és befogadja a bűnöst, a gyengét és az elveszettet.

Mindezen felül a kegyesek még elégedetlenkednek is Jézussal. Elvárnák tőle, hogy a 
bűnösöknek feltételeket szabjon: változzatok meg, akkor befogadlak titeket. Ilyen a meg-
térés az ő fogalmaik szerint. Jézus viszont azzal nyeri meg minden kor bűnöseit, hogy úgy 
fogadja el őket, amilyenek. Nem szab feltételeket, annak örül, ha a bozótban megtalálja a 
századik juhot, s a felsepert ház porában az elgurult drachmát. Ragadjon ránk az ő öröme!

Uram!

Elfogadtál és elhívtál, élő Jézus, Mesterünk.
Kegyelem, hogy veled járó tanítványok lehetünk.
(EÉ 475,1)

Ámen.
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Június 16. [Jézus] erre ezt a példázatot mondta nekik: „Ha valakinek közületek száz juha 
van, és elveszít közülük egyet, vajon nem hagyja-e ott a kilencvenkilencet a 
pusztában, és nem megy-e addig az elveszett után, amíg meg nem találja? És 
ha megtalálta, felveszi a vállára örömében, hazamegy, összehívja a barátait 
és szomszédait, majd így szól hozzájuk: Örüljetek velem, mert megtaláltam 
az elveszett juhomat. Mondom nektek, hogy ugyanígy nagyobb öröm lesz 
a mennyben egyetlen megtérő bűnösön, mint kilencvenkilenc igaz miatt, 
akinek nincs szüksége megtérésre.” ( Lk 15,3–7)

A keresésről, megtalálásról és hazatérésről szóló jézusi példázatok közül ez az első, az „elve-
szett”, de talán inkább a megtalált juhról szóló példázat. A farizeusokat és az írástudókat Jézus 
meglepő módon szembesíti ellentmondásaikkal. Másként gondolkodnak ők az emberekről, 
mint például juhaikról. A rossz úton járó emberről könnyen lemondanak. Egyetlen hiányzó 
bárány miatt pedig képesek azonnal útra kelni, s ha szükséges, Júdea köves, szakadékos vidé-
kén még épségüket is kockáztatni. Hát nem fontosabb egy ember sorsa, Isten közelében való 
megmaradása, mint egy bárány? Persze a bárány a száz juhból álló nyáj része, tulajdon. Az 
emberrel kapcsolatban pedig szívesen visszakérdez Káinhoz hasonlóan még a legkegyesebb 
is: „Talán őrzője vagyok én a testvéremnek?” ( 1Móz 4,9)

A mai modern gazdálkodás ismeri a veszteség fogalmát. Minden árucikk szállítás és tárolás 
közben veszít a súlyából. A gabonamag egy része éppen az aratás közben pereg ki a kalász-
ból a földre. Elképzelhető, hogy egy mai juhos gazda azt mondja: „Egy bárányom elveszett, 
de kilencvenkilenc megmaradt! Ennyit ki lehet bírni!” Vagy barátja tanácsolná: „Egyetlen 
tekergő miatt ne kockáztass! Nem érdemli meg! Térj napirendre a veszteséged felett!”

Hála Jézusnak, ő másként gondolkodik! Szeretete kereső szeretet. Nincs az embervilágnak 
olyan zuga, ahol ő ne kutakodna, ahonnan ő ne mentené azt, aki segítségül hívja. Össze 
akarja szedni mindazokat, akik nyájához tartoznak. Fáj neki, ha azt látja, hiányzik valaki az 
Isten népéből. El is indul az elveszett után. Kiszabadítja a bozótból, utánamegy a szakadékba. 
Magától értődően kockáztatja épségét. S nem szabad elfelejtenünk: valamikor mindegyikünk 
éppen a századik juh volt! A megtalált századiknak pedig örülnek a mennyben! Meg kell 
tanulnunk együtt örülni a mennyeiekkel! S persze azt is, hogy nem szabad lemondanunk 
arról, akiről Jézus még nem mondott le. Mindenki az övé, az is, aki még nem tud erről!

Uram!
Ne engedd, hogy elfelejtsem, engem is te találtál meg, nekem is örülni tudtál. Pedig elveszett 
voltam. Ne engedd, hogy könnyen lemondjak elveszett társaimról. Találd meg őket is! Ámen.
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Június 17. Egy farizeus arra kérte [Jézust], hogy egyék vele. Be is ment a farizeus házába, 
és asztalhoz telepedett. Egy bűnös asszony pedig, aki abban a városban élt, 
megtudta, […] kenetet hozott egy alabástromtartóban. Megállt mögötte 
a lábánál sírva, és könnyeivel kezdte öntözni a lábát, és hajával törölte 
meg; csókolgatta a lábát, és megkente kenettel. Amikor pedig látta ezt az a 
farizeus, aki meghívta őt, ezt mondta magában: „Ha ő volna ama próféta, 
tudná, ki ez, és tudná, hogy ez az asszony, aki hozzáér: bűnös.” ( Lk 7,36–39)

Gazdag farizeus vendégségbe hívta meg Jézust. A vendégek nem ülnek, hanem könyökükön 
támaszkodva „fekszik körül” a terített asztalt. A ház ajtaja nyitva, s így tud beóvakodni egy 
asszony, egy rosszhírű nő, akit Jézus már megszabadított kellemetlen régi életétől. Annyira 
hálás szabadítójának, hogy könnyei potyognak Jézus lábára. Zavarában kibontott hajával 
törli le azokat, majd a magával hozott drága kenettel meg is keni Mestere lábát. Számunkra 
nyilván szokatlan a hála ilyen kifejezése, a vendéglátó farizeus is megbotránkozik rajta. Illetve 
inkább Jézuson: „Ha próféta lenne, tudná, ki ez a nő, nem is engedné, hogy hozzáérjen!”

A házigazda azt sem érti, hogyan lehet bárki is hálás. Büszke és önérzetes ember ő, nem 
tanult meg, nem is tud hálás lenni senkinek.

„Nekem jár!” – mondja az elkényeztetett kamasz vagy fiatal, aki mindig mindent azonnal 
megkapott. „S ha már apám-anyám világra hozott, ugráljon is körül, amíg csak mozogni tud. 
De mindenki mástól is jár a megbecsülés és a tisztelet. A másik lépjen hátra, ha én belépek 
valahová! Csak hódolat illet, nem bírálat!”

Simon, a farizeus is így gondolkodhatott: „Nekem jár az Úristen minden áldása, a hosszú 
és boldog élet, az egészség és a bőséges jövedelem. Törvénytisztelő farizeus vagyok, alamizs-
nát is adok rendszeresen. Jézust is meghívtam, az asztalomnál evett, Igaz, nem becsültem 
meg eléggé, de hát éreznie kell, hogy van nála fontosabb vendég is. Egy-két apróságot pedig 
igazán elnézhet az Isten!”

Honnan gondolja minden magát igaznak tartó farizeus, hogy életünk megítélésénél 
egy kétserpenyős (konyhai vagy patikai) mérleget használ Isten, a minden élők Bírája? Az 
egyik serpenyőre kerülnének jótetteink, a másikra a vétkeink. S ki szabná meg, hány igaz 
mondat kell egy-egy hazugság kiegyenlítéséhez, s hány embert kellene segítenünk, mert 
egyet eltaszítottunk? Az Úristen azonban nem szatócs, nem is patikus. A másik serpenyőn 
csak az van, amit az Isten maga helyezett bele, a bűntelen Jézus áldozata.

Uram!
Taníts meg hálásnak lennem, mert bűneim mérlegén a másik serpenyőben ott van áldozatod 
és szereteted. Ebből fakad bűneim bocsánata, békességem és örök életem. Hála érte! Ámen.

Zaszkaliczky Pal Ahitatos.indd   191Zaszkaliczky Pal Ahitatos.indd   191 2012.11.28.   11:27:132012.11.28.   11:27:13



192

Június 18. Ekkor megszólalt Jézus, és ezt mondta neki: „Simon, van valami mon-
danivalóm neked.” Ő pedig így szólt: „Mester, mondd!” Erre ezt mondta 
Jézus: „Egy hitelezőnek volt két adósa: az egyik ötszáz dénárral tartozott 
neki, a másik ötvennel. Mivel nem volt miből megadniuk, mind a kettőnek 
elengedte. Közülük vajon melyikük szereti őt jobban?” Simon így válaszolt: 
„Úgy gondolom, hogy az, akinek többet engedett el.” Ő pedig ezt mondta 
neki: „Helyesen ítéltél […].” ( Lk 7,40–43)

Jézus jól tudta, mit forgat fejében vendéglátója, Simon farizeus. Beszélgetésükből az is kide-
rül, azt is tudja, kicsoda a háláját különös módon kifejező asszony. A két adósról szóló rövid 
példázata szerint pedig mindnyájan adósai vagyunk a kegyelmes Istennek. A különbség 
csak az adósságunk mértékében van. Ha pedig – méltatlanul és érdemtelenül – hitelezőnk, 
az Úristen elengedi adósságunkat, akkor már nincs is különbség, mindnyájan egyformán 
megsegített adósok vagyunk.

A szélsőséges „nekem jár” alapállás helyett egy másik, sokkal megalapozottabb és hitele-
sebb tételt kell megtanulnunk: „minden kegyelem!” Ez a mondat az Isten útján járó ember 
hálájának motorja. Nem több és nem kevesebb: hitvallásunk.

Üres tenyerű és védtelen, másokra szoruló kis csecsemőként jöttünk a világra. Évek 
hosszú során át napról napra vettek körül szüleink a szükséges gondoskodással, imádságos 
légkörrel. Felneveltek, iskoláztattak, felnőttként bocsátottak utunkra… Ki tudtuk fizetni, 
meg tudjuk-e valaha is hálálni mindazt, amit tőlük kaptunk?

Hozzájuk képest nagyságrendileg nagyobb hitelezőnk az Úristen. Vele szemben még 
inkább fizetésképtelen adósok vagyunk. Életünket, testünket, lelkünket, érzékeinket és 
tehetségeinket ugyan mivel is fizethetnénk meg? Még részlettörlesztésre is képtelenek 
vagyunk. Mit adhatnánk neki, amit nem tőle kaptunk? S mit adhatnánk váltságul csupán 
puszta életünkért is?

Minden kegyelem! Ádám és Éva vétke óta az Éden zárva volt előttünk. Jézus halálával 
nemcsak a templom kárpitja hasadt ketté, de a Golgotán szerzett bűnbocsánat kinyitotta 
minden bűnbánó előtt a kegyelem kapuját is. Ezért fogalmaz így konfirmációi hitvallásunk: 
„Hálát adok Istennek, az én Teremtőmnek, hogy engem a keresztség által gyermekévé foga-
dott. Hiszem, hogy Jézus Krisztus az én Uram és Megváltóm, aki nekem is bűnbocsánatot 
szerzett a kereszten […].”

Uram!

Hála, hogy örök irgalmadnak nincsen határa, Istenem.
Hála, hogy szívem hálát adhat ma és szüntelen.
(M. G. Schneider – Túrmezei Erzsébet: Hála)

Ámen.
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Június 19. [A fiatalabb fiú] útra kelve el is ment az apjához. Még távol volt, amikor 
apja meglátta őt, megszánta, elébe futott, nyakába borult, és megcsókolta 
őt. A fiú ekkor így szólt hozzá: Atyám, vétkeztem az ég ellen és teellened, és 
nem vagyok méltó arra, hogy fiadnak nevezzenek. Az apa viszont ezt mondta 
a szolgáinak. Hozzátok ki hamar a legszebb ruhát, és adjátok reá, húzzatok 
gyűrűt a kezére, és sarut a lábára! Aztán […] együnk és vigadjunk, mert ez 
az én fiam meghalt és feltámadott, elveszett és megtaláltatott. ( Lk 15,20–24)

Jézus mesterien formált, talán a legtöbbször idézett és magyarázott példázata a tékozló 
fiúról szól. Talán jobb lenne így neveznünk: ez a példázat az atya szeretetéről szól. Még 
pontosabban: a mennyei Atya sokszor érthetetlen, feltétlen megbocsátást ajándékozó, soha 
meg nem hálálható szeretetéről.

Bizony, az atyának van mit megbocsátania. A fiú szokatlan módon már az ő életében 
kikérte az örökséget. Talán még búcsút sem intett, csak távozott. A vagyonnal nem akart új, 
önálló vállalkozásba kezdeni, kénye-kedve szerint élt vele. Addig tékozolta, amíg tartott. S 
bár erről nem szól Jézus, elképzelhető, hogy „onnan, a messze földről” érkeztek hírek is a 
fiúról: elfogyott a pénze, elfogytak a barátai is. Mélyszegénységbe süllyedt. Disznópásztornak 
kellett állnia, tisztátalan állatokat kellett őriznie – a pogányok között.

Aztán egyszer csak a távolban feltűnt egy fáradt vándor. Nem úgy érkezett, ahogyan elin-
dult. Hová lett a tele szekér, arcáról a fölényes mosoly?! A szívében élt még az atyai ház emléke, 
s egy parányi remény: jobb lesz otthon, megelégszik az utolsó kisbéres helyével is. Ajkán ott 
volt az előre megfogalmazott bocsánatkérés: „Atyám, vétkeztem az ég ellen és teellened…”

Nem is kellett elvánszorognia a kapuig, elébe szaladt az Atya. S alig kezdte elmondani 
kérését, már hangzott is a válasz: „Hozzátok a ruhát, a sarut és a gyűrűt! Készítsétek a bőséges 
lakomát! Feltámadt a meghalt fiam, hazatért az elveszett!”

Jézusnak ez a példázata megmutatja Atyánk szívének belsejét, más szóval átvilágítja. Az 
elveszett, a világ végére elbujdosott ember is az övé, visszavárja. S ha kétségünk lenne is 
kegyelméről, s ha „a szívünk elítél, Isten mégis nagyobb a mi szívünknél” ( 1Jn 3,20).

Így szól atyjához – Scholz László éneke szerint – a visszafogadott fiú:

Nagyobb a szíved, mint a vétkem,
Mint ennen keblemen a vád.
Kivet mindenki szomjan-étlen,
Te vagy most egyetlen barát.
Magam utálom, más kerül,
Te szeretsz híven egyedül.

Uram!
Messziről érkeztem vissza. Ölelésed mégis erős, csókod és bocsánatod édes. Te mondtad, 
hazaértem, feltámadtam. Szeretném ezt hinni mindhalálig! Történjen minden akaratod 
szerint! Ámen.
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Június 20. [Az idősebb fiú] ezt mondta az apjának: Látod, hány esztendeje szolgálok 
neked, soha nem szegtem meg parancsodat, és te sohasem adtál nekem 
még egy kecskegidát sem, hogy mulathassak barátaimmal. Amikor pedig 
megjött ez a fiad, aki parázna nőkkel tékozolta el vagyonodat, levágattad 
neki a hízott borjút. Ő azonban ezt mondta neki: Fiam, te mindig velem 
vagy, és mindenem a tied. Vigadnod és örülnöd kellene, hogy ez a te testvéred 
meghalt és feltámadott, elveszett és megtaláltatott. ( Lk 15,29–32)

Az atya idősebb fia születésétől fogva mindig otthon élt. Ám – úgy tűnik – az atyai ház 
mégsem volt igazi otthona. Hűségesen szolgálta atyját, de gondolkodását és szeretetét nem 
követte. Nem is értette.

Elszakadt testvérétől is. Nem érdekelte sorsa, nem is várta haza. A kósza híreket meg-
hallotta, meg is toldotta. Szerinte az öccse megérdemelte, hogy koldusbotra jutott. Maga 
kereste sorsát, nem érdemli meg, hogy segítsenek rajta!

Az atya szeretetén pedig mélységesen felháborodott. Úgy fogalmaz, mintha atyját féltené 
az igazságtalanságtól: én szolgálok neked, parancsaidat nem szegtem meg, ő pedig vagyo-
nodat tékozolta el. Hát ilyen hamar elfelejted sérelmeidet? Képes voltál visszafogadni őt, 
abba a családba, melynek oszlopa vagyok?! Én mindenért megszolgáltam, a tékozlót pedig 
visszafogadtad!

Aki így gondolkodik, nem érti az Isten országának nyitott ajtaját. Miért áll szóba Jézus 
a megvetett vámszedőkkel, a parázna asszonyokkal, az ellenséges samáriaiakkal? Hogyan 
tartozhat egyetlen egyházba, a Krisztus-testbe egymás mellett az egykori izraelita és a po-
gányból lett keresztyén? Sokszor kellett megtanulnia Isten népének az „idősebb fiú” leckéjét, 
és megértenie az Istent. Aki messze útról érkezett, az mindjárt tudta, hogy az üdvösség nem 
érdem, az örökkévaló atyai ház – kegyelem. Aki belül volt, annak pedig meg kell tanulnia 
az Isten szemével nézni a világot, és reálisan látni önmagát is.

Az Atya pedig nem szűnik kérlelni azokat, akik az „idősebb fiú” csoportjába tartoznak: 
„Ezen az ajtón engedtem be az élet labirintusaiban bóklászókat, a hatalomhoz igazodókat 
és a gyáva megfutamodottakat. Te, aki mindig itthon voltál, nem tőlem, csak a gondolko-
dásomtól szakadtál el. Ez is tékozlás! Ezen az ajtón hívlak téged is!” Vigyázzunk! Aki nem 
tud együtt örülni az Istennel, kirekesztheti magát az örök örömből is!

Uram!
Bocsáss meg, ha azt vártam tőled, hogy válassz köztem és a testvérem között. Ha úgy gon-
dolkodtam, hogy bármelyik gyermeked nekem nem testvérem! Segíts megértenem, hogy ha 
valakit visszafogadsz, azt nekem is visszaadod – testvérnek. Add szívembe személyválogatást 
nem ismerő szereteted! Ámen.
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Június 21. Ekkor odavezettek az írástudók és a farizeusok egy asszonyt, akit házas-
ságtörésen értek, középre állították, és így szóltak Jézushoz: „Mester, ezt az 
asszonyt házasságtörés közben tetten érték. Mózes azt parancsolta nekünk 
a törvényben, hogy kövezzük meg az ilyeneket. Hát te mit mondasz?” Ezt 
azért mondták, hogy próbára tegyék, és legyen mivel vádolniuk őt. Jézus 
pedig lehajolt, és ujjával írt a földre. Amikor továbbra is faggatták, felegye-
nesedett, és ezt mondta nekik: „Aki bűntelen közületek, az vessen rá először 
követ.” […] Azok pedig ezt hallva, egymás után kimentek, kezdve a véneken, 
és egyedül ő meg az asszony maradt ott a középen. ( Jn 8,3–9)

A mózesi törvény szerint: „Ha valaki férjes asszonnyal paráználkodik, […] halállal lakoljon a 
parázna férfi és a parázna nő.” ( 3Móz 20,10) Ebben a történetben az erkölcs őrei, köztük az 
írástudók és a farizeusok csak az asszonyt cipelték oda a templomban tartózkodó Jézus elé. Ő 
biztosan nem szól a törvény ellen – gondolták, s így jámbornak tűnő kérdésük csapdájából 
nem tud kiszabadulni a Mester.

Jézus először nem szólt. Ujjával írt a földre. Sohasem tudjuk meg, mit írhatott! Talán ezt: 
„hol van a férfi?” Amikor a hosszú csend után feltekintett, tekintetéből a vádolók kiolvas-
hatták, hogy a futni hagyott férfit megtalálta – bennük! Egyetlen mondata – „Aki bűntelen 
közületek, az vessen rá először követ” – hangozhatott keményen vagy haragosan, de még 
nagyon csendesen is telibe talált. A férfiak egymás után elkullogtak.

Jézus egyáltalán nem védte a házasságtörést, hanem a kettős erkölcsben élő férfiakkal 
szemben a kiszolgáltatott nőt. Milyen könnyen adtak az írástudók és a farizeusok válólevelet 
öregedő feleségüknek, hogy hamarosan új házasságot köthessenek egy fiatalabbal. Erre 
csak férfinak volt joga, asszonynak nem! Ugyancsak férfijog volt a hosszú utazás közben 
köthető egynapos házasság, a rabszolganők ágyasként való tartása. S ilyen életvitel mellett 
törvénytisztelőnek látszani, a vétkes férfit felmenteni és halált csak az asszonyra követelni 
égbekiáltó igazságtalanság!

Az erősek módszere ez. Az erős letagadja az elkövetett vétket, bagatellizálja és megmagya-
rázza saját botlását. Közben pedig akadálytalanul vádolja a gyengét. Úgy teszi ezt, mintha 
magától az Istentől kapott volna felhatalmazást. Jézus figyelmeztet minket: aki észreveszi 
a másik életének botlásait, először nézzen körbe saját portáján. Nézzen tükörbe! Különben 
szégyenszemre kell elkullognia!

Uram!
Jaj nekem, ha mások felett elmondott vádbeszédeimet magam ellen fordítod! Jaj nekem, ha 
úgy ítélsz felettem, ahogyan én ítélem meg felebarátaimat! Könyörülj rajtuk és könyörülj 
rajtam! Ámen.
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Június 22. Mikor pedig Jézus felegyenesedett, és senkit sem látott az asszonyon kívül, így 
szólt hozzá: „Hol vannak a vádlóid? Senki sem ítélt el téged?” Ő így felelt: 
„Senki, Uram.” Jézus pedig ezt mondta neki: „Én sem ítéllek el téged, menj 
el, és mostantól fogva többé ne vétkezz!” ( Jn 8,10–11)

Ketten maradtak „ott a középen” – a templom közepén, a halálra rémült vétkes asszony és 
Jézus. Kézenfekvő lett volna, hogy Jézus átvegye a vádló szerepét: „Én megmentettelek, pedig 
halálra méltó vagy!” Tudta azt az asszony magától is, Jézus pedig nem vádló. Tisztában van 
tetteink súlyával, mégis arról biztosította a vele vitázókat: „Ne gondoljátok, hogy én foglak 
vádolni benneteket az Atyánál. Van, aki vádol titeket: Mózes […].” ( Jn 5,45) Az önmagát jól 
ismerő embert a törvény és a saját szíve vádolja ( 1Jn 3,20), ebből jó esetben őszinte bűn-
bánat fakadhat s az Isten kegyelméhez való menekülés. Aztán a sátán, a személyes gonosz 
vádolja még azokat is, akiket ő maga csábított a bűnre. Ennek ellenére „a mi Istenünk előtt 
éjjel és nappal vádolja őket” ( Jel 12,10), s csak az utolsó időben fog levettetni a mennyből 
( Jel 12,9). Jézus nem vádol, ő nem ügyész!

De nem is védőügyvéd ő. Nem akarja mindenáron „kimosni” bűnéből a bűnöst. Nem 
akarja megmagyarázni, de a másikra – például a gyalázatos csábítóra – sem engedi áthárítani 
a tettet. Tudja, hogy Ádámtól és Évától örököltük ezt is. Isten előtt Ádám Évára, Éva a kígyóra 
hárította át hitetlenségük és engedetlenségük vétkét. Még a slágerszöveg is az áthárításra 
késztet, amikor harsogja: „Mások vittek rossz utakra engem, a mások bűne az én hibám!”

Jézus az igaz bíró. Nem veszi figyelembe a férfiak vádaskodását, de „mentő körülményeket” 
sem. „…menj el, és … többé ne vétkezz!” – mondja az asszonynak. Ez az ingyen való kegyelem. 
Az a Jézus ajándékozza, akinek erre egyedül joga van. Az a Jézus, aki meghalt bűneinkért, 
ennek az asszonynak a bűnéért is. Pedig őt talán még a vétekre csábító férfi sem vette egé-
szen emberszámba, de az őt templomba cipelő és rá halált követelő férfiak bizonyosan nem.

Jézus tanítványai mind férfiak voltak, de követői között sok asszony volt, többet ismerünk 
név szerint is. Minden nő felé figyelmes és ajándékozó szeretettel fordult. Megbecsülte a 
gyermekeket nevelő édesanyákat. A kor szokása ellenére szóba állt az asszonyokkal, emberi 
méltósággal ajándékozta meg őket, egyenlővé téve őket a férfiakkal. A bűn szintjén is, a 
kegyelem szintjén is!

Uram!
Jó tudnom, hogy benned egyek vagyunk, nők és férfiak. Egyikünk is, másikunk is kegyel-
medre szorul, s egyiknek is, másiknak is te adsz bocsánatot, örökké tartó kegyelmet, ingyen. 
Hála érte! Ámen.
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Június 23. Jézus mondta: „Legyetek irgalmasok, amint Atyátok is irgalmas. Ne ítél-
jetek, és nem ítéltettek. Ne kárhoztassatok, és nem lesz kárhoztatásotok. 
Bocsássatok meg, és nektek is megbocsáttatik. Adjatok, és adatik nektek: 
jó, megnyomott, megrázott, megtetézett mértékkel adnak öletekbe. Mert 
amilyen mértékkel ti mértek, olyan mértékkel mérnek viszonzásul nektek.” 
( Lk 6,36–38)

Elvárásokkal kezdődnek napjaink. Arra számítunk, hogy házastársunk mosolyogva ébreszt, 
ismerőseink kedvesen köszöntenek az utcán, s a reggeli zsúfoltság ellenére a fiatalabbak ud-
variasan helyet adnak a buszon. Ha mindenki udvarias, mi is azok leszünk, ha ki-ki megadja 
a kellő tiszteletet, mi sem fogunk fukarkodni. Ahogyan velünk bánnak, úgy bánunk mi is 
másokkal. Mindez azonban csak a semminél több!

Jézus sokkal többet vár övéitől. Állítja, hogy az éjszakai pihenés után a felkelő nap suga-
raival vagy a szükséges áztató esővel irgalmas Atyánk már ránk köszöntött. Őt nem tudjuk 
megelőzni. A kinyitott Bibliánk lapjairól is biztosított szeretetéről. Úgyhogy mi mind a tőle 
kapott szeretet többletével léphetünk ki a házból. Ez a szeretet egész napra szóló energiát 
jelent a családi körben, iskolában vagy munkahelyen. Elvárások helyett nekünk kell kezde-
ményezni. Ideges munkatársnak előlegezni egy mosolyt, bajba jutott ismeretlennek erőteljes 
segítő mozdulatot. S mindenkinek kellő megértést. Az ilyen mosoly ragályos. S ahogyan 
mások felé fordulunk, azt vissza is kaphatjuk. S ha mégsem, akkor sem vagyunk vesztesek.

Urunk naponta feltölt bennünket irgalmával és szeretetével, a végső ítélettel pedig vár. 
Éppen ezért Krisztus követői között érthetetlen az állandó ítélkezés. Felületes ismeretség alap-
ján ki tud helyes következtetésre jutni? Megítélhetjük az üzletet csupán a kirakatban látottak 
alapján? Nem tudhatjuk, mi mindent rejt a raktár, az emberi szív! A legjobb emberismerő 
is tévedhet. Jézus védi övéit mindettől. Arról beszél: az ítélkezőt megítélik, a kárhoztatót 
kárhoztatják, a kérlelhetetlen irgalmatlansággal találkozik, s nemcsak az emberektől, de 
magától Istentől is. Megéri? Egyáltalán nem!

Munkánk végzése közben nem szabad elfeledkeznünk az Isten mérhetetlen szeretetétől. 
Aki ezt tudja, többé soha nem mérheti patikamérlegen szeretetét. Kalauz az utasnak, boltos 
a vevőnek, íróasztal mögött ülő az ügyfélnek, mindenki a másiknak adjon többet a kötele-
zőnél. A munkaköri leírásban nincs benne a jó szó, a megértő gesztus, a kedves biztatás, de 
jut erre az Atyától kapott tartalékból.

Uram!
Bocsásd meg, hogy sokszor beülök bírói székedbe. Pálcát török szeretteim és rokonaim, is-
merőseim és munkatársaim felett. Tudom, hogy szereptévesztés ez. Gyógyíts ki bűnömből. 
Ne ítélj felettem úgy, ahogyan megérdemelném! Ámen.
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Június 24. Jézus mondta: „Ne ítéljetek, és nem ítéltettek. […] Miért nézed a szálkát 
atyádfia szemében, a saját szemedben pedig nem veszed észre a gerendát? 
Hogyan mondhatod atyádfiának: Atyámfia, hadd vegyem ki szemedből 
a szálkát! – mikor a saját szemedben nem látod a gerendát? Képmutató, 
előbb vedd ki a gerendát a saját szemedből, és akkor jól fogsz látni ahhoz, 
hogy kivehesd a szálkát atyádfia szeméből.” ( Lk 6,37.41–42)

Illyés Gyula írta a mindenkori zsarnokról: „…ott áll eleve sírodnál, ő mondja meg, ki vol-
tál […].” (Egy mondat a zsarnokságról) Talán nem is kell zsarnoknak lennie valakinek ahhoz, 
hogy „helyére tegye” a másik embert. Sajnos a keresztyének kísértése is ez, igazságunk 
birtokában mi szeretnénk eligazítani mindenki mást.

Jézus az atyánkfia szemébe került szálkáról mondta kis példázatát. A másikban hamar 
észrevehető az, ami nem odavaló. Talán még menthető is segítőkészségünk, hiszen jobbítani 
szeretnénk a másik ember magatartásán. Ennek ellenére óv Jézus ettől.

Minden ilyen ítélkezés felületes. „Semmit sem tud a másikról az ember, ha nem viselte 
cipőjét!” – állítja a közmondás. Mielőtt pálcát törünk, jobban kellene ismernünk a másik 
életét, munkáját és ünnepeit, kevés örömét és fel nem dolgozott bánatait. Még egy bíróság 
is mérlegeli a mentő körülményeket! Lassabban az ítélkezéssel!

Minden ítélkezés önleleplező. „Csak akkor kiabál az anya, amikor érzi, hogy nincs iga-
za!” – ezt már gyermekeink is tudják. Weöres Sándor ugyanezt így fejezte ki:

Itélsz rólam, mint bölcsről, badarról:
rajtam látsz törvényt sajátmagadról.
(Rongyszőnyeg)

Lám ezt Jézus már akkor is így látta. Hiszen a szálka és gerenda ugyanabból a fából van! 
Az ítélkező ember bajba kerülhet, amikor önmagával szembesítik. Ezért jobb, ha magunkon 
kezdjük a tisztogatást életünk vadhajtásaitól, szemünkbe került szálkától, gerendától. S csak 
akkor, ha az „operáció” sikerült, szabad arra gondolnunk, hogy elinduljunk segíteni a ha-
sonló bajjal küszködő felebarátunknak. Ám akkor is csak azzal az alapállással: önmagunkkal 
szemben szigorúnak kell lennünk, másokkal szemben elnézőnek.

Az irgalmas Atya követei nem lehetnek mások, csak irgalmasok. Az irgalmasság az Isten 
sajátja, belső lényege. Tőle meg kell tanulnunk azt, hogyan fordult felénk: bűneinkre hara-
gudott, de minket, a bűnösöket nem vetett el. Ha mi nem így teszünk, nemcsak magunkról, 
róla is rossz bizonyítványt állítunk ki!

Uram!
Segíts mással tenni, mit te tettél velem! Megbocsátani vétkét, elfelejteni a tőle kapott sé-
relmeket. Segíts hordozni másságát, váratlan ötleteit, nehéz természetét. Én sem vagyok 
könnyebb neked. Ámen.
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Június 25. Jézus mondta: Aki hű a kevesen, a sokon is hű az, és aki a kevesen hamis, 
a sokon is hamis az. ( Lk 16,10)

„Egyedül!” – kiáltja a gyermek. Idejekorán akar egyedül enni, lépcsőn közlekedni és öltöz-
ködni. Szüksége is van arra, hogy lassan mindent megtanuljon. Sok idő elteltével egyre 
önállóbb lesz, remélhetőleg mégsem lesz soha teljesen egyedül!

A Teremtő Isten ajándékainak birtokosai vagyunk. Ő az embert minden jóval megajándé-
kozta, de nem adta meg a teljes körű önrendelkezési jogot. Adta teremtett világát, az emberi 
tehetségeket, adta az atyai ház emlékét s a jó Pásztort Jézusban. Elénk adta a jót és a rosszat, 
az áldást és az átkot. Értelmet adott lehetőségeink végiggondolására, lelkiismeretet, hogy 
megóvjon veszedelmes szakadékoktól. Mindezt nekünk adta, de hozzátette, hogy mindezzel 
hűségesen kell bánnunk, rendeltetésszerűen használnunk. Azt is tudjuk tőle, hogy mindent 
számon kér rajtunk. Még szervezetünk karbantartását is. Mégis hányan siettetik halálukat 
mértéktelen evéssel vagy ivással, pihenést nem ismerő hajszával, könnyelmű száguldással. 
Aki így él, „a kevésen hamis”, az Istentől kapott „sajátjával” hamis.

A kevesen való hűség a nagyobb megbízás próbája. A nagyobb megbízás pedig mindig 
túlmutat emberi határokon, túl a halálig tartó földi életen. A nagyobb megbízás mindig az 
Isten ügyével kapcsolatos. Kicsinyek összegyűjtése, eltévedtek megkeresése, a mindenna-
pok zűrzavarában élőknek az üdvösség felé vezető út megmutatása. Ez mind a mindennapi 
kenyérért végzett hajsza feletti s azon túlmutató szolgálat.

Néhány éve rádióriport készült ifjúsági szövetségünk Bárka-táboráról, ahova évente nyolc-
tíz napra összegyűjtenek fogyatékkal élőket, tolókocsisokat. „Miért áldozza szabadságának 
egy részét rájuk?” – kérdezte a riporter a táborvezető fiatalasszonyt. „Istentől s az enyéimtől 
annyi szeretetet kaptam – hangzott a válasz, – adnom kell belőle azoknak, akiknek kevesebb 
jutott. S ez nem áldozat, mert a táborlakóktól minden szeretetet bőséggel visszakapok.”

A „kevés” az, ami csak az enyém, illetve amiről azt gondolom, hogy csak az enyém. Amit 
addig tartok ökölbe szorítottan féltve emberektől és az Istentől, amíg elporlad, elolvad vagy 
kipottyan a markomból. Hogyan is bízna akkor rám az Isten többet, mások megtalálását és 
országába hívogatását?! Aki a rábízott javakkal, adottságokkal nem tud elszámolni, Istentől 
soha nem kap nagyobb megbízatást. Pedig van bőven feladat az Isten tarsolyában!

Uram!
Jól tudom, hogy a tőled kapott ajándékaim felhasználásáról felelősséggel tartozom neked. 
Segíts úgy gazdálkodnom ezekkel, hogy többet bízhass rám! Ámen.
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Június 26. Jézus mondta: „Ha tehát a hamis mammonon nem voltatok hűek, ki bízza 
rátok az igazit? És ha a másén nem voltatok hűek, ki adja oda nektek azt, 
ami a tietek?” ( Lk 16,11–12)

Az ember tisztességének mércéje az, hogyan bánik mindazzal, ami nem sajátja. A hivatal 
berendezését, az üzlet raktárkészletét, a cég vagyonát nem adták tulajdonába, „mindössze” 
rábízták. Használja, gazdálkodik vele, annak rendje és módja szerint gyarapítja, ám minden 
tettéért büntetőjogi felelősséggel tartozik. Az esztendő végén vagy nyugdíjba vonulásakor 
magától értődően elszámoltatják.

Teremtő Atyánk ennél szigorúbb. Ő azt is vizsgálja, hogyan bánunk azzal, ami a mienk. 
Életünk és javaink, adottságaink és szeretteink mind tőle valók. Azt tartja, hogy színe előtt 
mindennek nem tulajdonosai, hanem csak sáfárai, tehát kezelői, gondnokai vagyunk. S ha 
tetszik, ha nem, ő mint az ajándékozó meg is kérdezi, hogyan bánunk ezekkel és a „mam-
monnal” is, az anyagi javakkal. Hogyan szerezzük jövedelmünket, mire költjük pénzünket. 
Minderről parancsolataival rendelkezett is, felelősségünk tehát vitathatatlan.

A hivatalokban, az üzemekben és a testületekben arra bíznak többet, aki hűségesen 
végezte a rábízott feladatokat. Isten országában is a kicsinyen való hűség a nagyobb meg-
bízás alapja. Aki nem tud elszámolni a kezére adott forintokkal, hogyan tud gazdálkodni 
a rábízott lelki ajándékokkal? A kezére adott forint – a fizetése, a „saját” javadalma – Isten 
szemében a „másé”, az Istené tehát, mert ő bízta ránk. Aki ennek kezelésében hűséges, az 
kapja meg a „sajátját”, az Isten minden ajándékának a teljességét. Ez a teljesség a nekünk 
ajándékozott kegyelem, a szeretet ereje, az üdvösség öröme, a Krisztussal való közösség, a 
testieken felül a Lélek ajándékai.

Hűségesen gazdálkodnunk kell tehát a mindennapiakkal, hogy eredményesen tudjuk 
nyújtani másoknak az örökkévalókat. Az önző embernek ki hinné el az ajándékozó Krisz-
tusról szóló bizonyságtételt? A mindig önmagát dicsérő ember Isten-dicsérete egyenesen 
hiteltelen. Akinek pedig mindenről saját maga jut az eszébe, az mit tud mondani Megváltónk 
nagyságáról? Elfogadható-e a folyton zsörtölődő ember szava az Úrtól nyerhető békességről?

Aki Isten népéhez tartozik, ügyeljen gondosan hétköznapi életére. Az emberek észreve-
szik a hivatásában, az otthona légkörében, gyermekei nevelésében megmutatkozó hűségét, 
tisztességét. S amikor mindent rendben találnak, akkor szólítanak meg: „Mondd el, kicsoda 
az a Jézus, aki követsz!”

Uram!
Te belátsz a homlokom mögé is, de munkatársaim és szomszédaim is jól ismerik az életemet. 
Ne engedd, hogy hűtlenségem miatt hiteltelenné legyen mindaz, amit rólad mondok! Ámen.
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Június 27. Jézus mondta: „Amit tehát szeretnétek, hogy az emberek veletek cseleked-
jenek, ti is ugyanazt cselekedjétek velük, mert ez a törvény, és ezt tanítják 
a próféták.” ( Mt 7,12)

Legalább háromféle emberi magatartás figyelhető meg. Sokakban az önzés érhető tetten. 
„Az önzés a fejlődés rugója” – vallják nyíltan, s így is élnek. Hangos dudálással, erős kö-
nyökkel törnek élre, félrelökik vagy eltapossák azt, aki útjukba kerül. Nem számít előttük 
a másik verejtéke, életkora vagy fájdalma. Az a fontos, hogy ő, akit az élet eleve győztesnek 
választott ki, előbbre jusson. Ő a törvényen kívüli lovag, aki a Jézus példázatában szereplő 
hamis bíróhoz hasonlóan „az Istent nem félte, az embereket pedig nem becsülte” ( Lk 18,2).

Nagyobb csoport az olykor közömbös, de általában becsületes emberek csoportja. Aki ide 
tartozik, senkinek nem akar lekötelezettje lenni. Ha kap valamit mástól, nemcsak megköszöni, 
de gyorsan meg is hálálja. Ha operációja során vért kap, addig jár véradásra, amíg a kapott meny-
nyiséget leveszik tőle. Annyit ad, amennyit kapott, nem többet és nem kevesebbet! Kalákában 
dolgozott nála sógor, koma vagy jó barát. Gondosan feljegyzi segítségüket, s mindent letörleszt. 
Még gyerekkorában megtanulta a rigmust: „Amit nem kívánsz magadnak, ne tedd felebará-
todnak!” Ehhez tartja magát. Hiszen ez az „aranyszabály”. Sajnos csak a negatív aranyszabály!

Amit pedig „a törvény és a próféták” szerint, tehát az Ószövetség alapján Jézus megfo-
galmazott, az a pozitív, vagyis az igazi aranyszabály. Ő azt akarja, ne azt számlálgassam, 
mit várhatok el embertársaimtól, milyen kötelességeik lennének velem szemben. Jézus azt 
mondja: ha ilyen jól tudod, mivel tartoznak neked mások, udvarias magatartással, segítő-
készséggel, akkor könnyű dolgod van: amit elvársz tőlük, cselekedd velük! Végül ezt nem 
is ők várják tőled, hanem maga az Isten.

Tudnunk kell, hogy nem mi leszünk ezen a téren az úttörők. Jézus már jó előre így csele-
kedett velünk. Előlegbe adta szeretetét, megértő mosolyát, felmentő bocsánatát. Ajándékozta 
önmagát. Ha tehát a pozitív aranyszabály életünk útjelző táblája, egyik aranymondása lesz, 
egy áldott láncolatba állunk bele. Mindössze azt tesszük másokkal, amit Jézus tett velünk. 
Ahogyan énekeljük: „Elénkbe jön a szeretet, az Úr irgalmassága!” (EÉ 298,1) Így futott az 
Atya is a közeledő tékozló fiú elé. Elénk is így futott. Ezt kell tőle megtanulnunk!

Uram!

Ó, segíts mással tenni,
Mit te tettél velem,
És szolgálatban lenni
Kész szívvel szüntelen!
Elvetve önzést, érdeket,
Az hajtson, ami téged.
A tiszta szeretet! (EÉ 416,4)

Ámen.
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Június 28. Amikor egyszer a sokaság [Jézushoz] tódult, és hallgatta az Isten igéjét, ő 
a Genezáret-tó partján állott. Meglátott két hajót, amely a part mentén 
vesztegelt; a halászok éppen kiszálltak belőlük, és hálóikat mosták. Ekkor 
beszállt az egyik hajóba, amelyik Simoné volt, és megkérte, hogy vigye őt 
egy kissé beljebb a parttól, azután leült, és a hajóból tanította a sokaságot. 
Miután abbahagyta a beszédet, ezt mondta Simonnak: „Evezz a mélyre és 
vessétek ki hálóitokat fogásra!” ( Lk 5,1–4)

Óriási az érdeklődés a vándortanító Jézus igehirdetése iránt: tömegek tódulnak utána, nagy 
szomjúsággal hallgatják a Mestert. A parthoz közel pedig két halászhajóban fáradt halászok a 
hálókat takarítják. Hal nemigen akadt benne, csak összeszedett vízinövény, limlom, szemét. 
Egész éjjel hiába fáradtak, ennyi volt a „zsákmányuk”. Most jár a kezük, s közben fél füllel 
oda is figyelnek Jézusra. Biztosan jól beszél, ha ilyen sokan kíváncsiak szavára!

Meglepő szívességet kér Jézus az egyik halásztól. Így is mondhatjuk: megkörnyékezi a 
kudarcuk miatt szomorkodó Simont. Elkéri a hajót, kissé beljebb eveznek, s Jézus onnan 
tanítja a parton elhelyezkedett sokaságot. Elgondolkodtató, hogy a kérést Simon szó nélkül 
teljesíti. Nem kérdezi: „Miért tegyek így?! Mit kapok ezért?” Később bizonyára büszke volt 
arra, hogy hajóját Jézus szószékként használta, pedig akkor még nem is tudta, kinek adott 
helyet.

Az igehirdetés után Jézus így fordult a halászhoz: „Evezz a mélyre!” Meg akarja hálálni 
Simon szívességét? Üres a zsebe, üres a tenyere, de ha hallgat rá a halász, nem fogja megbán-
ni. Simon beleegyezése végül nem feltétele az eredménynek, de az esetleges ellenszegülés 
megakadályozná Jézus hatalmának érvényesülését.

Jézus tanítványai sokszor kerülnek ilyen helyzetbe. Egyetlen mondatot, csak az első lépést 
értik. Fülöpöt így indította az Úr angyala: „…menj […] a Jeruzsálemből Gázába vezető útra, 
amely néptelen.” ( ApCsel 8,26) Fülöp elindult, s így találkozott az etióp kincstárnokkal, aki 
hitre jutott, s meg is keresztelkedett. Nem Fülöp érdeme az eredmény, de ha ő akadékoskodik, 
nem találkozott volna az evangéliumra éhes utazóval. Akadálya lett volna Isten munkájának.

„Evezz a mélyre!” Átvitt értelemben is sokat mondó jézusi szó! Elmélyültebben, jobban 
odafigyelve vizsgáld meg az Írást, ha abban meg akarsz találni engem, mondja Jézus. Akkor 
ő felfedi magát. Ez az ő ajándéka. Ha nem hallgatok rá, akadálya leszek a találkozásnak!

Uram!
Nem ismerlek eléggé! Igaz, többször elutasítottalak. Taníts meg rád hallgatni! Mutasd meg, 
hogy felszólításodnak, máshoz való küldésednek értelme van! A régi ének szavaival kérlek: 
„Csak egy lépést mutass, s elég nekem!” Ámen.
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Június 29. Simon így felelt: „Mester, egész éjszaka fáradtunk ugyan, és semmit sem 
fogtunk, de a te szavadra mégis kivetem a hálókat.” S amikor ezt megtették, 
olyan nagy tömeg halat kerítettek be, hogy szakadoztak a hálóik; ezért in-
tettek társaiknak, akik a másik hajóban voltak, hogy jöjjenek, és segítsenek 
nekik. Azok pedig odamentek, és annyira megtöltötték mind a két hajót, 
hogy majdnem elsüllyedtek.” ( Lk 5,5–7)

Ha csupán meg akarta volna hálálni Jézus Simon szolgálatát, azt, hogy hajóját szószéknek 
átengedte, másképpen is megtehette volna. Hipp-hopp, legyen színültig tele a hajód hallal. 
Ez is óriási csoda lett volna, a híre hét határra terjedt volna el. Simon meg is köszönte volna 
a bőkezű ajándékot. Jézus útja azonban egészen más.

„Evezz a mélyre!” – mondja a Mester. Simon pedig, akinek a halászok között tekintélye 
volt, s még zsigereiben érezhette az éjszakai kudarc fáradtságát, csak egy pillanatig tétová-
zott. „Hiába fáradtunk, semmit sem fogtunk, mégis kivetem a hálókat!” Nem azért teszi, 
mintha a tapasztalata ezt diktálná. Egyszerűen azért cselekszik, mert Jézus mondta neki. 
Engedelmeskedett, mert kedvére akart tenni. S az eredmény elképesztő. Akkora a zsákmány, 
hogy segítség nélkül nem bírtak vele. Annyi sok a hal, hogy egy hajóban el sem fértek, a 
másikat is megtöltötték.

A csodát Jézus vitte véghez. Az Atyára és a Fiúra jellemző ez a hallatlan bőkezűség. Nem 
patikamérlegen mérnek ők, mint a szűkmarkú emberek! Ez a csoda a teremtés ötödik nap-
jára emlékezteti a Biblia olvasóját. Akkor ezt mondta Isten: „Pezsdüljenek a vizek élőlények 
nyüzsgésétől […].” ( 1Móz 1,20) Ez a csoda Jézus csodája. Ám ha Simon elengedi a füle mellett 
Jézus parancsát, akkor ő megakadályozta volna ezt a rendkívüli halfogást.

Ezzel a történettel tanít minket Urunk a „mégis” szó használatára. Halljuk Isten szavát a 
szószékről, lapozzuk a Szentírást, vagy imádkozunk. S közben Urunk felvillantja előttünk valaki 
arcát, s már halljuk is küldő szavát: „Indulj! Mozdulj! Írj neki levelet, hívd fel telefonon, segítsd 
meg egyedüllétében!” Csak akkor születik csoda, ha hallgatunk rá. Ha mégis megtesszük, 
annak ellenére, amit már eddig – talán hiába – tettünk. Erre biztat a költő, Túrmezei Erzsébet:

Messzire mentél.  És a jog józanságra int.
Fáradt vagy. Léptél százat. De egy szelíd hang azt súgja megint:
Valakiért még egyet kellene.  Tedd meg, ha teheted!
De tested, véred lázad. Mindig arra a harmadikra hallgass,
Majd máskor! – nyugtat meg az ész.  mert az a szeretet.
 (A harmadik)

Uram!
Bocsásd meg, hogy sokszor hallgattam önző szívemre, s hivatkoztam a másiktól szenvedett 
méltánytalanságra. Sokszor bújtam ki parancsod teljesítése alól! Köszönöm, hogy mégis 
szeretsz. Ámen.
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Június 30. Simon Péter ezt látva leborult Jézus lába elé, és így szólt: „Menj el tőlem, 
mert bűnös ember vagyok, Uram!” A halfogás miatt ugyanis nagy félelem 
fogta el őt és azokat, akik vele voltak és segítettek; de ugyanígy Jakabot és 
Jánost, a Zebedeus fiait is, akik társai voltak Simonnak. ( Lk 5,8–10)

Képzeljük el, hogy Simon Péter, kilépve a történetből, meglátogatná Budapestet. Megdöbbenne, 
talán meg is rémülne az autóforgalomtól, a repülőgéptől, nem győzne csodálkozni a televízión. 
Ám nem esne térdre, és nem mondaná: „Eredj el tőlem, mert bűnös ember vagyok, Uram!”

Valamikor a múlt század ötvenes éveiben a Keleti-tengerbe hatalmas heringrajok érkeztek. 
Soha nem látott mennyiségben fogtak ki belőlük a halászhajók, a part közelében vödrökkel 
merték ki a közelben lakók. Ezt sem tartotta senki csodának.

Akkor történik csoda, amikor egy megmagyarázható vagy megmagyarázhatatlan esemény 
mögött felragyog az Isten dicsősége. Ez előtt a Jézusban megnyilatkozó dicsőség előtt omlik 
térdre Péter. Olyan csodának lehetett részese, melyhez hasonlóra a legöregebb halászok sem 
emlékezhettek! Ez nem történhetett másképp, csak úgy, hogy a neki parancsot adó Jézusban 
itt van a halak és a halászok Ura, a természet Ura! S ez az Úr Jézus az emberek Ura is, sőt az 
ő Ura is. Így is szólítja őt: „Uram!” Akkor az „úr” szó magát Istent jelentette.

Ugyanakkor nagy félelem fogja el őt társaival együtt, hiszen a mindenek felett álló szemé-
lyes isteni hatalommal volt találkozása. Bűnbánata is elsősorban ebből fakadhatott, hiszen 
saját tapasztalataira támaszkodva azt akarta Jézusnak mondani, hogy az előbbi parancsa 
téves vagy hibás. Eddig nem látott önmagában semmi kivetnivalót, most szeretne kifutni a 
világból, hiszen a csoda mögött felismerte az Istent. Isten nagyságához képest pedig tulaj-
don kicsinységét. Ezek a felismerések egészen összetörték őt. S milyen nagyszerű, hogy a 
hatalmas Úr nem szigorúsággal, nem kemény ököllel tör össze, hanem azzal, hogy minket, 
méltatlanokat messze érdemen felül megajándékoz.

Simon Péter azt is megérezhette, hogy ha Jézusban az Urat szólítja meg, ezt csak úgy teheti, 
ha imádságát bűnbánattal kezdi. Ez a benne lezajlott belső átalakulás a nagyobb csoda, a 
kifogott tömérdek halnál többet érő csoda. Ha igehirdetésben, testvéri beszélgetésben, az úr-
vacsora szentségének vétele során a szent Istennel találkozunk, mindig ezzel kell kezdenünk 
az imádságot. Minden imádságunkat! Legfőképp akkor, ha a golgotai keresztre tekintünk!

Uram!

Ily csoda előtt térdem
Bűnbánón porba hull.
Így kínoztatott értem,
Rossz szolgáért az Úr.
Így adta oda életét
Az igaz Isten értem,
Elveszett emberért. (EÉ 416,2)
Ámen. 
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Július 1. Jézus akkor így szólt Simonhoz: „Ne félj, ezentúl emberhalász leszel!” Erre 
kivonták a hajókat a partra, és mindent otthagyva követték őt. ( Lk 5,10–11)

Jézus előző szava – „Evezz a mélyre!” – Simon mesterségére, csak a halászatra vonatkozott. 
A nagy halfogás bizonyította, hogy a Mester hatalma felülmúlja a halász minden addigi 
tapasztalatát. Most merőben más feladatra hívja el Simont és társait. Az embermentés hi-
vatását bízza rájuk.

Hívja őket, pedig jól értette a megrendült Simon mentegetőzését: „Eredj el tőlem, Uram!” 
Kicsinységem nem mérhető nagyságodhoz, gyarlóságaim nem illenek megközelíthetetlen 
szentségedhez. Te és én nem illünk össze! Nem győznél szégyenkezni miattam! Jobban 
jársz, ha messze elkerülsz!

Jézus azonban nem tágít. Mint annyiszor az evangéliumban, csendes szóval biztatja a 
halászt: „Ne félj!” Meg kell látnod, hogy a csoda mögött, a soha nem tapasztalt hatalmas 
zsákmány mögött nemcsak hatalmam, de kegyelmem is rejtőzik. Nem baj, ha alkalmat-
lannak tudod magad a szolgálatomra. Az szokott igazán alkalmatlan lenni, aki túlságosan 
is meg van győződve alkalmas voltáról. A kockázatot nem te, hanem én vállalom minden 
elhívott szolgámért. Bizonyára előfordul majd, hogy szégyent hozol a fejemre, hogy miattad 
gyaláznak engem. Ám nem is küldhetek megbotlott emberek közé hibátlanokat, hűtlenek 
világába ötcsillagos hűségeseket. Ha elbotlasz, felemellek, ha rossz irányban indulsz, utánad 
megyek. Ám azzal is rólam teszel tanúságot, hogy segítségemmel fel lehet állni a botlásból, s 
vissza lehet találni a rossz útról is. Éppen így fogsz bizonyságot tenni rólam, aki „az elveszettet 
megkeresem, az eltévedtet visszaterelem, a sérültet bekötözöm, a gyengét erősítem, a kövérre és 
az erősre vigyázok; úgy legeltetem őket, ahogy kell” ( Ez 34,16).

Simon Péteren kívül András, majd Jakab és János hallották a Mester hívását. Azonnal 
el is indultak. Otthagytak mindent, a partra kivontatott hajókat s a hatalmas zsákmányt 
is. Jézus szolgálata teljes életváltozást követelt. Három évig jártak együtt Jézussal. Az volt 
a „kiképzésük”. Ugyanakkor – a mennybemenetel után – emberhalász szolgálatuk alatt is 
megmaradtak Jézust követő tanítványnak. Így lehetett eredményes a szolgálatuk. Tőlünk is 
ezt várja Urunk, hiszen ő mondta: „Ha valaki nekem szolgál, engem kövessen […].” ( Jn 12,26)

Urunk!

Szolgálatra, tettre készen ma is útnak indulunk,
Erőt, áldást tőled kérünk, tőled várunk, hű Urunk.
Te adj nekünk testvérszívet, együtt érzőt, meleget!
Hadd ragyogjon minden szóban, minden tettben szeretet!
(EÉ 475,2–3)

Ámen.
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Július 2. Jézus mondta: „Aki lámpást gyújt, nem takarja le edénnyel, ágy alá sem rejti, 
hanem a lámpatartóra teszi, hogy akik bemennek, lássák a világosságot.” 
( Lk 8,16–17)

A legidősebbek még emlékeznek a világháborús időszak szigorú rendelkezésére, a kötelező 
elsötétítésre. Esténként a falvak és városok közvilágítását be sem kapcsolták, a lakások ab-
lakait pedig el kellett sötétíteni ablakdeszkával, leeresztett redőnnyel. Ellenőrök zörögtek 
be az utcáról, ha csak egy kicsi fény is kiszűrődött a házból. A sötétség megnehezítette az 
ellenséges bombázók tájékozódását.

Jézus – ezzel ellentétben – a világítást szorgalmazza. Ha fényt gyújtottál, ne takard le a 
lámpást, ne is tedd az ágy alá. A házban lévőknek szükségük van a világosságra. Ha vilá-
gosságot gyújtott szívedben a tőlem hallott evangélium, ne rejtőzz el vele. Hiszen a tőlem 
kapott fény világításra való.

Nehéz évtizedek vannak mögöttünk. Sok magát keresztyénnek tartó ember igyekezett 
mentegetni rejtőzködését. Igaz, hittanos gyerekek szüleit állásvesztéssel fenyegették, temp-
lomos hívek kimaradtak jutalomból, előléptetésből. S ha nem volt is mindig indokolt az 
„elsötétítés”, egymást mégis ijesztgették az emberek.

Jézus világosságában derül ki számunkra, kicsoda ő, s mit jelent számunkra. Rá figyelve 
ismerhetem meg magamat is. Az evangélium tartalma nem titkos, mint a Coca-Cola vagy a 
majolikafesték gyártásának receptje. Amit átélt egy hitre jutott, békességet nyert keresztyén, az 
nem titok. Nem szabad, hogy titok maradjon! Másoknak is szükségük van rá, meg kell tudniuk.

Jézus azt akarja és munkálja bennünk, hogy az ő fényével világító gyertyák legyünk. Pél-
dául az imádságunkkal. Egy-egy közösségben a közös éneklés és a közös imádság az együtt 
lévő emberek küldöttsége az Isten előtt. Aki jártasabb az Isten ajtajánál, világít azoknak, 
akik még nem ismerik az odavezető utat.

Világítanunk lehet bocsánatkéréssel, jóvátétellel: „Kárt okoztam neked, testvér, sajnálom, 
bocsáss meg érte, károdat megtérítem. Lemondtam a szégyen takargatásáról.” Kevesebb 
bírósági pereskedés lenne, ha becsületesebbek lennének a Krisztus-követők.

Világítanunk kell tisztességünkkel is. Raguza, az Adriai tenger partján fekvő ókori város-
állam piacán olvasható ez a felírás: „Ha mérek, az Isten mér velem!” A világítás – közfeladat. 
A keresztyének világítása áldott hivatás!

Uram!

Világít a lámpás, melenget a láng.
Hogy sugarat hintsünk, az Úr bízta ránk.
Mért vagyunk hát árnyék a föld kerekén?
Emlékeztess, gyúló, esti lámpafény!
(EÉ 473,2)

Ámen.
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Július 3. Jézus mondta: „Mert nincs olyan rejtett dolog, amely napvilágra ne kerülne, 
és nincs olyan titok, amely ki ne tudódna, és ismertté ne válna. Vigyázza-
tok tehát, hogyan hallgatjátok! Mert akinek van, annak adatik, de akinek 
nincs, attól az is elvétetik, amiről azt gondolja, hogy az övé.” ( Lk 8,17–18)

Isten előtt nincsenek titkok, hiszen ő mindnyájunk szívét ismeri ( Róm 8,27). Jézus is azon-
nal észrevette, ha tanítványai egymás között beszéltek valamiről, s azt neki nem merték 
elmondani.

A titkok nem örök életűek. Olykor több, máskor kevesebb idő múltán kiderülnek. A ta-
lajba vetett mag először csírázik, majd kihajt, levelet növeszt, virágot hoz. Csak a hozzá értő 
veszi észre idejében, jó mag került-e a földbe, vagy sem. Bűneinkkel és mulasztásainkkal is 
ez a helyzet. Tetteinket egy ideig betemetheti a feledés pora. Azt gondolhatná bárki, az Iste-
nen kívül senki sem emlékezik rá. Aztán egy fiók mélyéről, egy porosodó nyilvántartásból 
előkerül a terhelő bizonyíték. Jaj nekünk, ha a megbántottak vagy elárultak kezébe kerül! 
De még nagyobb a baj, ha megpróbáljuk letagadni, s elkezdünk magyarázkodni, Ádám s 
Éva módján a másikat vádolni. A szégyen csak egyetlen esetben múlhat el nyomtalanul. Ha 
őszintén bevalljuk Isten és az elárult társunk előtt. Vívódásaink közben érdemes a zsoltárra 
figyelnünk: „Míg hallgattam, kiszáradtak csontjaim, egész nap jajgatnom kellett.[…] Megval-
lottam neked vétkemet, bűnömet nem takargattam. […] és te megbocsátottad bűnömet, amit 
vétettem.” ( Zsolt 32,3.5) A tagadás megbetegít, a bűnbánat és a bocsánatkérés meggyógyít. 
Szervezetünket és az emberi kapcsolatokat egyaránt.

Vannak, akik a Jézushoz való tartozásukat rejtegetik. Előbb-utóbb azonban ez is kide-
rülhet. Péter, a hősködő tanítvány a főpap udvarán hiába bizonygatta, hogy nem ismeri 
Jézust, az egyik szolga felismerte, de elárulta őt tájszólása is. Alaposan meg is szégyenült! A 
jézusi példázatban szereplő egytalentumos szolga is felsült ura és a többiek előtt. A többiek 
megsokszorozták gazdájuk kincsét, ő pedig haszontalanul elásta. Pedig az a kincs, amelyet 
a gazdánk ránk bízott, osztogatásra való: a szeretet, az irgalom, a békességszerzés, az öröm… 
Ettől a szolgától még azt is elvették, amiről azt gondolta, hogy az övé. Ha valaki nem 
használja a nyelvtudását, elfelejti. Ha titkolja hitét, elveszíti. Ha másnak nem világítunk, 
fényünk kialszik!

Uram!
Köszönöm, hogy megtanítasz gazdálkodni a tőled kapott ajándékokkal. Köszönöm, hogy a 
kapott szeretet, az elnyert irgalom, a nekem ajándékozott békesség mind céladomány. Segíts, 
hogy tovább tudjam adni azoknak, akiknek nem jutott ezekből az ajándékokból! Tudom, 
hogy így őrizhetem meg ajándékaidat. Ámen.
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Július 4. Amikor Jézus látta, hogy Nátánáel közeledik feléje, azt mondta róla: „Íme, 
egy igazi izraelita, akiben nincsen álnokság.” Nátánáel megkérdezte tőle: 
„Honnan ismersz engem?” Jézus így válaszolt neki: „Mielőtt Fülöp idehívott, 
láttam, hogy a fügefa alatt voltál.” Nátánáel így szólt hozzá: „Mester, te 
vagy az Isten Fia, te vagy Izráel királya!” Jézus így válaszolt neki: „Mivel 
azt mondtam neked, hogy láttalak a fügefa alatt, hiszel? Ennél nagyobb 
dolgokat fogsz látni.” ( Jn 1,47–50)

Néhány ember keresi és várja a Messiást, Jézus pedig tanítványokat keres magának. A fejezet 
szereplői – János és András, Péter, Fülöp és Nátánáel – örvendezve mondják el egymásnak a 
keresés és a megtalálás történetét. Örömükben alig veszik észre, hogy tulajdonképpen nem 
ők találták meg Jézust. Jézus talált rájuk.

Nátánáel megdöbbent azon, hogy Jézus ismeri őt. Jól ismeri, s látta, amikor a fügefa 
alatt ült. A kifejezés – „a fügefa alatt ülni” – a tórával, a törvénnyel való alapos foglalkozást 
jelentette.

Jézus a nevét is tudta. Ez ma jelentősebb pozitívum, mint akkor. Ma, az eltömegesedés 
korában „egy” vagyunk a tömegben. Adóalany és ügyfél, választópolgár és vásárló, nevünk 
helyett is sokszor a személyi számunk és különböző jelszók szerepelnek. Abban biztosak 
lehetünk, hogy Urunk név szerint ismer. S abban is reménykedhetünk, hogy kegyelméből 
nevünk „benne van az élet könyvében” ( Fil 4,3).

Jézus Nátánáelt is, minket is jobban ismer, mint mi saját magunkat. Ismeri görbe útjain-
kat, sötétben elkövetett tetteinket is. Ám ismeri a sokszor csak felületesen megfogalmazott 
belső vágyunkat: szeretnénk egészen Isten akarata szerint élni. Vagy fogadkozásunkat: 
szeretnénk megváltoztatni nehéz természetünk másokat zavaró vonásait.

Aki így ismer, annak hatalma van felettünk. Több, mint a vámtisztnek, aki átvilágítja 
csomagjainkat, nagyobb, mint az orvosnak, aki műszereivel „belénk lát”, s leleteink alapján 
diagnózist állít ki rólunk. Jézus még többet tud rólunk, mindent tud felőlünk. Azt is tudja, 
kik voltunk. Ám azt is, ki lehet belőlünk, mert ismeri a bűnbocsánat erejét!

Jézus azt várja, hogy a vele való ismeret kölcsönös legyen. Biztatja Nátánáelt, hogy na-
gyobb dolgokat lát majd. Csodálatos tapasztalatokat ígér. Elmélyülést az ő megismerésében. 
Őt megismerni azonban csak követése során lehet.

Bárki közülünk biztos lehet abban, hogy Megváltó Jézusunk kezében van múltunk, 
jelenünk és jövendőnk. A legjobb helyen!

Uram!

Jézus, mennynek ragyogása,  Rajta sose téved el.
Járj át tiszta fényeddel!  Igéd szüntelen világol.
Ki ösvényed megtalálja,  Te vezetsz ki a homályból.
 (EÉ 400,1)
Ámen.
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Július 5. [András] mihelyt találkozott testvérével, Simonnal, ezt mondta neki: „Meg-
találtuk a Messiást” – (ami azt jelenti: Felkent). Odavitte Jézushoz, aki 
rátekintve így szólt: „Te Simon vagy, Jóna fia: téged Kéfásnak fognak hív-
ni” – (ami azt jelenti: Kőszikla). ( Jn 1,41–42)

Nátánáel azon lepődött meg, hogy Jézus ismeri őt. Tudta, hogy Isten törvényét hűségesen 
tanulmányozza, tudta, hogy „a fügefa alatt” hosszú időt tölt ura iránti vágyakozó imádság-
ban. András testvére, Simon esetében kissé másról van szó. Simont a szükséges feladatra 
választotta ki Jézus. Annak ellenére tette ezt, hogy a következetesség és a szilárdság hiányzott 
belőle. Találkozásuk alkalmával új nevet adott neki: „Te eddig Simon voltál, most Kéfás 
leszel, azaz Kőszikla!”

Ha Jézus ezt mondja: Kőszikla leszel, akkor az új névvel együtt az új karaktert is aján-
dékozza elhívott szolgájának. A feladat egyszerre parancs és ajándék. Nem Kéfásnak, azaz 
Péternek kell kitalálnia, mit vár tőle a Mester. S Jézus azt is jobban tudja, hogy kivé kell 
válnia az új szolgálatban. Legyen férfias, erős és határozott, akinek a szavára adni lehet. Akik 
ismerjük Péter későbbi életét, tudjuk, hogy ez a változás nem ment egyik napról a másikra. 
A karaktere lassan alakult úgy, ahogyan Jézus szolgálata megkívánta.

Ennek a változásnak egyik jellemzője az, hogy a tanítvány – s ez vonatkozik Jézus minden 
mai követőjére is – megtanul Jézus szemével látni, Jézus fülével hallani. Nem fordítja el a 
fejét, hanem oda néz, ahova ő, s így észreveszi azt az ínségben élő testvért, akire eddig nem 
figyelt fel. Nem dugja be a fülét, s meghallja a halk segélykiáltást is.

Lassan változott Péter karaktere. Eredetileg szájhős volt, kész lett volna halálba menni 
Jézusért, ijedtében és szorultságában mégis megtagadta. A feltámadott Jézussal való talál-
kozás után meghalt Péter szájhős óembere, s feltámadt a mártírhalált is vállaló új ember.

Melyikünk ne szeretne Jézustól új karaktert? Annyit biztosan tudunk, hogy követése so-
rán nem maradhatunk meg régi valónkban. Jézus követőjének tudnia kell, hogy békétlen, 
összeférhetetlen természetét nem lehet szeretettel ötvözni. A régi és az új nem fér össze! 
S ha Urunk megítéli tüskés természetünket, naponta fel kell vennünk a harcot ellene. Ő 
kész kicserélni a régit, parancsolja és ajándékozza is az újat. Nekünk is készen kell lennünk 
a régi „ént” vízbe fojtani. El kell fogadnunk tőle az újat. A bűnbocsánat erejével és Urunk 
útmutatásával.

Uram!
Kínok árnyékából szólok hozzád. Törd meg kevélységemet, és adj nekem mély megbánást. 
Kemény a derekam, mintha nyársat nyeltem volna. Szeretnék meghajolni előtted, segítséged 
nélkül erre képtelen vagyok. Pedig kincset bíztál rám, szeretném méltóan őrizni. Ámen. (Az 
EÉ 432. éneke nyomán)
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Július 6. Amikor mentek az úton, valaki ezt mondta [Jézusnak]: „Követlek, akárho-
va mégy.” Jézus azonban így felelt: „A rókáknak barlangjuk van, és az égi 
madaraknak fészkük, de az Emberfiának nincs hova fejét lehajtania.” Egy 
másikhoz pedig így szólt: „Kövess engem!” De ő ezt kérte: „Uram, engedd meg, 
hogy előbb eltemessem apámat.” Jézus így válaszolt neki: „Hadd temessék el 
a halottak a halottaikat, te pedig menj el, és hirdesd az Isten országát!” Egy 
másik is ezt mondta: „Követlek, Uram, de előbb engedd meg, hogy búcsút 
vegyek házam népétől.” Jézus pedig így felelt: „Aki az eke szarvára teszi a 
kezét, és hátratekint, nem alkalmas az Isten országára.”  (Lk 9,57–62)

Jézus hívogatja követőit, gyűjti tanítványait. Minden megszólítottat és ajánlkozót azonban 
időben figyelmeztet: aki hozzá csatlakozik, jól gondolja meg. Ő nem követhető félszívvel.

A betlehemiek szeretetlensége miatt Jézusnak méltatlan helyen, istállóban kellett megszü-
letnie. A tanítványaival töltött három esztendő alatt többször nem volt fedél a feje felett. Elő-
fordult, hogy egy samáriai faluban csak azért nem adtak szállást, mert Jeruzsálembe igyekezett 
( Lk 9,53). Aki Jézust követi, annak számolnia kell hasonló sorssal. Ellent kell állnia a kényelem 
vonzerejének. Őérette vállalnunk kell lemondást, hátrányt. Az egyháztörténelem számos esetről 
tud, amikor nemcsak papok, de egész közösségek lettek üldözöttekké, földönfutókká – Jézushoz 
való tartozásuk miatt. Megtanulták, hogy ez a világ nem igazi otthonuk, csak átmeneti szállásuk.

A temetésre hivatkozó ember esetében a követés halogatásáról lehet szó, az illető majd 
csak apja halála után szeretne csatlakozni Jézushoz. Az Isten országáról szóló evangélium 
hirdetése azonban sürgős. Jézus ügyének pedig elsőbbséget kell élveznie mindennel és 
mindenkivel szemben. Természetesen nem kell megtagadnunk családunk tagjait. Ám ha 
szeretteink igyekeznek elszakítani Urunktól, akkor egyértelmű Jézus követelése. Neki kell 
állnia életünkben az első helyen.

Aki szánt, nem tekintgethet folyton hátra, annak a termőföld másik végén lévő jelre kell 
szegeznie szemét, különben a szántás irányt téveszt, girbegurba lesz, s a munka nagy része 
kárba vész. Aki kezét az Isten országának ekéjére tette, annak le kell mondania akár a családi 
élet örömeinek egy részéről, mert mindig „inspekciós”, hívhatják, vagy szolgálatba küldi az 
Ura! Ezért nem haragudhat Jézusra, hiszen ő mindezt előre megmondta.

Uram!

Mi édesebb szent nevednél?
Mi jobb a te kegyelmednél?
Ha azt tőled megnyerhetem,
Világ kincse nem kell nekem,
Ó, Jézusom, ó, Jézusom!
(EÉ 380,3)

Ámen.
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Július 7. Jézus mondta: „Mert mondom nektek, ha a ti igazságotok messze felül nem 
múlja az írástudókét és a farizeusokét, akkor semmiképpen sem mentek be 
a mennyek országába.” ( Mt 5,20)

Jézus a Hegyi beszéd során magyarázza az ószövetségi törvényt. Azt is világossá teszi, hogy 
azért jött, hogy betöltse azt ( 5,17–19). Mielőtt azonban néhány törvényt részletezne, el-
hangzik szájából a fenti súlyos mondat a farizeusok és az írástudók igazságáról. Az ő köve-
tőinek igazság tekintetében felül kell múlnia azokét, ellenkező esetben kizárják magukat a 
mennyek országából.

Jézus szerint tehát van igazsága, Isten szemében is értékelhető életfolytatása az írástu-
dóknak és a farizeusoknak is. Egy írástudó ismeri és érti, sőt magyarázza Isten igéjét, benne 
törvényét is. A farizeusok pedig minden lépésüket a megismert törvényhez igazították, 
gondjuk volt a kegyességi előírások pontos betöltésére. Sok mai keresztyén ezekben még 
példát is vehetne tőlük!

Urunk mégis elégedetlen az írástudókkal és a farizeusokkal, mert szemében nemcsak 
maga a tett a fontos, hanem a cselekedetek rugója, a tetteket mozgató indulat és akarat. A 
fenti csoportba tartozók egyszerűen meg akartak felelni az Isten és az emberek elvárásának. 
Ezért csupán a látszatra törekedtek. Számon tartották az emberek elismerését, s azt gondolták, 
az Isten is meg lehet velük elégedve.

Isten ismeri szívünket ( Lk 16,15). Tudni akarja, sőt ismeri egy-egy tettünk indítórugóját. 
A törvény betöltése mögött ott állhat az embernek az ítélettől való félelme, a törvény és 
a törvény Istenének tisztelete is. Ám állhat ott számítás: „Most kedvében járok az Úrnak, 
s amikor szükséges, követelem érte a fizetséget! Neki pedig mindent viszonoznia illik!” 
Sőt állhat képmutatás is: „Külsőleg megteszem, amit elvár az Isten, de belsőleg szabad és 
független maradok tőle!”

Isten feltétlenül és hiánytalanul az egész embert követeli magának, tetteit, érzületét és 
akaratát. Ugyanez a teljesség fogalmazódik meg a szeretet parancsában is: „Szeresd az Urat, 
a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből.” ( Mt 22,37) A nekünk min-
dent – még egyszülött Fiát is – odaajándékozó Isten sem érheti be kevesebbel! Teljességért 
teljességet vár tehát!

A több igazság motívuma, a teljességre való törekvés rugója pedig nem az ítélettől való 
félelem, nem is a viszonzásra váró számítás, „mindössze” a hála. Mindent megkaptunk 
Urunktól, amire szükségünk van, s az egész életünk rövid ahhoz, hogy valamivel is meg-
szolgáljuk. Hálából tesszük tehát mindazt, ami tőlünk telik!

Uram!
Megköszönöm szeretetedet. Ajándékaidat, melyekkel naponta elhalmozol. Bocsánatodat, 
melyet nem érdemlek meg. Adj hálás szívet, hogy mindezért örömmel tegyen akaratodat! 
Ámen.
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Július 8. Jézus mondta: „Hallottátok, hogy megmondatott a régieknek: Ne ölj! Mert 
aki öl, méltó arra, hogy ítélkezzenek felette. Én pedig azt mondom nektek, 
hogy aki haragszik atyjafiára, méltó arra, hogy ítélkezzenek felette, aki 
pedig azt mondja atyjafiának: Ostoba! – méltó a főtörvényszéki eljárásra, 
aki pedig azt mondja: Bolond! – méltó a gyehenna tüzére.” ( Mt 5,21–22)

Jézus magyarázza a „Ne ölj!” parancsot. Nem törli el, sőt azzal súlyosbítja, hogy érvényét 
kiterjeszti a csúfolkodásra és a haragra.

Természetesen fontos a törvény szó szerinti értelme is. Az életet ajándékozó Isten szólal 
meg ebben a parancsolatban. A növények és az állatok felett úrrá tette az embert, de az 
ember életével egyedül ő rendelkezik. Ezért felelősségre vonja azt, aki a másik életét kioltja 
vagy megkárosítja. Így védi az emberek életét, sőt az élet védelmét kötelességünkké is teszi.

Kain és Ábel története, az első testvérgyilkosság ( 1Móz 4) megmutatja, hogy a gyilkosság 
a szívben kezdődik. Kain irigyelte testvérét, útjában volt Ábel. „Milyen jó lenne, ha ő nem 
élne!” – gondolhatta. Szívében nem volt testvéri szeretet iránta, de annál több a keserűség 
és a gyűlölet. Mindez először haragban, gyorsan felgerjedő indulatban, kemény szavakban 
jelentkezett. Végül rátámadt, és a gyanútlan Ábelt meggyilkolta.

Hála Istennek, az indulatoknak csak igen kis részéből lesz gyilkosság! Jézusunk azonban 
az emberi bűnt már csírájában szeretné megfojtani, már az indulatot is szeretné kiirtani 
belőlünk. Állítja, hogy az is vétkezik, aki csúfolja, megveti vagy megszégyeníti embertársát. 
Már szavakkal is lehet ölni. Sokszor elhordozhatatlan terhet jelent, ha a megbotlott felett 
a megértés teljes hiányával pálcát törnek emberek. Még súlyosabb a vétek, ha testi vagy 
szellemi fogyatékkal élőkön nyilvánosan élcelődnek. A kicsúfoltak közül többen lesznek 
öngyilkosok, vagy végleg kizárják magukat a rajtuk nevető közösségből. Esetleg évek múlva 
állnak kíméletlen bosszút.

Jézus szereti a kicsúfolt, megbélyegzett embert; azok is az Atya gyermekei, s így neki test-
vérei. Meg akarja óvni őket a gyilkos indulattól, mások nyelvének fullánkjától. Ő ne tudná, 
mit jelent, ha valakit ártatlanul és méltatlanul csúfolnak?! Ám Jézus szereti a csúfolkodókat 
is – nem véletlenül imádkozott az őt gúnyolókért is! –, s éppen ezért akar visszatartani minket 
az ítélkezéstől és csúfolkodástól. Sőt bocsánatát kínálja az ítélkezőknek és a csúfolkodóknak is.

Uram!
Gyógyítsd meg azokat a sebeket, melyeket mások önérzetében vagy szívében okoztam. Bo-
csásd meg, ha tehetségemmel vagy eredményeimmel dicsekedtem. Segíts hasznára lennem 
másoknak! Taníts észrevennem mások értékeit és eredményeit! Ámen.
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Július 9. Jézus mondta: „Ha tehát áldozati ajándékodat az oltárhoz viszed, és ott jut 
eszedbe, hogy atyádfiának valami panasza van ellened, hagyd ott ajándé-
kodat az oltár előtt, menj el, békülj ki előbb atyádfiával, és csak azután 
térj vissza, s vidd fel ajándékodat.” ( Mt 5,23–24)

Jézus az Isten „Ne ölj!” parancsában benne érti a harag tiltását is. A régi szólásmondás – „a 
harag rossz tanácsadó” – ugyanerre figyelmeztet. Bizony jobb az indulatot idejében megfé-
keznünk, mielőtt szavakban vagy tettekben megnyilvánul!

Isten elé indulunk megköszönni mindazt a szeretetet, meg nem érdemelt áldást, amellyel 
Urunk elhalmozott. Vagy éppen kérnivalónk van, erőre és bocsánatára van szükségünk. Jézus 
fenti mondatai arra figyelmeztetnek, hogy az oltár felé vezető út a felebarát portája előtt 
halad el. Maga az Úr cselekszi bennünk azt, hogy ha már egy-egy esti csendességünkben 
nem is, de legalább az ő hajlékában eszünkbe jut a megbántott vagy megrövidített feleba-
rát. Nem elég őszinte az Isten előtti bűnbánatunk, ha közben haragszunk testvérünkre. Ha 
kérjük és várjuk az Úr bocsánatát, el kell rendeznünk vitás és békétlen ügyünket társainkkal 
is. Kevés az, ha az Istennel mindent elrendeztünk. Ezzel csak magunkat áltatjuk, de az Urat 
nem tudjuk félrevezetni!

Urunk azt akarja, hogy az anyós bocsássa meg menyének, hogy idegen szokásokat ho-
zott a családba, a meny pedig anyósának, hogy mindenben hibát talál. De ki kell békülnie 
a szomszédnak a szomszéddal, minden „zsarnoknak” beosztottjával és viszont, s hordozza 
el a boltos a vevőt, az egyik utas a másikat, a kisebbség tagja a többséget, a többséghez 
tartozó a kisebbséget. Jézus sürgetve kérdez minket: „Hol van a testvéred?” Ne kérdezzünk 
vissza: „Uram, te a testvérem pártján vagy?! Neki van panasza ellenem? Panaszom nekem 
van, nem is kevés! El tudod képzelni azt, milyen nehéz lenne neki megbocsátanom, és tőle 
bocsánatot kérnem?”

Erre Jézus csendesen így válaszolna: „Gondolod, hogy nekem könnyű volt? Nagy árat 
fizettem azért, hogy minden gyermekemnek megbocsáthassak. Megkorbácsoltak és leköp-
döstek, elevenen feszítettek a keresztre. Az enyémek hűtlenül elhagytak, az ellenségeim gya-
láztak. Mindegyikért imádkoztam. S ott a kereszten szereztem neked is, a téged vádolóknak 
és az általad vádoltaknak is bocsánatot. Én neked is, nekik is kész vagyok megbocsátani. Ha 
te mégis haragot tartasz, elveszítheted bocsánatomat.”

Uram!
Köszönöm, hogy megbocsátottad elfelejtett vétkeimet is. Add világosságodat, hogy meglás-
sam, mit vétettem mások ellen. Segíts, hogy még az életúton kiengesztelődjünk egymással! 
Ámen.
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Július 10. Jézus mondta: „Mert mondom nektek, ha a ti igazságotok messze felül nem 
múlja az írástudókét és farizeusokét, akkor semmiképpen sem mentek be 
a mennyek országába. […]Békülj meg ellenfeleddel hamar, amíg az úton 
együtt van veled, hogy át ne adjon ellenfeled a bírónak, a bíró pedig a szol-
gának, és így börtönbe kerülj. Bizony, mondom néked, ki nem jössz onnan, 
amíg meg nem adod az utolsó fillért is.” ( Mt 5,20.25–26)

Falusi gyülekezet lelkésze – még az elmúlt évtizedekben – akaratlanul is tudomást szerzett 
arról, ha egy családban összevesztek a családtagok egymással. Sokszor az oltárnál derült 
ki, amikor egymást gyorsan elkerülve nem voltak hajlandók egymás mellé letérdelni a vér 
szerint egymáshoz tartozók. Óriási botrány lett volna abból, ha a lelkész kihagyja őket, s 
nem oszt nekik úrvacsorát. Ám az nem botrány, haraggal a szívünkben kérni és várni az 
Úr bocsánatát?!

Békülj meg – biztat minket Jézus –, amíg az úton vagy vele. Csak azzal tudunk megbé-
kélni, aki életben van. Másfél évszázad távolából figyelmeztet mindnyájunkat Gyulai Pál:

Oly váratlan jöhet halálunk,
S ha egymástól haraggal válunk:
A sírnál késő a bocsánat.
(Tanács)

Ezek szerint nemcsak a megtérésnek, de az egymás közti megbékélésnek is van kegyelmi 
ideje. S ez a kegyelmi idő valamelyikünk halála pillanatában lejár!

Régi haragosok sokszor már nem is emlékeznek pontosan, miért kerültek szembe egy-
mással. Családok közötti haragok éppúgy öröklődnek, mint arcvonások vagy ételreceptek. 
Lelkészek vagy ismerősök békítő törekvései, sajnos, a legtöbbször nem járnak sikerrel. A 
megbéküléshez nem elég a legnemesebb emberi igyekezet sem, Jézus szeretete és bocsánata 
szükséges. Azt kell tudnunk, hogy Urunk nekünk feltétel nélkül mindent megbocsátott. 
Ugyanúgy megbocsátott annak, akitől most a harag éppen elválaszt. Két megkegyelmezett 
bűnösnek kell tehát kinyújtania egymás felé a kezét. S mindkettő egyszerre kér és nyújt bo-
csánatot a másiknak. Nincs magyarázkodás, mentegetőzésre sincs szükség. Nem bűnösebb, 
nem is igazabb egyik a másiknál, a másik az egyiknél. Jézus bocsánatának elfogadása után 
elhordozzuk egymást, még imádkozni is tudunk egymásért.

Az írástudókat és a farizeusokat felülmúló igazság tehát ez: nem mi ülünk be a bíró szé-
kébe, hanem a magunk és az ellenfelünk ítéletét rábízzuk az Istenre, az igazságosan ítélőre. 
S nem azért leszünk Jézus követői, mert megbocsátunk egymásnak. Jézus bocsánata tett 
követőivé, ezért kell, és ezért tudunk egymásnak megbocsátani.

Uram!
Gyermekségem óta hordozol megbocsátó szeretettel. Bocsásd meg, ha kudarcaimért másokat 
okolok. Segíts magamban megtalálni a hibát, segítsd leküzdeni makacsságomat! Ámen.
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Július 11. A sokaságnak tehát, amely kiment [Keresztelő Jánoshoz], hogy megke-
resztelje, ezt mondta: „Viperák fajzata! Ki figyelmeztetett titeket, hogy 
meneküljetek az eljövendő harag elől? Teremjetek hát megtéréshez méltó 
gyümölcsöket, és ne kezdjétek azt mondogatni magatokban: Ábrahám a mi 
atyánk! Mert mondom nektek, hogy az Isten ezekből a kövekből is tud fiakat 
támasztani Ábrahámnak. A fejsze pedig ott van már a fák gyökerén: ezért 
minden fa, amely nem terem jó gyümölcsöt, kivágatik, és tűzre vettetik.” 
( Lk 3,7–9)

Tiszteljük Keresztelő Jánost, csodáljuk, hogy elviselhetetlenül kemény igehirdetésére tó-
dultak az emberek. Ma bizonyára egyetlen igehirdető sem engedhetne meg magának ilyen 
szigorú hangot. A kor messiást váró hangulatában, változásokat sürgető törekvései között 
a dörgedelmes ítélethirdetés mégis elérte célját. „Térjetek meg!” – hangzott az Ószövetség 
utolsó prófétájának ajkán a felszólítás, s az emberek bűnbánattal a szívükben léptek be a 
Jordán vizébe. A víz sodrása lemosta nemcsak a test, de az élet szennyét is róluk. Ez volt a 
megtérésük, bűnbánat volt a szívükben, és nyilvánosan vállalták a keresztséget.

Az eltelt kétezer év alatt megváltozott a világ. A mai igehirdetők nagyon jól tudják, hogy 
nincs Keresztelő Jánoshoz hasonló tekintélyük. Már ezért sem hangozhat az övéhez hasonló 
kemény beszéd a szószékekről. Azt is megtanultuk például gyermekeink nevelése során, 
hogy fenyegetéssel, kemény bírálattal, kívülről érkező kritikával semmit sem lehet elérni. 
A kierőszakolt bűnbánat nem is őszinte és nem tartós. A félelem inkább árt, mint használ 
az ember megtérésében.

Jézus a Keresztelő János által bejelentett ítéletet a végső időkre halasztotta, a názáreti 
zsinagógában „az Úr kedves esztendejét”, az Isten kegyelemi idejét hirdette meg ( Lk 4,16). 
Nem ijesztgetéssel, hanem szeretettel vesz le minket a lábunkról. Keresztelő János úgy gon-
dolta: a megtérésre jutalomból kapjuk az Isten kegyelmét. Jézustól pedig „előlegbe”, ingyen, 
szeretetből kapjuk a kegyelmet. S ez a meg nem érdemelt, mindent megelőző kegyelem az 
igazi életformáló erő! Ezek után már nem a büntetéstől vagy az ítélettől való félelem miatt 
próbálja az ember Isten tetszése szerint alakítani az életét. Még az Isten törvényének útbaiga-
zítására sincs szükség. Luthertől tanultuk meg: az elnyert kegyelemből, a Jézus szeretetéből 
született szeretet nem kérdi, mit kell tennie. Mielőtt kérdi, már meg is cselekszi.

Uram!
Tied vagyok, a kövekből támasztottál engem. Nem a hívő elődök hite, hanem a te kegyel-
med emelt ki életem céltalanságából, az önző magányból és vétkeimből. Te mondtad, tied 
vagyok. Szeretnélek ezért életem végéig hűségesen szolgálni téged. Emelj fel botlásaimból, 
fogadd el hálás igyekezetemet! Ámen.
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Július 12. A sokaság pedig megkérdezte [Keresztelő Jánostól]: „Akkor hát mit tegyünk?” 
János így válaszolt nekik: „Akinek két ruhája van, adjon annak, akinek 
nincs, és akinek van ennivalója, hasonlóan cselekedjék.” Vámszedők is 
mentek hozzá, hogy keresztelje meg őket. Ezek szintén megkérdezték tőle: 
„Mester, mit tegyünk?” Nekik ezt mondta: „Semmivel se hajtsatok be többet, 
mint amennyi meg van szabva.” Megkérdezték tőle a katonák is: „Mi pedig 
mit tegyünk?” Nekik viszont ezt felelte: „Senkit ne bántalmazzatok, meg ne 
zsaroljatok, és elégedjetek meg a zsoldotokkal.” ( Lk 3,10–14)

Amikor megszülettünk, ajándékba kaptuk az életet. Amikor megkereszteltek, ajándékba 
kaptuk az Isten kegyelmét. S ez egy felnőtt keresztsége esetében is így van, még akkor is, 
ha tudatos döntés, hűséges felkészülés előzte is meg. Az Isten ingyen kapott kegyelmének 
nagysága mellett eltörpül a magunk szerepe.

Gyermekkorunkból felnövekedve magunktól vagy némi noszogatásra rájöttünk arra, 
hogy szüleinknek hálával tartozunk. Meg is próbáljuk őket viszontszeretni, kedvükben járni, 
lépéseinket hozzájuk igazítani. Az okos szülő ezt szívesen fogadja, mindez hozzá tartozik a 
gyermek ifjúvá, majd felnőtté válásához.

A Keresztelő János által hirdetett megtérésen és keresztségen átesett emberek a megté-
réshez méltóan szeretnének élni. Ő pedig a hozzá fordulókat pontosan tanácsolja: a gazdag 
segítse a szegényt, a vámszedő csak a törvényes vámot vesse ki, a katona pedig ne éljen vissza 
hatalmával. Időtálló tanácsok ezek. Mégsem gondoljuk, hogy a szószékekről állandóan 
tanácsokat kellene kapnunk. Abban kell bizonyosnak lennünk, hogy a keresztségben és az 
úrvacsoravételben vagy a szószékről hangzó evangéliumban kapott kegyelem naponkénti 
elkötelezettséget jelent. Aki ezt tudja, az naponta felveszi a harcot minden rossz ellen, melyet 
Ádámtól örököltünk, s megpróbálja lépteit előttünk járó Mesterünk lába nyomába igazítani.

Egy alkalommal sokan voltunk a fóti kántorképző intézet vizsgáján, szülők, testvérek, 
nagyszülők. Az orgonán először a kezdők mutatták be, meddig jutottak, majd következtek a 
haladók. A legügyesebbek már a korálkönyvből játszottak, s rövid előjáték után a jelenlévők 
énekét kísérték. Az egyik kisleány belesült, elhallgatott az orgona és a gyülekezet is. Ő pedig 
azt kérdezte: „Kezdhetem még egyszer, elölről?” S már kezdte is. Örömmel énekeltünk vele.

Uram!
Köszönöm, hogy kegyelmed erejével sokszor kezdhettem elölről mindazt, amit elrontottam. 
Ajándékozz nekem több hűséget, több szeretetet, türelmet és ötletet. Erőt az újra kezdésre! 
Ámen.
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Július 13. Ekkor kisgyermekeket vittek hozzá, hogy megérintse őket, a tanítványok 
azonban rájuk szóltak. Amikor ezt Jézus észrevette, megharagudott, és így 
szólt hozzájuk: „Engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket, és ne tiltsátok el 
tőlem őket, mert ilyeneké az Isten országa. Bizony, mondom néktek: aki nem 
úgy fogadja az Isten országát, mint egy kisgyermek, semmiképpen nem megy 
be abba.” Ekkor átölelte és kezét rájuk téve megáldotta őket. ( Mk 10,13–16)

Számtalan kép készült erről a történetről. Idillikus és kedves maga a jelenet is: „Jézus, a 
gyermekek barátja.”

Abban az időben a gyermekkor lenézett, jelentéktelen állapot volt. Egy rabbi szerint a 
kicsinyekkel való foglalkozás időpazarlás. Mások azt vitatták, hogy egy meghalt gyermek 
egyáltalán részese lehet-e az Isten országának. A tanítványok, a felnőtt férfiak, útjába is 
álltak az édesanyáknak. Jézus észrevette szándékukat, s megharagudott rájuk: „Engedjétek 
hozzám jönni a kisgyermekeket, ne tiltsátok el őket!” Milyen jó, hogy az édesanyák sem 
tágítottak. S még jobb, hogy Jézus időt szakított rájuk, az asszonyok, az idegenek, a vak 
koldusok után a gyermekekre is.

Egy magyarországi felmérés eredménye szerint az édesapák – írd és mondd – napi hu-
szonegy percet töltenek a gyermekeikkel. Bizonyára nem merül ki ebben szülői hivatásuk, 
de ez alig különbözik az akkori tanítványok magatartásától. Jézus pedig ölébe ültette őket, 
átkarolta, megáldotta valamennyit. Neki van mondanivalója a gyermekek számára. A gyer-
mekeknek is szükségük van Jézusra!

Az államhatalom évtizedeken keresztül hajtogatta: az egyház törődjön az öregekkel és a 
betegekkel. Segítsen elhordozni azok terheit. Aki már nem ehet mindent, táplálkozhat az 
Isten igéjével, akinek kerülnie kell az izgalmakat, azt majd elzsongítja a szeretet himnusza. 
Az öreg anyókák járjanak a templomba, őket már nem érdemes átnevelni! Nem volt könnyű 
abban az időben képviselni azt, hogy a gyermekeknek is helyük van az Isten országában. 
Pedig Jézus és a jövő szorosan összetartozik!

Áldottak azok a szülők, akik Jézushoz viszik gyermekeiket! Hálás feladat imádságokra, 
énekekre tanítani a kicsinyeket, gyermek-bibliakörbe vinni, hittanoktatásra beíratni őket. 
Egy életre szinte kitörölhetetlenül beléjük vésődik Jézus alakja, meggyökerezik bennük sze-
retete. S ki tudja, hogy vargabetűk után, messze szakadva, talán egy gyermekkorban tanult 
aranymondás lesz az atyai ház hazahívó szava. Legyünk a gyermekek barátjának munkatársai!

Uram!
Köszönöm, hogy életem fogékony korában már megszólítottál, magadhoz hívtál. Már 
akkor is szerettél. Segíts, hogy szeretetedet tovább tudjam adni gyermekeimnek, minden 
gyermeknek! Ámen.
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Július 14. Ekkor kisgyermekeket vittek hozzá, hogy megérintse őket, a tanítványok 
azonban rájuk szóltak. Amikor ezt Jézus észrevette, megharagudott, és így 
szólt hozzájuk: „Engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket, és ne tiltsátok el 
tőlem őket, mert ilyeneké az Isten országa. Bizony, mondom néktek: aki nem 
úgy fogadja az Isten országát, mint egy kisgyermek, semmiképpen nem megy 
be abba.” Ekkor átölelte és kezét rájuk téve megáldotta őket. ( Mk 10,13–16)

Jézus megfedte tanítványait azért, mert akadályozták az édesanyák és gyermekeik hozzá 
vezető útját. Ezen túl azonban különös módon még példának is állította eléjük a kisgyer-
meket. Pedig Jézus nem vallotta a gyermek ártatlanságát. Ő nagyon jól tudta, hogy vele 
ellentétben mi mind Ádám gyermekei vagyunk. Örököltük a bűnre való hajlamot, tagadásra, 
ellenkezésre egyikünket sem kellett tanítani. Rossz természetünket is magunkkal hoztuk.

Miben lehetnek példák számunkra a gyermekek? A gyermek minden szépnek és jónak 
örülni tud, a madárdalnak és a nyíló virágnak, a mesék szerencsés fordulatainak s a kapott 
ajándékoknak. Ők az örömöket számlálják, mi, rosszkedvű, elégedetlen felnőttek pedig a 
bajokat. Rossz példánkkal csak elrontjuk őket.

A gyermek örülni tud más örömének, pajtása új kerékpárjának, a barátságtalan szomszéd 
kitüntetésének is. A felnőttektől tanulják meg az irigységet.

A gyermek tudja magáról, hogy kicsiny, kiszolgáltatott, mások segítségére szoruló, ezért 
bizalommal simul az őt ölelő erős karjaiba. Így fogadja – gyermekként – az Isten országát is. 
Felnőttként miért is vagyunk bizalmatlanok az Isten felénk forduló szeretete iránt?

Mi felnőttek azzal szoktunk dicsekedni, amit megszereztünk, felépítettünk. A gyermek 
azzal dicsekszik, amit ajándékba kapott. Ajándékait boldogan mutatja ismerősnek és isme-
retlennek. Meg kell tanulnunk tőlük ezt a dicsekedést! Persze, óriási különbségek vannak 
az egyéni életutak között, de mindegyikünk élete Isten ajándéka. Az Isten országa pedig 
mindenestől kegyelem! Gyermeknek és felnőttnek egyaránt. Ezért mondja az Úr: „Ne di-
csekedjék bölcsességével a bölcs, ne dicsekedjék erejével az erős, ne dicsekedjék gazdagságával 
a gazdag! Aki dicsekedni akar, azzal dicsekedjék, hogy érti és tudja rólam, hogy én vagyok az 
Úr, aki szeretetet, jogot és igazságot teremtek a földön, mert ezekben telik kedvem […]!” ( Jer 
9,22–23) Lám, nem is a gyermekek tanítanak minket, az Úr tanít rajtuk keresztül!

Uram!
Te taníts meg örülni minden ajándékodnak. Te taníts meg örülni más örömének. Szeretnék 
egész életemben hozzád simuló gyermek maradni. Segíts dicsekednem mindennel, amit 
tőled kaptam! Ámen.
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Július 15. Azokban a napokban, amikor ismét nagy volt a sokaság, és nem volt mit 
enniük, [Jézus] magához hívta tanítványait, és így szólt hozzájuk: „Szá-
nakozom a sokaságon, mert már három napja vannak velem, és nincs 
mit enniük; ha pedig éhesen bocsátom őket haza, kidőlnek az úton, mert 
némelyikük messziről jött.” Tanítványai így feleltek: „Miből tudná valaki 
ezeket kenyérrel jóllakatni itt a pusztában?” ( Mk 8,1–4)

Jézus a tekintetét a mennyei Atyára irányította, ugyanakkor nyitott szemmel járt a min-
dennapokban is. Észrevette a közelében élő emberek gondjait. Szánakozott a sokaságon, 
mert elfogyott az ennivalójuk. Hosszabb időt töltöttek vele, mint ahogyan előre gondolták. 
Féltette őket, hogy kidőlnek a hazafelé vezető úton.

Jézus minderre felhívta a tanítványok figyelmét. Azt mondhatjuk: nyitogatta az ő sze-
müket is. Bennünket is meg akar tanítani az általa gyakorolt „kettős látásra”: figyeljetek 
rendszeresen fölfelé, mit mond nektek, mit ajándékoz nektek a mennyei Atya. Ő naponta 
táplál igéjével, naponta erősít a kísértés elleni harcra. Azután nézzetek körbe, vegyétek észre 
mások ínségét, a felétek kinyújtott üres kezeket, a kérdő tekinteteket, a terheket hordozni 
nem tudó gyengeséget.

A tanítványoknak kínos lehetett szembenézni a négyezer éhes emberrel. Nem is akadt 
egyetlen használható ötletük sem. A kérdés formájában megfogalmazott mondatuk csak a 
tehetetlenségüket fejezte ki: Kint vagyunk a pusztában, itt semmi lehetőség sincs a segít-
ségnyújtásra. Ám ha lenne is itt pékség vagy bolt, nem lenne elég pénz rá. S hol van az a 
„valaki”, aki a zsebébe nyúlna? Leleplező mondatok ezek. Más sem tudna segíteni, hogyan 
segíthetnének ők?!

Elképzelhető, hogy ezzel a fogalmazással a tanítványok magát Jézust is le akarják be-
szélni a szánakozásról: „Uram, beszéltél nekik a mennyek országáról, meg is gyógyítottad 
a betegeket. Elégedjenek meg ennyivel, a többi nem a te dolgod!” Ez az álláspont azóta is 
megjelenik a keresztyén gondolkodásban: „Jézus – és nyomában az egyház – törődjön csak 
az evangélium hirdetésével. Az e földi dolgokkal való foglalkozás lealacsonyítja őt. Az egyház 
az elsőrendű feladatát sem tudja maradéktalanul ellátni.” Aki így gondolkodik, tulajdon-
képpen az elvilágiasodást sietteti, hiszen az élet fontos részét kivonja az Úr fennhatósága 
alól. Márpedig a mindennapi kenyér is az Isten áldása, teljes emberségünk része, s ezért ott 
van Jézus kezében.

Urunk, hála, hogy te táplálsz napról napra szüntelen!
Áldva légy, hogy minden új nap új öröm, új kegyelem!

De a szívünk vágyakozva azért sóhajt tefeléd:
Engedd, Jézus, megízlelnünk örök élet kenyerét!
(EÉ 71,1–2)

Ámen.
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Július 16. [Jézus] megkérdezte tőlük: „Hány kenyeretek van?” Ők ezt válaszolták: „Hét.” 
Ekkor megparancsolta a sokaságnak, hogy telepedjék le a földre, azután vette 
a hét kenyeret, hálát adott, megtörte, és tanítványainak adta, hogy tegyék 
eléjük. Ők pedig a sokaság elé tették. Volt néhány kis haluk is, és miután 
áldást mondott, szólt, hogy ezeket is tegyék eléjük. Ettek és jóllaktak, azután 
összeszedték a maradék darabokat hét kosárral, pedig mintegy négyezren 
voltak. Ezek után elbocsátotta őket […].” ( Mk 8,5–9)

Az istenáldotta mindennapi kenyér ott van Jézus kezében. Nem sok, látszólag nem is elég. 
Mégis, a kevés is sokfelé osztható, ha a tanítványok úgy működnek közre, ahogyan Jézus-
tól megtanulták. Jézus tanítványainak jelszava: „Amit kaptam, továbbadom.” A tanítvány 
soha nem dolgozhat a saját zsebére. Ha így tenne, már nem lenne Jézus tanítványa! Aki 
először önmagát biztosítja, aki gondterhelten saját zsebre tartalékol, az megszakítja a Jézus 
kezéből kiindult csatárláncot. A csodát Jézus viszi véghez, de a tanítványi önzés meg tudja 
akadályozni azt. Amikor azonban mindenki teszi a dolgát, akkor a Jézus kezéből származó 
mindennapi bőségesen elegendő. A kenyérosztó Jézus pedig megbecsüli még a maradékot is.

Jézus mai tanítványai közül sokan hűségesen tovább osztják és „a sokaság”, a vékonyabb 
kenyerűek elé teszik azt, amit Uruk kezéből vesznek át. Nagyobb léptékű szolgálatról bőveb-
ben akadhat tapasztalatunk, egy-egy kisebb akció pedig sokszor rejtve marad még a legköze-
lebbiek előtt is. Teréz anya világméretű szolgálatáról milliók tudnak, Böjte Csabát sok ezren 
ismerik, és sokan segítik is. De hogy ki volt „Sareptai Illésné” (Budapest, Jóreménység utca 
27.), aki postán küldött segítséget többgyermekes családoknak, azt csak a titkokat ismerő 
mennyei Atya tudja. Bizonyosan meg is fizetett neki ezért!

Hinnünk kell, nem csak a gyengéknek van szükségük az erősekre, az erősek sem lehetnek 
meg az erőtlenek nélkül. Amit elajándékozunk, egyszerre meg is elégít, meg boldoggá is 
tesz, de amit elnyelünk, abból jól sem lakunk, és boldogok sem leszünk.

Jézus kezében van a mindennapi kenyér és az úrvacsora kenyere is. Mindkettőt szét akarja 
osztani tanítványai közreműködésével. Azt várja, hogy jusson rajtunk keresztül másoknak 
a mindennapi kenyérből, s adjuk tovább a tőle kapott bocsánatot is. Így jön létre a terített 
asztal mellett a szegények és a tehetősebbek gyülekezete, s így teremtődik meg a megke-
gyelmezett bűnösök közössége.

Uram!
Áldott légy, hogy annyifelé töröd a mindennapi kenyeret, ahányan vagyunk. Ne engedd, 
hogy a tőled elindult szeretetláncot megszakítsam, hiszen gondoskodásodat oly sokszor 
átélhettem! Szeretnék segíteni neked, amikor mások felé fordulsz! Ámen.
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Július 17. Jézus felemelve a hangját ezt mondta: „Aki hisz énbennem, az nem én-
bennem hisz, hanem abban, aki elküldött engem; és aki lát engem, az azt 
látja, aki elküldött engem. Én világosságul jöttem a világba, hogy aki hisz 
énbennem, ne maradjon sötétségben.” ( Jn 12,44–46)

Ha egyet-kettőt visszalapozunk a Szentírásban, fontos eseményekről, jelentős jézusi beszé-
dekről olvashatunk. Jézus megmenti a bűnös asszonyt, feltámasztja Lázárt, meggyógyítja a 
vakon született embert. Önmagáról úgy beszél, mint a jó pásztorról és a világ világosságáról. 
S jóllehet a nagytanács már megöléséről határozott, ő az érdeklődő görögök és az össze-
gyülekezett hívei előtt szinte fórumot tart. Válaszol a feltett és a fel sem tett kérdésekre. „Ki 
vagy? Ki küldött? Kinek a nevében cselekszel?” Felemelt hangon, prófétai tűzzel beszél.

Hasonlóan kérdezünk mi is: „kicsoda jár útjainkon?” Titokzatos jelekkel találkozunk, de 
azok semmit sem árulnak el arról, aki a jeleket adja. Kicsoda az, aki „dicső kezének nyomát” 
ott hagyja „kicsiny fűszálban, óriási tölgyben”? S vajon ő indítja a romboló cunamikat, 
vagy az ember az oka, aki rosszul „műveli és őrzi” a teremtett világot?! A történelem lapjai, 
zsarnokok bukása is arról beszélnek, hogy mindenki felett uralkodik ez az „ismeretlen”, de 
mit szól ő a terroristák akcióihoz, a szögesdróttal elkerített haláltáborok szörnyűségeihez?! 
S aki felébreszti alvó lelkiismeretünket, miért tűri, hogy másként ítéljük meg magunkat, 
mint másokat?!

Jézus válaszai végül is az Isten válaszai. Nem előzmény nélkül valók, mert már Jézus 
előtt is üzent az Isten. A törvényadó Mózesen keresztül szövetséget kötött. Megígérte, hogy 
aki a törvény útján jár, azt megáldja. Szeretetét is kínálta prófétáin keresztül, és szeretetet 
várt el az övéitől. Jézus pedig, a várakozással ellentétben, az Isten szigorú ítéletét a végső 
időkre halasztotta. Isten haragja helyett Isten kegyelmét hozta el a világra. S erről nemcsak 
prédikált, de megkereste az elveszetteket, a terített asztal mellé gyűjtötte a hajléktalanokat, 
és megtalálta a századik juhot is. Tulajdonképpen mindazt a gyalázatot szünteti meg, melyet 
az Isten helyére álló ember okozott. Az elrontott természetért, az Istent megtagadó zsarno-
kok tetteiért, alvó vagy önelégült lelkiismeretünkért nem őt, csak magunkat okolhatjuk!

Isten szava maga Jézus. Az is, amit elmondott Atyjáról, de Isten szava Urunk keresztre 
feszítésének és feltámadásának története is. Az pedig szavak nélkül prédikál a mindenek 
felett álló kegyelemről.

Uram!
Amíg nem ismertelek, rettegtem tőled. Most, miután Fiadban találkoztam veled, megszűnt 
félelmem. Tudom, hogy bűneimre haragszol, de nekem, a bűnösnek megbocsátasz. Vilá-
gosságot gyújtottál szívemben, segíts megőriznem életem végéig! Ámen.
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Július 18. Jézus mondta: „Ha valaki hallja az én beszédeimet, és nem tartja meg azo-
kat, én nem ítélem el azt; mert nem azért jöttem, hogy elítéljem a világot, 
hanem azért, hogy megmentsem. Aki elvet engem, és nem fogadja el az én 
beszédeimet, annak van ítélő bírája: az az ige, amelyet szóltam, az ítéli el 
őt az utolsó napon. Mert én nem magamtól szóltam, hanem aki elküldött 
engem, maga az Atya parancsolta meg nekem, hogy mit mondjak, és mit 
beszéljek. Én pedig tudom, hogy az ő parancsolata örök élet. Amit tehát 
én mondok, úgy hirdetem, ahogyan az Atya mondta nekem.” ( Jn 12,47–50)

Jézus nem először és nem is utoljára beszél hallgatóinak az Atyával való egységéről. Az Atya 
küldte el őt erre a világra, s ő parancsolta meg, miről beszéljen, mit mondjon. Mennybeme-
netele óta senki sem mondhatja: nem tudom, kicsoda az Isten, és mit akar ezzel a világgal. 
Erről Jézus mindent elmondott, nála többet és hitelesebbet már senki sem mondhat.

Jézus küldetése az Atya szándékának megvalósítása. Az Atya azt akarja, hogy senki ne 
maradjon a sötétségben. A sötétség sokszor riasztó. A sötétségben nem tudunk tájékozódni, 
tele vagyunk félelemmel. Attól tarthatunk, hogy a következő pillanatban baleset vagy tá-
madás ér. Persze van olyan, aki szereti a sötétséget, mert az eltakarja mindazt, amit titkolni 
szeretne. Jézus világosságul jött a világra. Fénye rámutat, hol vagyunk, rossz úton járunk. 
Azután pedig segít megszabadulnunk a sötétség erőitől. Áldott legyen érte!

Jézus küldetése az embervilág megtartása. Nem azért jött, hogy elítélje a világot, hanem 
azért, hogy megtartsa. Az ember bűne miatt a halálraítéltekhez jött, de nem ítélethirdetésre 
érkezett, nem is hóhérnak. Ellenkezőleg: a szabadulás hírnökeként, a kegyelem szerzője-
ként. Áldottak, akik örömmel veszik tudomásul, hogy nyitva a börtönajtó, vége van már a 
szolgaságnak! Jézus megszabadított terhelő múltunktól. Aki viszont mindezt nem fogadja 
el, nem hiszi el az erről szóló híradást, az el nem hitt, tehát visszautasított jézusi ige fogja 
őt elítélni az utolsó napon.

Jézus küldetése az Atya szándéka, sőt parancsa értelmében az örök élet meghirdetése. 
Egyikünket sem akarja ebből kihagyni. Persze, az üdvösség fehér ruhája nem kényszerzub-
bony. Vissza lehet utasítani, de az elutasítás a halálban való maradás. S ahogyan a tékozló 
fiú atyja, úgy a Jézust küldő Atyánk is tehetetlenül néz az elmenő után, de boldogan nyit 
ajtót miden hazatérő előtt!

Uram!

Jézus világosság, messze ragyog.
Fényéből élnek mind a csillagok.
Bűnünket oszlasd el, nagy a sötét!
Vezesd a jó útra mind, aki vét!
(EÉ 401,3)

Ámen.
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Július 19. Ettől fogva tanítványai közül sokan visszavonultak, és nem jártak vele töb-
bé. Jézus ekkor megkérdezte a tizenkettőtől: „Vajon ti is el akartok menni?” 
Simon Péter így felelt: „Uram, kihez mennénk? Örök élet beszéde van nálad. 
És mi hisszük és tudjuk, hogy te vagy az Istennek Szentje.” ( Jn 6,66–69)

Nem csak ma fordul elő, hogy emberek elmaradnak a gyülekezetből, hátat fordítanak 
Jézusnak. Már akkor is akadtak hűtlenek, még a tanítványok között is. Nem értették, vagy 
nem akarták megérteni azt, ahogyan Jézus önmagáról mint az élet kenyeréről szólt. Fel-
háborította őket, hogy teste és vére ajándékozza nekik a feltámadást és az örök életet. Erre 
„visszavonultak”. Jézus pedig szomorúan nézett a távozók után, de nem bélyegezte meg, és 
nem is büntette meg őket. Mintha azt mondta volna: „jöttök ti még az én utcámba!” Érhet 
baleset, betegség vagy kudarc, csalódhattok a választott istenpótlékban. Ha visszajöttök, 
tárt kaput találtok nálam.

Sokan elmentek, de a tizenkettő ott maradt Jézus mellett. Péter meg is indokolta mara-
dásuk okát. A legjobb helyen vannak Jézus mellett, mert sehol máshol, egyedül nála van az 
örök életről szóló ige. „És mi hisszük és tudjuk, hogy te vagy az Istennek Szentje.”

Péter hite – hit. Másféle tudás, mint egy matematikai képlet igazsága. Nem emberi pro-
duktum, a kegyelmes Isten ajándéka. Ám amit hisz az ember, azt már tudja is. Rövid idő alatt 
világosan megfogalmazott, életre szóló tapasztalat is társul a hit mellé. A hit kérdéseket tesz 
fel, az Írásból és hívő testvérektől válaszokat kap rájuk, s a „tamáskodó” tanítvány lépésről 
lépésre kiér a „fényre”. S a fényben – akárcsak Péter – mások számára is megfogalmazza 
hitét, tehát megalapozott bizonyosságát Jézusról.

Például: „Én azért lehetek én – írta Vas István –, mert Jézus Ő volt. Élni azért nem szégyen 
az embernek, mert Jézus él. És szenvedni csak azért nem gyalázat, mert Krisztus kínhalált 
halt.”

Gyurkovics Tibor arról írt, hogy a keresztyénség nem világnézet, nem a gondolkodás 
magasiskolája, nem is filozófiai rendszer. Lényege a személyesség. Kapcsolat Jézussal. „Ő 
a társunk!”

Mécs László költő szerint „Jézus az aranyhíd. Azon járok 75 éves koromban, s várom, 
mikor érek haza. Hozzá, a túlsó partra, s mikor mondja nekem is: jöjjetek, Atyám áldottai!”

Mindenki megfogalmazhatja saját hitvallását! Erre másoknak, de neki magának is szük-
sége van.

Uram!

Jézus, édes emlékezet,  Ki téged ízlel, éhezik,
Te adsz szívünknek örömet.  S szomjasabb lesz, aki iszik.
Se méz, se semmi nem lehet  De másra már nem szomjazik,
Jelenlétednél édesebb.  Csak Jézusért óhajtozik. (EÉ 360,1.3)

Ámen.
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Július 20. Volt pedig egy beteg ember, Lázár, Betániából, Máriának és testvérének, 
Mártának a falujából. Mária volt az, aki megkente az Urat kenettel, és 
megtörölte a lábát a hajával: az ő testvére, Lázár volt a beteg. A nővérei 
megüzenték Jézusnak: „Uram, íme, akit szeretsz, beteg.” Amikor Jézus ezt 
meghallotta, ezt mondta: „Ez a betegség nem halálos, hanem az Isten 
dicsőségét szolgálja, hogy általa megdicsőüljön az Isten Fia.” Jézus szerette 
Mártát, ennek nővérét és Lázárt. Amikor tehát meghallotta, hogy beteg, két 
napig azon a helyen maradt, ahol volt […].” ( Jn 11,1–6)

Mária és Márta betániai vendégszerető háza sokszor nyújtott pihenést Jézusnak. Mária – az 
idősebb testvér – kente meg drága nárduskenettel Jézus lábát, ezzel temetésére készítette fel 
Mesterét (Jn 12,1–8). Testvérük, Lázár megbetegedett. Ez a tény ellene mond annak a sokszor 
hallott, ám téves gondolkodásnak: „Ahová Jézus betér, oda nem tér be a baj és a betegség!” 
Ilyen ígéretünk nincsen, ezzel Jézus soha sem biztatta övéit.

A testvérek üzentek Jézusnak. Valakit megkértek tehát, a hírt adja tovább, mondja el 
neki: „Uram, íme, akit szeretsz, beteg.” Ez a közbenjáró imádság. A legjobbkor, még időben 
a legjobb helyre fordultak. Nem akkor, amikor már minden más segítség hiábavalónak 
bizonyult. Pedig sokan gondolkodnak így, s az imádság az utolsó a lehetőségek sorában. 
Amikor gyógyíthatatlan beteget – már csak meghalni – adnak haza a kórházból, még meg 
is toldják: „Itt már csak az imádság segít!” Ám ezt legtöbbször így értik: „Itt már semmi sem 
segít, legkevésbé az imádság!”

Figyelemre méltó az üzenet szövege is. Nem így hangzik: „Uram, tudhatod, mennyire 
szeret téged Lázár! Méltó arra, hogy segíts rajta!” Az imádság Jézusról szól, Mária és Márta a 
szánkba adja a helyes szöveget: „akit szeretsz, beteg!” Tudnunk kell, hogy akiért imádkozunk, 
azt Jézus már eddig is szerette. A keresztségben gyermekévé fogadta, s érte, mint minden 
barátjáért, az életét is odaadta. Rajta kell segítened Uram, s csak egyedül te segíthetsz rajta! 
A hozzá való fordulásra biztat egy kedves énekünk:

Súlyos napokban csak Jézusra nézz,
Mondd el neki bátran, ami nehéz.
Mondd meg, hogy rábízol mindent híven.
Hisz’ te az enyém vagy – szól szelíden.

Meg kell tanulnunk bízni Jézusban. Akkor is, ha válaszára várnunk kell, ha késlekedik. 
Órája másként jár, mint a miénk.

Uram!
Taníts meg a helyes sorrendre. Adj kellő bizalmat irántad, hogy az első adandó alkalommal 
elpanaszolhassam neked gondomat és bajomat! Aztán bizalommal tudjam várni, amíg 
válaszolsz! Ámen
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Július 21. [Jézus] azután így szólt tanítványaihoz: „Menjünk ismét Júdeába!”[…] 
Ezeket mondta nekik, és azután hozzátette: „Lázár, a mi barátunk elaludt, 
de elmegyek, hogy felébresszem.” A tanítványok ezt felelték rá: „Uram, ha 
elaludt, meggyógyul.” Pedig Jézus a haláláról beszélt, de ők azt gondolták, 
hogy álomba merülésről szól. Akkor azután Jézus nyíltan megmondta nekik: 
„Lázár meghalt, és örülök, hogy nem voltam ott: tiértetek, hogy higgyetek. 
De menjünk el hozzá!” ( Jn 11,7.11–15)

Jézus hallotta is, értette is a barátjáról, Lázárról szóló híradást, Mária és Márta közbenjáró imád-
ságát. Két napig mégsem mozdult. Döntése és tette nem számítható ki. Imádság, könyörgés 
vagy a segítségére való rászorultságunk nem jelent biztosítékot. Akaratát nem mi irányítjuk.

Jézus nem is azért jött, hogy bármikor bármilyen bajba került gyermekeit megsegítse. 
Nem segítőautomata, aki valahol ott van a kezünk ügyében, s bármikor rendelkezésünkre áll. 
Küldetése alapvetően más és több. Egyedül ő tudja cselekvése megfelelő idejét is. Máriának 
és Mártának várnia kellett rá. Másként jár az órája, mint a mienk. Akkor járunk jól, ha nem 
Jézus segítségében, de magában Jézusban bízunk.

Pál apostol elárulja magáról, hogy „tövis adatott a testébe, a sátán angyala”. Annyit tu-
dunk, hogy egész életében súlyos betegséggel kellett együtt élnie. Háromszor kért az Úrtól 
gyógyulást. Úgy tűnhet, az Isten nem hallgatta meg könyörgését. Meghallgatta, csak máskép-
pen teljesítette. Isten válasza a páli levelek egyik legszebb aranymondása. Az Úr ezt mondta 
Pálnak: „Elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz.” ( 2Kor 12,9) 
Pál tehát erőt kapott „a tövis” elviseléséhez. Élete és szolgálata hangosan prédikált arról, 
hogy az Úr beteg szolgáját is fel tudta használni az evangélium terjesztésében. Az erőtlen 
Pálban az erős Krisztus munkálkodott.

Amikor imádkozunk, Urunk segítségéért könyörgünk, s közben „tükör által homályosan 
látunk” ( 1Kor 13,12). Nem ismerjük Urunk válaszát, legfeljebb annak tükörképét, azt is csak 
homályosan. Hasonlóan ír erről a költő:

A világ Isten-szőtte szőnyeg,
Mi csak visszáját látjuk itt,
És néha – legszebb perceinkben –
A színéből is – valamit.
(Reményik Sándor: A szőnyeg visszája)

Pedig a színe és a visszája nem ugyanaz! Mégse nyugtalanítson homályos látásunk! 
Abban legyünk bizonyosak, hogy Jézus tudja, mit miért cselekszik!

Uram!
Nem érthetem döntéseid vagy késlekedésed okát. De tudom, hogy kegyelmesen cselekszel 
mindent. Tudom, hogy javamra cselekszel mindent. Tudom, hogy üdvösségemre cselekszel 
mindent. Bizony irgalmas Isten vagy. Segíts belesimulnom akaratodba! Ámen.
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Július 22. Márta, amikor meghallotta, hogy Jézus jön, elébe ment, Mária azonban 
otthon maradt. Márta ekkor így szólt Jézushoz: „Uram, ha itt lettél volna, 
nem halt volna meg a testvérem. De most is tudom, hogy amit csak kérsz 
az Istentől, megadja neked az Isten.” Jézus ezt mondta neki: „Feltámad a 
testvéred!” Márta így válaszolt: „Tudom, hogy feltámad a feltámadáskor, az 
utolsó napon.” Jézus ekkor ezt mondta neki: „Én vagyok a feltámadás és az 
élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él; és aki él, és hisz énbennem, az nem 
hal meg soha. Hiszed-e ezt?” Márta így felelt: „Igen, Uram, én hiszem, hogy 
te vagy a Krisztus, az Isten Fia, akinek el kell jönnie a világba.” ( Jn 11,20–27)

Jézus fenti mondatait az olvasók Bibliájukban vastagon aláhúzzák. Értékes aranymondások 
ezek, de még inkább jelentősek. Lázár halálával kapcsolatban önmagáról beszél Urunk. Ar-
ról, hogy ő sokkal több híres tanítónál, sokakat vonzó igehirdetőnél, csodatévő Mesternél. 
Ő maga az élet és az életadó Úr. Ő maga a feltámadás, mert erősebb a halálnál, sőt „nála 
vannak a halál és a pokol kulcsai” ( Jel 1,18). Isten az Istentől, világosság a Világosságból.

Ebben a történetben az élet Ura a gyászolókkal találkozott. A gyászolók között óriási 
különbségek vannak. Mária összeroppant, fájdalmában ki sem mozdul, képtelen gondol-
kodásra, cselekvésre. Ő az, aki a legnagyobb vesztesnek tudja magát. Elzárkózása miatt 
azt a kérdést kell feltennünk neki és a szeretteiket elveszített gyászolóknak: Testvérem az 
Úrban, bizonyos vagy abban, hogy a koporsóban fekvő halottadat siratod, s nem önmaga-
dat? Gondolj arra, mit veszített az, akit az Isten elszólított az élők sorából. Vagy éppen mit 
nyert? Hiszen az élet terhei alatt megfáradt, betegség terheit hordozó idős testvérek közül 
egyik-másik így búcsúzik: „Ne sírjatok, az történik velem, amire egész életemben készültem! 
Jézusommal fogok találkozni!”

A másik gyászoló Márta. Nem véletlenül fogadta be többször is Jézust hajlékába, a be-
szélgetés során is kibomlik szívének gazdag tartalma. Most is jól tette, hogy elébe sietett 
Jézusnak. Kiöntötte napok óta meggyötört szívének minden fájdalmát. Gyásza már ezzel is 
enyhült, hát még azzal, amit Jézus mondott neki! Gyászában együtt van Urával. S akinek 
olyan gazdagon megáldott a szíve, mint Mártának, ha temetnie kell, Jézussal együtt temet. 
Ha temetnie kell, a gyülekezettel együtt temet, mert tudja, hogy temetési énekeink a feltá-
madásról szóló hitünk csodálatos kincsesbányái. Nem áll némán a koporsó mellett, énekel. 
S ugyanakkor – például az alábbi, egyébként esti – énekkel is készül utolsó útjára.

Uram!

Tartsd oda hunyó két szemem elé
Szent keresztfádat! Mutass ég felé!
Tűnnek az árnyak, virrad reggelem.
Életben-halálban maradj velem! (EÉ 121,8)

Ámen.
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Július 23. Jézus […] a sírhoz ment: ez egy barlang volt, és kő feküdt rajta. Jézus így 
szólt: „Vegyétek el a követ.” Márta, az elhunyt testvére így szólt hozzá: „Uram, 
már szaga van, hiszen negyednapos.” Jézus azonban ezt mondta neki: „Nem 
mondtam-e neked, hogy ha hiszel, meglátod az Isten dicsőségét?” Elvették 
tehát a követ, Jézus pedig felemelte a tekintetét, és ezt mondta: „Atyám, 
hálát adok neked, hogy meghallgattál. […]” Miután ezt mondta, hangosan 
kiáltott: „Lázár, jöjj ki!” És kijött a halott, lábán és kezén pólyákkal körül-
kötve, arcát kendő takarta. Jézus így szólt nekik: „Oldjátok fel, és hagyjátok 
elmenni!” ( Jn 11,38–41.43–44)

Márta az imént még bizonyságát adta Jézusba vetett bizalmának, most meginog. Akadályozza 
Jézust. Hisz benne, de tiszteli a halált. S úgy tűnik, már el is felejtette, hogy mit ígért neki 
Jézus ( 23. vers).

A közvélemény azt tartja: „Nagy úr a halál!” Sőt a legigazságosabb úr, mert mindenkinek 
meg kell halnia. Meghal a koldus és a király, a barát és az ellenség, az ismerős és az ismeretlen. 
Nagy úr, mert ugyan elszakítja egymástól a családtagokat, de – talán utoljára – mindenkit 
összegyűjt a temetésre. Sokan jobban tisztelik a halált az életnél. Annak is nagyszerű sírem-
léket állítnak, akit életében nem vettek körül szeretettel. Nagy úr a halál: a halottak napján 
eszünkbe jutnak azok is, akikre az egész esztendőben nem gondolunk.

Nagy úr a halál, de nagyobb az élet Ura! Amikor Jézus megérkezik Betániába, „megren-
dült lelkében és háborgott” ( 33. vers). Hiszen ő valóságos ember is. Vele is az történt, ami az 
Istennel: „Megindult a szívem, egészen elfogott a szánalom.” ( Hós 11,8)

Elvették a követ, és Jézus – mint csodái előtt általában – hangosan imádkozott. Ezzel is 
bizonyította az őt küldő Istennel való szoros kapcsolatát. Aztán hangosan kiáltott: „Lázár, 
jöjj ki!” Lázár pedig megkötözve kezén és lábán, kendővel betakart arccal kijött.

Jézus csodái megtörténtek, ezt még ellenfelei sem tagadták. Éppen ezért akarták megölni 
őt, sőt Lázárt is, hogy hatalma „bizonyítékát” eltüntessék. Ezt a történetet sem vonhatjuk 
kétségbe. Kitalált történetek tehertételével nem tudott volna elindulni az egyház.

Jézus nem támasztott fel minden halottat, összesen hármat. Ennyi jel elegendő bizonyíték 
arra, hogy ő az Istentől jött, nála nincs lehetetlen. Ő – a feltámadott és élő Úr – még arra 
is képes, hogy bennünket is megszabadítson mindattól, ami megköti kezünket, lábunkat, 
gondolatainkat: bűntől, haláltól, ördög hatalmától.

Uram! Élő Jézusom!
Köszönöm, hogy hatalmadról nem Lázár feltámasztásának története győzött meg. Te ma-
gad győztél meg, amikor megbocsátottad vétkeimet, s megszabadítottál a haláltól való 
félelemtől. Ámen.
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Július 24. Jézus mondta: „Óvakodjatok a hamis prófétáktól, akik juhok ruhájában 
jönnek hozzátok, de belül ragadozó farkasok. Gyümölcseikről ismeritek 
meg őket. Tövisbokorról szednek-e szőlőt, vagy bogáncskóróról fügét? Tehát 
minden jó fa jó gyümölcsöt terem, a rossz fa pedig rossz gyümölcsöt terem. 
Nem hozhat a jó fa rossz gyümölcsöt, a rossz fa sem hozhat jó gyümölcsöt. 
Amelyik fa nem terem jó gyümölcsöt, azt kivágják, és tűzre vetik. Tehát 
gyümölcseikről ismeritek meg őket.” ( Mt 7,15–20)

„Kincset találtunk!” – rohantak ki gyermekeink a házból, s a házhoz közeli mogyoróbokor 
alatt próbálták megtalálni azt, amit az ablakból csillogni láttak. Kincs pedig nem volt, csak 
értéktelen üvegcserép. Nagy volt a csalódás, hiszen a lenyugvó nap fényét egy darabokra 
tört színes üvegcserép sugározta vissza. Nem mind arany, ami fénylik!

A látszat sokszor csal, s az emberek is becsaphatnak. Álruhát vagy álarcot hordanak, tu-
dósnak, kegyesnek, segítőkész jó barátnak vagy jövőbe látó prófétának mutatják magukat, 
s nem azok. Tévtanítók, akik a jóhiszemű embert könnyen félrevezetik. Elvész a bizalom, 
keserű a csalódás, olykor még anyagi kár is ér, mire kiderül, hogy a juhok ruháját ragadozó 
farkasok öltötték magukra.

Jézus azzal biztat minket, hogy eljön a leleplezés ideje. Az álarcosbálban éjfélkor mindenki 
leveszi álarcát. Kiderül, hogy a bájos fiatal leány álarcát koros matróna, az ifjú legényét egy 
öregúr viselte. Ám az álarc levétele a bálban a mulatság erejét fokozza. Az Úristen utolsó 
ítélete alatt már senki sem mulat azon, hogy amit búzának hitt, az bizony konkoly. Isten 
pedig elválasztja egymástól a kecskéket és a juhokat, s a ragadozó farkasokról is lekerül a 
megtévesztő báránybőr. S az ítélet, még a megtévesztés bűnének büntetése is az Isten kizá-
rólagos joga lesz.

Segítségképpen hívja fel figyelmünket Jézus a gyümölcsre. Azt kell megvizsgálnunk, mi 
az eredménye bennünk a tanácsokat adó jó barátnak, az Istenre hivatkozó prófétának vagy 
éppen az ő útjáról minket lebeszélni akaró munkatársnak. Igazabbak lettünk tőle? Jobban 
igyekszünk Krisztus nyomába lépni? Hűségesebben végezzük munkánkat? Nagyobb lett 
szeretetünk, több emberért imádkozunk? Ha nincsenek ilyen gyümölcsök, ha minderre 
nemleges a válasz, akkor az Istentől elragadni akaró farkasokról van szó. Álarcosokról, akiket 
az Isten ellensége, az ördög irányít. Ideje óvakodnunk tőlük!

Uram!
Köszönöm figyelmeztetésedet: jóakaróm törődése mögött ellenséged sugalmazása rejtőzhet. 
Nyájas szavai mögött rejtett csapda akar tőrbe ejteni. Adj éberséget, nyitott szemeket, hogy 
észrevegyem, ki a barátom, ki az ellenségem. Ki tartozik nyájadba, s ki nem. Ámen.
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Július 25. Jézus mondta: „Tehát minden jó fa jó gyümölcsöt terem, a rossz fa pedig 
rossz gyümölcsöt terem. Nem hozhat a jó fa rossz gyümölcsöt, rossz fa sem 
hozhat jó gyümölcsöt. Amelyik fa nem terem jó gyümölcsöt, azt kivágják, 
és tűzre vetik. […] Nem mindenki megy be a mennyek országába, aki ezt 
mondja nekem: Uram, Uram, hanem csak az, aki cselekszi az én mennyei 
Atyám akaratát.” ( Mt 7,17–21)

Minket ideig-óráig félre lehet vezetni sok beszéddel, nyájas hízelkedéssel. Istent, aki belelát 
a szívekbe, egy percig sem. Azonnal észreveszi a báránybőr alatt a farkast, a nagyhangú sza-
vakba rejtett hazugságot, a képmutatás álarca alatt megbúvó gonosz szándékot. Ítéletében 
tévedhetetlen, döntése megváltoztathatatlan.

Jézus a Hegyi beszédben nemcsak a hamis prófétákról, de rólunk, mindnyájunkról is be-
szél. Rajtunk, életünk fáján keresi a gyümölcsöt. Nagyon jól tudja, hogy jó gyümölcsöt csak 
jó fa terem, amelyik fáról pedig gyümölcséréskor rossz vagy romlott gyümölcs szedhető, 
az a fa rossz. Pedig a rossz fa sorsa nem irigylésre méltó. Tűzre kerül. Jézust tehát egyikünk 
sem tudja megtéveszteni.

A fa gyümölcse tehát csalhatatlanul jelzi a fa állapotát. Így cselekedeteink, szavaink és 
magatartásunk biztos jelzések szívünk egészségéről vagy betegségéről. A bennünk élő meg-
győződés, a Jézusba kapaszkodó bizalom hálás szavakat fogalmaz a szánkon, és Istennek 
tetsző, akaratával egyező tettekben gyümölcsözik. Jézus azt munkálja, hogy mások által 
megfigyelt életünkben egységben legyen a szó és a tett. Ha szavaink őt áldják, akkor csele-
kedeteinknek is az ő dicsőségét kell szolgálniuk!

A kérdés az, hogyan lehetünk jó fává. A növénytermesztésben oltással állítják elő a 
gyümölcsfákat és a szőlőoltványokat. Az erős gyökerű vadalany ellenáll a betegségeknek, 
kártevőknek, s ebbe oltják a nemes veszőt. Isten országában – s erre egyedül Krisztus képes 
– mindez „a természet rendje ellenére” ( Róm 11,24) történik. A szeretetben meggyökerezett, 
a kísértés minden próbáját kiállt nemes tő, a szelíd olajfa, Krisztus oltja magába a vad olaj-
fa ágait, bennünket. S akkor a gyökér erejéből, Krisztus áldozata révén a beoltott új hajtás 
„nemessé” lesz, s egészséges gyümölcsöt terem. Csökött, férges, romlott gyümölcs helyett 
kívánatosat és egészségeset terem. Gyűlölet helyett békességet, elégedetlenség helyett örö-
möt, önzés helyett jóságot. Rossz gyümölcs helyett táplálót! Áldott legyen érte a „gyökér”, 
a „szelíd olajfa”, áldott legyen érte Krisztus!

Uram!

Tested piros vérrel virágzott Értem, aki meghervadok.
Értem, ki száraz ág vagyok; Szelíd olajfa, ó, segíts:
Szemed sűrű könnyektől ázott Olts magadba, és üdvözíts! (EÉ 415,5)

Ámen.
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Július 26. Jézus mondta: „Hallottátok, hogy megmondatott: Szeresd felebarátodat, 
és gyűlöld ellenségedet. Én pedig azt mondom nektek: Szeressétek ellen-
ségeiteket, és imádkozzatok azokért, akik üldöznek titeket, hogy legyetek 
mennyei Atyátoknak fiai, aki felhozza napját gonoszokra és jókra, és esőt 
ad igazaknak és hamisaknak.” ( Mt 5,43–45)

Krisztus háromféle magatartásról szól ebben a jól ismert igében. Ezt a hármat képek fejezik 
ki: a puska, a kerítés és a napsugár.

A puska, mint gyilkos fegyver a kontraegzisztenciát jelképezi. Ennek jelszava: „ártani!” 
Célja a másik ember, a másik nép legyőzése. Eszköze az erőszak és a gyűlölet. Ebből a gon-
dolkodásból fakadtak a háborúk. A győzelem „csak puskapor kérdése”, egy-egy nép jövője 
pedig „vagonkérdés”. Ez begyűrűzött az egyházba is, ebből születtek az inkvizíciós perek, 
a keresztes hadjáratok. Ugyan „kegyes” gondolattal indokolták: „Meg kell semmisíteni a 
másikban a feltételezett gonoszt!” – ezt a másik ember elpusztításával akarták elérni. S ki 
tartja számon, egy-egy családban mire vezetett az erőszak és a gyűlölködés?! Még imádság 
is született a gyűlölet érdekében: „Add, hogy többé meg ne bocsássunk annak, aki ellenünk 
vétett!” „Gyűlöld ellenségedet!” – ezzel az örökséggel szállt szembe Jézus.

A kerítés a koegzisztencia jelképe. Az egyik ember ott él a másik mellett, az egyik nép a 
másik mellett. Jelszava: „nem ártani!” Cél a rend fenntartása. Eszköze a jog és a törvény. A 
vasfüggöny és a berlini fal kettéválasztotta a világot, ám a kerítésen nem volt átjárás. Az egy-
ház rezervátumba vonul vissza, ott is érvényesül a „be nem avatkozás” törvénye. A szeretet 
parancsa csak a legközelebbire érvényes: „csak azt szeretem, aki engem szeret.” Ez a „hűvös 
egymásmellettiség” élete. Több az előzőnél, de messze van Jézustól.

Jézus a harmadik jelképet ajánlja, ez pedig az Isten napsugara. A proegzisztencia jel-
szava: „használni!” Célja a megértés és a szolgálat. Eszköze a szeretet és a bűnbocsánat. A 
gonoszok és a jók ablakain egyaránt beragyogó napsugár az Isten személyválogatást nem 
ismerő szeretetéről prédikál. Krisztus pedig ellenségeiért imádkozik a kereszten. Csak ez a 
szeretet győzi le a gyűlöletet, ennél nagyobb hatalom égen-földön nincs! A nagyvilágban az 
erős országok segítik a gyengéket, s erre a lelkületre az Isten népének kell példát mutatnia. 
Nem könnyű ez a példaadás. Jézustól, a tőle kapott bocsánat erejéből meg kell tanulnunk 
ellenségeinkért imádkozni!

Uram!
Köszönöm, hogy nekem is megbocsátottad bűneimet, irgalmas vagy hozzám. Segíts, hogy 
bocsánatod ereje újra meg újra engem is képessé tegyen a megbocsátásra. Taníts meg szeretni 
azokat, akik nem szeretnek! Ámen.
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Július 27. Jézus mondta: „Hallottátok, hogy megmondatott: Szeresd felebarátodat, 
és gyűlöld ellenségedet. Én pedig azt mondom nektek: Szeressétek ellen-
ségeiteket, és imádkozzatok azokért, akik üldöznek titeket, hogy legyetek 
mennyei Atyátoknak fiai, aki felhozza napját gonoszokra és jókra, és esőt 
ad igazaknak és hamisaknak. Mert ha csak azokat szeretetitek, akik titeket 
szeretnek, mi a jutalmatok? Nem ugyanezt teszik-e a vámszedők is? És ha 
csak atyátokfiait köszöntitek, mennyivel tesztek többet másoknál? Nem 
ugyanezt teszik-e a pogányok is? Ti azért legyetek tökéletesek, mint ahogy 
mennyei Atyátok tökéletes.” ( Mt 5,43–48)

Gyermekkorunkban mindnyájan vívtunk háborúkat, sokszor még a leányok is. Szabályokat 
alkottunk, s a csatáknak voltak „sebesültjei” és „halottai” is. Mindezzel az igazi katonaéletre 
készültünk. A játékboltok kirakatai pedig tankokkal, ágyúkkal, géppisztolyokkal voltak tele. 
Minden arra tanított: kétféle ember él a világban, a barát és az ellenség. A barátot szeretni 
kell, az ellenséget pedig gyűlölni.

Jézus keményen és határozottan szembefordult ezzel a gondolkodással, az ellenségeske-
déssel. Nem elégszik meg a családon belüli és a népek közötti „békés egymás mellett élés” 
célkitűzésével sem. Hiszen a „hidegháború” is háború. A világot két- vagy többfelé szabdaló 
kerítések vér szerinti rokonokat is elválasztanak egymástól. „Ne nyugodjatok bele ti sem 
az ellentétek világába – sugallja –, ne a vámszedőkhöz és a pogányokhoz igazodjatok! A 
mennyei Atyáról vegyetek példát!” Az ő tökéletessége éppen ezt jelenti: visszafogadja a neki 
hátat fordító tékozló fiút, és „abban mutatta meg rajtunk szeretetét, hogy Krisztus már akkor 
meghalt értünk, amikor bűnösök voltunk” ( Róm 5,8).

A tökéletes Atya régóta tanítja erre a tőle származó megbocsátó szeretetre övéit: „Ha 
ráakadsz ellenséged eltévedt marhájára vagy szamarára, hajtsd vissza hozzá! Ha látod, hogy 
összeroskad terhe alatt annak a szamara, aki gyűlöl téged, ne hagyd magára, hanem segíts raj-
ta!” ( 2Móz 23,4–5) Nem elég nem ártani, meg kell tanulnunk használni is az ellenségnek. 
S ez a fordulat a szívünkben kezdődik.

Minden ütésed, átkod,
Hiába ellenem,
Szörnyű a fegyverem:
Megbocsátok!

– ajánlja a költő (Illyés Gyula: Szörnyű fegyver). Giovanni Papini pedig így tanít: „Szeretni 
ellenségeinket, ez az egyetlen útja annak, hogy egyetlen ellenség ne maradjon a földön!”

Uram!
Szereteted példája lenyűgöz. Az Atya tökéletességéről szóló figyelmeztetésed megszégyenít. 
Tudom, hogy nekem már sokszor megbocsátottál. Segíts, hogy szeretni tudjam azokat, akik 
nem szeretnek, akikre haragszom. Taníts ellenségeim szeretetére. Ámen.
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Július 28. [Jézus] szólt a tanítványaihoz is: „Volt egy gazdag ember, akinek volt egy 
sáfára. Ezt bevádolták nála, hogy eltékozolja a vagyonát. Ezért előhívatta, 
és így szólt hozzá: Mit hallok rólad? Adj számot a sáfárságodról, mert nem 
lehetsz többé sáfár.[…] Aki hű a kevesen, a sokon is hű az, és aki a kevesen 
hamis, a sokon is hamis az.” ( Lk 16,1–2.10)

A sáfár többféle egymáshoz hasonló foglalkozás gyűjtőneve. Gondnok, intéző vagy tiszttar-
tó. A sáfár nem a saját, hanem a tulajdonos birtokán gazdálkodik, s ezért fizetést kap, vagy 
részesedést a bevételből. Felelős posztot tölt be, az eredmény attól függ, ért-e a dolgához, 
vagy sem. A gazdának résen kell lennie, előfordulhat, hogy egy sáfár a saját zsebére dolgozik, 
s becsapja a tulajdonost.

Jézus egy hamis sáfárról szól, de csak nem állítja példaként elénk? Előfordulhat, hogy 
ez az ember valamit jobban tud, mint mi?

Igen, ez a sáfár tudja, hogy a birtok, a rábízott föld nem az övé, hanem a gazdáé. Azt is 
tudja, hogy minden tettéért számadással tartozik. A gazdálkodás számlákban, iratokban 
nyomon követhető; előbb-utóbb minden csalás kiderül, s akkor ezért büntetés jár.

Így van ez a mindennapokban is: Addig jár a korsó a kútra, amíg el nem törik – emleget-
jük, s a hazug ember is utolérhető, nem csak a sánta kutya. A rejtett kamerák, a traffipaxok, 
a sötétben látó készülékek világában megéri törvénytisztelőnek és törvénykövetőnek lenni.

Ám ha ilyen ügyes az ember a bűn felderítésében, mennyivel inkább kell tudnunk azt, 
hogy az Isten előtt nincsenek titkok. Azt se felejtsük el, hogy elsősorban neki vagyunk sáfárai. 
Adottságainkat, tehetségünket, sőt mindent tőle kaptunk, s neki tartozunk számadással. Ő 
pedig megkérdezi, mire használjuk a kezünket. Elveszünk vagy adunk, ütünk vagy simoga-
tunk vele? A szánkkal szidjuk vagy áldjuk a társainkat, káromoljuk vagy imádjuk Istent? S az 
időt, a soha vissza nem térő alkalmat hasznosan vagy pazarlóan töltjük? Minden számadásnál 
nemcsak az elkövetett rossz derül ki, hanem az elmulasztott jótett is. „Aki azért tudna jót 
cselekedni, de nem teszi, bűne az annak” – figyelmeztet az apostol ( Jak 4,17).

Uram! Istenem!
„Kéred a kezemet, hogy egész nap azoknak segítsek, akik rászorulnak, a betegeknek és a 
szegényeknek… Uram, ma neked ajándékozom a kezemet. Kéred a lábamat, hogy egész nap, 
mindennap azokhoz menjek, akiknek barátra van szükségük... Uram, ma neked ajándéko-
zom a lábamat. Kéred a szívemet, Istenem, hogy egész napon át kivétel nélkül mindenkit 
szeressek. Uram, ma neked ajándékozom a szívemet… Uram, Jézus, dicsőíteni akarlak téged, 
ameddig csak földi utamat járom… Ámen.” (Kalkuttai Teréz)
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Július 29. [Jézus] szólt a tanítványaihoz is: „Volt egy gazdag ember, akinek volt egy 
sáfára. Ezt bevádolták nála, hogy eltékozolja a vagyonát. Ezért előhívatta, 
és így szólt hozzá: Mit hallok rólad? Adj számot a sáfárságodról, mert nem 
lehetsz többé sáfár. Erre a sáfár így gondolkozott magában: Mit tegyek, ha 
uram elveszi tőlem a sáfárságot? Kapálni nem bírok, koldulni szégyellek. 
Tudom már, mit tegyek, hogy amikor elmozdítanak a sáfárságból, legyen, 
aki befogadjon házába. Azután egyenként magához hívatta urának minden 
adósát, és megkérdezte az elsőtől: Mennyivel tartozol az én uramnak? Az 
így felelt: Száz korsó olajjal. Erre azt mondta neki: Vedd az írásodat, ülj le 
gyorsan, és írj ötvenet. […] Az ura pedig megdicsérte a hamis sáfárt, hogy 
okosan cselekedett […].” ( Lk 16,1–6.8)

Senki se értse félre Jézust, ő a példázatbeli sáfárt nem mindenestől tartja példaképnek. 
Elmondja róla, hogy hűtlenül kezelte gazdája vagyonát, ám amit megmentésére tesz, az 
maga is gyalázat. Nem történt nála életváltozás, meg sem fordult fejében a javulás szándé-
ka. Továbbra is károsítja a gazdát, sőt bűntársává teszi az adósokat is. Mai szóval sápot vesz 
adósságaikból, ezzel biztosítja, hogy öreg napjaira befogadják, ápolják, majd tisztességgel 
eltemessék.

Az egyetlen vonás, amit a sáfár gondolkodásából elénk tár Urunk: ez a példázatbeli ember 
gondol a jövőjére. Ám még ez sem állja ki az idők próbáját, mert nem lát tovább a földi éle-
ten. Csak ez a látható, megfogható e világi valóság érdekli őt, a holtig tartó hasznonélvezet 
s egy rangos temetés. Isten ajándékai közül megvásárolta magának a földi hajlékot, ám nem 
érdekelte őt a mennyei hajlékba való bejutás lehetősége.

Jézus pedig így figyelmeztet minket: „Én is mondom nektek: szerezzetek magatoknak ba-
rátokat a hamis mammonnal, hogy amikor elfogy, befogadjanak titeket az örök hajlékokba.” 
(9. vers) A földi javakat, a pénzt és a vagyont nevezi Jézus hamis mammonnak. Hamis, mert 
boldogságot ígér nekünk, s ígérete könnyen elszédít. Ugyanakkor csaló, és nem adja meg 
azt, amire számítunk. Fölibénk nő, uralkodik rajtunk, és elválaszt emberektől. Akinek sok a 
pénze, sok az irigye is. Pedig Jézus szerint a vagyon éppen arra való, hogy segíteni tudjunk 
vele embertársainkon. A hamis mammonnal megsegített barát szószólónk lesz, védőügyvé-
dünk az Isten színe előtt. Kéretlenül is mellettünk fog tanúskodni. Különös: amit jó szívvel 
odaadtunk, ott így fogjuk „visszakapni”. Ezzel „gyarapodik” örök kincsünk a mennyben!

Uram!
Ne engedd, hogy elvakítson a múló kincsek ragyogása. Ments meg attól, hogy elkívánjam 
és elvegyem azt, ami nem az enyém. Köszönöm, hogy megelégítesz napról napra, s még 
adni is tudok másnak jó szívvel abból, amit tőled kaptam. Ámen.
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Július 30. Jézus mondta: „Én vagyok az igazi szőlőtő, és az én Atyám a szőlősgazda. Azt 
a szőlővesszőt, amely nem terem gyümölcsöt énbennem, lemetszi; és amely 
gyümölcsöt terem, azt megtisztítja, hogy még több gyümölcsöt teremjen. Ti 
már tiszták vagytok az ige által, amelyet szóltam nektek.” ( Jn 15,1–3)

Jézus nagyszerű hasonlata az Atyáról, önmagáról és rólunk szól. Az Atya a gondos szőlősgaz-
da, Jézus a jól meggyökerezett, a vesszőket tápláló szőlőtő, mi pedig a termésre előkészített 
vesszők. Persze, János evangéliuma nem szőlészeti szakkönyv, az ige alapján elmondott 
igehirdetés sem „ezüstkalászos gazdatanfolyam”. Ennek ellenére Jézus hasonlata pontos, 
érdemes figyelni rá!

Az Atya a szőlősgazda. Íme, a tevékeny Isten! A világot teremtő alkotó nem pihen, ahogyan 
azt Madách Imre gondolta. Nem sütkérezik mozdulatlan fenségében, hanem szüntelenül 
munkálkodik. S teszi ezt a jó gazda gondosságával. A sajátjában dolgozik, figyelmesen és 
leleményesen, a tőkét és a vesszőket dédelgető szeretettel. Ez meg is látszik birodalmán. 
Kétféle munkát végez.

A gazda levágja a terméketlen vesszőket, hogy feleslegesen ne terheljék a tőkét. Ezt a tél 
végén teszi, de később is van hasonló munka, a „zöldválogatás”. A lemetszett vessző már 
nem is vessző, hanem venyige. Gyorsan kiszárad, kihal belőle az élet. Aztán elkorhad, vagy 
tűzre vetik, teremni soha nem fog. Aki nincs rajta a szőlőtőkén, annak gyümölcse sincs. 
Sorsa, mint a venyigéé. Nem irigylésre méltó!

A termő vesszőkkel is van dolga a gazdának. Tisztogatja őket. Igéje rámutat arra, ami ben-
nünk rossz vagy káros. Mi is megszomorodunk, ha megtudjuk, mi az, amit megítél. Amitől a 
termés érdekében meg kell szabadítania. Előfordulhat, hogy egy döntésnél Isten a nehezebb 
utat ajánlja. Nem könnyű lemondanunk a kívánatosabbnak tűnőről az üdvösségünk, az 
Istennek szentelt szolgálatunk érdekében! Ám előhoz az élet Istene váratlan nehézségeket, 
nem kívánt csapásokat, szenvedést. Ezeknek egyetlen céljuk van. A gazda azt akarja, hogy 
még több gyümölcsöt teremjünk. Mi pedig könnyes szemmel énekeljük:

Atyánk metszőkése minket tisztogat,
Hogy többet teremjünk, gyümölcsöt, sokat.
Add meg, Atyám, bármily fájó perc lesz,
Tudjak örülni, mikor megmetszesz. (EÉ 395,2)

Uram! Atyám!

Csak le ne mess hamar bűneim miatt,
Énértem is meghalt egyszülött Fiad,
Légy türelemmel, ha bűnbe esnék,
Jézusomért kérlek, le ne mess még! (EÉ 395,3)

Ámen.
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Július 31. Jézus mondta: „Én vagyok az igazi szőlőtő, és az én Atyám a szőlősgazda. 
[…] Maradjatok énbennem, és én tibennetek. Ahogyan a szőlővessző nem 
teremhet gyümölcsöt magától, ha nem marad a szőlőtőn, úgy ti sem, ha nem 
maradtok énbennem. Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők: aki énbennem 
marad, és én őbenne, az terem sok gyümölcsöt, mert nélkülem semmit sem 
tudtok cselekedni.” ( Jn 15,1.4–5)

Jézus, az igazi szőlőtő beszél velünk, a szőlővesszőkkel a vele való kapcsolatról. A tőke és a 
vesszők kapcsolata létfontosságú elsősorban a vesszők szempontjából. A vesszőkben csak 
addig van élet, amíg rajta vannak a szőlőtőkén, e nélkül nincs gyümölcstermés sem! A 
tőke a nedvkeringés révén eljuttatja a talaj termőerejét és a nedvességet a vesszőkhöz, ezzel 
biztosítja növekedésüket és termőre fordulásukat.

Csodálatosan fogalmaz Jézus: „aki énbennem marad, és én őbenne”. Érdemes ezt ízlelget-
nünk: „Mi őbenne, ő mibennünk.” Amikor a magzat ott él az édesanyja szíve alatt, a közös 
vérkeringés biztosít mindent a növekedéséhez. A magzat az édesanyában, az édesanya vére 
a magzatban. Érte is dobog az anyai szív. Ilyen jó dolgunk van Jézussal! Ezt pontosítja az 
apostol is: „Ha valaki vallja, hogy Jézus Isten Fia, abban Isten marad, ő pedig Istenben […].” 
( 1Jn 4,15) Ez a kapcsolat azzal kezdődik, hogy megszületik szívünkben az igazi vallástétel: 
„…te vagy a Krisztus, az Isten Fia […]”. ( Jn 11,27) Addig maradunk Jézusban, az igazi sző-
lőtőkén, amíg él bennünk ez a hitvallás. Ha pedig megtagadjuk őt, magunk szakítjuk le 
magunkat az éltető tőkéről.

Az Atya gondoskodásának, Jézus éltető erejének, a vele való élő kapcsolatnak akkor 
van értelme, ha gyümölcsöt termünk. A gyümölcs a benne való életünk jele: szavakkal és 
élettel való bizonyságtétel, áldozatvállalás, a szenvedésben megmutatkozó türelem. Nem is 
kell keresnünk az alkalmakat. Urunk maga hozza elénk a lehetőségeket, sokszor útközben. 
Ott az út mentén a kifosztott, félholtra vert ember. Sem a pap, sem a lévita nem termett 
gyümölcsöt, csak az irgalmas samáriai. Megyünk haza elfáradtan a mezőről, mint cirénei 
Simon, s Jézus erőt ad ahhoz, hogy valaki keresztjét, tehát magának Jézusnak a terhét a vál-
lainkra vegyük. A ma keresztyénségének nem is kell keresnie a gyümölcstermés lehetőségét, 
számtalan körülöttünk a segítségünkre és bizonyságtételünkre szoruló. Csak le ne késsük 
a gyümölcstermés alkalmait!

Uram!
Csak addig van életemnek értelme, amíg a szőlőtőkén, illetve benned vagyok. Segíts, hogy 
életem egészséges gyümölcsöt teremjen a te dicsőségedre. Ámen. 
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Augusztus 1. Jézus mondta: „Ki tehát a hű és okos sáfár, akit az úr szolgái fölé rendel, hogy 
idejében kiadja élelmüket? Boldog az a szolga, akit, amikor megérkezik az 
úr, ilyen munkában talál! Bizony, mondom néktek, hogy az egész vagyona 
fölé rendeli őt.” ( Lk 12,42–44)

Jézus nagyon jól tudta, hogy előbb-utóbb letelik a földi tartózkodására kirendelt idő, s itt 
kell hagynia tanítványait. Talán ezért is beszélt olyan példázatokban, melyekben egy időre 
eltávozó, majd visszatérő úr szerepelt. Amíg az úr távol van, a sáfár a helyettese. Összes 
szolgája fölé rendeli őt, hogy a háznép minden tagja idejében megkapja eledelét.

Mi is mind sáfárok vagyunk, akiket maga az Isten bízott meg a sáfársággal. Az a meg-
bízatásunk, hogy nevében teljes felelősséggel lássuk el az Isten háza népéhez tartozókat 
mindazzal, amire mindenkinek szüksége van.

A családapáknak és a családanyáknak is tudniuk kell: a gyermekeikről való gondoskodás 
nem csak szülői tisztükből fakadó kötelezettség. Gyermekeik az Isten háza népéhez is tartoz-
nak. A szülőket a körzeti gyermekorvos is felelőssé teszi a gyermekek egészségi állapotáért, 
vagy az iskola a hűséges iskolába járásért. Az Isten is számon tartja, megkapják-e a gyermekek 
mindazt, ami növekedésükhöz szükséges, s ami telik Urunk gazdag tárházából.

Isten követelései arányban állnak a szülőknek juttatott ajándékokkal. Amikor a gyerme-
keket a szülőkre bízta, nem bocsátotta el őket üres kézzel. Testi és szellemi képességeiket 
is a gyermekek érdekében adta. Hány gyermek – már felnőttként – áldja apját a fárasztó, 
de tartalmas gyalogtúrákért, a kézbe adott olvasmányokért, a hasznos időtöltésekre való 
ránevelésért. Számtalan édesanya tanította meg gyermekeit, hogyan tudják kényelmessé 
és széppé tenni környezetüket, meleg fészekké otthonukat. És ezek csak kiragadott példák 
a hűséges sáfárok életéből.

Az eledelhez azonban lelki táplálékok is tartoznak. Hiszen azt is Jézustól tudjuk: „Nem 
csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely Isten szájából származik.” ( Mt 4,4) 
Áldott sáfár az a szülő, aki kézen fogva viszi el gyermekeit az Isten hajlékába. Hűséges sáfár 
minden szülő, aki együtt hajol gyermekeivel a Szentírás fölé. Boldog sáfár az, aki Jézust kö-
vető életével mutat jó példát a rábízottaknak. Még boldogabb, aki a gyermek Istenről feltett 
kérdéseire jó válaszokat ad. Éppen akkor, amikor ura „hazaérkezik”.

Uram!
Köszönöm áldott szüleimet, akik megtanítottak rólad szóló énekekre, reggeli és esti imád-
ságokra, akik elvezettek a templomba és hozzád is. Segíts, hogy hasonlóan hűséges sáfárod 
legyek a rám bízottak érdekében! Ámen.
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Augusztus 2. Jézus mondta: „Ha pedig ezt mondaná szívében az a szolga: Késik az én 
uram, és kezdené verni a szolgákat és szolgálóleányokat, elkezdene enni, inni 
és részegeskedni; azon a napon jön meg annak a szolgának az ura, amelyen 
nem várja, és abban az órában, amelyen nem gondolja: kettévágatja, és a 
hűtlenek sorsára juttatja. […] Akinek sokat adtak, attól sokat kívánnak, 
és akire sokat bíztak, attól többet kérnek számon.” ( Lk 12,45–46.48)

Az Istentől kapott sáfári megbízatásunkat eddig csak a szülői hivatásra alkalmaztuk. Pedig 
tulajdonképpen a sáfárság valamennyi tisztességes hivatásban álló ember rendeltetése. Az 
orvos és a kétkezi munkás, a mozdonyvezető és a pedagógus, a lelkész és a műszakvezető 
mérnök egyaránt az Isten sáfára. Ez a megbízatás a különböző hivatásban állók közös ne-
vezője, életre szóló rangja.

Születésünk során különféle adottságokat kaptunk. Az iskolai évek alatt megismertük a 
világot, tanárok irányítottak, jó példák vonzottak. Eljött az az idő is, hogy oklevéllel vagy 
diplomával a kézben a választott hivatásban elkezdhettük a munkát. Megbíztak és ellen-
őriztek a főnökeink. Jézus is növeli felelősségünket. Állítja, hogy hivatásunkban nemcsak 
a munkaadónknak, de az Istennek is számadással tartozunk. Az Isten sáfárai vagyunk. A 
sáfárnak pedig nem csak a saját megélhetéséért kell dolgoznia. Minden sáfárnak az a dolga, 
hogy mindenki más is „jóllakjék”. Megkapja eledelét, s mindent, amire szüksége van.

A főnök tehát tegyen meg mindent a beosztottjaiért, mert azok is az Isten háza népéhez 
tartoznak. Nekik is jár a megértés, a jó szó, az elégséges fizetés. A pedagógusnak észre kell 
vennie kis tanítványa bánatos arcán az otthoni légkör gondjait. A vele való törődés annyira 
kell, mint egy falat kenyér. Az autóbusz vezetője se felejtse el, hogy nem csak a fizetéséért 
dolgozik, hanem sáfárként azért, hogy az utasok célhoz érkezzenek. A többi hivatásban 
dolgozó is gondoljon a „fogyasztókra”, akik megvásárolják s viselik az elkészült ruhát, akik 
beköltöznek a felépített hajlékba. Ez a tudat elűzheti a monoton munka egyhangúságát, 
még új ötletekhez is segíthet.

Minden sáfár kísértése az, hogy az Isten háza népére úgy néz, mintha a sajátja lenne. 
Porkoláb lesz vagy rabszolgahajcsár. Megrészegül a hatalomtól, megfosztja jogaitól a mási-
kat, megrövidíti adagjait. Egyszer váratlanul megjön mindnyájunk gazdája, s a hűtlen sáfár 
bajba kerül! Akire sokat bízott az Isten, attól többet kér számon.

Uram!
Köszönöm, hogy adottságaimnak megfelelő hivatást is kaptam tőled. Adj kellő hűséget. Segíts 
abban, hogy a várható számadás még inkább növelje felelősségemet. Szeretnék mindent 
megtenni azokért, akiket rám bíztál. Ámen.
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Augusztus 3. Egyszer elmentek hozzá anyja és testvérei, de nem tudtak Jézushoz jutni a 
sokaság miatt. Ezért tudtára adták neki: „Anyád és testvéreid kint állnak, 
és látni szeretnének.” Ő azonban így válaszolt: „Az én anyám és az én test-
véreim azok, akik Isten igéjét hallgatják, és megtartják.” ( Lk 8,19–21)

Jézusnak sokat kellett csalódnia. Elsősorban a választott nép vezetőiben, akik haraggal uta-
sították el messiási szolgálatát, sőt áskálódtak ellene, és a keresztre juttatták. Az övéi közé, 
„saját világába jött, és az övéi nem fogadták be őt” ( Jn 1,11).

Többször csalódott tanítványaiban: „…ők nem értették, mit jelent, amit mondott nekik.” 
( Jn 10,6) Még az is előfordult, hogy kifakadt hitetlenségük miatt: „Meddig szenvedlek még 
titeket?” ( Mt 17,17)

Talán a legkeserűbb csalódását a közvetlen családtagok okozták, akik nem nyugodtak 
bele küldetésébe. Már tanítványai voltak, betegeket gyógyított, hallgatására sokaság gyűlt 
össze, amikor a hozzátartozói „elindultak, hogy elfogják, mivel azt mondták: magán kívül van” 
( Mk 3,21). Nem tudtak bejutni a házba a tömeg miatt, valószínűleg nem is érdekelte őket, 
miről beszél Jézus. Csak beüzentek neki, beszélni akartak vele. Azt gondolták, hogy ha az 
írástudók és a farizeusok nem tudták letéríteni Jézust az útjáról, ez nekik sikerülni fog?! Íme, 
az Isten küldöttének magányossága! Mikeás próféta is erről panaszkodott: „…az embernek 
saját háza népe is ellensége.” ( Mik 7,6) Jézus a családjától származó kísértést is megállotta. 
Arra adott példát övéinek, amit az apostolok később nyilván tőle tanulva így fogalmaztak 
meg: „Istennek kell inkább engedelmeskednünk, mint az embereknek.” ( ApCsel 5,29)

A családtagok eltávolodása miatt üres helyek vannak Jézus szívében. Ő pedig szívesen 
családja tagjai közé sorolja azokat, akik igéjét hallgatják és befogadják. Nem akárhová tar-
tozunk, hanem Jézus családjába! Az ő családjának tagjai nem tengnek-lengnek a világban, 
fészkük van, ahol megpihenhetnek, ahova erőgyűjtésért betérhetnek. Jézus a családjának 
tagjait igéjével táplálja, pásztori szeretetével gondozza. A családban pedig testvéreink van-
nak. A család tagjai számon tartják egymást, és számíthatnak is egymásra. Urunk nagyszerű 
ajándéka, ha ilyen családias egy-egy gyülekezet, s a magunk családja is beépült, és benne 
él a gyülekezetben!

Uram!

Mily boldog ház, hol befogadtak téged, Mily boldog ház, hol te törlöd a könnyet,
Mi Urunk Jézus, te legjobb barát, Megsebzett szívek áldott orvosa.
És ha betérnek szeretett vendégek, Mily boldog ház, hol víg napok ha jönnek,
Mind közt legdrágább vagy és várva várt. Téged akkor sem felednek soha. (EÉ 481,1.5)

Ámen.
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Augusztus 4. Amikor [Jézus] közelebb ért, és meglátta a várost, megsiratta, és így szólt: „Bár 
felismerted volna ezen a napon te is a békességre vezető utat! De most már el 
van rejtve a szemeid elől. Mert jönnek majd reád napok, amikor ellenségeid 
sáncot húznak körülötted, körülzárnak, és mindenfelől szorongatnak; földre 
tipornak téged és fiaidat, akik benned laknak, és nem hagynak belőled 
követ kövön, mert nem ismerted fel meglátogatásod idejét.” ( Lk 19,41–44)

Jézus közeledik Jeruzsálemhez, szemében könnyek csillognak. Amikor valóságos ember 
voltáról és természetéről szólunk, ezeket a könnyeket mindig felsoroljuk. Megsiratta Lázárt, 
együtt érzett a fiát temető naini özvegy fájdalmával. Beleérző képessége irigylésre méltó.

Jézus sír, mert előre tudta, mi következik. Néhány év múlva több, magát messiásnak 
nevező népvezér vezetésével a zsidó nép felkelt a zsarnok helytartó ellen. A római túlerő, 
Vespasianus majd Titus katonái visszaszorították őket a városba. Éhség és betegségek tize-
delték a népet, ők pedig a templomba húzódtak vissza. Az őrjöngő, a hosszú ostrom miatt 
már türelmetlen rómaiak pedig rájuk gyújtották az Isten házát. Az ostrom eredménye több 
tízezer halott, számtalan rabszolgasorsra ítélt fogoly. A templom lerombolásának dátuma 
Kr. u. 70. Ezért sír Jézus.

Könnyei a Király könnyei. Mint Király közeledett fővárosához, mint Messiás a népéhez. 
Át kellett élnie, hogy a város lakói, népe vezetői nem ismerték fel, nem fogadták be őt. 
Mégsem önmaga miatt sírt, nem önmagát szánta. Könnyei nem a sértett büszkeség köny-
nyei. Őket siratja. Nekik, Jeruzsálemnek és lakóinak lett volna szükségük Jézusra. Hiszen 
hozzájuk Szabadítóként érkezett!

Sírása a jó Pásztor szomorúságából fakad, aki észreveszi, hogy megint hiányzik a „századik 
juh”. Könnyei az asszony aggodalmából erednek, aki nekifog felforgatni a házat az elgurult 
tizedik drachmáért. Könnyei az Atya könnyei is, akinek majdnem megszakad a szíve, amikor 
utána néz a távozónak. Jézus azokat siratja, akik elszalasztották a vele való találkozás vissza 
nem térő alkalmát.

Jézus miattunk is sírhat. Azért, mert elfogadjuk ajándékait, de őt magát elutasítjuk. 
Azért, mert hajtjuk magunkat a mindennapi kenyérért, de igéjére, az élő kenyérre és az 
úrvacsorában kapható bocsánatra már „nincs étvágyunk”. Azért, mert megkeményített 
szívvel hallgatjuk szavát ( Zsid 4,7), s belenyugszunk abba, hogy a vetett magot a gonosz 
könnyűszerrel kikapja a szívünkből. Jézus könnyei indítsanak bűnbánatra!

Uram!
Könnyeid és szomorúságod megrendítenek. Fáj, hogy miattam is sírnod kell. Késztess őszin-
te bűnbánatra, és bocsáss meg! Segíts, hogy kihasználjam a rád figyelés minden alkalmát! 
Ámen.
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Augusztus 5. Azután [Jézus] bement a templomba, és kezdte kiűzni az árusokat, ezt 
mondva nekik: „Meg van írva: És az én házam imádság háza legyen, ti 
pedig rablók barlangjává tettétek.” ( Lk 19,45–46)

A jeruzsálemi templomban az ószövetségi előírások szerint folyt az áldozatok bemutatása. Az 
áldozati állatokra – ökrökre, juhokra, galambokra – szükség volt. A városiaknak, és aki nem 
tudott vidékről, a sajátjából felhozni, annak valahol vásárolnia kellett. Ám az állatkereske-
dést máshol is gyakorolhatták volna, nem a templom közvetlen közelében. A hozott állatok 
„tisztasága”, tehát alkalmassága miatt visszaélések voltak. A templomi pénz átváltása körül 
pedig meg nem engedett nyerészkedés. Jézus megharagudott a templom kapujában tapasztalt 
vásári zűrzavarra, kötélből ostort fonva kezdte kiűzni onnan az árusokat és a pénzváltókat.

Különös, egyik evangélista sem jegyzett fel egyetlen sort sem arról, hogy az árusok szem-
beszálltak volna Jézus haragjával. Az Isten ügyéért bátran harcoló Mester azt tapasztalta, 
hogy ellenfeleinek lelkiismerete az ő pártján van. Isten igazságának pártján.

Jézus magatartása ószövetségi próféciákra támaszkodik. Váratlan és energikus fellépése 
mögött azonban ennél is több van. Haragszik a visszaélésekre is, de a templom megtisztítá-
sával Isten népe történetében óriási fordulat veszi a kezdetét. Lassan vége az Ószövetségnek, 
s az ót felváltja az új!

Pedig az Ószövetség áldozati kultusza egyáltalán nem volt felesleges. A választott nép 
tagja hozta vagy vásárolta az áldozati állatot, mert tudta, hogy vétkezett, s ki kell engesztelnie 
a bűneire haragvó Istent. A szeme láttára ölték meg, véreztették ki azt. Fájdalmát látva ő is 
bűnbánatot tarthatott, fogadalmat tett, s megtisztulva ment haza.

Ez a gyakorlat azonban könnyen megszokottá vált, elillant belőle a bűnbánat mélysége. 
Üzleti felhangot is kaphatott: „Vétkeztem, hát fizetek. De talán alkudni is lehet az Úrral? S 
mi az a minimum, amivel megelégszik az Isten?!”

Az ostor Jézus kezében azt jelenti: nem boltos az Isten, hanem a világ legnagyobb ga-
vallérja. S elsősorban nem ajándékot kér. Amit vinni tudunk neki, mind tőle való. Ajándék 
helyett köszönetet vár és hűséget, teljes odaadást és annak elismerését, hogy nem tudunk 
fizetni. Fizetésképtelen koldusok vagyunk, s minden kegyelem!

Uram!
Bocsásd meg, hogy olyan sokszor keveslem ajándékaidat. Ám meg vagyok győződve arról, 
hogy túl sokat kérsz, túl sokat vársz tőlem. Taníts meg reális számvetésre. Segíts belátnom, 
hogy csak üres tenyérrel állhatok eléd. Koldus vagyok, s ez az igazság! Ámen.
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Augusztus 6. Ezután [Jézus] naponként tanított a templomban. A főpapok, az írástudók 
a nép vezetőivel azon voltak, hogy elveszítsék; de még nem találták meg a 
módját, hogy mit tegyenek vele, mert az egész nép – hallgatva őt – rajongott 
érte. ( Lk 19,47–48)

Természetesen Jézus már a templomtisztítással is tanított. A főpapok, akik valószínűleg 
anyagilag is érintettek voltak a templomi árusítás felháborító gyakorlatában, valamint a 
nép vezetői és az írástudók érthették meg legjobban, mit jelent Jézus haragja és korbácsa. 
Azt jelenti, hogy az imádság és az üzlet nem fér össze egymással. Ez a csoport azon gondol-
kodott, hogyan veszítsék el őt. Velük szemben – mert Jézus működése mindig kétfelé osztja 
az embereket – állt az egész nép. Akik odafigyelve hallgatták őt, rajongtak érte.

Jézus bizonyára meg is magyarázta hűséges hallgatóinak, miért vett ostort a kezébe. El-
mondhatta mindazt, amit a Hegyi beszédben elmondott a kegyességről. Elmondhatta, hogy 
sem a bőkezű adakozással, sem a buzgó imádsággal, de a mások által megcsodált böjtöléssel 
sem lehet lekenyerezni az Istent. S a templomi áldozattal nem lehet kiegyenlíteni vétkes 
adósságunkat, megfizetni Isten ajándékait. Istennek egyébként sem árui vannak, hanem 
ajándékai. Ajándékain – legyen az a mindennapi kenyér vagy az irgalmából osztogatott 
bűnbocsánat – nincsen árcédula. Minden kegyelem!

Az Urunk által hirdetett evangélium „egyik fele” tehát az, hogy mi, emberek fizetésképte-
len koldusok vagyunk. Sem a földi életünket, sem az üdvösségünket nem tudjuk megfizetni. 
Sem előre, sem utólag. Ám ugyanennyire fontos az evangélium másik része: adósságunkat 
kifizette a mi Urunk, a Megváltó Krisztus. A számlát kiegyenlítette, az ellenünk szóló kéz-
írást vagy adóslevelet a keresztre felszögezte. S így a Sínai-hegyen kötött Ószövetség helyébe 
lépett a Golgota hegyén született Újszövetség. A régi templom helyébe is új lépett, immár 
nem kézzel csinált épület, hanem az Isten Messiása.

Az ószövetségi oltárt felváltotta a golgotai kereszt, rajta az áldozat maga Krisztus. Ő maga 
az áldozatot bemutató Főpap is, s az ő áldozata egyszer s mindenkorra érvényes, soha nem 
kell megismételni. Azóta nem bikák vagy bakok véréért, hanem Jézus értünk is kiontott 
véréért bocsát meg nekünk az Isten. Nem olcsó ez a kegyelem. Neki sokba került. Ezért tudja 
életváltoztató és életszentelő elhatározásra, megtérésre késztetni az ige hallgatóit. Sőt ezt a 
megtérést ő maga munkálja is bennünk.

Uram!

Hittel nézek keresztfádra, Amit keresztfádon mondtál,
Üdvözítő Jézusom. Amire ott tanítottál,
Értem mentél Golgotára, Bármeddig tart életem,
Hogy lelkem mennybe jusson. Ne engedd felejtenem! (EÉ 206,1)

Ámen.
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Augusztus 7. Odahívták tehát [a farizeusok] másodszor is a nemrég még vak embert, 
és ezt mondták neki: „Dicsőítsd az Istent: mi tudjuk, hogy ez az ember 
bűnös.” Erre ő így válaszolt: „Hogy bűnös-e, nem tudom. Egyet tudok: bár 
vak voltam, most látok.” […] Megszidták, és ezt mondták: „[…] Mi tudjuk, 
hogy Mózeshez szólt az Isten, de erről azt sem tudjuk, hogy honnan való.” 
Az ember így válaszolt nekik: „[…] Ha ő nem volna Istentől való, semmit 
sem tudott volna tenni.” Erre így feleltek neki. „Te mindenestől bűnben 
születtél, és te tanítasz minket?” És kiközösítették. ( Jn 9,24–25.28–29.33–34)

Hitükben megingott, Urunkhoz alig kapcsolódó emberek így magyarázkodnak: „Könnyű volt 
hinni akkor, amikor Jézus itt járt a földön! Főleg annak, akivel csodát tett!” Pedig a csoda 
átélése sem jelent automatikusan hitre jutást. Gondoljunk a meggyógyított tíz bélpoklosra. 
Mindössze egy ment vissza Jézushoz, hogy megköszönje gyógyulását. A többinek semmit 
sem jelentett a gyógyító Mester.

A fejezet elején olvasható a fordulatos történet első része. Jézus meggyógyított egy vakon 
született embert. A gyógyítás azonnal az érdeklődés középpontjába került. A szomszédok és 
az arra járók azonnal felismerték a meggyógyultat, de a meggyógyított szülei félelmükben 
nem merték azonosítani fiukat. A farizeusok vizsgálatot kezdtek, és egyszerűen tagadták, 
hogy gyógyulás történt. Jaj lett volna annak, aki Messiásnak, azaz Krisztusnak vallotta volna 
Jézust, kizárták volna a zsinagógából.

A meggyógyított embertől is azt követelték, hogy tagadja meg és ítélje el gyógyítóját, 
hiszen Jézus „bűnös”, aki az ördöggel cimborál, csodái „az ördög csodái”( 8,48). Ezen kívül 
törvénytipró, mert nem tartja meg a szombatot ( 9,16).

Emberünk vallomásában egyszerűen, de találóan válaszol. Nem akarja Jézust elítélni, 
hiszen jól tudja: „…bár vak voltam, most látok.” Ami közben történt, abban semmi részem. 
Nem én tettem, velem történt. S nem a szerencsés véletlen, nem a vak végzet, nem a sors 
kegye tette. Aki tette, azt még ugyan saját szememmel nem láttam, de tudom, hogy „ha ő 
nem volna Istentől való, semmit sem tudott volna tenni”. Ezzel szemben mi, mai keresztyének 
sokszor saját eredményünknek tartjuk azt, amivel Urunk megáldott, s elfelejtjük megkö-
szönni azt, amit tőle kaptunk. Pedig a meggyógyított ember rövid mondatát kellene belső 
egyetértéssel kimondanunk: „Egyet tudok: bár vak voltam, most látok.”

Uram!
Annyi minden történt velem, amiben fel kellett ismernem kezed nyomát. Életemben semmi 
sem volt véletlen. Sokszor kaptam tőled nem várt áldást, de kezed még a rosszból is tudott 
jót kihozni. Áldott legyél érte! Ámen.
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Augusztus 8. Meghallotta Jézus, hogy kiközösítették, és amikor találkozott vele, megkér-
dezte tőle: „Hiszel te az Emberfiában?” Ő így válaszolt: „Ki az, Uram, hogy 
higgyek benne?” Jézus így felelt neki. „Látod őt, és aki veled beszél, ő az.” 
Erre az ember így szólt: „Hiszek, Uram.” És leborulva imádta őt. ( Jn 9,35–38)

A meggyógyított vakon született ember szókimondó bátorsága miatt meglakolt. Kiközösí-
tették a Jézusra haragudó farizeusok. Az ő zárt gondolatvilágukba egyszerűen nem fért bele 
az, amit Jézus tett és hirdetett. Taníthatatlanok, előttük nincsenek érvek, még magukat a 
tényeket is letagadják. Ők, a zsinagóga zsarnok vezetői nem tűrnek ellenvetést. A kizárással 
nem csak fenyegettek, így is határoztak.

Emberünk nagyszerűen viselkedett. Pedig Jézusról még nem tudott mindent. Miután 
született vakságából meggyógyította, csupán arról volt meggyőződve, hogy ő próféta (17. 
vers), s ha „nem volna Istentől való, semmit sem tudott volna tenni” ( 33. vers). Óriási aján-
dékot kapott gyógyulásával, ezt nem hajlandó tagadni, de még kisebbíteni sem. Jézus iránti 
hálája erőssé és bátorrá tette, szinte hitvallóvá. Hite még nem teljes, de ebben a „félkész” 
állapotában is bizonyságot tett. Bátor szókimondásához erősen ragaszkodott.

A csoda folytatódik, kiteljesedik. A meggyógyult minél többet mond el Jézusról, annál 
közelebb jön hozzá Urunk. Jézus soha nem hagyja magára azt, akit miatta megszorongatnak 
vagy megbüntetnek. Őt is megszólítja: „Hiszel te az Emberfiában?” Ezt az Ószövetségből 
származó nevet Jézus saját messiási küldetésére használta. Ember vagyok, de ugyanakkor az 
Isten küldötte, egyszerre gyönge és hatalmas. Küldetésem szenvedésen át vezet a diadalra. 
Azt mondta ezzel Jézus: „Én gyógyítottalak meg. Megnyitottam vak szemed, de ha hiszel 
bennem, szíved és életed is meggyógyítom. Messiásod vagyok, de több is annál. Az élet 
kenyere, az Atyához vezető út, bárányaimat számon tartó jó Pásztor.”

A meggyógyultat lenyűgözi Jézus nagysága és ajándékozó szeretete. Leborulva imádja 
őt, s boldogan jelenti ki: „Hiszek, Uram.”

A gyógyulás csodája egy másik szinten ismétlődött: „…vak voltam, most látok.” Először a 
testi szemét nyitotta meg Urunk; ekkor még csak annyit tudott Jézusról, hogy Istentől küldött 
csodatévő. Most kinyílt az eddig vak szíve is, s meglátta Jézusban az Isten teljességét. Térdre 
roskadt. Ez a legnagyobb csoda, amikor valaki térdre roskad Jézus előtt!

Uram!

Hiszek, Uram, de erősíts, Egyedül tebenned bízom,
Kételkednem, ó, ne hagyj; S egykor téged, én Jézusom,
Bűn, halál ellen bátoríts, Ott, hol bánat nincs többé,
Üdvöm, gyámolom maradj! Láthatlak mindörökké. (EÉ 418,4)

Ámen.
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Augusztus 9. Megkérdezték tehát tőle: „Ki vagy te?” Jézus így válaszolt nekik: „Az, akinek 
eleitől fogva mondom magamat. Sok mindent kellene mondanom rólatok 
és ítélnem felőletek, de aki elküldött engem, igaz, és én azt mondom a 
világban, amit tőle hallottam.” Ők nem ismerték fel, hogy az Atyáról szólt 
nekik. Jézus tehát ezt mondta: „Amikor felemelitek az Emberfiát, akkor 
tudjátok meg, hogy én vagyok, és önmagamtól nem teszek semmit, hanem 
ahogyan az Atya tanított engem, úgy mondom ezeket. És aki elküldött en-
gem, velem van: nem hagyott egyedül, mert mindig azt teszem, ami neki 
kedves.” Amikor ezeket mondta, sokan hittek benne. ( Jn 8,25–30)

Szívet melengető ennek a vitának az utolsó mondata. Ezt szeretné elérni minden mai igehir-
dető és hitoktató. Persze, hiába tanulnánk meg Jézustól az igehirdetés mesterfogásait vagy 
az eredményes vita módszereit. Jézus „sikere” nem a módszerben, hanem személyében van. 
Amiről beszél, a benne való hit, azt ő ajándékozza is.

Akkori ellenfelei szemtől-szembe találkoztak vele. A mai ellenfelek is számolnak azzal, 
hogy ő valóban élt, s működése átformálta a világ arcát. A benne való hit mégis több annál, 
mint annak elismerése, hogy ő valóságos és jelentős történelmi személy volt. Ő ezen túl az, 
akinek kezdettől fogva mondta magát. Most éppen „Emberfiának”, aki sokkal több mint 
egyszerű küldött, mert benne maga az Isten van itt közöttünk.

Vitázni, érveket felhozni ellene mindig könnyebb, mint hinni benne. Hiszen egyáltalán 
nem természetes a hit, nem születik meg érvekre, nem terem magától, nem is az ember 
produktuma. Kizárólag Jézus ajándéka. Akinek nincs hite, nem kell emiatt szégyenkeznie. 
Egyikünk sem született Jézusban való hittel, szeretettel vagy erőszakkal sem tudták belénk 
nevelni a szülők és a nagyszülők. Jézus ajándéka. Ő akkor, ha szükséges volt, vitázott, ellenfe-
leinél jobban ismerte az Írást, ezért nyert csatákat. Számos csodát is tett, de a „jóllakottaknak” 
és a meggyógyítottaknak is csak egy része jutott el a benne gyökerező üdvösséges hitre. A 
legnagyobb tette az volt, hogy „felemeltetett” a golgotai keresztre, s a világ csúfságává lett. 
Ott a Koponyák hegyének színpadán mindenki előtt nyilvánvalóvá tette: „Így szerette Isten a 
világot!” Jeruzsálem falain kívül egy ártatlanul meghurcolt és kicsúfolt ember sorsa hirdeti: 
ember, ezt érdemled bűneid miatt. Ám ezt a szenvedést átvállaltam érted, ezért küldött el 
az Atya. Ezért a szenvedésért és halálért van még számodra is bocsánat!

Ezt mondja nekünk is: „Van még számotokra is bocsánat!” Azért hirdeti, hogy higgyünk 
benne!

Uram!
Szeretnék hinni benned, Uram. Erősítsd hát gyenge hitemet. Szeretnék búban és örömben 
beléd kapaszkodni. Fogd hát kezemet. Szeretnék veled járni holtam napjáig, ne eressz el. 
Ámen.
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Augusztus 10. Azután ezt a példázatot mondta [Jézus] a népnek: „Egy ember szőlőt ül-
tetett, és munkásoknak adta bérbe, majd hosszú időre idegenbe távozott. 
És amikor eljött az ideje, elküldött a munkásokhoz egy szolgát, hogy adják 
oda neki a részét a szőlő terméséből. De a munkások megverték, és üres 
kézzel küldték el. Azután egy másik szolgát küldött, de azt is megverték, 
meggyalázták, és üres kézzel küldték vissza. Majd egy harmadikat is küldött, 
de ezt is megsebesítették és kidobták. Akkor így szólt a szőlő gazdája: Mit 
tegyek? Elküldöm szeretett fiamat, őt talán meg fogják becsülni. De amikor 
azt meglátták a munkások, így tanakodtak egymás között: Ez az örökös! 
Öljük meg őt, hogy mienk legyen az örökség! És kidobták a szőlőből, majd 
megölték. Vajon mit tesz most már velük a szőlő ura? Eljön, és elveszti ezeket 
a munkásokat, a szőlőt pedig másoknak adja.” ( Lk 20,9–16)

Ez a példázat valóságos krimi a szőlősgazda jogos járandóságának megtagadásáról, a mun-
kások erőszakos tetteiről, sőt gyilkosságáról.

A szőlősgazda maga az Isten, választott népe a szőlősbirtok. A munkások a nép vezetői, 
akik a tulajdonosnak felelősséggel tartoznak. Az Isten sorba küldte követeit, prófétáit népé-
hez, akik mind ráfizettek küldetésükre. Most az örökös érkezett. Sőt Jézus már több mint 
örökös, ő maga a birtokos, személyesen tart igényt az emberek hitére és szolgálatára. Ezt 
akadályozták meg a szolgák.

A példázattal Jézus arra figyelmeztette hallgatóit és a vele vitában álló vezetőket, hogy 
óriási hibát követnek el az Isten ellen, amikor azt képzelik, ők a szőlő tulajdonosai. Tévedé-
süket pedig tetézik azzal, hogy elpusztítására készülnek.

A főpapok és az írástudók jól értették, hogy Jézus róluk mondta ezt a példázatot ( 20,19). 
Mégsem riadtak vissza tervüktől, hogy Jézust a keresztre juttassák. A példázat beteljesedik. 
Isten pedig elveszi választott népét vezetőitől. Nem veti el az egész Izráelt, csak azokat 
bünteti meg, akik Jézus ellen fordultak. Isten pedig megfeszített Fiát feltámasztja, a szőlő 
tulajdonosa tehát élni és uralkodni fog.

Ez a példázat ma is figyelmeztet. Ha elűzöm életemből az Urat, elveszíthetem saját ma-
gamat. Ha egy gyülekezet kiveti magából Jézust, elveszíti helyét a világban. Ha egy Isten 
nélküli vezetés ki akarja irtani még az Isten emlékét is országából, elveszítheti saját népét, 
még akkor is, ha ez nem azonnal következik be. Jézust pedig mindenki látni fogja, „amint 
a Hatalmas jobbján ül” ( Mt 26,64).

Uram!
Istenem! Nem vagyok a magam ura, egészen a tied vagyok. Házastársam és gyermekeim, 
barátaim és hittestvéreim sem az enyémek, hanem mind a tieid. Ne engedd, hogy bárkit is 
elszakítsak tőled. Szeretném őket közelebb vinni hozzád. Ámen.
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Augusztus 11. Némely elbizakodott embernek, aki igaznak tartotta magát, a többieket pedig 
lenézte, ezt a példázatot mondta [Jézus]: „Két ember ment fel a templomba 
imádkozni: az egyik farizeus, a másik vámszedő. A farizeus megállt, és így 
imádkozott magában: Isten hálát adok neked, hogy nem vagyok olyan, mint 
a többi ember: rabló, gonosz, parázna, vagy mint ez a vámszedő is. Böjtölök 
kétszer egy héten, tizedet adok mindenből, amit szerzek…” ( Lk 18,9–12)

A farizeusról és a vámszedőről szóló kis történet Jézus egyik legjobban ismert példázata. Elő-
ször az derül ki belőle, hogy Urunk elől semmit sem tudunk eltitkolni. Jól érti, mi hangzik 
el a farizeus szájából, s azt is tudja, megvan-e mindennek a fedezete, vagy sem.

Ennek az embernek vannak pozitívumai. Férfi, aki a templomba jár. Ma elnőiesedett 
gyülekezeteink láttán azon tűnődünk, hol vannak a férfiak. Férfi létére imádkozik is, sőt 
kérések felsorolása helyett hálát ad. Tiszta kezű. Milyen ritka az ilyen ember a mai „ragadós” 
világban. Böjtöl, kétszeresen is, hogy többet adhasson a rászorulóknak, ez is példamutató! 
Tizedet fizet. Ha egy-egy mai gyülekezetben tizenöt-húsz ilyen adakozó lenne, eltűnnének 
az anyagi gondok! A mi szemünkben nagyszerű embernek látszik ez a farizeus.

Urunk azonban nem csak azt látja, ami a szeme előtt van, mert „nem a látszat szerint 
ítél” ( Ézs 11,3). Ő azt is tudja, mi lakik a szívünkben. Hamar észrevette, hogy a farizeusok 
kegyességük látszata alatt „mindent csak azért tesznek, hogy feltűnjenek az embereknek” ( Mt 
23,5), és „színlelésből hosszan imádkoznak” ( Mk 12,40).

Ez a farizeus imádságában az Isten dicsérete helyett önmagát dicséri. Sikeres életét ön-
magának tulajdonítja, saját vállát veregeti. Azzal is dicsekszik, ami nyilvánvalóan nem az 
ő érdeme, hanem az Isten kegyelme. Közben megszólja a másikat, a bűnbánó vámszedőt. 
Magáról el sem tudja képzelni, hogy bármi rosszat tett volna. Úgy tudja, nincs rászorulva az 
Isten kegyelmére. Akinek mindkét keze tele van saját érdemeivel, nem is fér kezébe a kegyelem.

Istenhez könyörög, akit nem is ismer. Önbecsülése önhittségbe csap át, az pedig kizárja 
az Istenbe vetett hitet. Urunk pedig nem tud könyörülni az önelégülteken. Ő csak az alá-
zatost tudja felemelni, a megtört szívűt tudja meggyógyítani, a szegényt meggazdagítani.

Szegény farizeus! Most nincs rászorulva az Isten kegyelmére. De mit fog tenni akkor, ha 
elfogy a pénze, ha elfagy a terménye, ha megromlik az egészsége, ha a biztosnak hitt alap 
kicsúszik alóla? Ha önmagában is csalódnia kell? Kibe kapaszkodik, ha Istent nem ismeri?

Uram!
Bocsásd meg, hogy olykor túl sokat képzeltem magamról. Bocsásd meg, ha azt hittem, hogy 
sem emberekre, sem rád nincs szükségem. Törd össze önhittségemet, erősítsd hitemet. Ámen.
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Augusztus 12. Jézus így folytatta példázatát: „A vámszedő pedig távol állva még szemét sem 
akarta az égre emelni, hanem a mellét verve így szólt. Isten, légy irgalmas 
nekem, bűnösnek. Mondom nektek, ez megigazulva ment haza, nem úgy, 
mint amaz. Mert mindenki, aki felmagasztalja magát, megaláztatik, aki 
pedig megalázza magát, felmagasztaltatik.” ( Lk 18,13–14)

A példázat másik szereplője a vámszedő. Nem a bűnei miatt dicséri őt Urunk, emberi mér-
tékkel mérve ő bizonyára többet vétkezett, mint a másik. Nem is példakép ez az ember. Egy 
„példás vámszedő” talán így imádkozna: „Hálát adok neked, Istenem, hogy nem vagyok 
olyan beképzelt és gőgös, mint ez a farizeus. Nem is vagyok olyan tolakodó, mint ő. Hálát 
adok neked, hogy ilyen megnyerően alázatos tudok lenni, nem olyan, mint ez az önhitt 
farizeus…” Nem a jól imádkozó vámszedőre kerül glória. A példázatban Jézusunk mentő 
szeretete ragyog és hívogat.

Jézus hallja a vámszedő bűnbánó imádságát, s nagyon jól tudja, hogy a száján pontosan 
az van, mint a szívében: őszinte bűnbánat. Ezzel az emberrel valami történt. Talán családi 
perpatvarban olvasták fejére bűneit, s őszinte pillanatában rájött, hogy élete párjának, a 
család szókimondó tagjának igaza van. Vagy Toldi Miklósként eldobta a „nehéz követ”, s már 
nem tudta megállítani. Kénytelen volt látni tette következményét. Esetleg a zsinagógában 
éppen Dávid bűnbánó zsoltárát olvasták, s annak szövege hatolt le szíve mélyéig: „Egyedül 
ellened vétkeztem, azt tettem, amit rossznak látsz […]. Tisztíts meg izsóppal, és tiszta leszek, 
moss meg engem […].” ( Zsolt 51,6.9) Egyáltalán nem tudjuk bűnbánó imádságának előzmé-
nyét. Csak azt tudjuk, jó helyre jött. Bűnbánó imádsága pedig valóságos fegyverletétel. Nem 
sorolja esetleges érdemeit, nincsenek mentő körülmények. Még azt is tudja, ha dicsekedne, 
elállná a kegyelem útját. Alázatos, mert biztos abban, hogy „Isten a kevélyeknek ellenáll, az 
alázatosaknak pedig kegyelmét adja” ( Jak 4,6).

Az evangéliumokban név szerint is találkozunk vámszedőkkel. Lévivel, akiből Máté lett, 
az evangélista; Zákeussal, aki a hagyomány szerint később Caesarea püspökeként szolgálta 
az Urat. A legnagyobb mélységből is van út felfelé. „Csak” azt kell tudni, amit minden ke-
resztyénnek is, hogy Isten ingyen, kegyelemből, a Krisztusba vetett hit által bocsát meg a 
bűnbánónak. S így nem csak a vámszedő, még egy farizeus is „felmagasztaltatik”, ha eljut 
az őszinte bűnbánatra.

Uram!
Kegyelmed magadhoz vonja a bűnösöket, engem is. Szereteted térdre kényszeríti azokat, 
akiknek nincs mentségük. Engem is. Felemeled az alázatosakat, könyörülj rajtam is. Ámen.
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Augusztus 13. Jézus mondta: „Ki az közületek, aki ezt mondja szolgájának, amikor az 
szántás és legeltetés után megjön a mezőről: Jöjj ide hamar, és ülj az asz-
talhoz! Nem azt mondja-e inkább neki: Készíts nekem valami vacsorára 
valót, övezd fel magadat, és szolgálj fel nekem, míg eszem és iszom, te majd 
azután egyél és igyál?! Vajon megköszöni-e annak a szolgának, hogy telje-
sítette, amit parancsolt neki? Azért tehát ti is, ha teljesítettétek mindazt, 
amit parancsoltak nektek, mondjátok ezt: Haszontalan szolgák vagyunk, 
azt tettük, ami kötelességünk volt.” ( Lk 17,7–10)

Azt gondolja az ember, ma már sehol a világon nincs ilyen szigorú szolgálat, mint ebben a 
példázatban. Valószínűleg rabszolgáról van szó, aki látástól vakulásig dolgozott a határban, 
ám amikor éhesen és szomjasan hazaér, akkor sincs nyugta. Először a gazda vacsoráját kell 
felszolgálnia, s csak azután ehet és ihat. Elvégzett munkájáért pedig nem jár külön jutalom 
vagy köszönet.

Jézus nem a korabeli szolgák munkakörülményeiről akar tudósítani bennünket. Ő mind-
nyájunk gazdájáról, az Istenről és rólunk mondta el ezt a példázatot. Igen, mi mind az ő 
szolgái vagyunk.

Az Apostoli hitvallás mind a három ágazata beszél arról: „az övé vagyok!” Az Atya terem-
tett, az övé vagyok a teremtés jogán. Az egyszülött Fiú váltott meg, az övé vagyok a megváltás 
jogán. A Szentlélek pedig beleépített az anyaszentegyházba. Nem vagyok tehát a magamé, 
a Szentháromság Istené vagyok. Jézus a megváltással Urammá is lett, hogy „egészen az övé 
legyek, az ő országában őalatta éljek, s őt szolgáljam” (Kis káté).

Az Isten szolgálatában pedig nincs szabadidő, nincs „fizetett évi rendes szabadság” sem. 
Amikor minden percünket beosztottuk, jön egy váratlan kérés, s félre kell tennünk a ma-
gunk dolgát, mert előbbre való a másiké. Isten szolgái rugalmasok, sőt irgalmasok. Tudják, 
hogy nem állhatnak le, mert gazdájuk, az Isten is szüntelenül munkálkodik. Ő sem vesz ki 
sohasem szabadságot. Mindig elérhető!

Urunk azt is tudja, hogy gyermeknevelésnél, tanulásnál olykor szükség van biztatásra, 
ösztönző dicséretre. Ám a folytonos dicséret mindenkit elront. Sok szülő agyondicsért gye-
reke már attól boldogtalan lesz, amikor a családon kívül az első kritikát kapja.

Jézus pedig arra tanít: „Mondjátok: haszontalan szolgák vagyunk!” Szigorúsága addig 
elfogadhatatlan, amíg folyton másokhoz mérjük magunkat. Ha viszont megtanuljuk ma-
gunkat Jézus hűségéhez, áldozatkészségéhez mérni, akkor elcsendesedünk.

Uram!
Szeretnélek hűségesen szolgálni téged. Tudom, hogy szolgáid nem kapnak jutalmat, csak 
kegyelmet. Már az is kegyelem, meg nem érdemelt kegyelem, hogy elfogadsz szolgádnak. 
Ámen.
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Augusztus 14. Jézus mondta: „Ki az közületek, aki ezt mondja szolgájának, amikor az 
szántás és legeltetés után megjön a mezőről: Jöjj ide hamar, és ülj az asz-
talhoz! Nem azt mondja-e inkább neki: Készíts nekem valami vacsorára 
valót, övezd fel magadat, és szolgálj fel nekem, míg eszem és iszom, te majd 
azután egyél és igyál?! Vajon megköszöni-e annak a szolgának, hogy telje-
sítette, amit parancsolt neki? Azért tehát ti is, ha teljesítettétek mindazt, 
amit parancsoltak nektek, mondjátok ezt: Haszontalan szolgák vagyunk, 
azt tettük, ami kötelességünk volt.” ( Lk 17,7–10)

Mindnyájunknak volt kamaszkora. Nem volt könnyű időszak. A rend és a kötöttség ellensé-
günk volt, minden figyelmeztetésért haragudtunk. Lázadtunk szüleink ellen, szeretettünk 
volna „világgá” menni. Aztán egyszer alig észrevehető módon elkezdődött a változás. Egyik 
társunk bukása állított meg, vagy a feladatunkat zokszó nélkül átvállaló szülő miatt gon-
dolkodtunk el, ki tudja?! Büntetést vártunk, és simogatás ért. Akkor ért véget a kamaszkor, 
amikor beláttuk, szüleink szeretetéből valamit vissza kell fizetnünk. Hiszen megérdemlik: 
szeretnek!

Istennel való kapcsolatunknak is megvan a kamaszkora. Isten kihirdette törvényét, s 
hozzátette: „ezt cselekedd, és élsz!” S a törvény szigorú rendet írt elő, az egyes parancsola-
tok közül nem válogathattunk, az egyik betartása nem mentesített a többi érvénye alól. Mi 
ez, ha nem rabság? Ekkora szigorúság ellen csak lázadni lehet. Elindultunk tőle „messze 
vidékre”, mint a tékozló fiú.

Ám „ott a messze földön, árván, hontalan” kamaszkorunk átlépett az „ifjúvá alakulás” 
időszakába. Rájöttünk, hogy mégiscsak jobb volt az atyai házban, az Atya szolgálatában. 
Utolsó szolgája is szívesen lennénk, ha visszafogadna! Elindultunk, majd rongyosan és 
kopottan érkeztünk meg. Az Atya öleléssel fogadott vissza háza népe felnőtt tagjai közé. 
Mindent megbocsátott és elfelejtett, bűneinket „a háta mögé” vetette.

Ezek után felnőtt családtagként élhetünk az Isten háza népében. Minden megváltozott. 
Ami keserves kötelesség volt, most áldott lehetőség. Amit nyűglődve tettünk, azt most 
bőségesen, mértéken felül végezhetjük. S a velünk találkozó emberek számára is tudunk 
nyújtani valami ráadást: mosolyt, érdeklődést vagy biztatást. Nem várunk érte dicséretet, 
csak azt tesszük, ami a dolgunk: szeretetünkkel Atyánkra mutatunk. Imádkozunk is értük. S 
persze bűnbánattal magunkért is, mert óemberünk magasnak tartja ezt a „felnőtt” mércét!

Uram!
Köszönöm, hogy elviselted kamaszkoromat. Magammal elégedett voltam, mindenki mással 
elégedetlen. Veled is. Köszönöm, hogy ölelő karokkal vártál, amikor keserves vargabetűk 
után hozzád érkeztem. Köszönöm, hogy szolgálhatlak! Ámen.
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Augusztus 15. Akkor mondta el Isten mindezeket az igéket: „Én, az Úr, vagyok a te Iste-
ned […].” ( 2Móz 20,1–2)

Mennydörgések és villámlások között, sűrű felhőben szólalt meg a mindenható Isten Mó-
zesnek a Sínai-hegyen, és hirdette ki törvényét, a Tízparancsolatot. A törvény kihirdetése 
volt a tulajdonképpeni szövetségkötés Isten és a választott nép között. Az Izráellel kötött 
Ószövetség dokumentuma a Tízparancsolat.

Az eredetileg kihirdetett Tízparancsolat szövege bővebb, mint ahogyan azt ma hittan-
könyvekből tanuljuk. Benne van az Úr figyelmeztetése a törvényszegőkkel kapcsolatban és 
azoknak tett ígérete, akik az Isten iránti szeretetüket a parancsolatok megtartásával bizonyít-
ják: „Megbüntetem az atyák bűnéért a fiakat is harmad- és negyedízig, ha gyűlölnek engem. 
De irgalmasan bánok ezerízig azokkal, akik szeretnek engem, és megtartják parancsolataimat.” 
( 20,5–6) Hallatlan aránytalanság van a büntetés és az Úr kegyelmes szeretete között. A bűn 
terhét és következményeit három-négy nemzedéken keresztül kell hordoznunk. Az őt szerető, 
törvénytisztelő családok pedig beláthatatlan időkön keresztül nyerik el irgalmát.

Érvényes-e még a mai törvénytipró és tekintélyromboló világban az Isten törvénye? Híres 
regényíró sok ember tapasztalatát ismerve válaszol erre a kérdésre: „Jól tudom, és Isten is 
jól tudja, hogy az ő parancsolatait nem fogják megtartani, és az ő szavai ellen mindenkor 
és mindenütt vétkeznek majd. De mindenesetre jéghidegség fogja majd körül annak a szí-
vét, aki ezt megtöri, mert az ő húsába és vérébe is be van írva, és a jól tudja, hogy e szavak 
érvényesek.” (Thomas Mann: Mózes) Az író itt a minden nép életében megtalálható „szívbe 
írt” törvényről beszél, és a bűn elkövetése után megszólaló lelkiismeretünkről. Szinte Pál 
apostolt idézi, aki szerint a törvény cselekedete még a pogányok szívében is benne van, 
„erről lelkiismeretük és egymást vádló vagy éppen védő gondolataik együtt tanúskodnak majd, 
azon a napon […]” ( Róm 2,15–16)

Jézus nem az Isten törvényének eltörlésére, hanem betöltésére jött ( Mt 5,17–18). A Tíz-
parancsolat megmaradt Jézus kezében annak, amivé az Isten szánta. A Teremtő Isten ezzel 
szabott rendet teremtett világának, elsősorban az embernek. A törvény védi Isten nekünk 
adott ajándékait – az életet, a házasságot és a családot, javainkat és becsületünket – mástól, 
s a másoknak adott ajándékokat tőlünk. Ugyanakkor a törvény tükör, amelyből megismer-
hetjük önmagunkat. Mindkét szerepére maradéktalanul szükségünk van!

Uram!
Köszönöm, hogy rendet szabtál nekem is. Köszönöm törvényed szigorúságát, tükröd kér-
lelhetetlenül leleplező erejét. Segíts őszinte bűnbánatra! Ámen.
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Augusztus 16. Akkor mondta el Isten mindezeket az igéket: „Én, az Úr, vagyok a te Iste-
ned […]. Ne legyen más istened rajtam kívül!” ( 2Móz 20,1–3)

Primitív népeknek, a „pogányoknak” is van elképzelésük az Istenről. Hiszen az az ember, aki 
megpróbált a „ki vagyok én?” kérdésre válaszolni, azonnal szembetalálkozott egy másikkal: 
„Ki akarta, hogy legyek? Mi a célja velem?”

Mi, Isten ószövetségi és újszövetségi népe kivételezett helyzetben vagyunk. Sok néma 
bálvánnyal s kitalált istennel szemben a mi Istenünk megszólal. Bemutatkozik: „Én, az Úr, 
vagyok a te Istened […].” A világot teremtő Úr hajol le hozzánk, Istenünkké lesz. Gondunkat 
viseli, mint a leghűségesebb Atya. Éppen ezért ez a mondat, a Tízparancsolat bevezetése 
nem is parancsolat. Az Ószövetség egyik legszebb evangéliumi kijelentése arról, hogy az Úr 
a mi Istenünk!

Magától értődően következik ebből az első parancsolat: „Ne legyen más istened […]!” A 
mózesi törvény – és nyomában az ortodox és a református egyház – bővebben fogalmaz, 
tiltja a különféle istenszobrok készítését, és folytatja: „Ne imádd, és ne tiszteld azokat, mert 
én, az Úr, a te Istened, féltőn szerető Isten vagyok!” ( 20,5) Ez a féltő szeretet más, mint a félté-
kenység. Inkább kizárólagosságról van itt szó. Így szeret minket az Úr. Luther a Kis kátéban 
fontosnak tartja szeretetének viszonzását, s ezért így magyarázza: „Mindennél jobban kell 
Istent félnünk, szeretnünk és benne bíznunk.”

Ezzel a parancsolattal Isten ki akarja rekeszteni életünkből az idegen isteneket. Például 
önmagunkat, a mindennél és mindenkinél fontosabb „ént”. Vagy embereket, akiket istenítve 
az élő Isten elé helyezünk. S hány és hány ember bízik az Istennél jobban földi javakban, 
pénzben és vagyonban! Ha semmije sincs, akkor is a pénztől várja boldogságát, s ha már 
összegyűjtött valamennyit, sohasem elégszik meg azzal, amije van. Foglyává lesz. Semmi 
és senki ne legyen nagyobb úr életünkben, mint az élő Isten!

Jó példák segítenek a parancsolat megtartásában. József jobban félte az Urat, mint az 
embereket, ezért nem engedett a csábításnak. Ábrahám jobban szeretette az Istent, mint 
hazáját, és elindult Isten szavára. Jób mindenét elveszítette, bizalma mégis megmaradt Ura 
iránt. Rajtuk kívül mégis elsősorban Jézusra kell figyelnünk, aki a kereszten így imádkozott: 
„Atyám, a te kezedbe teszem le az én lelkemet!” ( Lk 23,46)

Uram! Istenem!
Te lehajolsz hozzám, hogy Istenem légy. Üdvösségemet munkálod, és gondomat viseled: 
mindent megadsz nekem a Krisztusban. Méltán követeled, hogy ne legyen más Istenem. 
Szeretnélek félni, csak téged szeretni és csak benned bízni. Ámen.
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Augusztus 17. Akkor mondta el Isten mindezeket az igéket: „Én, az Úr, vagyok a te Iste-
ned […]. Ne mondd ki hiába Istenednek, az Úrnak a nevét, mert nem hagyja 
az Úr büntetés nélkül, ha valaki hiába mondja ki a nevét! ( 2Móz 20,1–2.7)

Hitvallási irataink rövidebben fogalmazzák meg ugyanezt: „Ne vedd hiába Istened nevét!” 
Luther a Kis kátéban – a családfők számára készített kézikönyvben – így magyarázza ezt a 
parancsolatot: „Istent félnünk és szeretnünk kell, hogy nevével ne átkozódjunk, ne esküdöz-
zünk, ne igézzünk, ne hazudjunk, se ne csaljunk, hanem nevét minden bajban segítségül 
hívjuk, imádjuk és hálaadással dicsőítsük.”

A lutheri magyarázatból kitűnik, hogy ő az első parancsolatot a főparancsnak tartotta. 
A többi magyarázatát is így kezdte: „Istent félnünk és szeretnünk kell […].” Mennyire igaza 
van. Aki az Urat mindennél jobban féli és szereti, az igyekszik megtartani többi parancsait 
is: tiszteli szüleit, nem árt embertársainak, nem csalja meg házastársát, nem tiporja sárba 
más becsületét.

Ezt a parancsolatot sokféleképpen lehet megszegni. Átkozódnak és hazudnak emberek 
Istenre való hivatkozással még ma is. Ezeknél súlyosabbnak tűnik az, amikor Isten nevében 
hamis tanokat hirdet valaki. Más pedig Isten igéjét saját emberi gondolataival vegyíti, s 
ezzel megtéveszti hallgatóit. Még az is vétkezik, aki olyan tettekkel dicsekszik, amiért Istent 
kellene dicsőítenie…

Fontosabb, ha Isten ajándékaira figyelünk, melyek ehhez a parancsolathoz kötődnek. 
A megközelíthetetlennek látszó Isten megmondta nekünk a nevét! Fel is hatalmazott arra, 
hogy segítségül hívjuk őt: „Hívj segítségül engem a nyomorúság idején! Én megszabadítalak, 
és te dicsőítesz engem.” ( Zsolt 50,15) Tehát maga Urunk biztat arra, hogy használjuk ki ezt 
a csodálatos lehetőséget. Mózes, Izráel nagy prófétája, számtalanszor könyörgött az Úrhoz 
vízért és élelemért, a csatákban győzelemért. Isten meghallgatta. Ismerjük Dávid bűnbánó 
imádságát, magával ragadó felkiáltását a mélységből, és örömét, amikor Isten bocsánata 
elvette vétke terhét. Legszebben Jézus biztatott az imádkozásra: „Kérjetek és adatik nektek, 
keressetek és találtok, zörgessetek és megnyittatik nektek. Mert aki kér, mind kap, aki keres, talál, 
és a zörgetőnek megnyittatik.” ( Mt 7,7) Aki kér, az Istentől kap, a keresőnek ő segít találni, s 
a zörgetőnek ő nyit ajtót. Nincs gazdagabb ajándékozónk nála!

Uram!
Még mindig nem tanultam meg jól imádkozni. Még mindig nem köszönöm meg mindazt, 
amivel elhalmoztál. Még mindig csak magamért könyörgök hozzád… Taníts meg imádkoz-
ni! Ámen.

Zaszkaliczky Pal Ahitatos.indd   257Zaszkaliczky Pal Ahitatos.indd   257 2012.11.28.   11:27:172012.11.28.   11:27:17



258

Augusztus 18. Ekkor egy dadogó süketet vittek hozzá, és kérték, hogy tegye rá a kezét. Jézus 
félrevonta őt egymagában a sokaságból, ujját a süket fülébe dugta, majd 
ujjára köpve megérintette a nyelvét; azután az égre tekintve fohászkodott, 
és így szólt hozzá: „Effata, azaz: nyílj meg!” És megnyílt a füle, nyelvének 
bilincse is azonnal megoldódott, úgyhogy hibátlanul beszélt. ( Mk 7,32–35)

Szentírásunk második oldalán, a teremtést befejező hatodik nap végén ezt olvassuk: „És 
látta Isten, hogy minden, amit alkotott, igen jó.” ( 1Móz 1,31) Mai világunk – sajnos – messze 
van ettől! Az ember megrontotta a teremtett világot, tönkretette az emberi kapcsolatokat 
is. Ugyanakkor az egészségrontásnak is számtalan formáját sorolhatnánk fel: milliók bete-
gednek meg az alul- vagy túltápláltság, a káros alkohol- és drogfogyasztás és az önpusztító 
munkamániájuk vagy az összeférhetetlen természetük miatt…

Jézus az Isten országa evangéliumának hirdetésén túl jelentős szolgálatot végzett azzal, 
hogy alkalmanként helyreállította a megrontott teremtettséget. Számos beteget meggyó-
gyított, vakokat és süketeket, poklosokat és ördögtől megszállottakat, vagyis lelki-szellemi 
sérülteket. Minden gyógyítása hatalmának jele volt. Azt is kifejezte, hogy minden rossz ebben 
a világban az Isten eredeti szándéka ellen van. Szívesen vittek eléje betegeket, például ezt a 
süketnémát. Ez az állapot kiszolgáltatottá teszi az embert, nem veszi észre a veszélyt, nem 
hallja meg a jó szót, de a segélykiáltást sem. Ő sem tudja kifejezni magát. Állapota az Isten 
nélküli ember helyzetét is példázza. Olyan a süketnéma, mint egy bezárt ajtajú és ablakú 
ház, senki sem tudja megközelíteni és megszólítani, ha ő nem akarja!

Jézus félrevonta a nyilvánosság elől a süketnémát. Ujját a fülébe dugta, nyálas ujjával 
pedig a nyelvét érintette meg. Csak az ilyen érintésekkel tudott vele kommunikálni. Így 
alkalmazkodott hozzá. S a kettesben töltött áldott csendben megnyílt az ember süket füle, 
mindent hallott, s megoldódott néma nyelve, hibátlanul beszélt.

A süketnéma gyógyulása fontos kísérője és illusztrációja Jézus evangéliumot hirdető 
szolgálatának. Jézus azt akarja, hogy a szándékosan süket fülűek is meghallják evangéliu-
mát, ne akarjanak bezárkózni előle. Azt akarja, hogy a megnyílt nyelvűek tanuljanak meg 
imádkozni, bocsánatot kérni és áldást mondani. Akinek Jézussal lett tele a szíve, legyen tele 
vele szája is, „mert amivel csordultig van a szív, azt szólja a száj” ( Mt 12,34).

Uram!
Megnyitottad bedugult fülemet, add, hogy süket legyek a veszekedés és a békétlenség hangjá-
ra. Megoldottad nyelvemnek bilincsét, segíts, hogy ne szűnjek meg hálát adni szeretetedért. 
Ámen.
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Augusztus 19. Jézus meghagyta nekik, hogy ezt senkinek se mondják el; de minél inkább 
tiltotta, annál inkább híresztelték, és szerfölött álmélkodtak, és ezt mond-
ták: „Mindent helyesen cselekedett: a süketeket is hallóvá teszi, a némákat 
is beszélővé.” ( Mk 7,36–37)

A süketnéma meggyógyításával Jézus egyetlen emberen segített. A meggyógyított egyenran-
gú tagjává válhatott közösségének. Ám ennek a gyógyításnak jelképes értelme is van. Jézus 
helyreállítja a beszélő viszonyt az Isten és az ember között.

Az Isten az embert képére és hasonlatosságára, ennek egyik magyarázata szerint a vele 
való közösségre teremtette. Teremtőnk beszélő Isten, több csatornán keresztül meg is szólít 
minket. Róla beszélnek a történelem lapjai, a természet ezernyi csodája, lelkiismeretünk 
hangja. Ezeken túl félreérthetetlenül megszólal prófétáin és apostolain, az írott és hirdetett 
igéjén keresztül. Mennyi szomorúságot okozunk neki azzal, hogy nem értjük vagy nem 
akarjuk érteni szavát, s tudatosan elfordulunk tőle! Azért jött el Jézus, hogy minden addigi 
igehirdetőhöz képest világosabban, hatalmas szavával hirdesse meg a beszélő Isten mon-
danivalóját. Ugyanakkor „mindent helyesen cselekedjék”, a süketek is hallják, a némák is 
beszéljék az Isten nagyságos dolgait.

Jézus szavai aranymondások, példázatai minden korban megnyitható gazdag tárházai 
Isten szavának. S akik megértik őt, azok száján megszületik a helyes válasz: „Én Uram, és 
én Istenem!”

A tanító és gyógyító Jézus saját példájával is utat mutatott. Nemcsak egy-egy beteggyó-
gyítás alkalmával fohászkodott, de a legnehezebb helyzetben számára is nélkülözhetetlen 
erőforrás volt az imádság. Az Olajfák hegyén tusakodott, a kereszt magányában haldoklása 
közben is imádkozott. Erre biztat bennünket is: „Virrasszatok, és imádkozzatok, hogy kísértésbe 
ne essetek […].” ( Mt 26,41) Magára vethet, önmagának ellensége az, aki bedugja Jézus szava 
elől fülét, vagy lakatot tesz a szájára. Viszont áldott, aki az apostollal együtt boldogan vallja, 
hogy „Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére” ( Fil 2,11)!

Uram, ebben az okos korban ne engedd elbutulni néped,
hogy az üres emberi szó el ne némítsa szent igédet!
És ebben a jóllakott korban ne engedd meg, hogy éhen haljunk.
Táplálj mennyei eledellel, hogy pusztulásba ne zuhanjunk.
És ebben a jéghideg korban adj nekünk lángoló szívet,
hogy szereteted melegét árassza, aki e földön a tied.
S Urunk, ebben a fáradt korban adj új tettekre erőt nekünk,
és légy a mi erőnk Te magad, ha lankadunk, ha elcsüggedünk!
(L. Weingärtner után Túrmezei Erzsébet)

Ámen.
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Augusztus 20. Amikor útnak indult, odafutott hozzá egy ember, és térdre borulva előtte, 
azt kérdezte tőle: „Jó Mester, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet?” 
Jézus így szólt hozzá: „Miért mondasz engem jónak? Senki sem jó az egy 
Istenen kívül. Tudod a parancsolatokat: Ne ölj, ne paráználkodj, ne lopj, 
ne tanúskodj hamisan, ne károsíts meg senkit, tiszteld apádat és anyádat.” 
Az pedig ezt mondta neki: „Mester, mindezeket megtartottam ifjúságomtól 
fogva.” ( Mk 10,17–20)

A rekordok könyve tele van részben figyelemreméltó, részben szánalmasan nevetséges 
emberi csúcsteljesítményekkel. A sportolók állandóan túlszárnyalják az elődök által elért 
szinteket, eredményeik előtt a kevésbé tájékozott ember is leveszi a kalapját. Máskor meg, 
egyre gyakrabban döbbenettel állunk meg a híres futballjátékosok hirtelen halálhíre hallatán. 
Valahol Európában elkészítik a történelem eddigi leghosszabb kolbászát vagy legnagyobb 
tortáját, a világ másik része pedig éhezik. A rekorddöntögetés mögött megkérdőjelezhető 
gondolkodás áll: az ember előtt nincs akadály. Mindent elérhet, mindent legyőzhet. Az 
ember mindenre képes!

Lehet, hogy így gondolkodott ez a mindenki által „gazdag ifjúnak” nevezett ember is? El 
fogom nyerni az örök életet, mihelyt megtudom, hogyan lehetséges! Kívánsága szimpatikus. 
Elindult Jézushoz, sőt futott. Térdre is borult előtte. S bár gazdag, nem elégedett mindazzal, 
amit ez a földi élet nyújt. Többre vágyott, az örök életre. Ezért kérdezte Jézust, azt, aki az 
örök élet ügyében mindenkinél illetékesebb. Magatartása követésre méltó.

Jézus nem azért jött, hogy Isten törvényét eltörölje, hanem hogy betöltse. Ezért figyel-
meztette emberünket a Tízparancsolatra. Talán szándékosan csak „a második kőtábla” 
törvényeire, a felebarátainkkal kapcsolatos kötelességeinkre. „Mindezeket ő megtartotta 
– hangzott a válasz – ifjúságától fogva.” Ha ezt Jézus nem vonta kétségbe, mi sem tehetjük. 
Hiszen a törvény eredeti szövegét tekintve, a Hegyi beszédben található jézusi magyarázatra 
nem gondolva, még el is képzelhető az illető törvénykövető élete. Akkor viszont mi űzte 
oda Jézushoz, mi roskasztotta őt térdre előtte? Úgy látszik, mégsem volt egészen biztos ön-
magában. Szíve mélyén sejthette azt, amit Jézustól tudunk: az örök életet semmiféle emberi 
teljesítmény nem biztosítja. Igyekezni lehet, de csak ajándékként kapható.

Uram!
Köszönöm, hogy az örök élet utáni vágyat szívembe ültetted. Bocsásd meg, hogy azt gondol-
tam, életem teljesítményei méltóvá tesznek annak elnyerésére. Adj nyitott szemeket, hogy 
ne csak a jót, a rosszat is, a hiányosságokat is észrevegyem életemben. Amit pedig nekem 
ajándékozol, szeretném hálásan fogadni. Ámen.
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Augusztus 21. Jézus miután rátekintett, megkedvelte, és ezt mondta neki: „Egy valami 
hiányzik még belőled: menj, add el, amid van, és oszd szét a szegények kö-
zött, akkor kincsed lesz a mennyben; azután jöjj, és kövess engem.” A válasz 
miatt elborult az ember arca, és szomorúan távozott, mert nagy vagyona 
volt. Jézus ekkor körülnézett, és így szólt tanítványaihoz: „Milyen nehezen 
mennek be Isten országába a gazdagok!” ( Mk 10,21–23)

Jézus, a tanítványok, de még mi, mai igeolvasók is szomorkodunk azon, hogy ez a szimpa-
tikus ember végül is nem lett Jézus tanítványa.

Jézus megkedvelte. Pontosan nem tudhatjuk, mit látott benne a Mester. S azt sem, hogy 
miért állított az ifjú elé olyan feltételt, amilyet addig senki másnak. Lehet, hogy Jézus tudni 
akarta, hogy az eddig felsorolt parancsolatok után hogyan áll az ifjú az első parancsolattal. 
Az Isten azzal kezdi a Tízparancsolatot: „Én, az Úr, vagyok a te Istened […]. Ne legyen más 
istened rajtam kívül!” ( 2Móz 20,2–3)

Jézus felszólítása leleplezte az örök életet kereső embert. Elborult az arca, és szomorúan 
eltávozott. Istent kereste, de a szívében a mammon, a vagyon volt az úr. S a mammon volt 
az erősebb. Lehet, hogy ezt eddig nem is tudta magáról, Jézus próbatétele derítette ki. Eddig 
tehát rosszul ismerte, sőt becsapta saját magát.

Jézusnak az ifjú számára „feladott” vizsgatétele azért is jelentős, mert összekapcsolta a 
szeretet két parancsát. Az egyik a naponként elmondott nagy parancsolat: „Halld meg, Izráel: 
Az Úr a mi Istenünk, egyedül az Úr! Szeresd azért az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes 
lelkedből és teljes erődből!” ( 5Móz 6,4–5) A másik: „Szeresd felebarátodat, mint magadat!” 
( 3Móz 19,18) „Ha tényleg az Istent szereted, szabadulj meg gazdagságodtól, add el, oszd 
szét árát a szegényeknek, máris kincsed lesz a mennyben – mondja Jézus. – S ha követsz, 
kirajzolódik majd az örök életre vezető út is.”

Jézus nem hirdette meg életideálként a szegénységet, az ifjún kívül másoktól nem kérte 
ugyanezt az áldozatot. De önként vállalt szegénységével kifejezte az ember valódi helyzetét 
az Isten előtt. És teljes szolidaritást vállalt a kegyetlen gazdagok által kizsákmányolt, elnyo-
mott és lenézett szegényekkel.

Jézus tanácsára az ifjú az örök élet fényében rendbe tehette volna maga körül a világot. 
Ahogyan a „Héberek evangéliumában” olvasható: „Íme, sok testvéred van, akik rongyokban 
öltözködnek, s halnak meg éhség miatt, amíg a te házad minden jóval tömött, és sohasem 
jut nekik azokból semmi!” Ő erre képtelen volt, távozott.

Uram!
Nehéz döntések elé állítasz. Tudom, hogy közben arra vársz, hogy jól döntsek. Melletted. 
Segíts választanom a nehezebb utat. Segíts, hogy mindig te legyél nekem a legfontosabb. 
Ámen.
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Augusztus 22. A tanítványok megdöbbentek szavain, Jézus azonban ismét megszólalt, 
és ezt mondta nekik: „Gyermekeim, milyen nehéz az Isten országába be-
jutni! Könnyebb a tevének a tű fokán átmenni, mint gazdagnak az Isten 
országába bejutni.” Ők még jobban megrökönyödtek, és ezt kérdezgették 
egymás közt: „Akkor ki üdvözülhet?” Jézus rájuk tekintett, és ezt mondta: 
„Az embereknek lehetetlen, de az Istennek nem, mert az Istennek minden 
lehetséges.” ( Mk 10,24–27)

Jézus egymás után három jelzőt is használ a gazdagok üdvösségre jutásával kapcsolatosan: 
nehéz, lehetetlen, lehetséges.

Nehéz bejutniuk, mert a tehetős ember szeret mindent megfizetni. A gazdag senkire sincs 
rászorulva! Talán még bosszantó is számukra: ingyen, kegyelemből, hit által, a Krisztusért 
bocsát meg az Isten, s engedi be a bűnösöket országába. „Az nem lehet valódi és értékes, ami 
olcsó, hát még ami ingyen van!” – gondolják azok, akik mindenből a tartósat, az értékeset, 
sőt a legdrágábbat vásárolják.

Nehéz bejutniuk, s itt már gondoljunk magunkra is: nehéz bejutnunk az Isten országába, 
mert a bejutáskor mindenkinek át kell mennie a „tű fokán”. A jeruzsálemi várfal legszűkebb 
kapuját hívták így, melyen két ember egyszerre nem is tudott áthaladni. Ahhoz, hogy egy 
teve átjuthasson, le kellett térdelnie, a terhet is le kellett venni róla, s csak „térden” csúszva 
tudott bejutni a városba.

Nem szabad megsértődnünk a hasonlaton. Ha a gazda későn érkezett a várfalhoz, s már 
csak ez a kapu volt nyitva, le kellett vennie a tevéről a csomagokat. Mi sem tudunk átjutni a 
„tű fokán”, ha körömszakadtáig ragaszkodunk mindahhoz, ami a mienk. S rendszerint nem 
is tudjuk lepakolni magunkról: „az embereknek ez lehetetlen!” Ragaszkodunk mindenhez, 
amit összekuporgattunk, ami a szívünkhöz nőtt. Olykor – mint Jézus korában a farizeusok – 
nyilvánosan jótékonykodunk. Csakhogy az Isten nem azt nézi, mennyit adunk, hanem azt, 
mennyit tartunk meg magunknak. Figyeli is, mivel indokoljuk, miért jár nekünk mindenből 
szebb, több és jobb, mint másnak.

A „tű fokát” az Isten megváltó szeretete őrzi. Ezzel a szeretettel és irgalommal találkozva 
egyszer csak lecsúszik a hátunkról és kiesik a kezünkből az, ami eddig a legfontosabb volt. 
S így ami az embereknek lehetetlen volt, az Istennek lehetséges! És megformálódik imád-
ságunk: Uram, mindenem a tied. Rendelkezz velem!

Uram!
Amikor kegyelmeddel találkoztam, egyszerre új értékrend alakult ki életemben. Ebben te 
vagy első, szolgálatod és követésed mindennél fontosabb. Erőm, tehetségem és önmagam 
a tied. Mindenem a tied! Rendelkezz velem! Ámen.

Zaszkaliczky Pal Ahitatos.indd   262Zaszkaliczky Pal Ahitatos.indd   262 2012.11.28.   11:27:172012.11.28.   11:27:17



263

Augusztus 23. Akkor mondta el Isten mindezeket az igéket: „Én, az Úr, vagyok a te Iste-
ned […]. Emlékezzél meg a nyugalom napjáról, és szenteld meg azt! Hat 
napon át dolgozz, és végezd mindenféle munkádat! De a hetedik nap a te 
Istenednek, az Úrnak nyugalomnapja. Semmiféle munkát ne végezz azon, 
se te, se fiad, se leányod, se szolgád, se szolgálód, se állatod, se a kapuidon 
belül tartózkodó jövevény. Mert hat nap alatt alkotta meg az Úr az eget, 
a földet, a tengert és mindent, ami azokban van, a hetedik napon pedig 
megpihent. Azért megáldotta és megszentelte az Úr a nyugalom napját.” 
( 2Móz 20,1–2.8–11)

A nyugalom napja a heti ünnepnapunk. Az Ószövetségben a hét hetedik napja, mert a 
teremtéstörténet és Urunk fenti parancsolata szerint a hatnapos teremtés után a Teremtő 
számára is megpihent. Az első keresztyének a heti ünnepet a hét első napjára, a vasárnapra 
tették át. Ennek az oka az volt, hogy Jézus vasárnap támadt fel.

Ünnepelni kétféle módon tudunk. Ünnepelünk azzal is, ha nem dolgozunk. Az ünnep a 
heti pihenőnap. Ez is az Isten akaratából következik, aki nagyon jól tudja, hogy kimerítő testi 
vagy szellemi munkát végző embereknek szükségük van pihenésre és felüdülésre. Ameny-
nyire lehetséges, szabaddá kell tennünk tehát a nyugalom napját, melyen erőt gyűjthetünk 
a következő hét feladatai számára. Izrael népén kívül ismeretlen volt a hatnapos munkahét 
és a heti ünnep. Ennek a ritmikus rendnek az áldását rajtuk keresztül ismerte meg az egész 
világ. Bár próbálkozások voltak, ennél jobbat még találtak ki.

Természetesen az ünnep megszentelése nem merülhet ki a pihenéssel. Akkor szentel-
jük meg az Isten napját, ha szentnek tartjuk. Luther hangsúlyozza, hogy Isten azt a napot 
szentnek teremtette, és azt akarja, hogy nekünk is szent legyen. Az ünnepet azzal szentel-
jük meg, ha egy részét családunk tagjaival együtt a gyülekezet közösségében töltjük, velük 
együtt hallgatjuk és tanuljuk az Isten igéjét. Hiszen ott, ahol sokan vagy akár kevesen együtt 
vagyunk Jézusunk nevében, ott van ő maga is közöttünk!

Mennyi áldást és ajándékot tartogat nekünk Urunk az ő napjának megszentelése során! 
Balga az az ember, aki közönyből, aggodalmaskodásból vagy hitetlenség miatt elhanyagolja 
a gyülekezet közösségét, nem él az Isten igéjével, és megveti szentségét. Eldobja magától az 
Isten szeretettel kínált ajándékát, a vele való közösséget!

Uram!

Add, szívem mindig örüljön, Hogy lássam, mily szent törvényed,
Hogy házadba mehetek. És megismerjem ösvényed.
Lelkem igédből épüljön, Boldog, ki azt követi.
S okuljon, ha tévedek. (EÉ 285,2)

Ámen.
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Augusztus 24. Akkor mondta el Isten mindezeket az igéket: „Én, az Úr vagyok a te Is-
tened […]. Emlékezzél meg a nyugalom napjáról, és szenteld meg azt!” 
( 2Móz 20,1–2.8)

A Tízparancsolatnak ez a parancsa röviden így hangzik: „Szenteld meg az ünnepnapot!” Az 
evangélikus és a római katolikus egyházakban ez a harmadik parancsolat, a reformátusoknál 
és a görögkeletieknél a negyedik. Ám az eltérő számozás és a hosszabb-rövidebb forma nem 
befolyásolja az Isten parancsolatának értelmét.

Urunk szent napját testi-lelki felüdülésünkre rendelte. Azért hív gyülekezetébe, hogy 
együtt hallgassuk igéjét és együtt áldjuk nevét. Igéje, gyülekezete, nevének közös magasz-
talása mind-mind áldott ajándék. Ez a parancsolat pedig ezeket a tőle kapott ajándékait 
védi. Elsősorban tőlünk, akik gyorsan találunk kifogást a gyülekezet közösségéből való tá-
volmaradásra, s mulatozás, játék vagy szórakozás kedvéért először rendszertelenül, később 
rendszeresen is elmaradunk.

Ma már – főleg a nagyvárosokban – alig hallatszik harangszó. Csak sajnálni tudjuk, hiszen 
a vidéki élethez nélkülözhetetlenül hozzátartozott „a halottakat elsirató, az élőket hívoga-
tó” harang szava. A harangok hívásában elsősorban magának Krisztusnak a hívása szól. S 
ahova hív a harangszó, ott, az Isten hajlékában kegyelme és áldása vár ránk! Kegyelméből 
az a hajlék, a templom otthonunk lehet.

Uram!
Túrmezei Erzsébet versével áldalak „otthonomért!”

Otthonom a templom. Mesterem műhelye.
Ajtaján belépve mindig hazaérek. Azért keresem fel, hogy kezébe vegyen,
Ismerősen csendül fülembe az ének. hogy régi emberből új emberré tegyen:
Mintha minden hangja simogatás lenne! hogy amíg templomát látogatom híven,
Égi Atyám keze simogat meg benne. templommá formálja egész bűnös szívem.
Megterített asztal. Otthonom a templom.
Éhező mellőle sose kel fel éhen. Mennyei otthonom halvány földi mása,
Megelégedhetik mennyei kenyéren: drága tükörképe, szent hívogatása.
élet kenyerével, élet italával, Míg egykor mennyei hajlékod befogad,
igében, szentségben Krisztussal magával. Köszönöm, Istenem, földi hajlékodat!
 (Otthonom)
Ámen.
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Augusztus 25. Ekkor előállt egy törvénytudó, hogy megkísértse, és ezt kérdezte: „Mester, 
mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet?” Ő pedig ezt mondta neki: „Mi 
van megírva a törvényben? Hogyan olvasod?” Ő pedig így válaszolt: „Sze-
resd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből és 
teljes elmédből, és felebarátodat, mint magadat.” Jézus ezt mondta neki: 
„Helyesen feleltél: tedd ezt, és élni fogsz.” Ő viszont igazolni akarta magát, 
és megkérdezte Jézustól: „De ki a felebarátom?” ( Lk 10,25–29)

Egy törvénytudó Jézust „kísértette”, azt akarta tudni, kellően járatos-e az Isten dolgaiban. 
Az ilyen kérdések mindig rejtettek bizonyos csapdát. Jézust azonban nem tudták legyőzni. 
Beszélgetésük most az örök életre vezető útról szólt. Ezen az úton mi is szeretnénk elindulni, 
sőt célhoz is érkezni. Az oda vezető utat nekünk már ketten mutatják meg: a törvényadó 
Mózes és a bűnöst megigazító Jézus.

Mózes kezében a két kőtábla. „Ezt cselekedd, és élsz!” – tolmácsolta a teremtő Isten 
akaratát. A Teremtő megszabta a nappal és az éjszaka rendjét, az évszakok váltakozásával a 
növények életét. A Tízparancsolattal pedig rendet szabott az emberek, a családok és a népek 
életében. Az Ószövetség népe számára a törvény nem számított kellemetlen tehernek, hanem 
örömmel és hálásan fogadott isteni ajándéknak. S ha az Isten népe közösségében mindenki 
a törvény útján járna, nem lennének kerítések, zárak, börtönök!

A törvény útjelző tábla: erre menj, nem lesz szükséged figyelmeztetésre, nem ér utol bün-
tetés, nem furdal lelkiismereted sem. A két kőtábla azonban fenyegető tilalomfa is, Mózes 
arca a haragtól sugárzik. Mi pedig remegve vagy dacosan bevalljuk: nem tudom betartani 
szigorú követeléseidet, sőt már nem is akarom. Ilyen vagyok, Uram, ilyennek teremtettél!

Jézus, aki soha nem vétkezett, nagyon jól tudja, hogy mi mind gyarlók és esendők 
vagyunk. Isten általa meghirdetett országát az irgalom és a megbocsátás jellemzi. Jézus a 
bűnt bűnnek tartja, de megkeresi az elveszettet, utánamegy az eltévedtnek. Akit megtalál, 
örömmel veszi vállára, s viszi vissza nyájához. Nem rájuk haragszik, csak arra, amit elkövet-
tek vagy elmulasztottak. Kegyelmével fordul mindnyájunkhoz. Kegyelme pedig átformál. 
A megtalált és visszafogadott, a múltját őszintén és bűnbánattal bevalló, kegyelmet nyert 
ember élete megváltozik. A törvény nem kívülről érkező parancs többé, belülről válik meg-
határozó életerővé.

Uram!
Köszönöm, hogy életem útján nem csak Mózessel, veled is találkozhattam. Köszönöm, hogy 
vétkeim ellenére igaznak nyilvánítottál, és új életre vezettél. Légy vezetőm a sírig, ajándékozz 
meg az örök élettel! Ámen.
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Augusztus 26. Válaszul Jézus ezt mondta neki: „Egy ember ment le Jeruzsálemből Jerikóba, 
és rablók kezébe esett, akik kifosztották, meg is verték, azután félholtan 
otthagyva elmentek. Történetesen egy pap ment azon az úton, de amikor 
meglátta, elkerülte. Hasonlóan egy lévita is odaért arra a helyre, és amikor 
meglátta, ő is elkerülte.” ( Lk 10,30–31)

Jézus és a farizeus a szeretet kettős parancsáról beszélgetett. Ez a kettős parancs nagyszerűen 
foglalja össze a Tízparancsolatot, annál is inkább, mert nem tiltások sorozata. Útnak indító 
pozitív parancsok. Aki nyitott szemmel, szeretettel és a jóra való készséggel járja a földi élet 
útját, az nem is ér rá vétkezni!

A farizeus kérdése – „de ki az én felebarátom?” – önigazolás lehet, de kibúvó is. Sokan 
képzelik magukat mindenkinél rosszabb helyzetben lévőnek, kifosztottnak és magára ha-
gyottnak. „Én még senkitől nem kaptam megértést és szeretetet! Hol van az én felebarátom, 
aki rajtam segít?” – kérdezik. Nekik is válaszol Jézus, amikor elmondja az irgalmas samáriairól 
szóló példázatát.

A példázat helyszíne a Jeruzsálem és Jerikó közötti sziklás hegyvidék, ahol a sok barlang 
nagyszerű búvóhelyet biztosított a rablóbandák számára. A rablók pedig a zsákmányszerzés 
érdekében meggyaláztak egy embert, az Isten képmását hordozó embertársukat. Kirabolták, 
elvették tőle azt, amiért megdolgozott. Megalázták és megverték, majd cserbenhagyták. Az 
emberségükből kivetkőzött rablók úgy tekintettek rá, mint kihasználható eszközre, eldob-
ható selejtre, alsóbbrendű élőlényre.

Végül is ugyanígy tekintett a kifosztott emberre az őt elkerülő pap és a lévita is. Ők, akiket 
a templomi szolgálatra tekintettel bizonyos tisztasági törvények kötöttek, biztosan találtak 
mentséget is a maguk számára. Ám a mózesi törvény ismeretében – sajnos csak utólag – fur-
dalhatta őket a lelkiismeretük: „gyilkos vagyok!” A „szeresd felebarátodat, mint magadat” 
törvénye rám is vonatkozik. Mi lett volna, ha én lettem volna az a kifosztott ember, s engem 
hagyott volna sorsomra egy másik? Bizony Mózes is elítéli azt, aki segíteni tudott volna, s 
nem tette. A mulasztás is bűn.

Az apostoli levelekben olvashatjuk: „Aki tehát tudna jót tenni, de nem teszi, bűne az 
annak.” ( Jak 4,17) A papnak és a lévitának a bűne még nagyobb: ők irgalmatlanok. Pedig 
irgalom nélkül, embertelenül szolgálni az Istent – képtelenség! Hiszen aki istenesként em-
bertelen, az istentelen is! Jézus sem talál mentséget számukra!

Uram!
Tépd ki szívemből gyökerestől kifogásaimat és mentségeimet. Ne engedd, hogy válogassak 
embertársaim között, s csak egyeseknek segítsek, másokat pedig elkerüljek. Ha te is személy-
válogató lettél volna, sohasem találtál volna rám. Ámen.
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Augusztus 27. „Egy úton lévő samaritánus pedig, amikor odaért hozzá és meglátta, meg-
szánta; odament, olajat és bort öntött sebeire, és bekötötte azokat. Aztán 
feltette őt a saját állatára, elvitte egy fogadóba, és ápolta. Másnap elővett két 
dénárt, odaadta a fogadósnak, és azt mondta neki: Viselj rá gondot, és ha 
valamit még ráköltesz, amikor visszatérek, megadom neked. Mit gondolsz, 
e három közül ki volt a felebarátja a rablók kezébe esett embernek?” Ő így 
felelt: „Az, aki irgalmas volt hozzá.” Jézus erre ezt mondta neki: „Menj el, 
te is hasonlóképpen cselekedj.” ( Lk 10,33–37)

Ezek után már nem is kell megkérdeznünk: „Ki az én felebarátom?” Az, akit elénk hoz az 
élet s az életünk Ura. Akit nem is kell keresnünk, mert akarva-akaratlanul belebotlunk. Az, 
aki hangosan vagy némán segítségért kiált.

A krisztusi irgalmasság nem kampányfeladat, hanem az élet része. Nem írhatjuk bele 
órarendünkbe sem. A segítségre szoruló ember mindig váratlanul és a lehető legrosszabbkor 
jön. Érkezése pedig felülírja terveinket. Ez a samaritánus valószínűleg kereskedő lehetett, 
aki igyekezett egyik vásárról a másikra, mégis magától értődően módosította programját.

A krisztusi irgalmasság félreteszi a kifogásokat, pedig azok azonnal eszünkbe jutnak: 
„Ennek az embernek az ügye nem az enyém, erre vannak a mentők, a tűzoltók, a pszicholó-
gusok, a ráérő nyugdíjasok s a gyülekezeti munkatársak!” Jézus arra késztet: „Indulj, próbáld 
meg, s ha nem sikerül, vidd el oda, ahol segítenek rajta!” Az sem lehet kifogásunk, hogy 
a hozzánk forduló baját-jaját nem mi okoztuk. Ez igaz, de elzárkózásunkra nem mentség! 
A múlt század elején egy amerikai kegyességi mozgalomban azt a kérdést tanulták meg a 
tagok: „Mit tenne Jézus az én helyemben?” Erre az egyértelmű kérdésre – megtenné-e Jézus 
a helyemben? – valószínűleg nem lehetett nemleges választ adni.

A krisztusi irgalmasság kiterjeszti a szeretet határait. Lám, itt egyedül a lenézett keverék 
nép tagja vizsgázott jól a szeretetből. A felebarát nem csak az, aki belül van egy nemzeti, 
vallási vagy politikai körön. Az is felebarát, aki „nem a mi kutyánk kölyke”!

A krisztusi szeretetnek nincs határa. Ő is így szeretett és szeret minket. Elgurult drachmák 
voltunk, neki kellettünk. Azt hittük, nincs barátunk, senki nem támogat, senki nem szól 
egy jó szót sem értünk, ő pedig utánunk jött. Bizodalmas hitet ajándékozott. S hozzánk való 
irgalmasságával minket is irgalmasságra indít.

Uram!
Csak azért lehettem megértő és irgalmas bárkihez is, mert te sokszor voltál irgalmas hozzám. 
Minden tettemért, amely kiállotta a szeretet próbáját, téged illet a dicséret. Te adtad meg azt 
is, hogy ne tusakodjam a szívembe plántált irgalmad ellen. Ámen.
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Augusztus 28. Amikor [Jézus] Jeruzsálem felé tartott, városról városra és faluról falura 
haladva mindenütt tanított. Egyszer valaki ezt kérdezte tőle: „Uram, kevesen 
vannak-e, akik üdvözülnek?” Erre ő így felelt neki: „Igyekezzetek bemenni a 
szoros kapun, mert mondom nektek, hogy sokan akarnak majd bemenni, 
de nem tudnak.” ( Lk 13,22–24)

Az Isten kegyelmét hirdető, az embervilágnak üdvösséget hozó Jézus mindig úton volt. 
Végigjárta a városokat és a falvakat, s mindenütt meghirdette az Isten országának evangé-
liumát. Igehirdetései nyugtalanították és biztatták a hallgatókat: „Igyekezzetek, nyitva van 
a kapu; jöjjetek, jussatok be a szoros kapun, amely az életre visz!”

Ezt a lendületes munkát végző Jézust állította meg valaki egy fontosnak látszó kérdéssel: 
„Uram, kevesen vannak-e, akik üdvözülnek?” Kérdése mögött ott lehetett az igyekezet: „Hadd 
lássa Jézus, hogy érdeklődöm vallási kérdések után! Amit Jézus hirdet, azt én elméleti síkon 
szeretném megragadni!”

Jézust azonban ilyen kérdésekkel nem lehet levenni a lábáról. Válasza először nem is 
válasz az illető kérdésére. Ő tulajdonképpen elutasította emberünk kérdését: „Atyámfia, ne 
beszélj félre! Ne tereld el sem mások, sem a magad figyelmét a lényegről. Én életről és az 
örök életről szólok, te pedig ki akarsz térni az általam hirdetett ige sürgetése elől. Nagyon 
jól tudom, hogy a téged hívogató szeretetem elől akarsz elbújni az ilyen mondvacsinált 
kérdések mögé!”

Ma sem ismeretlen ez a „bújócska”. Nem akarjuk, hogy az Isten vagy az Isten szolgája a 
szívünkbe lásson. Inkább azt vegye észre, mennyire tájékozottak vagyunk az Isten dolgaiban. 
Még teológiai könyveket is olvasunk, mert az hozzátartozik az általános műveltséghez. Ké-
szek vagyunk vitákat rendezni a felekezeteket elválasztó tanításokról és szokásokról. Fontos 
törekvések ezek. Ám Jézus nem engedi, hogy ezzel az ő hívását elfedjük. Azt kérdezi mind-
nyájunktól: „Ott vagy-e te is az üdvözülők között?” S arra biztat: „Igyekezzetek bemenni a 
szoros kapun!” Jézus azt akarja, hogy hívását meghallva teljesítsük is azt.

Nagyszerű dolog, ha a Szentírásról, annak tanításáról, az abból fakadó teológiai tudo-
mányból minél többet megismerünk. Ha azzal is tisztában vagyunk, hogyan kell hitünk 
igazságait téves tanításoktól és ateista alapon indított támadásoktól megvédeni. Jézus felszólí-
tását azonban semmiképpen sem engedhetjük el fülünk mellett: „Igyekezzetek bemenni…!”

Uram!
Megtanultam már: azért jöttél, hogy megkeresd az elveszettet. Erősítsd hitemet, hogy en-
gem is megtaláltál. Tudom, hogy megváltója vagy a világnak. Erősítsd hitemet, hogy az én 
Megváltóm is. Hiszek, Uram! Légy segítségül hitetlenségemnek! Ámen.
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Augusztus 29. Jézus mondta: „Igyekezzetek bemenni a szoros kapun, mert mondom nektek, 
hogy sokan akarnak majd bemenni, de nem tudnak. Attól kezdve, hogy 
felkelt a ház ura, és bezárta az ajtót, megálltok kívül, és zörgetni kezdtek 
az ajtón, és így szóltok: Uram, nyiss ajtót nekünk! De ő így válaszol nektek: 
Nem tudom, honnan valók vagytok. […] Akkor lesz sírás és fogcsikorgatás, 
amikor látjátok Ábrahámot, Izsákot, Jákóbot és a prófétákat mind az Isten 
országában, magatokat pedig kirekesztve onnan. Akkor eljönnek napkeletről 
és napnyugatról, északról és délről, és asztalhoz telepednek az Isten orszá-
gában. És íme, vannak utolsók, akik elsők lesznek, és vannak elsők, akik 
utolsók lesznek.” ( Lk 13,24–25.28–30)

Jézusunk biztat: „Igyekezzetek bemenni a szoros kapun […].” Gyerekkorában sok fiú játszott 
katonásdit. Meneteltek és harcoltak, sokszor különös gyakorlatokat is végre kellett hajtani-
uk. Például átbújtak az árok hídja alatt. Ehhez viszont le kellett venni a csákót, a hátizsákot, 
mindent, ami akadályozta az átjutást. A szoros kapu is hasonló levetkőzést vár el tőlünk. 
Az apostoli levelekben is olvasunk hasonlót: „…tegyünk le minden ránk nehezedő terhet, és 
a bennünket megkörnyékező bűnt […].” ( Zsid 12,1)

Jézus magához hívja, követésére hívja hallgatóit. Meghívása kegyelem. Azzal mondunk 
igent meghívására, ha bemegyünk a szoros kapun. A kapu szoros, legszorosabb persze azok-
nak, akik sok mindent szeretnének rajta átvinni. De nem vihetjük át azt, amit elrontottunk és 
elmulasztottunk. Ezeket Jézus megbocsátja és eltörli. Ezeken túl a kapun kívül kell hagynunk 
érdemeink bőröndjét, jótetteink hátizsákját, s amikor alázatosan meghajtjuk fejünket, leesik 
a földre a bádogglóriánk. Ilyen terhekkel nem is tudnánk lépést tartani Jézussal!

Jézus felszólítása nemcsak hívogatás, de sürgetés is: „Igyekezzetek!” Addig kell tehát be-
jutnunk, amíg tart a kegyelmi idő. A bemenetel nem tűr halasztást. Aki halogatja, lekéshet, s 
ezzel kirekeszti önmagát. Aki úgy tartja, földi élete során mindig az első volt, ezzel az utolsó 
lesz. Ott élt Jézus közelében, még hallgatta is, de nem hallgatott rá. Értette tanítását, de a 
szívét elzárta előle. „Előtte evett és ivott”, vagyis úrvacsorázott is, de csak megszokásból, 
bűnbánat nélkül. Semmivel sem volt bűnösebb azoknál, akik átmentek a szoros kapun. 
Mégis kívül reked, mert a megváltást utasította el.

Uram!
Szeretnék átmenni a szoros kapun. Segíts nekem, hogy mától kezdve ne magamra építsek, 
hanem kegyelmedre. Ha válaszút elé kerülök, segíts nekem, hogy akaratod szerint döntsek. 
Segíts kivetnem magamból mindazt, ami követésedben akadályoz! Ámen.
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Augusztus 30. Amikor Jézus leült a templomi persellyel szemben, nézte, hogyan dobja 
a pénzt a sokaság a perselybe. Sok gazdag sokat dobott bele, egy szegény 
özvegyasszony pedig odamenve bedobott két fillért, azaz egy krajcárt. Jézus 
odahívta tanítványait, és ezt mondta nekik: „Bizony, mondom néktek, hogy 
ez a szegény özvegyasszony mindenkinél többet dobott a perselybe. Mert 
mindannyian fölöslegükből dobtak, ő azonban szegénységéből mindazt 
beledobta, amije csak volt, az egész vagyonát.” ( Mk 12,41–44)

Jóás király idejében szükségessé vált a jeruzsálemi templom renoválása, s ennek nem volt kel-
lő fedezete. Jójádá főpap elővett egy ládát, lyukat fúrt a fedelén, majd oda tette a bejárathoz. 
Ez volt az első persely a templomban, a beledobott pénzen javíttatták ki az Úr házát ( 2Kir 
12). Heródes idején már tizenhárom trombita alakú persely szolgálta az emberek adakozását, 
mindegyiken olvasható volt az adakozás célja. Egy ilyen mellett ült le Jézus, aki az adakozást 
a templomhoz tartozónak tekintette. Adományok nélkül a ma egyháza sem tudja elvégezni 
feladatát, sőt a perselyezés nemcsak a templomnak, de magának az istentiszteletnek része.

Jézus leült a templomi persellyel szemben. Van olyan ember, akit ez idegesít, sőt fel-
háborít: „A pénztárcámba ne lásson és ne szóljon bele senki, még Jézus sem!” Érthetetlen 
elvárás ez, hiszen az egész életünk az Isten fennhatósága alá tartozik. Ő pedig tudni akarja 
és tudja is, hogyan szerezzük és mire költjük jövedelmünket.

Jézus azt nézte, hogyan adakoznak az templomba betérők. A Hegyi beszédben is szóvá tette 
a képmutató adakozást. A nyilvánosságot keresők jutalma mindössze annyi, hogy „dicsérik 
őket az emberek” ( Mt 6,2). A mennyei Atya viszont csak a titokban adakozókat jutalmazza.

Akkor is megtörtént, ma is előfordul, hogy emberek azért adakoznak, hogy érdemeket 
szerezzenek az Isten előtt. Számukra az adakozás jól fizető befektetés, a takarékosság egy 
fajtája. Azt gondolják, hogy kölcsönt adnak így az Úristennek. S majd amikor szükséges, 
legyen mire alapozni követelésüket: „Most te következel, Uram. Fizesd vissza kamatos ka-
mattal mindazt, amit neked odaadtam!”

Istennel azonban így nem lehet üzletet kötni. Az adakozás nem jócselekedet. Egyébként is 
semmiféle emberi cselekedettel nem előzhetem meg az Isten irántam tanúsított kegyelmét. 
Tetteim a hála válaszai irgalmára és kegyelmére. Az adakozásunk – törlesztés.

Uram!
Te adod a pénzemet. Óvj meg a szükségtől és a dúskálástól, hogy szabad maradjak az anya-
giaktól. Mutasd meg, hol van szükséged forintjaimra. Szeretnék velük örömet szerezni 
másnak. Szeretném támogatni Isten országának ügyét is. Ámen.
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Augusztus 31. Amikor Jézus leült a templomi persellyel szemben, nézte, hogyan dobja 
a pénzt a sokaság a perselybe. Sok gazdag sokat dobott bele, egy szegény 
özvegyasszony pedig odamenve bedobott két fillért, azaz egy krajcárt. Jézus 
odahívta tanítványait, és ezt mondta nekik: „Bizony, mondom néktek, hogy 
ez a szegény özvegyasszony mindenkinél többet dobott a perselybe. Mert 
mindannyian fölöslegükből dobtak, ő azonban szegénységéből mindazt 
beledobta, amije csak volt, az egész vagyonát.” ( Mk 12,41–44)

Sok gazdag sok pénzt dobott be a perselybe. Biztosan akadt olyan is, aki feltűnően adakozott, 
s körülnézett, elegen látták-e előkelő mozdulatait. Csilingelt és csörgött a sok bedobott pénz. 
Jézus azonban elmondta, hogy a gazdagok mind a fölöslegükből adakoztak.

A perselybe két fillért bedobó özvegyasszony azonban többet adott amazoknál. Hiszen 
ő „szegénységéből mindazt beledobta, amije csak volt, az egész vagyonát”. Ezért több az ő két 
fillérje, mert ő mindenét odaadta az Istennek.

Semmi mást nem árult el Jézus erről az asszonyról. Adakozásával valószínűleg Isten iránti 
háláját fejezte ki. Ha Jézus megdicsérte is, tőle távol állt a dicsekedés vagy az érdemszerzés. 
Egy biztos, ismerte az Isten jótéteményeit. Nekünk is erre kell gondolnunk a persely mellett, 
meg Jézusunkra, aki otthagyta értünk a mennyet, s meghozta a kereszt áldozatát. Adósai 
vagyunk neki, amíg csak élünk, s minden áldozattal, anyagi áldozattal is mindössze csupán 
kicsiny részletet törlesztünk mérhetetlen adósságunkból.

Az asszony adakozásával rábízta magát az Isten kezére: „Uram, odaadtam neked hálából 
mindenemet, magamat is. Nincsen sehol a világon jobb helyem, mint a te kezedben! Benned 
bízom egyedül. Rendelkezz velem!” Erre az Istent dicsőítő önátadásra, életünk szolgálatára 
történő felajánlására késztet minket is Urunk.

Uram!

Uram, ha eszközöd lehetnék,
hang, mely csak rólad beszél,
vagy útjelző, mely keresztezésnél
mutatja az utat feléd.
Vagy eke, mellyel az ugart szánthatod,
vagy bánatoszlató mosolyod.
Vagy tükör, melyben meglátod magad,
vagy ablak, melyen fényed átragyog.
Vagy – Uram, te tudod, mi minden lehetne,
hogy eszköz lehessek kezedbe’,
tenyérbe simuló, alkalmatos,
melyet ott használsz, ahová teszed.
Uram, használj, ha lehet!
Ámen.
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Szeptember 1. Amikor útban volt Jeruzsálem felé, Samária és Galilea között haladt át. 
Amint beért egy faluba, szembejött vele tíz leprás férfi, akik távol megálltak, 
és kiáltozva kérték: „Jézus, Mester, könyörülj rajtunk!” Amikor meglátta 
őket, így szólt hozzájuk: „Menjetek el, mutassátok meg magatokat a pa-
poknak.” És amíg odaértek, megtisztultak. ( Lk 17,11–14)

Ez a történet a revideált Károli-fordításban még ezzel a címmel szerepelt: „A tíz bélpoklos 
meggyógyítása”. A poklosság különféle bőrbetegségek gyűjtőneve, ezek egyike a lepra. Ma 
is létezik sokfelé a világon, pedig már gyógyítható. A betegség érintéssel terjed. Az ember 
bőrén egyre sötétebb, terjedő barna foltok jelentkeznek, ezek ragadós, bűzös váladékot en-
gednek. A fertőzés lassan hatalmasodik el a beteg testén, egyes testrészek le is válhatnak. A 
betegséget csak egy darabig lehetett titkolni, aztán jött a kitaszítottság: ott kellett hagyni a 
családot, az otthont. A betegek a falvakon kívül éltek nyomorúságos körülmények között, 
az arra járók könyöradományaira utalva. Mindezt súlyosbította a törvény előírása: „A poklos 
embernek […] legyen a ruhája tépett, a haja gondozatlan, takarja el bajuszát, és ezt kiáltsa: 
tisztátalan, tisztátalan!” ( 3Móz 13,45) Mindezzel együtt járt az egészségesek megvetése is: 
„Bűneid miatt büntet téged az Isten! Megérdemled a sorsodat!”

A tíz kitaszított bizonyára sokat hallott Jézusról. Nevén szólítva kiáltanak hozzá segítsé-
gért: „Jézus, Mester, könyörülj rajtunk! Az vagy, akinek szólítunk: Jézus, vagyis Szabadító! 
Mi pedig poklosok vagyunk, messziről kiáltunk tehát, állapotunkat nem titkoljuk, nem is 
akarjuk. Előtted nem restelkedünk, segíts meg!”

Jézus megszánta őket. A gyógyítással nem csak rajtuk könyörült. Kifejezte azt is, hogy a 
poklosok nem bűnösebbek az egészségeseknél, megvetésükkel nem értett egyet. Az Isten 
nevében gyógyított, betegségük tehát nem lehetett, nem volt az Isten büntetése!

Jézus nem érintette meg őket, hanem a törvény előírása szerint elküldte őket a papokhoz. 
S azok az úton megtisztultak. Jézus gyógyított, de ehhez szükség volt arra, hogy a leprások 
hallgassanak szavára. Ez nem emberi együttműködés, ez a bizalom megléte: Hisszük, hogy 
úgy lesz, ahogyan mondja, ezért elindulunk. Bizalom ébredt a szívünkben iránta, ezt is ő 
ajándékozta, s elindulunk oda, ahova küld. A hitünk nem hozzátétel az ő hatalmához. Ha 
viszont nem hiszünk, magunk akadályozzuk meg a gyógyulást.

Uram!
Betegnek kell lennem ahhoz, hogy megtanuljam, az egészség a te ajándékod, melyért soha 
nem lehetek eléggé hálás. Segíts nekem, hogy a betegség magányában megtaláljalak téged. 
Add, hogy betegen is hűségesen bízzam benned. Ámen.
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Szeptember 2. Egyikük pedig, amikor látta, hogy meggyógyult, visszatért, és fennhangon 
dicsőítette Istent. Arcra borult Jézus lábánál, és hálát adott neki. Ez pedig 
samáriai volt. Jézus ekkor így szólt: „Vajon nem tízen tisztultak-e meg? Hol 
van a többi kilenc? Nem akadt más, aki visszatért volna, hogy dicsőítse 
Istent, csak ez az idegen?” És ezt mondta az Úr: „Kelj fel, menj el, hited 
megtartott téged.” ( Lk 17,15–19)

Jézus ritkán tapasztalhatott ekkora hálátlanságot. Csak egy, az idegen tért vissza megköszönni 
gyógyulását. A többiek kérni tudtak, hálát adni már nem. Abban még hittek, hogy Jézus 
meggyógyítja őket, de minden további segítségét elutasították. Testi gyógyulásra, egy híres 
„csodadoktorra” szükségük volt, a többre, megváltásra nem.

Johnson Gnanabaranam tamil evangélikus lelkész egy képzeletbeli interjút készített a 
kilenc bélpoklossal. A kérdés az volt: „Miért nem mentetek vissza Jézushoz megköszönni, 
hogy meggyógyított titeket?” A kilenc válasz ismerős kifogásokról rántja le a leplet. Az első 
először a családjának akarta megmutatni, hogy egészséges, és mire visszament volna, Jézus 
már messze járt. A második kész lett volna a hálára, de hívő izraelita létére nem akart „azzal 
a samaritánussal együtt” odamenni. A harmadik nem mert üres kézzel közeledni Jézushoz, 
de szegénysége miatt ajándékot venni nem tudott. A következő nem volt egészen biztos a 
gyógyulásban. Olyan is akadt, aki a Jézust körülvevő sok ember előtt restellte volna azt, 
hogy bélpoklos volt. A hatodik úgy ismerte Jézust, hogy ő senkitől nem vár köszönetet. A 
következő a gyógyulás örömében egyszerűen elfeledkezett a köszönetről. A nyolcadik büsz-
kén húzta ki magát: „Sok bélpoklos van a világon. Bizonyára becsületes, erkölcsös életem 
indította Jézust arra, hogy éppen engem gyógyítson meg…” Az utolsó is talált egy ismerős 
kibúvót: „Igazán meg akartam köszönni, azonban a többség nem ment vissza, s én mindig 
a többséggel tartok.”

Jézus előtt bármelyik magyarázat szappanbuborék. Ők kilencen hasonlítanak a tékozló 
fiúhoz: kikényszerítették maguknak az Atya javait, de magára az Atyára már nincs szükségük. 
Ám a tékozló fiú bevallva szegénységét, az atyai ház utáni sóvárgással a szívében visszatért. 
Ez a kilenc nem tért vissza. Ők a félig gyógyultak. Jézussal való találkozásuk előtt mind „a 
halál jegyesei” voltak. Egy kivételével azok is maradtak, intő példának mindnyájunk számára.

Uram!
Tudom, hogy mindent látsz és mindent tudsz. Rólam is. Ne engedd, hogy folyton magya-
rázkodjam előtted, és mentegessem hálátlanságomat. Taníts meg megköszönnöm mindent, 
amit tőled kaptam. A gyógyulást is, a betegágyon kapott türelmet is. Ámen.
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Szeptember 3. Egyikük pedig, amikor látta, hogy meggyógyult, visszatért, és fennhangon 
dicsőítette Istent. Arcra borult Jézus lábánál, és hálát adott neki. Ez pedig 
samáriai volt. Jézus ekkor így szólt: „Vajon nem tízen tisztultak-e meg? Hol 
van a többi kilenc? Nem akadt más, aki visszatért volna, hogy dicsőítse 
az Istent, csak ez az idegen?” És ezt mondta az Úr: „Kelj fel, menj el, hited 
megtartott téged.” ( Lk 17,15–19)

Hálátlansággal viszonozni az Isten ajándékait nem dicséretes magatartás. Mégis sokszor elő-
fordul ma is. Betegágyról, halál torkából, hirtelen támadt veszedelemből Istenhez kiáltanak 
emberek. Még felajánlásokat is tesznek, pozitív változást ígérnek. Miután az Úr meghallgatta 
őket, megfeledkeznek fogadalmaikról, még a köszönetről is. Az ilyen hálátlanságról írja Pál 
apostol: „…nincs mentségük, hiszen megismerték Istent, mégsem dicsőítették vagy áldották 
Istenként, hanem hiábavalóságokra jutottak gondolkodásukban, és értetlen szívük elsötétedett.” 
( Róm 1,20–21)

A hálátlan kilenc fel sem fogta, hogy valami egészen rendkívüli történt velük. Hiszen egy-
általán nem volt megszokott a leprából való gyógyulás. Bizonyára a tisztulásukat megállapító 
pap is nagyon csodálkozhatott azon, hogy a barna fekélyek eltűntek testükről. Amíg betegek 
voltak, nem számított, ki öreg, s ki fiatal, nem volt külön izraelita, külön samaritánus. Akkor 
csak leprások voltak, együtt a közös nyomorúságban. A gyógyulás vitte külön utakra őket.

A hálátlan kilenc nem figyelt fel arra, amit a Jézust követő sokaság általában észrevett: az 
ő gyógyulásuk is jel volt, Jézus isteni hatalmának jele. Jeladás minden gyógyultnak, minden 
szemtanúnak, igét hallgató fültanúnak arra, hogy keressék és találják meg benne a Mes-
siást, az üdvösséget hozó és megtartó Krisztust. A kilenc „hiábavaló gondolkodása” abból 
fakadt: „Mi a választott nép fiai vagyunk, nekünk még ez a rendkívüli gyógyulás is jár!” Az 
ekkora büszkeség talaján nem él meg a hit. A büszkeség első kérdése: „én mit tettem?!” A 
hité: „mit tett értem a Krisztus?” Biztos, hogy ma nem akadnak közöttünk ilyen „mindent 
megérdemlő” Krisztus-követők?

A tizedik az egyetlen, aki valóban meggyógyult. Volt hite visszatérni. Azt is jól tudta, hogy 
gyógyulása nem járandóság, hanem ajándék. A teste megtisztult a kórtól. Jézusban pedig 
dicsőítette és megtalálta az Istent. Ez Jézusnak a gyógyításnál nagyobb ajándéka.

Uram!
Köszönöm, hogy arra tanítasz, érdemes újra és újra visszamenni hozzád. Nem csak a bajban 
és egyedüllétben. Indítsd hálára szívemet a jó napokban, egészségben és örömben is, amikor 
körülvesznek szeretteim. Szeretném őket is hozzád vezetni. Ámen.
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Szeptember 4. Tanítványai közül sokan, amikor ezt hallották, így szóltak: „Kemény beszéd 
ez: ki hallgathatja őt?” Mivel pedig Jézus magától is tudta, hogy ezért zúgo-
lódnak tanítványai, így szólt hozzájuk: „Ez megbotránkoztat titeket? Hát 
ha majd meglátjátok az Emberfiát felmenni oda, ahol előzőleg volt? A lélek 
az, aki életre kelt, a test nem használ semmit: azok a beszédek, amelyeket 
én mondtam nektek: lélek és élet. De vannak közöttetek néhányan, akik 
nem hisznek.” Mert Jézus kezdettől fogva tudta, hogy kik azok, akik nem 
hisznek, és ki az, aki el fogja árulni őt. ( Jn 6,60–64)

Egy nappal előbb történt a csodálatos kenyérszaporítás, Jézus megvendégelt ötezer embert. 
A csodának óriási sikere volt. Az emberek „el akarják ragadni, hogy királlyá tegyék” ( 6,15). 
Amikor ezt Jézus észrevette, visszavonult a hegyre.

A csodának híre ment, a sokaság egyre szaporodott. Lázasan keresték Jézust, s meg is 
találták a Galileai-tenger túlsó partján. Urunk ismerte gondolkodásukat, meg is mondta 
nekik: „…nem azért kerestek engem, mert jeleket láttatok, hanem mert ettetek a kenyerekből, és 
jóllaktatok. Ne veszendő ételért fáradozzatok, hanem az örök életre megmaradó eledelért, amelyet 
az Emberfia ad majd nektek […].” ( 6,26–27) Ezekkel a mondatokkal hosszú beszélgetés, egyre 
élesebb vita kezdődött Jézus és hallgatósága között. Urunk kijelentette: „Én vagyok az élet 
kenyere. […] ez az a kenyér, amely a mennyből szállt le […]: ha valaki eszik ebből a kenyérből, 
élni fog örökké […].” ( 6,48.50–51)

Ekkor kezdtek többen hátat fordítani Jézusnak. Csalódtak benne. Azért csalódtak, mert 
Jézus nem olyan, amilyennek gondolták, sőt kitalálták. Jézus más. Ezeknek az embereknek, a 
tömegnek Jézus csodái kellenek, a földi élet nehéz kérdéseit megoldó tüneményes segítsége. 
Arra a Messiásra viszont nincs szükségük, aki csak „másodlagosan” ad kenyeret is, viszont 
igazi ajándékként önmagát adja. Mi is sokszor beérjük azzal, ha keze mozdul értünk, de ő 
maga távol marad tőlünk. Pedig ahogyan jóllakatta az ötezret, szeretne önmagával is, tes-
tével és vérével táplálni bennünket is. A búzából készült kenyér néhány órára elégít meg, a 
mennyei kenyér viszont az örök életre táplálja azt, aki hittel veszi magához.

Az ötezer átélt egy csodát, s egy napra jóllakott. Csak kevesen vették észre a csodán túl-
mutató jelet. A jel a mennyből érkezőre, az Isten küldöttére mutatott, aki mennyei kenyérrel 
az örök életre hívja az Isten népét. Akik ezt elutasították, nem tudták, mit veszítenek!

Uram!
Testi voltomban szólítottál meg, de kezed tele van lelki-szellemi ajándékaiddal. A földi élet 
keretei között találtál rám, de önmagaddal táplálsz az örök életre is. Köszönöm, hogy éhséget 
és szomjúságot ajándékozol, s ki is elégítesz. Ámen.
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Szeptember 5. Jézus mondta: „A lélek az, aki életre kelt, a test nem használ semmit: azok a 
beszédek, amelyeket én mondtam nektek: lélek és élet. De vannak közöttetek 
néhányan, akik nem hisznek […]. Ezért mondtam nektek, hogy senki sem 
jöhet hozzám, ha nem adta meg ezt neki az Atya.” Ettől fogva tanítványai 
közül sokan visszavonultak, és nem jártak vele többé. ( Jn 6,63–66)

Jézus igéje, tanítványaira vonatkozó igénye kétfelé választja követőit. Boldogokra és csaló-
dottakra, igent mondókra és tagadókra, hívőkre és hitetlenekre, megmaradókra és vissza-
vonulókra.

Jézus és hallgatói között nagy vita volt a mennyből alászállt kenyérről, életet és üdvössé-
get ajándékozó testéről és véréről. A vita során kiderült, hogy Urunk nem elégedett meg az 
éhséget elverő kenyér ajándékozásával. Ő többet akar adni övéinek, mindennel, önmagával 
is meg akarja ajándékozni őket. A kenyér a testnek adott ajándék, az ő keze pedig tele van 
a léleknek szóló ajándékaival, a lelket erősítő igével, az örök életre szóló evangéliummal. 
Mintha azt mondaná: „Ember, láss túl a látóhatáron! Ne csak a földi életre tekints, ne csak 
a halálig rendezd be az életedet! Íme, az igével kinyitom neked az örök élet ajtaját, ne állj 
meg a küszöbön! Ha pedig bizalom támadt szívedben mindazzal kapcsolatban, amit tőlem 
hallottál, kiálts az Atyához, s ő megadja szíved kérését!”

Selma Lagerlöf írásában (Krisztus-legendák) Banga páter szent haragjában összetörte a 
kolostor templomában elhelyezett csodatévő Krisztus-szobrot. Előzőleg kihallgatta a szobor 
előtt térdeplők imádságát. Az emberek a nyertes lottószámokért könyörögtek, győzelmet 
kértek ellenfelük felett a bírósági tárgyaláson, szerencsét a szerelemben. Ám senki sem kért 
erőt a megbocsátáshoz, sem az örök életre szóló reménységet… Hát bálvány lenne Krisz-
tus, szolgánk, akit utasíthatnánk kényünkre-kedvünkre?! Egyik sem. Urunk ő! Üdvösséget 
ajándékozó Úr, aki szomorúan néz a távozók után.

A Krisztustól eltávozók vagy a hozzá soha meg nem érkezők „vagyonleltárát” Kosztolányi 
Dezső egyik versében olvashatjuk. A költő hosszan sorolja mindazt, amije van: kenyerem, 
borom, gyermekem, feleségem, eleségem, kertem, telefonom, takaróm, ezüsttárcám… De:

[…] kezem kotorászva keresgél,
hogy jaj, valaha mit akartam.
Mert nincs meg a kincs, mire vágytam,
a kincs, amiért porig égtem.
Itthon vagyok itt e világban,
s már nem vagyok otthon az égben.
(Boldog, szomorú dal)

Uram!
Amikor sokan nem járnak többé teveled, adj erőt, hogy eljussak egészen a célig. Ne engedd, 
hogy az elszakadó többség elsodorjon, hogy divatos áramlatok ellened fordítsanak. Segíts, 
hogy mindennél fontosabb legyen az, hogy ott lehetek melletted! Ámen.
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Szeptember 6. Ezután Jerikóba ért [Jézus], és áthaladt rajta. Élt ott egy Zákeus nevű gazdag 
ember, aki fővámszedő volt. Szerette volna látni, hogy ki az a Jézus, de kis 
termetű lévén nem láthatta a sokaságtól. Ezért előrefutott, és felmászott 
egy vadfügefára, hogy lássa őt, mert arra kellett elmennie. Amikor Jézus 
odaért, felnézett, és így szólt hozzá: „Zákeus, szállj le hamar, mert ma a te 
házadban kell megszállnom.” ( Lk 19,1–5)

Jézus „áthaladt” Jerikón, a revideált Károli-fordítás szerint: „általméne Jerikón”. Nem kerülte 
el a várost, mint manapság a gyorsforgalmi utakon közlekedő autósok. Nem robogott át 
rajta a lakott területeken megengedett legnagyobb sebességgel. Áthaladt, gyalogosan, nagy 
tömeg kíséretében, beszélgetve. Általment, mert emberekkel akart találkozni, segíteni rajtuk. 
Áthaladt, s áldás járt nyomában.

Ám mielőtt Jerikóba ért, megelőzte híre. Néhányan tudták érkezését. Mások arról be-
széltek, hogy már találkoztak vele. Voltak, akik a gyógyításairól tudtak, mások hallották őt 
beszélni. Jerikó népe várta Jézus látogatását. Meglepő, hogy Zákeus, a kis termetű fővámszedő 
is szerette volna látni Jézust. Nem tudjuk, miért volt annyira kíváncsi rá. A Szentírás sem 
tudósít erről, lehet, hogy ő maga sem tudta volna megindokolni, ha megkérdezték volna. 
Igaz, nem is kérdezték. Ki állt szóba akkor a megvetett vámszedővel, amikor már közeledett 
Jézus? Zákeus pedig megpróbált beállni az út szélén állók közé, de senki sem adott neki he-
lyet. Talán még félre is lökték, s kitaszították maguk közül. Az is elképzelhető, hogy értésére 
adták: az ilyen bűnösnek, mint ő, nincs is helye a Jézust kísérő „igazak” között.

Ám Zákeus mindenáron látni akarta Jézust. Mégpedig szemtől szembe. Előrefutott, gyor-
san szedte a lábait ez a kis termetű ember, s felmászott az út szélén álló fára. Sem a futás, sem 
a fára mászás nem illett felnőtt emberhez. Ő azonban el akarta érni célját. Jól számított. S 
nem csak ő láthatta Jézust, mert Jézus is észrevette őt: „Zákeus, szállj le hamar, mert ma a te 
házadban kell megszállnom.” Jézus tudatosan mondta ezt a vámszedőnek. Őt nem lehet „az 
utcán át” elintézni. Vele nem elég a kiskapuban vagy az előszobában beszélgetni, mint egy 
pillanatra átugró szomszéddal vagy a csomagpostással. Jézusnak be kell térnie házunkba, 
ott kell maradnia otthonunkban. Áldottak azok az otthonok, ahol Jézus is otthon van! Ő 
pedig maga ajánlkozik arra, hogy betérjen hozzánk, lakója legyen otthonunknak. Önmaga 
és övéi ellen vétkezik az, aki erre nem nyitja ki szíve és otthona ajtaját.

Uram!

Ó, Jézusom, szegényed Jer hű szívembe hát,
Kér, vár, epedve hív. Habár szegény e szállás,
Te készítsd el, tenéked De mindörökre hálás,
Lesz otthonod e szív. Úgy áldja Krisztusát. (EÉ 140,4)

Ámen.
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Szeptember 7. Ekkor sietve leszállt, és örömmel befogadta. Akik ezt látták, mindnyájan 
zúgolódtak, és így szóltak: „Bűnös embernél szállt meg.” ( Lk 19,6–7)

Zákeussal nyilván „forgott a világ”, nem számított arra, hogy Jézus megszólítja, lehívja a 
fáról, sőt szállást is kér tőle. Jó, hogy sietségében nem esett le a fáról. Örömmel tárta ki 
otthona ajtaját vendége előtt.

Ez a látogatás sokkal több, mint futó vendégség, mint a vándornak nyújtott pihentető 
éjjeli szállás. Jézus „megszállnom” szava így is fordítható: „a te házadban kell maradnom”. 
Ő akkor is ott marad egy családi hajlékban, ha később feladatai miatt tovább kell indulnia. 
Jézus ott él, ahol „szeretetben egyek, és hitben járnak férj és feleség”. Ott él abban a boldog 
házban, ahol „a szülők imádsága Jézusra bízza a kicsinyeket”. S boldog az az otthon, amely-
nek szorgalmas népe a mindennapi tennivalók közben sem feledkezik meg róla, mert még 
a munkáját is Jézus tetszésére végzi (Ph. Spitta nyomán).

Arany János így emlékszik gyermekkorára: „Öreg szüleim […] rendkívül vallásosak voltak, 
e hajlam rám is korán rám ragadt, az ének és a Szentírás vonzóbb helyei lettek első tápja 
gyöngye lelkemnek. A kis bogárhátú viskó szentegyház volt, hol fülem soha egy trágár 
szót nem hallott […]. A zsoltárokat, a Biblia vonzóbb részeit emlékezetemet meghaladó 
idő előtt hallásból már elsajátítottam. A Bibliának nem maradt része olvasatlan […].” Sok 
drága, sokszor haszontalan ajándék helyett miért nem ilyen otthont nyújtanak mai szülők 
gyermekeiknek? Jézus kész arra, hogy betérjen családi otthonainkba.

Jézus szavait sokan hallhatták. Jerikó lakói pedig zúgolódni kezdtek Jézus ellen. Ez több 
volt puszta irigységnél: „Miért nem hozzám jött be Jézus? Mindazzal, amim van, magam 
is vendégül láttam volna!” – mondhatta egyik-másik. A zúgolódás Jézusnak szólt: „Hát ő 
nem tudta, hogy Zákeust mindenki utálja? Ebben a városban ő a legnagyobb bűnös!” Igen, 
ha tényleg ő az első a város bűnösei között, akkor éppen neki volt legjobban szüksége arra, 
hogy Jézus megszólítsa, s betérjen hozzá!

Urunk ma sem azt nézi, kik voltunk eddig. Arra gondol, ki lehet belőlünk, ha egyszer 
szemtől szembe kerülünk vele. A rabbik álláspontja az volt, mindenki előbb térjen meg, 
bizonyítson, akkor befogadják, sőt szeretni fogják. Jézus megelőlegezett szeretettel fordul 
felénk, s ez a szeretet végzi el életünk megújulását.

Uram!
Tudom, hogy nem tudlak megelőzni. Már akkor szerettél, amikor még nem hallottam rólad. 
Már akkor hívtál, amikor még nem ismertelek. Számodra nincs elveszett ember. Én sem 
voltam az. Megálltál mellettem, és megszólítottál. Áldott legyél ezért! Ámen.
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Szeptember 8. Zákeus pedig előállt, és ezt mondta az Úrnak: „Uram, íme, vagyonom felét 
a szegényeknek adom, és ha valakitől valamit kizsaroltam, a négyszeresét 
adom vissza neki.” Jézus így felelt neki: „Ma lett üdvössége ennek a háznak: 
mivelhogy ő is Ábrahám fia. Mert az Emberfia azért jött, hogy megkeresse 
és megtartsa az elveszettet.” ( Lk 19,8–10)

A történet eddig az utcán zajlott, a Jézust kísérő tömegből sokan voltak szem- és fültanúi a 
Zákeussal való találkozásnak. Aztán ők ketten bementek a vámszedő házába. A mögöttük 
bezáruló ajtó pedig kizárta a nyilvánosságot. Az evangélium semmit nem közöl kettejük 
beszélgetéséről, csak annak végső eredményéről.

Milyen jó lenne kihallgatni ezt a csendes négyszemközti beszélgetést! Tanulhatnának 
belőle a mai lelkigondozók, de még a kamasz gyerekkel hadilábon álló szülők is. Ám erről 
nem készült esettanulmány. A beszélgetés elejétől végéig titok, gyónási titok.

Abban biztosak lehetünk, hogy a vámost név szerint ismerő és nevén szólító Jézus 
kegyelmesen fordult Zákeushoz. Feltételek nélkül állt szóba vele. Nem vonta felelősségre, 
nem „számoltatta el”. Nem kérdezte: „Tudod, mit mondanak rólad Jerikó lakói? Számolj 
be, hogyan szerezted vagyonodat!” Jézus tudta, hogy a megvádolt ember azonnal vissza-
utasítaná a vádakat, s mindenre találna kifogást. Ahogyan Éva és Ádám tette még az Éden 
kertjében. Jézus tudta, hogy minél erősebb az akció, annál hevesebb a reakció. Nem beszélt 
szórólapátról, fa tövére helyezett fejszéről, Istennek a bűnösre váró ítéletéről. Tudta, hogy a 
fenyegetés dacot szülne, a beolvasás pedig haragot, a kemény büntetés gyűlöletet.

A csendes beszélgetés nyomán pedig lehullt az álarc, Jézus szeretete tükrében mindennél 
jobban megismerte Zákeus önmagát. Készen állt arra, hogy önző, igazságtalan és kapzsi 
múltját jóvátegye. A jóvátétel pedig arra bizonyíték, hogy elfogadta Jézustól elkövetett 
vétkei bocsánatát. Maga akarja bekötözni az okozott sebeket. Szétosztja vagyona felét a sze-
gényeknek, s az okozott kárt, a jogtalanul kizsarolt vámot négyszeresen fogja megtéríteni. 
Egész Jerikó tudni fogja, ezzel az emberrel valami történt: Jézus tért be hajlékába, életébe. 
Megkereste őt és megtalálta, sőt üdvösséggel ajándékozta meg. A hagyomány szerint Zákeus 
később Caesarea püspöke lett. Bár az is lehet, hogy becsületes vámosként élte le életét. Akár 
egyik, akár másik az igaz, Jézus győzelme volt elrontott múltján.

Uram!
Élnek még, akiknek csendes, őszinte szavakkal tartozom. Segíts megbánnom és megval-
lanom, hogy kárt okoztam nekik, hogy megrövidítettem vagy rosszra csábítottam őket. 
Megadtad nekem a bocsánat örömét, adj erőt a bocsánatkérésre, a jóvátételre is! Ámen.
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Szeptember 9. Jézus mondta: „Ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, ahol a moly 
és a rozsda megemészti, és ahol a tolvajok kiássák és ellopják, hanem gyűjt-
setek magatoknak kincseket a mennyben, ahol sem a moly, sem a rozsda 
nem emészti meg, és ahol a tolvajok sem ássák ki, és nem lopják el. Mert 
ahol a kincsed van, ott lesz a szíved is.” ( Mt 6,19–21)

Mindnyájan ökölbe szorított, ám üres kézzel születtünk. Aztán megtanultunk gyűjteni s 
markunkban tartani mindazt, amit már megszereztünk. Pedig a kincsek halmozásának 
vannak veszélyei, sőt ellenségei is. Jézus is emlegeti a tolvajokat, a rozsdát és a molyt, ezek 
mind ki akarják fosztani a tulajdonosokat. A kincset birtoklók számára mégis maga a kincs 
jelenti a legnagyobb veszélyt.

A kincset gyűjtögető ember nem tud magának megálljt parancsolni, hiszen „a gazdagság 
olyan, mint a tenger sós vize, minél többet iszik belőle az ember, annál szomjasabb lesz” 
(Schopenhauer). A gazdag soha nem mondja, hogy elég. Mindig eszébe jut az, ami még hiány-
zik a gyűjteményéből, s az is, ami már megvan a másiknak. Nem véletlenül szerepel regény 
címében is ez a kifejezés: „szegény gazdagok”. Szegények, mert sohasem megelégedettek!

A gazdagság önzésre tanít, s ennek sincs határa. S a kincs féltése miatt az önző ember 
megszakítja kapcsolatait barátaival, elszakad még szeretteitől is. Nem tud bízni az övéiben 
sem, mindenkire úgy néz, mint ellenségeire, akik halálát várják. Sokba kerül hát a kincs, oda 
a barátság, veszélyben a család békessége is. Ám oda van az ember szabadsága is. Azt hiszi 
a gazdag, övé a gazdagsága. Pedig már régen megfordult a birtokviszony, az összegyűjtött 
kincs tartja őt markában!

„…gyűjtsetek magatoknak kincseket a mennyben” – mondja Urunk. Annak a kincsnek 
nincsenek ellenségei. A mennyei kincs nem szakít el senkitől, sőt igazi testvérekkel és ba-
rátokkal ajándékoz meg. Ezt a kincset magától Jézustól kapjuk. Ez a kincs az ő bennünket 
hordozó szeretete, a mindent megelőző és megelőlegező szeretet. Ez a kincs az ő ismerete, 
ezért borulunk térdre előtte. Ennek fényében hitelt érdemlően megismertük önmagunkat, 
s ki tudjuk mondani: „Akarom, ne legyek fontos önmagamnak!” Ez a kincs Jézus maga! 
Ezt a kincset és minden mást, ami a mienk, szívesen osztogatjuk, mert tudjuk, hogy az az 
igazán a mienk, amit odaadunk. Odaadtuk, s ő mennyei kincsként őrzi meg a számunkra. 
Ez a kincs továbbadással gyarapodik.

Uram!
Drága Megváltóm! Rád találtam, mert te találtál rám. Megajándékoztál maradandó mennyei 
kinccsel, bűnt bocsátó szereteteddel, ismereteddel és önmagaddal. Öld meg, Uram, bennem 
az önmagamat szerető ént, s te magad légy szívem lakója. Ámen.
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Szeptember 10. Jézus mondta: „Senki sem szolgálhat két úrnak, mert vagy az egyiket gyűlöli, 
és a másikat szereti, vagy az egyikhez ragaszkodik, és a másikat megveti: 
nem szolgálhattok Istennek és a mammonnak.” ( Mt 6,24)

Csak vígjátékokban fordulhat elő az, hogy valaki egyszerre s azonos feltételekkel szolgál 
két gazdának. Nem tud elszámolni az idejével az egyiknek, ha éppen a másik megbízását 
teljesíti. Előbb-utóbb kiderül a helyzet tarthatatlansága. S akkor mindkét gazda gyorsan 
túlad a szélhámos szolgán.

Jézus nem tiltja a két úrnak való szolgálatot, egyszerűen képtelenségnek tartja. Mégis 
sokan megpróbálják, s kockáztatják vele nemcsak belső nyugalmukat, de a Mindenható 
róluk alkotott végső ítéletét is. Hiszen ez a kettős szolgálat vagy „a kétfelé sántikálás” az első 
parancsolat területe. Annakidején Illés próféta kérdezte meg az Isten népét: „Meddig sántikál-
tok kétfelé? Ha az Úr az Isten, kövessétek őt, ha pedig a Baál, akkor őt kövessétek!” ( 1Kir 18,21)

Az egyik úr nem más, mint maga az Isten. A mammon pedig mindaz, aki vagy ami az 
Isten helyére törekszik életünkben. Jézus határozottan le akar beszélni minket a párhuzamos 
szolgálatról.

Sok embernek mammona a pénze, a vagyona. Ez az igazán népszerű bálvány. „Akinek 
pénze van, mindene van, s biztonságban érezheti magát” – tartják sokan. Akinek nincs, az 
pedig kétségbeesik, azt hiszi, azért boldogtalan, mert szegény. S így üres zsebekkel is mam-
monimádó. Közben pedig elfeledkeznek arról, hogy üres tenyérrel hal meg a gazdag is, a 
szegény is. Amit összegyűjtöttünk, azt itt kell hagynunk, nem vihetjük magunkkal.

Látnunk kell, nem maga a pénz áll szemben az Istennel, hanem annak szeretete és szolgá-
lata. Aki az anyagi javakat szereti, és a megszerzésüket teszi élete céljává, az nem tudja Istent 
szeretni! A mammon odaáll Isten és közénk. Először csak az élet egyik vagy másik részét 
vonjuk ki Urunk fennhatósága alól: „Szeretem az Istent, övé a vasárnapom, de ne szóljon 
bele, hogyan szerzem, s mire költöm a pénzem!” – mondja az is, aki jó keresztyénnek, hű-
séges Krisztus-követőnek vallja magát.

Nem szabad elfelejtenünk, hogy boldogulásunk Urunk kezében van. Azok boldogok, 
akiknek szívét megragadta az Isten szeretete. Akik tudnak bővelkedni és szűkölködni is, s 
megtanulták a keveset is sokfelé osztani, s tudnak a pénzükkel is másoknak örömet okozni.

Uram!
Köszönöm, hogy kezedben van életem és sorsom, békességem és üdvösségem. Elhalmozol 
szereteteddel, s megajándékoztál megelégedettséggel is. Vedd el szívemből az irigység szik-
ráját is, indíts arra, hogy segítsem embertársaimat. Ámen.
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Szeptember 11. Jézus mondta: „Senki sem szolgálhat két úrnak, mert vagy az egyiket gyűlöli, 
és a másikat szereti, vagy az egyikhez ragaszkodik, és a másikat megveti: 
nem szolgálhattok Istennek és a mammonnak.” ( Mt 6,24)

A kétfelé sántikáló embert figyelmezteti Jézus ennek tarthatatlanságára. Arra, hogy aki az 
élő Isten, a szerető mennyei Atya szolgálata mellett megpróbálja szeretni a mammont, az 
előbb-utóbb elszakad az igaz Istentől. Hiszen „senki sem szolgálhat két úrnak”!

Sokféle mammon létezik. Sokaknak valamilyen szenvedély az istene. „Az az enyém, 
amit megiszom!” – mondják. S az étel és az ital, a cigaretta vagy a kábítószer fontosabb lesz 
Istennél, a házastársnál, a gyermeknél és a szülőnél. Háttérbe szorul a kötelesség és a munka 
is. Egy darabig vallják: „Tudom a mértéket, s azt is tudni fogom, mikor kell abbahagyni!” 
Ezzel szemben a lejtő meredek, a lidércfény egyre csábítóbb, s az ingoványban csak befelé 
vezetnek az utak. Már régen nem az ember, hanem a mammon az erősebb! S szabadulni 
tőle önerőből már nem lehet! Családtagoknak, az egész társadalomnak kell összefogniuk. 
A nagyon drága elvonókúrák csak keveseken segítenek. Az igazi szabadító Jézus, aki nem 
elvonó-, hanem ajándékozó kúrára hívja a mammon megkötözöttjeit. Áldottak, aki benne 
testvért és barátot találnak. A teljes gyógyulás az egész életet átfogó harc eredménye, napi 
győzelmekkel – Jézus segítségével!

Jézus szavát így is érthetjük: „Nem szolgálhattok Istennek és önmagatoknak!” Az ön-
magával dicsekedő farizeusnak önmaga az istene, s önmagát helyezte szíve rejtett, legbelső 
oltárára. Talán ez a mammon a leggyakoribb. Nemcsak tehetségükkel, de tisztességükkel, az 
Isten iránti hűségükkel, sőt alázatukkal is dicsekszenek még Krisztus-követők is. Csak hogy 
kitűnjenek a többiek közül.

Egyedül Jézus tud ettől a mammontól megszabadítani. Ám nem „olvassa” fejünkre bű-
neinket, mint ahogyan egy régi sláger teszi: „Te cézárnak hiszed magad, s hazugság minden 
szavad!” Jézus szelíden közelít. Szelídsége mellett egyszer csak feltűnik bántó harsányságunk, 
igazságszeretete láttán fájni kezdenek hazugságaink. Előlegező szeretete miatt szégyellni 
kezdjük követelőző, másokon uralkodni akaró természetünket. S anélkül hogy mondaná, 
bűnbánatra intenek tévedéseink, hibáink és tengernyi mulasztásunk. Térdre kell hát esnünk 
előtte: „Én Uram, és én Istenem!” Énünk trónfosztása után ő kerül az első helyre szívünkben. 
Az a hely egyedül őt illeti meg!

Uram!

Jöjj, lakozzál bennem, Ne lakhasson más e szívben!
Hadd legyen már itt lenn Szüntelen
Templomoddá szívem-lelkem! Mindenben
Mindig közellévő, Csakis téged lásson,
Jelentsd magad nékem, Leborulva áldjon! (EÉ 280,5)

Ámen.
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Szeptember 12. Jézus mondta: „…ne aggódjatok életetekért, hogy mit egyetek és mit igyatok, 
se testetekért, hogy mivel ruházkodjatok. Nem több-e az élet a táplálék-
nál, és a test a ruházatnál? Nézzétek meg az égi madarakat: nem vetnek, 
nem is aratnak, csűrbe sem takarnak, és mennyei Atyátok eltartja őket. 
Nem vagytok-e ti sokkal értékesebbek náluk? Aggódásával pedig ki tudná 
közületek meghosszabbítani életét csak egy arasznyival is? Mit aggódtok 
a ruházatért is? Figyeljétek meg a mezei liliomokat, hogyan növekednek: 
nem fáradoznak, és nem fonnak, de mondom nektek, hogy Salamon teljes 
dicsőségében sem öltözködött úgy, mint ezek közül akár csak egy is. Ha pedig 
a mező füvét, amely ma van, és holnap a kemencébe vetik, így öltözteti az 
Isten, nem sokkal inkább titeket, kicsinyhitűek?” ( Mt 6,25–30)

Jézus szerint a két úrnak való szolgálat, illetve az Istentől való elszakadás és a mammon 
szeretete együtt jár a folytonos aggódással. Pedig az aggódás – régiesen: az aggodalmaskodás 
– értelmetlen. Amit az ember elér sokszor keserves erőfeszítés árán, röpke idő alatt semmivé 
lesz. A legszebb ruha is hamarosan kimegy a divatból, az ínyenceknek készített drága étel 
sem veri el jobban az éhséget, mint édesanyánk főztje. Néhány óra múltán egészen mindegy, 
mit evett az ember, mert újra megéhezik. A sok gonddal-bajjal elkészített ételt pedig éppen 
azok nem szokták megbecsülni, akik kedvére szorgoskodott a család asszonya.

Az aggódás azért is értelmetlen, mert eltereli a figyelmet a lényegről. Ezért kérdezi Jézus: 
„Nem több-e az élet a tápláléknál és a test a ruházatnál?” Sokan azért élnek, hogy egyenek, s 
nem azért esznek, hogy éljenek. Mások azért, hogy divatozzanak, hogy ezzel is megelőzzék 
és bosszantsák barátaikat… Ez volna az emberi élet? Élet az evés öröméért, a divattal történő 
lépéstartásért, élni mások utánzásáért? Élni a pénz utáni hajszáért, majd annak elköltéséért? 
Mindez eltereli a figyelmet még az életről magáról is.

Az életünket az életadó Isten mindennél értékesebbnek tartja. Az ég madarainak és a 
mezei liliomoknak a példájával le akar szoktatni minket az aggódásról. A madarakat a te-
remtettség terített asztala eltartja, mi pedig értékesebbek vagyunk náluk. A kimeríthetetlen 
változatossággal tündöklő mezei virágok sem fáradoznak szépségükért, mégis pompásabbak 
Salamon király legdíszesebb királyi öltözékénél. Ne aggódjatok, mert Istenünk eltart és 
öltöztet. „Minden gondotokat őreá vessétek, mert neki gondja van rátok.” ( 1Pt 5,7)

Uram!
Felesleges és hiábavaló aggódásaim árulkodnak arról, hogy időnként meginog irántad való 
bizalmam. Erősítsd hitemet, hogy bátran eléd tudjam tárni kéréseimet. Köszönöm, hogy 
nem feledkezel meg rólam. Erősíts, hogy a keveset is meg tudjam becsülni. Ámen.
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Szeptember 13. Jézus mondta: „Ne aggódjatok tehát, és ne mondjátok: Mit együnk? – vagy: 
Mit igyunk? – vagy: Mit öltsünk magunkra? Mindezt a pogányok kérdez-
getik; a ti mennyei Atyátok pedig tudja, hogy szükségetek van minderre. 
De keressétek először az ő országát és igazságát, és ezek is mind ráadásul 
megadatnak nektek. Ne aggódjatok tehát a holnapért, mert a holnap majd 
aggódik magáért: elég minden napnak a maga baja.” ( Mt 6,31–34)

Jézus szerint az aggódás céltalan. Az aggódással semmit nem érünk el, csak felzaklatjuk 
magunkat és környezetünket is. Az alacsony ember hiába aggódik, attól nem lesz magasabb. 
A távolba szakadt gyermekéért hiába aggódik a szülő, aggódásával nem tudja megmenteni 
esetleges balesettől vagy eltévedéstől. Többet érne, ha imádkozna érte! Hiszen nem az érte 
remegő gondolatai mentik meg a bajtól, hanem Urunk gondviselése!

Jézus figyelmeztet az aggódás veszélyeire is. Az ember azt gondolja, hogy csak egyetlen 
kiadós szerencsére van szüksége, s miután az minden gondját megoldaná, abbahagyná az 
aggódást is. Ez nem így van. Az aggódás nem csillapodik, hanem gyarapodik. Akinek több 
van, a több mellett fáj a foga a még többért, akinek már nagyon sok van – szekrényben, 
pincében, padláson és a trezorban –, mindent a magáénak szeretne vallani. Ha majdnem 
üres az éléskamra, akkor nem is kérdi az asszony, mit főzzön. Azt főzi meg, amije van. A tele 
kamra birtokosa inkább sopánkodik: mit főzzek, mit együnk? Az aggódás nem függ tehát 
anyagi helyzetünktől.

Az aggódás a hitetlenség jele: „Mindezt a pogányok kérdezgetik” – mondja Jézus. Azok, akik 
sohasem hallottak a gondviselő Istenről, akik nem olvasták Pál apostol biztatását: „Semmiért 
se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéré-
seiteket Isten előtt […].” ( Fil 4,6) A buzgó imádság, az Isten szeretetére való ráhagyatkozás 
az aggódás legjobb ellenszere!

Aggódás helyett azt ajánlja Urunk: „…keressétek először az ő országát és igazságát, és ezek 
is mind ráadásul megadatnak nektek.” Mi hát az Isten országa? Pál apostol azt írja: „Hiszen 
az Isten országa nem evés és ivás, hanem igazság, békesség és a Szentlélekben való öröm.” ( Róm 
14,17) Ezek mind, akárcsak a mindennapi kenyér Isten ajándékai. Ha elsősorban ezekért 
könyörgünk, meg is kapjuk, s ráadásul mindent, amire még szükségünk van. Ahogy a zsol-
táros írja: „…akit az Úr szeret, annak álmában is ad eleget.” ( Zsolt 127,2)

Uram!
„Se szegénységet, se gazdagságot ne adj nekem! Adj annyi eledelt, amennyi szükséges, hogy 
jóllakva meg ne tagadjalak, és ne mondjam: Kicsoda az Úr? El se szegényedjek, hogy ne lopjak, 
és ne gyalázzam Istenem nevét!” ( Péld 30,8–9) Ámen.
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Szeptember 14. [Jézus] elment egy Nain nevű városba, és vele mentek tanítványai nagy so-
kasággal együtt. Amikor közeledett a város kapujához, íme, halottat hoztak 
kifelé, egy özvegyasszony egyetlen fiát, és a városból nagy sokaság követte. 
Amikor az Úr meglátta az asszonyt, megszánta, és így szólt hozzá: „Ne sírj!” 
Azután odalépett, és megérintette a koporsót. Akik vitték, megálltak […]. 
( Lk 7,11–14)

Életünket beárnyékolja az elmúlás. A magunk és a szeretteink halála. Nem tudunk elfe-
ledkezni „a nagy rablóról”. Hiszen ahogyan telnek az évek felettünk, sorban búcsúzunk 
el családunk tagjaitól. Egy darabig még ünnepeljük születésnapjaikat, összegyűlünk neves 
évfordulókon. Aztán egyre több sírt gondozunk, gyakrabban járjuk a temetőket. A halot-
taink iránt érzett szeretetünk túléli halálukat, de nem erősebb nála. Szeretetünkkel senkit 
sem hozhatunk vissza!

Nagy úr a halál! Amíg falvakban háztól folytak a temetések, a temetési menet miatt fél-
reálltak az autósok, levették kalapjukat a járókelők. Azok is, akik nem ismerték az elhunytat. 
Távoli ismerősök is megtisztelik a családot a szertartáson való részvétellel, különösen akkor, 
ha hirtelen halálról, szánni való gyászolókról van szó. Itt, Nain városában az egyetlen fiát 
temető édesanya esete mozgatott meg nagy sokaságot. Bizonyosan sokan készültek a behan-
tolás után egy-két vigasztaló mondatot mondani, tudva vagy nem tudva, hogy mi emberek 
„nyomorúságos vigasztalók” vagyunk ( Jób 16,2). Csak kívánni tudjuk a vigasztalódást, de 
nyújtani nem. Akkor tesszük a legtöbbet, ha együtt sírunk a sírókkal ( Róm 12,15), aztán 
segítünk hordani a segítségre szoruló gyászolók terheit.

A halál nagy úr, de Jézus nagyobb! Megszánta az egyetlen fiát sirató özvegyasszonyt, és 
azonnal cselekedett. Vigasztalta is: „Ne sírj!” Ám ami azután történt, azzal le is törölte az 
anya könnyeit. Kezét rátette a koporsóra – ez birtokba vételt jelent. Keresztelés alkalmával a 
keresztelést végző lelkész keze által teszi az Isten ugyanezt: ezt a gyermeket gyermekemmé 
fogadtam. Más templomi cselekménnyel is együtt jár a kézrátétel, ezzel feloldoz és hatal-
mába vesz az élő Úr! Bocsánata hatalmát is közvetíti, erőt ad újat kezdeni, új életben járni.

Krisztus szeretete erősebb a halálnál. Amíg élünk, a teremtés és a megváltás jogán is az övé 
vagyunk, de ezen a birtokviszonyon a halál sem változtat: „…akár élünk, akár meghalunk, 
az Úréi vagyunk.” ( Róm 14,8b) Ő maga vigasztal, amikor elhunyt szeretteinkre emlékezünk: 
„Tőlem kaptad, nekem adtad vissza őket!”

Uram!
Enyhítsd fájdalmamat, gyógyítsd lelkem sebét, amikor elhunyt szeretteimre gondolok. 
Ne engedd, hogy benned való reménység nélkül gyászoljam őket. Vigasztaljon meg áldott 
jelenléted. Ámen.
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Szeptember 15. [Jézus] odalépett, és megérintette a koporsót. Akik vitték, megálltak, ő pedig 
így szólt: „Ifjú, neked mondom, kelj fel!” Erre felült a halott, és elkezdett 
beszélni; Jézus pedig átadta az anyjának. ( Lk 7,14–15)

Jézus fellépésében volt valami ellenállhatatlan. Odalépett a koporsóhoz, megérintette, erre 
a halottvivők megálltak. Senki sem mondta: „Uram, ne akadályozd a menetet, ne kövess el 
kegyeletsértést!” Nem emlékeztették Jézust arra sem, hogy a törvény szerint tilos bárkinek 
megérinteni a halottat s a koporsót; aki ezt teszi, tisztátalanná lesz ( 3Móz 21,1). Mindenki 
megdermedt Jézus váratlan és határozott fellépése miatt. Mozdulata nekik szóló parancs volt.

Jézus magát a halottat szólította meg: „Ifjú, neked mondom, kelj fel!” Népi siratóénekek 
is szólítják a halottat: „Kelj fel, kelj fel, édes fiam, / Gyere, menjünk haza!” Az ének szerint a 
halott válaszol, de mozdulni nem tud. A naini ifjú azonban Jézus szavára felült, s elkezdett 
beszélni. Urunk szava tehát teremtő szó. Az történt, amit a farizeusokkal és írástudókkal 
folytatott beszélgetésben mondott: „…eljön az óra, és az most van, amikor a halottak hallják 
az Isten Fiának a hangját, és akik meghallották, élni fognak.” ( Jn 5,25) Amit akkor mon-
dott a vita hevében, azt most Nain kapujában bizonyította. Az Isten Fia erősebb a halálnál! 
Húsvét hajnalán pedig őt támasztotta fel az Atya. Ezért hisszük a testnek feltámadását és az 
örök életet. Hitünket hasonlatok segítségével próbáljuk kifejezni, inkább megközelíteni, mi 
történik az „idők teljességében”:

Angyal harsonája szól
E földön minden népnek,
A halottak hamvaikból,
Mind nyomban előlépnek
Parancsszavára az Úrnak […] (EÉ 502,2)

Jézus elsősorban nem a testi halálban lévők feltámadásáért érkezett e világra, ő a szelle-
mi-lelki halál állapotában lévőket hívja ki halott állapotukból. Látszólag semmi gond nincs 
velük: mozognak és beszélnek, gondolkodnak és dolgoznak. De csak önmagukkal törődnek, 
kezük üt, de nem simogat. Szívük csak önmagukért dobog. Istentől megkapták örökségüket, 
adottságaikat, de hátat fordítottak neki. Távolra kerültek tőle, életjelt nem adnak magukról, 
„meghaltak” a Teremtő számára. Jézus őket hívogatja, és biztatja a hazatérésre. S egyáltalán 
nem véletlen, hogy minden hazatérőről és kegyelemből visszafogadottról azt mondja az 
Atya: „…az én fiam meghalt és feltámadott, elveszett és megtaláltatott.” ( Lk 15,24) Jézus 
minden igéje ébresztő szó. Meg is ígérte: „…aki hallja az én igémet, és hisz abban, […] átment 
a halálból az életbe.” ( Jn 5,24)

Uram!
„Te a jó dolgot elkezdted bennem. Engem hívtál igéddel, és felvettél néped tagjai közé, 
akik ismernek, dicsérnek és magasztalnak téged. Add most kegyelmedet, hogy igéd mellett 
kitartsak, és a te népedtől soha el ne szakadjak.” (Luther) Ámen.
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Szeptember 16. Félelem fogta el mindnyájukat, dicsőítették az Istent, és ezt mondták: 
„Nagy próféta támadt közöttünk, és meglátogatta Isten az ő népét.” Ez a 
hír elterjedt róla az egész Júdeában és az egész környéken. ( Lk 7,16–17)

A csoda láttán félelem fogta el a sokaságot, és elkezdték dicsőíteni az Istent. Megdöbben-
tek és megremegtek. Megtapasztalhatták Jézus isteni hatalmát, s ezt magának az Istennek 
köszönték meg. A félelmet és dicsőítést együtt talán istenfélelemnek nevezhetjük. Ez pedig 
annak az embernek a magatartása, aki elismeri, hogy élete menete, eredményei vagy sikerei 
nincsenek kizárólagosan a kezében. Ellenkezőleg: sokszor vall kudarcot, s ilyenkor készsé-
gesen elfogadja Isten kipótoló és helyreigazító segítségét.

Ez történt Nain kapujában. Egy város siratta az özvegyasszony egyetlen fiát. Jézus pedig 
feltámasztotta, és „átadta az anyjának”. Nem csak együtt érzett a síró anyával, mert tudta, 
hogy öregségére oltalom és támasz nélkül marad, de megszánta, és segített rajta. Nem csak 
letörölte könnyeit, de megszüntette könnyhullatását. A temetésre összegyűlt sokaság részvéte 
így változott át dicsőítésbe.

Talán nem véletlen, hogy Jézus mind a három esetben fiatalt támasztott fel. Jairus leánya 
„leányka” ( Mk 5,41) volt. Lázár, Jézus barátja is ifjú ( Jn 11). Az Ószövetséget ismerő Jézus 
bizonyára egyetértett a prédikátor bölcsességével: „Megvan az ideje a születésnek, és megvan 
az ideje a meghalásnak.” ( Préd 3,2) Aki fiatalon hal meg, az idő előtt hal meg. A három 
fiatal feltámasztásával figyelmezteti Jézus az emberiséget: „Minden háború Isten akarata 
elleni bűn. A besorozott fiatalok értelmetlen halálát nem akarja az Isten.” Ám Urunknak 
szava van a fiatalokhoz is: „Ne gyarapítsátok a korai halál okait. Alkohollal és kábítószerrel, 
könnyelmű száguldással, felelőtlen életvitellel ne kísértsétek az Istent, és ne gyarapítsátok 
az édesanyák könnyeit!”

Az Isten dicséretére átalakult temetési menet tagjai bizonyára emlékeztek Illés ( 1Kir 17) és 
Elizeus ( 2Kir 4) próféta csodatetteire, ezért mondhatták: „Nagy próféta támadt közöttünk!” 
Ő azonban sokkal több és nagyobb minden prófétánál. Nemcsak beszélt Istenről, de róla, 
szavairól és cselekedeteiről le is olvasható, milyen az Isten.

A sokasághoz hasonlót éltek át azok az asszonyok és tanítványok, akik húsvét hajnalán 
az üres sírnál jártak. Féltek és remegtek. A titok, a szent és hatalmas Isten előtt elesettnek 
és tehetetlennek érezték magukat. S továbbadták a feltámadás hírét.

Uram!
Ez a naini özvegy semmivel sem érdemelte ki, hogy segíts rajta. A halál kapujában mégis 
visszakapta tőled fiát, segítségét és támaszát. Ezt tetted velem is. Az atyai ház ajtajában visz-
szaadtad nekem a fiúságot. Erre sem érdemes, sem méltó nem vagyok! Ámen.
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Szeptember 17. Jézus mondta: „Vigyázzatok: a kegyességeteket ne az emberek előtt gyakorol-
játok, hogy lássanak titeket, mert így nem kaptok jutalmat mennyei Atyá-
toktól. Amikor tehát adományt adsz, ne kürtöltess magad előtt, ahogyan 
a képmutatók teszik a zsinagógákban és az utcákon, hogy dicsérjék őket az 
emberek. Bizony, mondom néktek: megkapták jutalmukat.” ( Mt 6,1–2)

Ha ma jelenne meg közöttünk Jézus, s néhány napot töltene Budapesten, egy vidéki város-
ban vagy faluban, egészen biztosan másképpen fogalmazná ezeket a mondatokat. Akkor 
magamutogató volt az emberek kegyességi gyakorlata. Hangosan imádkozó ember állt az 
utcasarkon. Nem az volt a fontos a számára, hogy az Isten hallja-e, a döntő az volt, hogy 
minél többen lássák őt. Aztán – talán a hétnek egy kijelölt napján – kürtöléssel hívták ösz-
sze a koldusokat, s ünnepélyesen jelentek meg az alamizsnát osztogató gazdagok. Mások 
szándékosan torzították komorrá az arcukat, mert éppen böjtöltek, s így arattak tetszést az 
emberek között. Mintha bizony egymás közti versengést rendelt volna el az Isten az adakozás, 
az imádkozás és a böjtölés terén. S valahol, egy díszes könyvben angyalok jegyeznék fel és 
hitelesítenék a kegyesség rekordjait.

A képmutató gyakorlat nem tetszik az Istennek. Nem is jutalmazza, ezt ne is várja el tőle 
senki! Jézus mondata: „megkapták jutalmukat” – ez azt jelenti, hogy az ilyen kegyeseknek 
összesen ennyi a jutalmuk: az emberek elismerése, csodálata és a koldusok hálálkodása. Ezzel 
semmire sem mennek. Ezt hiába mutatják fel akkor, amikor eljön a végső számadás ideje.

Egyébként is árulkodó lehet bármelyikünkről a hivalkodó beszéd. „Mindenkinél többet 
dolgozom!” – dicsekedik a tehetetlen ember. A másik tudásával kérkedik, holott az igazán 
tudósok alázatosak, mert nem csak azt tudják, amit megtanultak, ám azt is megtanulták 
már, mennyi mindent nem tudnak. Az sem jó, ha valaki nagyon magasan hordja az orrát: 
könnyen orra esik, mert nem néz a lába elé!

Ma nem a kegyesség, hanem maga a bűn kerül az utcára. Az emberek azzal kérkednek, 
hogyan csapták be a másikat, hogyan hagyták cserben házastársukat, és rövidítették meg 
gyermekeiket. Sajnos, van az ilyen nyílt színi „dicsekedésnek” is tapsoló és hálás közönsége. 
Atyánk ennek „a felemelt fejjel való vétkezésnek” éppen úgy nem örül, mint a kegyességgel 
való dicsekedésnek!

Uram!
Ne engedd, hogy kegyességemet másoknak mutogassam. Ne engedd, hogy azt higgyem 
magamról, hiteleződ vagyok, s várom a te jutalmadat. Taníts meg annak belátására, hogy 
adósod vagyok itt és az örökkévalóságban is. Ámen.
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Szeptember 18. „Te pedig amikor adományt adsz, ne tudja a bal kezed, mit tesz a jobb, hogy 
adakozásod titokban történjék; a te Atyád pedig, aki látja, ami titokban 
történik, megfizet neked.” ( Mt 6,3–4)

Jézus nem hibáztatta a jótékonyság gyakorlatát, csupán azt, ha képmutatásból, hiúságból, 
az emberek dicséretéért történik. Az adakozó ember rendszerint szerepet játszik. Elhiszi 
magáról, hogy ő a jóságos testvér, az első osztályú adakozó, aki mindig egy lépéssel előbbre 
jár a többinél. Elvárja, hogy a neve bekerüljön az adakozók aranykönyvébe. Ugyanakkor az 
Úristen és a megsegítettek hitelezőjének is tudja magát. Ha egyszer – Isten ne adja! – bajba 
kerül, rajtuk majd többszörösen is behajtja az „adósságot”. Ezért fillérre számon is tartja, 
kit segített ki s mennyivel.

Jézus szerint az adakozásunknak „leltározással” kell kezdődnie. Azt szeretné, hogy időn-
ként vegyük számba életünkben Isten ajándékait. Arra emlékeztet, hogy Teremtőnk „minden 
jók forrása”. Eszünkbe juttatja, hogy testi-lelki-szellemi áldása számtalan. A jótékonykodást 
is ő kezdte, őt nem tudjuk soha megelőzni, sem túlszárnyalni. Egy-egy esti csend, egy-egy 
templomi alkalom többek között erre is való: „Vedd számba, ember, mennyit kaptál. S amit 
kaptál, azzal tartozol is neki. Gondolj hát azokra, akik önhibájukon kívül vagy akár saját 
hibájukból is szükséget látnak, segítségre szorulnak. Amit odaadsz, úgyis csak abból adod, 
amit tőle kaptál!”

Pál apostol írja, hogy a Krisztusban hívő és az őt követő megváltottak élete „el van rejtve a 
Krisztussal együtt az Istenben” ( Kol 3,3). Ez többek között azt is jelenti, hogy a Krisztus-követő 
élet egy része nem a nyilvánosság előtt folyik. Nem is tartozik másra, csak a Krisztusra. Ez 
áll az adakozásra is. Elég, ha az Istenen kívül csak az tudja, akin segítünk. Sőt: „ne tudja bal 
kezünk sem, mit tesz a jobb.” De még olyan is megtörténik, hogy a megsegített megköszönni 
sem tudja a segítséget, legfeljebb az Úristennek.

Teológusok voltunk, az egyik társunk – özvegyasszony fia volt – öt éven keresztül be 
akarta fizetni tandíját. Nem tudta, mert valaki mindig megelőzte. Soha nem derült ki, ki 
volt az adakozó. Kis fizetésből élő sokgyermekes lelkészcsalád többször is kapott segítséget 
postautalványon. A feladót csak a mennyei Atya ismerhette, ez a testvér megtalálhatatlan! 
Biztosra vehetjük, hogy a titokban történt segítséget Urunk megfizette. Ő senkinek nem 
marad adósa!

Uram!
Állandóan azt érzem, túl sok a szegény ember, túl nagy a baj, számtalan a nyomorúság, mit 
tudok tenni ehhez képest egymagam? Ne engedd, hogy így beszéljem le magam a segítésről. 
Segíts lemondani a másik kedvéért arról is, ami fontos nekem! Ámen.
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Szeptember 19. Jézus mondta: „Amikor imádkoztok, ne legyetek olyanok, mint a képmu-
tatók, akik szeretnek a zsinagógákban és az utcasarkokon megállva imád-
kozni, hogy lássák őket az emberek. Bizony mondom néktek: megkapták 
jutalmukat. Te pedig amikor imádkozol, menj be a belső szobádba, és 
ajtódat bezárva imádkozzál Atyádhoz titokban; Atyád pedig, aki látja, 
amit titokban teszel, megfizet neked.” ( Mt 6,5–6)

A kegyességével hivalkodó ember úgy irányította lépéseit, hogy az imádság órája éppen az 
utcán találja őt. Fel is kötötte imaszíját a bal karjára és a homlokára ( 2Móz 13,9.16), hogy 
mindenki lássa: ő most éppen imádkozik. Bizonyára akadtak olyanok, akik ezért megcsodál-
ták. Ez a magamutogató kegyesség azonban nem értékes az Isten előtt. Jutalma mindössze 
az emberek dicsérete volt.

Az igazi kegyesség Jézus szerint a „belső szobában” kezdődik. Ott, ahol csak ketten va-
gyunk, a Mindenható és én. A bezárt ajtó ki is zárja a zajokat, a fárasztó zűrzavart, s először 
csenddel ajándékoz meg bennünket. A mindennapok állandó igénybevétele után szüksé-
günk is van az elcsendesedésre, az önmagunkkal való foglalkozásra, a befelé figyelésre. Jézus 
azonban ennél is többet akar adni az imádkozás lehetőségével: nem csak befelé, elsősorban 
„felfelé” kell figyelnünk.

Olyanok vagyunk ma élő emberek, mint az a kisgyermek, aki elveszítette apját, s az élet 
sötét erdején megy keresztül, rémítő hangokat hall, a sötétben mindenféle veszedelmet sejt. 
Egyetlen kívánsága: csak jönne már valaki, aki erősebb nála, aki megfogná a kezét. Jézus 
azt ígéri nekünk, hogy a belső szoba esti csendjében maga az Atya fogja meg a kezünket. 
A vele való találkozásban egyszer csak lehull rólunk a kegyes álarc, elhallgat alaptalan di-
csekedésünk, s vége a felesleges szerepjátszásnak. A mindent látó, mindent halló Urunkkal 
őszintén, teljes nyíltsággal beszélhetünk.

Életünk egyik legfontosabb ajándéka az, hogy beszélő Istenünk van, aki megszólít. 
Hagynunk kell, hogy beszéljen hozzánk! Nagy ajándékunk az is, hogy nem csak megengedi, 
hanem felszólít arra, hogy mi is beszéljünk hozzá! Személyes Isten által teremtett személyek 
vagyunk, aki képessé tett bennünket arra, hogy kapcsolatot tartsunk vele. Csoda, hogy be-
szél hozzánk. Megtiszteltetés, hogy mi is megszólíthatjuk őt. Aki nem imádkozik, aki nem 
marad kettesben ővele, megszegényíti önmagát.

Uram!
Taníts meg engem imádkozni. Szeretném elmondani neked mindazt, ami foglalkoztat, 
ami bánt vagy elszomorít. Teremts rendet bennem. Színed előtt könnyebb önmagamra 
is panaszkodnom. Te megteheted, hogy megváltoztatsz, és gyökeresen újjá teszel. Ámen.
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Szeptember 20. Akkor Jézus így szólt a sokasághoz és tanítványaihoz: „Az írástudók és 
farizeusok a Mózes székébe ültek. Tehát mindazt, amit mondanak, tegyé-
tek meg és tartsátok meg, de cselekedeteiket ne kövessétek, mert beszélnek 
ugyan róla, de nem teszik. Súlyos és elhordozhatatlan terheket kötnek össze, 
és az emberek vállára rakják, de maguk az ujjukkal sem akarják azokat 
megmozdítani.” ( Mt 23,1–4)

Hallatlan botrány lenne abból, ha egy lelkész ennek az igének a felolvasása után így szólítaná 
meg a gyülekezetet: „Álljanak fel a farizeusok!” Morgolódás lenne a válasz. Akadna olyan 
is, aki felháborodva menne ki a templomból, de a csendesebbje is megharagudna papjára. 
S talán senki sem akadna, aki fejet hajtva állna fel: „Itt vagyok, én farizeus vagyok!” Pedig 
a Krisztus-követők között is mindig volt s bizonyára mindig is lesz farizeus.

A Jézus korabeli farizeusok mozgalma a babiloni fogság után alakult ki éppen azért, 
hogy önmagukat és egész népüket megtanítsák Isten törvényének helyes megértésére és 
megtartására. Annak viszont, hogy a nevük ma kifejezetten képmutatót jelent, éppen ők 
lehetnek az okai. A törvényt csak tessék-lássék töltötték be. Kerestek és találtak „kiskapukat” 
a bezárt „nagykapu” mellett. Más szóval életük és szavaik nem voltak szinkronban. Másként 
tanítottak és másként éltek.

A farizeusok életének kettéhasadtsága azonban nem lehet mentsége egyikünknek sem. 
Ők – Jézus szerint is – Mózes székében ülnek, s ha nem élnek is tanításuk szerint, azért taní-
tásuk helyes és kötelező. Ha ők kijátsszák is Isten egyik vagy másik törvényét, attól az még 
bennünket visszatarthat a bűntől, vagy éppen bűnbánatra int. Ők akkor is „útmutatók”, 
ha az általuk mutatott utat nem járják végig. Ez az élet más vonatkozásában is így van. Ci-
garettázó orvos mindenkinél jobban tudja, hogy a nikotin mérgezi a dohányos embert is, 
a környezetét is. De ha ő valakit egészsége érdekében le akar szoktatni a cigarettáról, az ne 
hivatkozzék az orvos farizeusságára. Saját érdekében kell letennie kezéből a „koporsószeget”.

Krisztus-követésünk nagy kísértése az, hogy sokak tanítómesterének tartjuk magunkat. 
Jól tudjuk, hogy másoknak hogyan kell élniük, s ezt igyekszünk is tudomásukra hozni. 
Pedig aki beül Mózes székébe, annak vigyáznia kell, ne essék a farizeusok bűnébe! Csak az 
Isten országát és igazságát kereső alázatos életfolytatás lehet vonzó a kívülállók számára.

Uram!
Istenem, kérlek, hogy vezesd és áldd meg mindazokat, akik sok hallgatóhoz szólnak, és akik 
sok olvasónak írnak. Segítsd őket, hogy az igazságot, a jóságot és a békét munkálják! Ámen.
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Szeptember 21. Jézus mondta: „De ti ne hívassátok magatokat mesternek, mert egy a ti 
mesteretek, ti pedig mindnyájan testvérek vagytok. Atyátoknak se szólítsatok 
senkit a földön, mert egy a ti Atyátok, aki a mennyben van. Ne hívassátok 
magatokat tanítóknak se, mert egy a ti tanítótok: a Krisztus.” ( Mt 23,8–10)

Jézus szóvá tette a farizeus házában a főhelyeket válogató vendégek magatartását. Meghallotta 
és helytelenítette a tanítványok rangvitáját, rosszallta a Zebedeus-fiak anyjának tolakodó 
kérését. Idegen az Isten országától a címek hajszolása és a rangkórság, de a személyi kultusz 
és az emberimádat is. Ezért önmagának árt, aki igényli beosztottjainak túlzott meghajlását. 
Ha pedig egy közösség halmozza el dicséreteivel vezetőjét, segít eltorzítani személyiségét.

Úgy tűnik, ebben Jézus nagyon szigorú. Állítja, hogy aki mesternek vagy tanítónak 
nevezi magát, az ő helyét bitorolja, az ő nagyságára vet árnyékot. Egyes-egyedül ő a Mes-
ter. Nikodémus nem hízeleg előtte, mindössze a tényt állapítja meg, amikor Istentől jött 
tanítónak nevezi ( Jn 3,2). Mint tanító, valóban a végső tekintély. Ismeri és megerősíti, 
olykor felülmúlja és kiigazítja az Ószövetséget is, amikor kijelenti: „Én pedig azt mondom 
nektek […].” ( Mt 5) Az írástudókkal folytatott vitáiban határozottan fogalmazta meg a helyes 
álláspontot. Jézus szava tehát a megváltoztathatatlan alapja az Istenről szóló tanításnak, a 
keresztyén teológiának. Mindenkinek, aki igét hirdet, aki gyermekeket vagy felnőtteket 
tanít, hozzá kell igazodnia, szavainak az ő szavaival kell összhangban lennie. Nincs, nem 
lehet tőle független, vele szemben álló vagy őt mellőző mester vagy tanító az egyházban. 
Nincs Krisztus-követés Krisztus nélkül!

Ha pedig Jézus a Mester, akkor mi mind egymásnak egyenrangú testvérei vagyunk. Más 
mester esetén óhatatlan a rangsorolás, napirenden van a megkülönböztetés. Akkor vannak 
„egyesek és kettesek”, „egyenlőek és egyenlőbbek”, kebelbeliek és ellenzékiek. Ha ő a Mester, 
a testvér szó egyformán mindenkit illet.

Szólítsuk őt mindnyájan Mesternek, mint a tengeri viharban megijedt tanítványok 
( Lk 8,24) és a gyógyítására váró vak ( Mk 10,51). Neki pedig arra van joga, sőt fel is hatal-
maz, hogy Atyának szólíthassuk az Istent. Minket pedig testvéreinek, sőt barátainak nevez. 
Ajándékok sora következik abból, ha Jézus a Mesterünk.

Uram!
Imádkozom az ének szavaival:

Jézus Krisztus, egy Mesterünk, Bölcsességre megtanítson,
Mennyei szent bölcsességünk, Hogy ördög meg ne csalhasson:
És nekünk bizonyos üdvösségünk! Kísértések ellen bátorítson!
[…] (EÉ 366,1.5)

Ámen.
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Szeptember 22. Amikor egyszer szombaton bement a farizeusok egyik vezetőjének a házába 
ebédelni, azok figyelték őt. Íme, ott egy vízkóros ember került elébe. Ekkor 
Jézus megkérdezte a törvénytudóktól és a farizeusoktól: „Szabad-e szomba-
ton gyógyítani, vagy nem?” De ők hallgattak. Erre kézen fogta a beteget, 
meggyógyította, és elbocsátotta. Hozzájuk pedig így szólt: „Vajon, ha kö-
zületek valakinek a fia vagy ökre szombaton esik a kútba, nem húzza-e ki 
azonnal?” Nem tudtak erre mit felelni. ( Lk 14,1–6)

Az előző fejezet végén Jézus kemény ítéletet mondott Jeruzsálemre azért, mert a főváros 
elutasította, és nem fogadta be őt. Ennek ellenére folytatta kísérleteit ellenfelei megnyeré-
sére. Elfogadta a farizeusok egyik vezetőjének meghívását, az egyik szombaton részt vett az 
istentisztelet utáni ünnepi ebéden. Az ilyen alkalmakra szívesen hívtak meg előkelő vendé-
geket, tekintélyes tanítókat. Lehetséges, hogy magát Jézust is ezek közé sorolta a házigazda?

A kérdésre nem tudunk egyértelmű választ adni éppen a szakasz váratlan, másik szereplője 
miatt. Ott volt ugyanis „egy vízkóros ember”, azok pedig – az ebéden részt vevő farizeus 
vendégsereg – „figyelték őt”. Jézus meghívása egy előre elkészített csapda lehetett. Tudták, 
hogy ő megszánja a beteget, s így „tetten érhetik” akkor, amikor megszegi a szombatnapi 
munka tilalmát. Akár megrendezett találkozás volt ez, akár véletlen Jézus és a beteg között, az 
ellenfelek látni akarták, merészel-e a Mester szemtől szembe dacolni velük. Ha meggyógyítja 
a beteget, nyilvánosan fogja megbélyegezni magát, mint a törvény megszegője.

Jézus a saját maguk által állított csapdával fogta meg őket. Megkérdezte: „Szabad-e szom-
baton gyógyítani, vagy nem?” Ők hallgattak, hiszen a szombati munka tilalmát kiterjesztették 
a gyógyításra is. Számukra a tilalom egyértelmű volt, de nem az Isten parancsa miatt. Ők 
készítettek részletes szabályokat minden törvényhez. Ezzel azonban a szombatot nem az 
Isten kedves napjává tették, hanem a törvénytisztelet szigorú próbájává. Állandóan figyelték 
egymás életét, s ez alkalmat adott nekik arra is, hogy önmagukat különbnek tarthassák a 
másiknál.

Jézus pedig meggyógyította a beteget. A gyógyításhoz fűzött újabb kérdése – a kútba 
esett fiú vagy jószág kimentéséről – világossá tette, hogy nem lehet Istennek tetsző élet az, 
amelyben Istenre hivatkozva szeretetlenül bánnak a felebaráttal. A szeretetlen törvényeskedés 
nemcsak a másik embertől szakít el, de magától Istentől is.

Uram!
Segíts, hogy ne szabjam magam folyton másokhoz, innen-onnan ellesett szabályokhoz, ne 
tegyem fel mindig a szabad – nem szabad kérdést. Segíts, hogy minden tettem alapja a tőled 
kapott szeretet legyen! A szeretetben szeretnék a nyomodban járni. Ámen.
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Szeptember 23. Azután egy példázatot mondott a meghívottaknak, amikor észrevette, 
hogyan válogatják a főhelyeket: „Ha valaki meghív lakodalomba, ne ülj 
a főhelyre, mert lehet, hogy nálad érdemesebb embert is meghívott. És ha 
odamegy hozzád, aki meghívott téged is meg őt is, és így szól: Engedd át 
neki a helyet! – akkor szégyenszemre az utolsó helyre fogsz kerülni. Hanem 
ha meghívnak, menj el, ülj le az utolsó helyre, hogy amikor jön az, aki 
meghívott, így szóljon hozzád: Barátom, ülj feljebb! – s akkor becsületed lesz 
minden asztaltársad előtt. Mert aki felmagasztalja magát, megaláztatik, 
aki pedig megalázza megát, felmagasztaltatik.” ( Lk 14,7–11)

Jézus észrevette, sőt megfigyelte, hogy az asztalnál történő helyfoglalás során a vendégek 
válogatták a helyeket. Első látásra ez mindössze külső illemkérdés, mégis inkább kinek-kinek 
belső önértékeléséből következik. A rabbik azt tanácsolták, hogy a vendég az asztalhoz történő 
letelepedés előtt a kiszemelt helyhez képest „lejjebb” álljon, s inkább a házigazda tanácsolja 
őt „feljebb”, így becsülete lesz a vendégek előtt, fordított esetben pedig megszégyenül. Ehhez 
képest Jézus sokkal szélsőségesebb követelést fogalmaz meg: „Ülj le az utolsó helyre!”

Jézus mondata viszont „nem tanács, hanem felhívás megtérésre, amely telibe találja a 
farizeusi magatartást, és a mögötte élő indulatot. Tekintélyüket, rangjukat, vagyonukat Isten 
áldásának tekintették kegyességükért, és annak akartak érvényt szerezni a helyek válogatá-
sával. […] Jézus nem mond kevesebbet tanácsával, mint amit tanítványainak mondott: »Aki 
legkisebb mindnyájatok között, az a nagy.«” ( Lk 9,48) (Prőhle) Aki az első helyre törekszik, 
az mindenki fölé helyezi magát, talán még az Istent is maga mögé utasítja. Ezért szégyenít 
meg Pál apostol vallomása: „Krisztus Jézus azért jött el a világba, hogy a bűnösöket üdvözítse, 
akik közül az első én vagyok.” ( 1Tim 1,15) Vállalnunk kell az Isten előtt korlátainkat, keres-
nünk kell az utolsó helyet, és teljesítenünk kell az apostol figyelmeztetését is: „…alázattal 
különbnek tartsátok egymást magatoknál […].” ( Fil 2,3)

A történet Isten országáról szóló példázattá alakul. Jézus meghívja az akkori és a mai 
„farizeusokat” a nagy lakomára, a mennyei üdvösségre. Aki méltónak hiszi magát erre a 
meghívásra, az bizonyára méltatlan. Csak az méltó, aki tudja, hogy meghívása kegyelem, az 
elfogadásához szükséges hit is Jézus ajándéka. Aki pedig az alázatost felmagasztalja – akkor 
és most –, maga az Úristen.

Uram!
Tudom, hogy mérlegeden könnyűnek találtatom. Bocsásd meg, ha sokszor ennek ellenkező-
jét gondolom. Tudom, hogy az utolsó hely is meg nem érdemelt ajándékod. Segíts örülnöm 
annak is. Te az utolsó helyet vállaltad értem – a keresztet. Ámen.
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Szeptember 24. Azután szólt Jézus ahhoz is, aki őt meghívta: „Ha ebédet vagy vacsorát készí-
tesz, ne a barátaidat hívd meg, ne is a testvéreidet, rokonaidat vagy gazdag 
szomszédaidat, nehogy viszonzásul ők is meghívjanak téged. Hanem ha 
vendégséget rendezel, szegényeket, nyomorékokat, sántákat, vakokat hívjál 
meg, és boldog leszel, mert nincs miből viszonozniuk. Te pedig viszonzásban 
részesülsz majd az igazak feltámadásakor.” ( Lk 14,12–14)

Vidéken sokfelé ismerős szó a kaláka. Az önkéntes segítőkből összeállt munkaközösséget 
nevezik így. Valamikor a cséplést és az aratást, ma már csak a szüreti munkát és a házépítést 
végzik együtt a rokonok és a barátok. Ezért a jóltartáson túl nem jár fizetség, mert ma az 
egyiknél dolgoznak, máskor a másiknál. Ebben az évben az egyik háza épül, másikban pedig 
a másiké. S az ember segít, mert a barátom vagy a szomszédom segített vagy segíteni fog. 
Óriási összetartó ereje van az ilyen kölcsönös segítségnyújtásnak, egymás számontartásának. 
„Ma nekem, holnap neked” – tanít erre a közmondás is.

Jézus szemében ez az összetartás nem elég, ez a segítőkészség még kevés. Mesterünk 
nagyon jól látja, hogy másképpen nézünk azokra, akik egy ilyen kalákaközösségen belül 
vannak, s azokra, akik ennek kerítésén kívül rekedtek. Azt is észreveszi, ha a közeliekkel 
nyájasok és készségesek vagyunk, a többiekkel pedig nyersen és kelletlenül viselkedünk. A 
fenti igében arra szólít fel minket, lássunk túl azon a kerítésen, melyen belül csak a barátok, 
a rokonok és a gazdag szomszédok élnek. Sőt lépjünk túl rajta, hogy életünk viszonzást nem 
váró módon, bőkezűen adakozó élet lehessen.

Ő ezt joggal várhatja el tőlünk. Hiszen ő túllépett a legnagyobb kerítésen, megtette a leg-
nagyobb távolságot, amikor otthagyta értünk a mennyet, és emberré lett. Emberként pedig 
válogatás nélkül jót tett, s bennünket, mai tanítványait is egyformán szereti bűnbocsátó és 
elhordozó szeretetével.

Jézus fenti mondatai nem tanácsok. Megtérésre hívó szavak, sőt figyelmeztetések. Aki azt 
állítja magáról, hogy szeret, annak Krisztustól kapott szeretettel le kell bontania a kerítése-
ket! Át kell lépnie vallásos és társadalmi határokat, mely a másféléktől, a szegényektől és a 
nyomorultaktól elválasztanak. Olyanokat kell szeretnünk tehát, akik nem tudják viszonozni. 
Ezt helyettük az Úristen fogja megtenni, aki azonosítja magát a legkisebbel és a legutolsóval 
is. Ha valahol, ezen a téren sok a mulasztásunk!

Uram!
Tudom, hogy engem, méltatlant is feltétel nélkül szeretsz. Tudom, hogy szereteted soha 
meghálálni nem tudom. Segíts nekem, hogy a tőled kapott szeretettel tudjam szeretni em-
bertársaimat. Azokat, akik soha nem tudják ezt viszonozni. Ámen.
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Szeptember 25. „De nem értük könyörgök csupán, hanem azokért is, akik az ő szavukra hisz-
nek énbennem; hogy mindnyájan egyek legyenek úgy, ahogyan te, Atyám, 
énbennem, és én tebenned, hogy ők is bennünk legyenek, hogy elhiggye a 
világ, hogy te küldtél el engem. Én azt a dicsőséget, amelyet nekem adtál, 
nekik adtam, hogy egyek legyenek, ahogy mi egyek vagyunk: én őbennük 
és te énbennem, hogy tökéletesen eggyé legyenek, hogy felismerje a világ, 
hogy te küldtél el engem, és úgy szeretted őket, ahogyan engem szerettél.” 
( Jn 17,20–23)

Szakaszunk Jézus „főpapi imádságának” része. Neki, mint főpapnak, feladata volt, hogy Isten 
szavát továbbadja övéinek, ugyanakkor könyörögjön is népéért, akkori és későbbi követőiért. 
Minden korszak keresztyénei magukról szólónak tudhatták ezeket a krisztusi szavakat. Azon 
felesleges tépelődnünk, hogyan írták le ezt a szakaszt. Egy-egy csodája előtt is hangosan 
imádkozott Jézus Atyjához. Imádságaival is tanította övéit. Szavai azon túl, hogy az Atyát 
szólítják meg, kinyilatkoztatás és üzenet a tanítványok számára.

Jézus az övéi egységéért imádkozott. Nagyon fontos ez az imatéma számunkra! Hiszen 
törések szabdalják darabokra Krisztus egyházát. S az egyháztörténelem számos esetben 
jegyzett fel szégyenteljes eseményeket, máglyákat és gályarabságot, kölcsönös kiátkozást, 
még vallásháborúkat is. Ezek miatt a tagadhatatlan tények miatt „káromolják az Isten népét 
a pogányok között” ( Róm 2,24).

A keresztyénség nagy családjában szükséges egységünk mintája az Atya és a Fiú egysé-
ge. Kettejük kapcsolata minden összetartozás tökéletes példaképe és ősforrása. Más példát 
nem kell keresnünk, jobbat nem találnánk. Jézus tökéletesen jelentette ki az Atya akaratát. 
S jóllehet útja „lefelé” vezetett, otthagyta a mennyet, emberré lett, szinte otthontalan és 
földönfutó, tulajdon népe idegen testként vetette ki magából, ez a sors nem fordította őt 
Atyja ellen. Nyoma sem volt lázadásnak, dackorszaknak. Egyetlen esetben imádkozott a 
keserű pohárral kapcsolatban, ám akkor is belesimult az Atya akaratába.

Mintánk tehát Jézus és az Atya kapcsolata. Szándékuk és tetteik. Mindent egyeztettek, 
tökéletesen ismerték egymást, nem tettek semmit a másik ellen, csak a másikért és miértünk. 
Ez a forrása a magunk tetteinek, így kell élnünk társainkért, az egyik gyülekezetnek a másik 
közösségért. Soha ne tegyen az egyik felekezet a másik ellen! Adjon erőt és ösztönözzön erre 
minket az Atya és a Fiú egysége!

Uram!
Bocsásd meg, hogy a közel állókkal sem tudok mindig békében élni. Bocsásd meg türel-
metlenségemet. Bocsásd meg, hogy választófalat építek közém s a szeretteim közé. Adj erőt 
a kölcsönös kiengesztelődésre. Áldj meg példád erejével. Ámen.
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Szeptember 26. „De nem értük könyörgök csupán, hanem azokért is, akik az ő szavukra hisz-
nek énbennem; hogy mindnyájan egyek legyenek úgy, ahogyan te, Atyám, 
énbennem, és én tebenned, hogy ők is bennünk legyenek, hogy elhiggye a 
világ, hogy te küldtél el engem. Én azt a dicsőséget, amelyet nekem adtál, 
nekik adtam, hogy egyek legyenek, ahogy mi egyek vagyunk: én őbennük 
és te énbennem, hogy tökéletesen eggyé legyenek, hogy felismerje a világ, 
hogy te küldtél el engem, és úgy szeretted őket, ahogyan engem szerettél.” 
( Jn 17,20–23)

Krisztus népében – egy-egy gyülekezetben, egy egyháztestben, sőt a keresztyénség nagy 
családjában – a töredezettség, a széthúzás és az egymás között folytatott háborúság nagy kárt 
okoz az evangélium ügyének. Máglyák tüze senkit sem biztatott a Szentírás olvasására. A hitük 
miatt halálra ítéltek kiáltása pedig elnyomta a „Te Deum” hangját. Az egymással kemény 
vitát folytató és részekre szakadt keresztyénség nem misszionál, de ellenpropagandát fejt ki.

Mielőtt kampányt kezdenénk az egység érdekében, világosan kell látnunk azt, hogy 
egységünk felülről épül. Nem mi kezdtük, hanem maga Krisztus. Ő minden emberért meg-
halt és feltámadt, ezzel váltott meg minket. Ezt kell felismernünk és örömmel fogadnunk. 
Felekezeti határon belül és azon kívül is tehát minden embertársunk velünk együtt Krisztus 
megváltottja. A hozzánk közelebb vagy távolabb álló éppolyan drága neki, mint akárme-
lyikünk. Ha ő vállalja azokat, nekünk is be kell fogadnunk egymást. Jézus azért imádkozik, 
hogy ők „benne s az Atyában legyenek”, vagyis az ige és az imádság áramkörében, áldása 
özönében, védőhálója oltalma alatt. Ugyanezeket kéri nekünk is. Nem tesz semmiféle kü-
lönbségeket közöttünk. Nincs ennél nagyobb ok és erőforrás az egymáshoz való közeledésre 
és összetartozásra, mint az, hogy az Atyának egyenrangú teremtményei, a Fiúnak egyformán 
szeretett megváltottjai vagyunk.

Az egység nem jelent közös karámot. Jézus maga mondta: „Más juhaim is vannak nekem, 
amelyek nem ebből az akolból valók […].” ( Jn 10,16) A megígért „egy nyáj és egy pásztor” majd 
visszatérése idején valósul meg. Addig ki-ki vállalja hitvallását, s az úgynevezett „megbékélt 
különbözőségben” él és szolgál az ő dicsőségére. Nem vagyunk egyformák, de testvérek 
vagyunk, s el fogja hinni a világ, hogy Jézust az Isten küldte a világra éppen a békéltetés 
szolgálatáért.

Uram!
„Jézusom, Krisztusom! Járj közbe népedért. Te váltottál meg bennünket! Tarts meg minket 
az igazi keresztyén hitben! Meghitt szavaddal, a Szentírásban adott isteni igéddel hívd ismét 
egybe nevednek egymástól messzire távolodott megvallóit.” (Dürer) Ámen.
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Szeptember 27. „Atyám, azt akarom, hogy akiket nekem adtál, azok is ott legyenek velem, 
ahol én vagyok, hogy lássák az én dicsőségemet, amelyet nekem adtál, mert 
szerettél engem már a világ kezdete előtt. Igazságos Atyám, a világ nem 
ismert meg téged, de én megismertelek, és ők is felismerték, hogy te küldtél 
el engem. És megismertettem velük a te nevedet, és ezután is megismerte-
tem, hogy az a szeretet, amellyel engem szerettél, bennük legyen, és én is 
őbennük.” ( Jn 17,24–26)

Jézus főpapi imádságában értünk imádkozik. Követői egymáshoz fűzött kapcsolatáért, 
keresztyén közösségek egységéért, egyháztestek egymáshoz való közeledéséért. Mondani-
valója tömörségéből, szavai gazdag jelentéséből megértjük, hogy egységünk alapja a vele 
való közösségünk. Jézus azt kéri Atyjától: „…az a szeretet, amellyel engem szerettél, bennük 
legyen, és én is őbennük.”

Szeretetünk mintája tehát az Atya szeretete Fiához. Ő pedig úgy szereti, hogy miután 
Jézus elvégezte feladatát, s meghalt a kereszten, feltámasztotta, mennybe vitte, s jobbjára 
ültette. Fiát, aki küldetése miatt lemondott dicsőségéről, „felmagasztalta, […] és azt a nevet 
adományozta neki, amely minden névnél nagyobb, hogy Jézus nevére minden térd meghajoljon, 
mennyeieké, földieké és föld alatt valóké, és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya 
Isten dicsőségére” ( Fil 2,9–11).

Ez a határtalan isteni szeretet nem tanulható meg, nem leshető el, nem is utánozható. Ezt 
ajándékba kapja Krisztus megváltottja, amikor bűnbánattal, őszintén kéri: „…légy irgalmas 
nekem, bűnösnek.” ( Lk 18,13) Ez a szeretet a kegyelmet nyert ember hálás szívének tartalma, 
tettei motorja. Sőt akiben otthonra lelt az Atya szeretete, abban maga Jézus él. Erről tesz 
bizonyságot Pál apostol, amikor ezt írja: „…nem én élek, hanem Krisztus él bennem […].” 
( Gal 2,20) Csodálatos lehetőségünk ez. Kérdez valaki az Istenről, szavainkkal a bennünk 
élő Jézus válaszol. Bajba kerül akár egy ismeretlen is, segítő kezünk az ő kezévé lesz. S ő hoz 
áldozatot valakiért, amikor erős karunkra, megosztható kenyerünkre, másra is felhasznál-
ható drága időnkre van szüksége. Meg sem kell kérdeznünk: „mit kell tennem, Uram?” Ő 
már végzi a dolgát általunk.

Ám nem csak földi életünk során kaphatjuk tőle a vele együtt élés nagyszerű lehetősé-
gét. Ezt fogja megkoronázni a mennyei üdvösségben. Ott is együtt lehetünk vele, közelről 
láthatjuk dicsőségét. Ennél nagyobb ajándék égen-földön nincsen!

Uram!
Szeretnék kezed lenni, hogy nevedben adni tudjak. Szeretnék szád lenni, hogy nevedben 
vigasztaljak. Szeretnék lábad lenni, hogy megkeressem nevedben az elveszettet. Ámen.
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Szeptember 28. Jézus mondta: „Bizony, mondom néktek azt is, hogyha közületek ketten 
egyetértenek a földön mindabban, amit kérnek, azt mind megadja nekik 
az én mennyei Atyám. Mert ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én 
nevemben: ott vagyok közöttük.” ( Mt 18,19–20)

Krylov orosz meseköltő klasszikus meséje szerint a három jó barát, a hattyú, a csuka és a 
rák találtak egy elhagyott szekeret. El is határozták, hogy elhúzzák valahová. Mindhárman 
befogták magukat, majd elindultak. A hattyú felrepült a magasba, a csuka beugrott a vízbe, 
a rák pedig elkezdte húzni a szekeret visszafelé. A tanulság a mese utolsó mondata: „A szekér 
még most is ott van!” Számos tanító meséhez hasonlóan ez is rólunk, emberekről szól, akik 
ritkán jutunk egyetértésre.

Pedig vonzó az egyetértés. Ha csak néhány ember is összefog (azaz befogja magát a nehe-
zen megmozdítható szekérbe), közös akaratuk csodákra képes. Jézus szerint már két ember 
összhangja is elérheti azt, hogy Isten meghallgatja közösen elmondott kérésüket. Nem elég 
tehát egyet akarni, imádkoznunk is együtt kell érte. Két együtt muzsikáló hangszert össze kell 
hangolni, s utána kell megszólaltatni a hangszereket. Összhang nélkül a „szekér” nem mozdul.

Lehet, hogy imádságaink sorát azért nem hallgatja meg Urunk, mert nincs közöttünk 
egyetértés. Nem tudunk közös akaratra jutni, mert érdekeink keresztezik egymást. Egyikünk 
jobbra akar menni, a másik ellenkező irányba. Isten nem hallgat meg egymásnak ellent-
mondó kéréseket. Emiatt nem neheztelhetünk rá!

Eredménytelenségünk és közös kudarcaink megoldását Urunk kínálja nekünk. Ha ketten-
hárman összegyűlünk az ő nevében, ő velünk van. Jelenlétében oldódhatnak ellentéteink, 
jelenlétében békülhetünk meg egymással, jelenlétében formálódhatnak ajkunkon közös 
kéréseink. Erre az összegyülekezésre hív alábbi énekünk is:

Jöjj, Jézus népe! Menjünk mind elébe! Ha ketten, hárman igében, imában
Egy szívvel, szájjal áldjuk Megváltónkat! Itt vagyunk együtt Jézusunk nevében,
Ha egy a szívünk, szánk is együtt szólhat. Ő velünk van, hogy Lelke bennünk éljen.
Jöjj, Jézus népe! Jöjj, Jézus népe!

Ő mindnyájunkért ontott ártatlan vért: Mind hulljunk térdre Jézus nagy nevére!
Egybeköt minket Jézusunk keresztje. Minden nyelv vallja: Úr ő mennyen-földön,
Dicséretét hát ajkunk együtt zengje! Az Atya Isten benne dicsőüljön!
Jöjj, Jézus népe! Jöjj, Jézus népe! (EÉ 272,1–4)

Uram!
Munkálj bennem egyetértést a benned hívőkkel. Ámen.
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Szeptember 29. Amíg a farizeusok együtt voltak, megkérdezte tőlük Jézus: „Mi a véleményetek 
a Krisztusról? Kinek a fia?” Ezt felelték: „Dávidé.” Majd újabb kérdést tett 
fel nekik: „Hogyan nevezheti akkor Dávid a Lélek által Urának, amikor ezt 
mondja: Így szól az Úr az én uramhoz: Ülj az én jobbomra, amíg lábad alá 
nem vetem ellenségeidet. Ha tehát Dávid Urának szólítja őt, miképpen lehet 
a Fia?” De senki sem tudott neki felelni egyetlen szót sem, és megkérdezni 
sem merte őt többé senki attól a naptól fogva. ( Mt 22,41–46)

Az írástudók és a farizeusok számos esetben akarták kérdéseikkel sarokba szorítani Jézust. 
Kérdéseik általában csapdát is tartalmaztak. (Például: kérdés az adópénzről –  Mt 22,15–22 és 
a feltámadásról –  Mt 22,23–33.) Jézus kikerülte csapdáikat, ők pedig rendre elcsodálkoztak 
válaszán, és győzelem nélkül távoztak.

Ezúttal Jézus tett fel nagyon fontos kérdést nekik. A kérdés a Messiásnak, tehát Krisztusnak 
a személyére vonatkozott: „Kinek a fia a Krisztus?” „Dávidé” – válaszoltak. Jól ismerték azt 
az íráshelyet, amikor Isten megígérte Dávidnak: véréből származó utódja lesz a király. Az 
akkor kapott ígéret részben Salamon királyságával teljesült. Ám végső beteljesedését a Messiás 
személye, mint Dávid utódja hozza el. A Messiás tehát Dávid fia, késői leszármazottja lesz 
( 2Sám 7,12–16). A farizeusok válasza után Jézus idézi Dávid zsoltárának egyik mondatát, s 
tovább kérdez: „Ha Dávid Urának szólítja, hogyan lehet a Fia?” ( Zsolt 100,1) Földi emberként 
Jézus valóban Dávid családjából származott.

Azt azonban az okvetetlenkedő farizeusok nem tudhatták, illetve elutasították, hogy 
Jézus valóságos emberként valóságos Isten is. Őt megkeresztelkedésekor és a megdicsőülés 
hegyén maga az Isten jelölte meg: „Ez az én szeretett Fiam […].” ( Mt 3,17;  17,5) A gadarai 
megszállottak is az Isten Fiának nevezték ( 8,29), a tenger lecsendesítése után sokan leborulva 
imádták ( 14,33), s Péter – a mennyei Atya sugallatára – így vallott róla: „Te vagy a Krisztus, az 
élő Isten Fia!” ( 16,16) Jézus második kérdésére csak azok tudnak felelni, akik megismerték 
isteni hatalmát, s felismerték benne az Urat. A két jerikói vak szólította meg őt a legponto-
sabban: „Uram, Dávid Fia […]!” ( 20,30) S ez azt jelenti, hogy ehhez a meggyőződéshez nem 
testi látás és tapasztalat kell, hanem az Istentől kapott hit. Ha pedig Jézus Úr, akkor valóságos 
Isten, minden más úrnál nagyobb, számunkra pedig az egyetlen és a legfontosabb!

Uram!
Te a földre érkezett szeretet vagy. Bűntelen voltál s meghaltál értem, bűnösért. Szegény 
voltál, meggazdagítottál. Itt a földön hajléktalan voltál, s a mennyei hajlékot szerezted meg 
számomra. Köszönöm mindezt, Megváltóm vagy és Uram! Ámen.
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Szeptember 30. Jézus mondta: „Ahogyan engem szeretett az Atya, úgy szeretlek én is titeket: 
maradjatok meg az én szeretetemben. Ha parancsolataimat megtartjá-
tok, megmaradtok a szeretetemben, ahogyan én mindig megtartottam az 
én Atyám parancsolatait, és megmaradok az ő szeretetében. Ezeket azért 
mondom nektek, hogy az én örömöm legyen bennetek, és örömötök teljessé 
legyen.” ( Jn 15,9–11)

Szakaszunk Jézusnak az igazi szőlőtőről szóló példázatának folytatása (lásd július 30–31.). 
Ott volt szó a szőlővesszőnek a szőlőtőn való megmaradása szükségességéről: „Ahogyan a 
szőlővessző nem teremhet gyümölcsöt magától, ha nem marad a szőlőtőn, úgy ti sem, ha nem 
maradtok énbennem.” ( Jn 15,4)

A növények nagy részét nem virágjáért, hanem a gyümölcséért, a termésért ültetjük. 
Jézushoz való tartozásunknak, az ő szeretetében való megmaradásunknak az értelme és 
gyümölcse az ő parancsainak megtartása. Ehhez Jézus nemcsak példát ad az Atya iránti 
szeretetével és parancsolatai megtartásával, hanem arról is biztosít: ahogyan őt szerette az 
Atya, úgy szeret ő is bennünket! Ebből fakad felszólítása: „Tartsátok meg parancsolataimat, 
s megmaradtok szeretetemben!”

Ezt hallva általában felteszik a kérdést az emberek: „Jézus parancsol? Jézus szeretetet 
parancsol? Lehet egyáltalán parancsra szeretni?” Nem mindig illendő kérdezni a kérdezőtől, 
de most mégis ezt tesszük: „Ha valaki úgy szeret téged, mint ahogyan Jézus, várnod kell, 
hogy parancsot kapjál a viszontszeretetre vagy a szeretet továbbadására? Nem születik-e 
meg a válasz a Jézustól megtapasztalt szeretetre spontán, azonnal?” Aki úgy szeret, mint ő, 
annak szeretete válaszra mozgósít, továbbadásra késztet. Annak lessük kívánságát, magától 
értődően teljesítjük parancsait. „Krisztus megváltottjai nem is kérdezik, mit kell tenniük, 
mielőtt kérdeznék, már cselekszik is!” (Luther)

Ábrahámnak, a hit atyjának történetét szoktuk emlegetni: „Hitt Ábrahám az Istennek, 
és Isten ezt számította be neki igazságul” – olvassuk több helyen is a Szentírásban ( Róm 4,3). 
Hitt, és elindult oda, ahová az Úr küldte. Hite és engedelmessége ugyanannak a valóságnak 
két oldala, az ember válasza Isten szeretetére. Hite – engedelmes hit, engedelmessége – hívő 
engedelmesség.

Számunkra Jézus engedelmessége az igazi erőforrás és példa. Ő pedig „engedelmeskedett 
mindhalálig” ( Fil 2,8). Ezt értünk tette, így szeretett. Hogyne szeretnénk őt mi is – mind-
halálig?!

Uram!
Sokszor szeretnék neked örömöt szerezni, de hitem ingadozik, szeretetem pedig töredékes. 
Emlékeztess szeretetedre, s ne szűnj meg biztatni, mozgósítani utadon. Szeretnék megma-
radni szeretetedben. Szeretnék hűséges lenni mindhalálig. Ámen.
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Október 1. Jézus mondta: „Az az én parancsolatom, hogy úgy szeressétek egymást, 
ahogyan én szeretettelek titeket. Nincs senkiben nagyobb szeretet annál, 
mint ha valaki életét adja barátaiért. Ti barátaim vagytok, ha azt teszitek, 
amit én parancsolok nektek. Többé nem mondalak titeket szolgáknak, 
mert a szolga nem tudja, mit tesz az ura. Titeket azonban barátaimnak 
mondalak, mert mindazt, amit hallottam az én Atyámtól, tudtul adtam 
nektek.” ( Jn 15,12–15)

Általában nélkülözhetetlennek tartjuk a szeretetet, pedig a lényegét meghatározni nem is 
igen tudjuk. Ahol élet van, ott szeretetnek is lennie kell, a szeretet az élet napsugara. Ha 
egyszer kihűlne a Nap, elpusztulna a földi élet. Így sínylődik, sőt pusztul az ember élete is 
szeretet nélkül.

Ugyancsak nehéz kérdés a szeretet mértéke. Maga a „szeretek, szeretem, szeretlek” sza-
vak is többfélét jelentenek: elvisellek, kedvellek, rokonszenvvel vagyok irántad, vonzódom 
hozzád; szeretlek, mert kapni akarok tőled, szeretlek, mert adni akarok neked – sőt: imádlak. 
Melyik az igazi? Hol a mérték? A szeretet kettős parancsának második része igazít el minket: 
„Szeresd felebarátodat, mint magadat!” Találó mérték ez, hiszen önmagát mindenki szereti, 
önszeretetre senkit sem kell tanítani. Ne szeress jobban senkit, csak úgy, ahogyan magadat!

Jézus tovább szigorít a mércén. Azt mondja tanítványainak, úgy szeressék egymást, aho-
gyan ő szerette őket. Ő pedig mértéktelenül szerette őket. Pedig nem lehetett könnyű olykor 
elviselnie sem tanítványai vegyes csapatát. Könnyen lelkesedők és kétkedők, szájhősök és 
gyávák is akadtak közöttük. Jézus azonban úgy szerette őket, ahogyan őt az Atya. Melyikünk 
vállalja a szeretetnek ezt a mértékét? És akkor még nem is gondolunk arra, hogy Jézus még 
ezt a csúcsot is túlszárnyalta: Nincs senkiben nagyobb szeretet annál, mint ha valaki életét adja 
barátaiért. Ez a szeretet abszolút és felülmúlhatatlan világrekordja. Jézusunk erről nemcsak 
beszélt, de a kereszten maradéktalanul teljesítette is. Ezt már nem várja el minden követő-
jétől. Tanítványai között azonban mindig és mindenfelé akadtak olyanok, akik feláldozták 
életüket övéikért, népükért vagy az Isten dicsőségéért. Ők így viszonozták – adták tovább 
Jézus szeretetét.

Reményik Sándor vallotta magáról: „Isten, mint völgyhidat, kifeszített engem a mélysé-
gek fölé, hogy összekössek messze partokat; lelkek serege rajtam áthalad, így esnek rajtam 
találkozások, testvériségek, barátságok.” Ez is szeretet: összekötni azokat, akiket elválaszt 
egymástól az élet. Jézus szeret így, induljunk el nyomában!

Uram!
Szereteted jelét sokszor veszem észre. Ezért bennem is fellángol a vágy, szeretnék hozzád 
hasonlítani. Ne engedd, hogy csak beszélni tudjak a szeretetről. Indíts tevékeny szeretetre. 
Ámen.
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Október 2. Jézus mondta: „Az az én parancsolatom, hogy úgy szeressétek egymást, 
ahogyan én szeretettelek titeket. Nincs senkiben nagyobb szeretet annál, 
mint ha valaki életét adja barátaiért. Ti barátaim vagytok, ha azt teszitek, 
amit én parancsolok nektek. Többé nem mondalak titeket szolgáknak, 
mert a szolga nem tudja, mit tesz az ura. Titeket azonban barátaimnak 
mondalak, mert mindazt, amit hallottam az én Atyámtól, tudtul adtam 
nektek.” ( Jn 15,12–15)

Szívesen lennénk Jézusnak holtig szolgái. Ennél többre nem is törekednénk. Keresztelő 
János arra sem tartotta magát méltónak, hogy a Messiás saruja szíját megoldja, mi sem 
tarthatunk mást magunkról.

Jézus azonban nemcsak akkori tanítványait, de mai követőit is többre értékeli. Mindnyá-
junkat felmagasztal. Nem szolgáinak, de – bármennyire hihetetlen is – barátainak nevez 
minket!

Jézus barátsága kitüntető barátság. Kifejezetten „lefelé” választott Jézus, amikor barátainak 
tekint minket. Ő, az Úr, az Egyszülött Fiú, a testté lett Ige, aki által Isten a világot teremtette, 
azt mondja nekünk, esendő, halandó és bukdácsoló mai tanítványainak: „barátaim vagy-
tok!” Olyat mond Jézus, amilyet egy tábornok soha nem mondott közlegénynek, földesúr 
jobbágynak, iskolaigazgató kisdiáknak: „barátom”. Pedig ezek sokkal kisebb távolságok, 
mint ami Jézus és köztünk van. Ő pedig nekünk, barátainak mindent elmondott az Atyáról, 
amit tudnunk kell. Jézus beavatott minket: mi az Isten terve a világról. Arról is, hogy az Isten 
terve üdvösséges terv, s ennek megvalósítására küldte el őt.

Jézus barátsága kockázatot és áldozatot vállaló barátság. Nagy árat fizetett ezért. Életét 
adta barátaiért. Értünk hordozta a koncepciós per gyalázatát, értünk kapta a hátát sebző 
korbácsütéseket, értünk viselte el a katonák és a nép csúfolódását. Azt is, hogy gyáva ta-
nítványai szeme láttára elfussanak, hogy elevenen szögezzék a fára, hogy a gonosztevők 
közé sorolják. Ki az közülünk, aki mindezt az áldozatot megérdemelné Jézustól? S ki az, aki 
hasonlóra vállalkozna Jézusért?

Jézus barátsága elkötelező barátság. Azt mondja: ha barátaim vagytok, tegyétek azt, amit 
parancsolok nektek. Persze, nem azzal leszünk Jézus barátaivá, ha engedelmeskedünk neki. 
Bennünket Jézus már barátaivá tett önfeláldozó szeretetével s azzal, hogy beavatott Isten 
terveibe. Ám ezt a barátságot könnyen el lehet veszíteni – engedetlenségünkkel. Ha nem 
törődünk parancsolataival, ha nem keressük akaratát, akkor mi magunk mondjuk fel Jézus 
barátságát.

Uram!
Barátodnak tartasz engem is – a méltatlant. Áldozatot hoztál értem, érdemtelenért. Sokszor 
hasztalan várod barátságodra adott válaszomat. Pedig parancsolataid nem nehezek. Könyö-
rülj mozdulatlanságomon, indíts hálás szolgálatra érted! Ámen.
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Október 3. Jézus mondta: „Hallottátok, hogy megmondatott: Szemet szemért, fogat 
fogért. Én pedig azt mondom nektek, hogy ne szálljatok szembe a gonosszal, 
hanem annak, aki arcul üt téged jobb felől, tartsd oda a másik arcodat is. 
Ha valaki pereskedni akar veled, és el akarja venni az alsó ruhádat, engedd 
át neki a felsőt is. Ha pedig valaki egy mérföldnyi útra kényszerít, menj el 
vele kettőre. Aki kér tőled, annak adj, és aki kölcsön akar kérni tőled, attól 
ne fordulj el.” ( Mt 5,38–42)

A fentiek olvasása során azonnal arra gondolunk, hogy Jézus milyen jól ismerte az életet. A 
zsidók és a rómaiak vagy a samáriaiak között feszülő ellentétek pillanatok alatt gyűlöletbe 
és átkozódásba csaptak át. S ma, itt nálunk is „hamu alatt izzik a parázs”.

Ha viszont figyelmesebben elolvassuk a Hegyi beszédnek ezt a legszigorúbb szakaszát, 
megdöbbenünk. Milyen rosszul ismerte Jézus az övéit! Amit kér, merő képtelenség! Jézus-
nak számos mai tanítványa is méltatlankodva kiált fel: „Uram, nem vagyok balek! Nem 
én kezdem a vitákat, a veszekedést, nem én adom az első ütést, de visszaütni édes, bosszút 
állni ősi jogom! A veszekedésnek is van forgatókönyve, s nem akarok visszahúzódni, meg-
hunyászkodni. Győzni akarok még akkor is, amikor már régen legyőztek!” Bizony, Jézus 
szavainál szimpatikusabb a költő (Ladányi Mihály) „őszi imádsága:” „Add, hogy többé meg 
ne bocsássak annak, / aki ellenünk vétett […] / ne tűrjük el, ha arcul ütnek, / ne tudjunk 
meghajolni hétrét[…].” 

Nem szabad elfelejtenünk, hogy amit Jézus tőlünk követel, azt ő maga teljesítette: „…mikor 
gyalázták, nem viszonozta a gyalázást; amikor szenvedett, nem fenyegetőzött, hanem rábízta 
ezt arra, aki igazságosan ítél.” ( 1Pt 2,23) A Saulból lett Pál döntő és életfordító élménye is ez. 
Üldözte a Jézusban hívőket, a Feltámadott pedig nevén nevezve őt is, önmagát is, megállítot-
ta a damaszkuszi úton. S neki, ellenségének nem csak megkegyelmezett, de szolgálatába is 
hívta. Ha elpusztítja, az emberek szemében hatalmát bizonyította volna. Kegyelme viszont 
szeretetét igazolta, dicsőségét szolgálta!

„Rendben van, Uram – mondjuk –, kész vagyok elviselni a másikat, ahogyan te is elviselsz 
engem. Nem ütök vissza, mert visszaütni bűn, s minden verekedés a második pofonnal 
kezdődik.” Úgy teszünk, mint Arany János: „Ha egy úri lócsiszárral / találkoztam s bevert 
sárral: / Nem pöröltem, – / Félreálltam, letöröltem.” (Epilógus) S ez nem kevés! Urunk szerint 
is jobb ez, mint háborúzni, de még nem elég!

Ez nem vezet messzebb, csak a „békés egymás mellett élés” kerítésekkel szabdalt világá-
hoz. Ő azonban ennél többet vár tőlünk.

Uram!
Köszönöm, hogy nyirbálod vadságomat, kifogásolod indulataimat. Emlékeztess arra, hogy 
„a szelídek öröklik a földet”. Ha kényes helyzetbe kerülök, tarts vissza elégtételtől, bosszú-
tól! Ámen.
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Október 4. Jézus mondta: „Hallottátok, hogy megmondatott: Szemet szemért, fogat 
fogért. Én pedig azt mondom nektek, hogy ne szálljatok szembe a gonosszal, 
hanem annak, aki arcul üt téged jobb felől, tartsd oda a másik arcodat is. 
Ha valaki pereskedni akar veled, és el akarja venni az alsó ruhádat, engedd 
át neki a felsőt is. Ha pedig valaki egy mérföldnyi útra kényszerít, menj el 
vele kettőre. Aki kér tőled, annak adj, és aki kölcsön akar kérni tőled, attól 
ne fordulj el.” ( Mt 5,38–42)

Jézus korában a római katonáknak joguk volt egy-egy járókelőt arra kényszeríteni, vigye a 
csomagjukat egy mérföldnyi útra. Ilyen esetben mindketten számolták a lépéséket. Ha a 
civil a távolságot teljesítette, letette a csomagot, a katona nem kényszeríthette tovább. Jézus 
erre mégis azt mondja, vidd tovább a második mérföldre is!

Már volt szó arról, hogy amit Jézus tőlünk követel, azt ő teljesítette. Ő cipelte mindnyá-
junk batyuját a „második mérföldre,” sőt „ő maga a Második mérföld! Nemcsak hüvelyébe 
dugatta a heveskedő, hadonászó Péter kardját, hanem meggyógyította a levágott fület. 
Nemcsak tanított minket, de meghalt értünk. […] Nemcsak bosszút nem állt ellenségein, 
de imádkozott értük.” (Szabó József)

Az első mérföld a kötelességeink teljesítése. A második Urunk követéséhez tartozó és ere-
jéből táplálkozó többlet. Erről már nincs előírás, nincs paragrafus, ezt rajta kívül senki nem 
követelheti. Erre csak Jézus biztat minket: ha kötelességeidet teljesíted, tedd szívesen, jókedv-
vel. Ha ímmel-ámmal végzed dolgodat, kelletlenül és duzzogva, az csak az első mérföld. Még 
akkor is, ha munkádban nem találni hibát. Dolgozz örömmel, mert tudod, hogy hivatásod 
Istentől kaptad. Gondolj azokra, akik megvásárolják és használják azt, amit készítettél. Így 
a második mérföldön készült munka már „hangos istendicséret”! A lázadozva és mogorván 
végzett betegápolás is csupán az első mérföld. Az együtt érző szeretettel, mosolyogva vég-
hezvitt gondoskodás ennél jóval több. Ha a beteg nem érez megalázó kiszolgáltatottságot, 
akkor az ápoló már javában a második mérföldön halad.

A második mérföld utasai már szavak nélkül is Jézusról tesznek tanúbizonyságot. S 
ilyenkor fordulhat elő, hogy „a csomag gazdája” megkérdezi: „Miért teszel többet, mint 
ami kötelességed?” Jézus követőinek nincs ennél nagyobb lehetőségük bizonyságtételre!

Uram!
Taníts hűségesen elvégezni kötelességeimet. Taníts meg azokon felül többet tenni akár ellen-
feleimért, ellenségeimért is. Taníts meg arra, hogy nem kell legyőznöm őket. Sokkal inkább 
meggyőznöm kell arról, ki vagy nekem, s ki vagy ennek a világnak. Szeretnék mindezzel is 
lábad nyomába lépni s rólad bizonyságot tenni! Ámen.
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Október 5. „És történt, hogy Jézus szombaton gabonaföldeken ment át, és tanítványai 
útközben tépdesni kezdték a kalászokat. A farizeusok így szóltak hozzá: 
„Nézd, miért tesznek szombaton olyat, amit nem szabad?” Erre ő ezt kérdezte 
tőlük: „Sohasem olvastátok, mit tett Dávid, amikor szükséget szenvedett, ő 
is, meg azok is, akik vele voltak? Bement az Isten házába Abjátár főpap ide-
jén, és megette a szent kenyereket, amelyeket nem szabad megenni másnak, 
csak a papoknak; és azoknak is adott, akik vele voltak.” Majd hozzátette 
Jézus: „A szombat lett az emberért, nem az ember a szombatért; tehát az 
Emberfia ura szombatnak is.” ( Mk 2,23–36)

Afrikai keresztyének meséje szerint az állatok ünnepelni szeretnének, de nem tudják, mi 
teszi az ünnepet ünneppé. A borz szerint a bőséges ennivaló, a páva az öltözködésre szavaz, 
a lajhár szerint a lustálkodás a legfontosabb. A mese tanulsága az, hogy az állatoknak azért 
nincs ünnepük, mert nem tudnak beszélni a Teremtővel.

A szombatot elsőként a Teremtő ünnepelte. A hetedik napon megpihent, s megszentelte 
azt a napot. Ezért Izráel népének egyik fontos hivatása, hogy megtartsa a szombatot. Ennek 
érdekében az írástudók és a farizeusok pontosan és részletesen kidolgozták az ünnep meg-
tartásának rendjét. A 365 tilalmat, 248 rendelkezést tartalmazó előírás s a miattuk elhangzó 
számtalan vita elvette az ünneplés örömét. Jézus gyógyításaiba is belekötöttek, s most éppen 
azt sérelmezték, hogy a tanítványok a kalászok morzsolgatásával tiltott aratást végeztek. 
Ezek a szőrszálhasogató kegyesek nem gondoltak arra, hogy aprólékos törvénymagyarázatuk 
eltorzított arcú Istent mutat az embereknek. Olyat, akinek kedvét el lehet rontani néhány 
száz lépéssel, akinek kezében stopperóra van vagy patikamérleg.

Jézus szerint az Isten teremtésének célja az ember! A szombat sem önmagáért van, hanem 
a teremtett emberért. S ünneplés közben sem szabad elfeledkeznünk az Isten s az emberek 
iránti szeretetről. Az Istenre hivatkozó kegyesség nem csaphat át embertelenségbe.

Sajnos nem csak az állatok nem tudnak ünnepelni. A ma emberének is elveszett a va-
sárnapja. Sőt eljutott a teljes ünneptelenségig is. Nincs ünnepe a túlhajszolt munka miatt, 
a mértéktelen eszem-iszom miatt vagy az eltúlzott „pihenés” miatt. Jézus pedig, aki vasár-
napra, a hét első napjára virradóan támadt fel, hív a vele való ünneplésre. Azt akarja, hogy 
örvendjünk győzelmének. Vállalja, hogy átveszi tőlünk a hét terheit, s megújítja erőnket 
csupa irgalmából. Mindnyájunkat hív ünnepi asztalához!

Uram!
Köszönöm, hogy bűnösként is odaülhetek asztalodhoz. Köszönöm, hogy a heti ünnep közös-
séget teremt veled és társaimmal. Köszönöm, hogy ünneped csendje az enyém és családomé 
is. Ámen.
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Október 6. Jézus hajóra szállva átkelt, és elment a maga városába. És íme, vittek 
hozzá egy bénát, aki ágyban feküdt. Amikor Jézus látta hitüket, így szólt a 
bénához: „Bízzál, fiam, megbocsáttattak bűneid.” Ekkor néhány írástudó 
így szólt magában: „Ez Istent káromolja.” Jézus pedig, mivel ismerte gon-
dolataikat, ezt mondta: „Miért gondoltok gonoszt szívetekben? Ugyan mi 
könnyebb, ezt mondani: Megbocsátattak bűneid! – vagy ezt mondani: Kelj 
fel, és járj?! Hogy pedig megtudjátok, hogy van hatalma az Emberfiának 
megbocsátani a bűnöket a földön: Kelj fel – így szólt ekkor a bénához –, 
vedd az ágyadat, és menj haza!” Az pedig felkelt, és hazament. Amikor a 
sokaság ezt meglátta, félelem fogta el őket; és dicsőítették az Istent, aki ilyen 
hatalmat adott az embereknek. ( Mt 9,1–8)

Vannak szoros összefüggések az ember bűnös életvitele és bizonyos betegségek között. A 
mértéktelen iszákosság májzsugorodást okozhat, a dohányzás pedig megtámadja a tüdőt. Az 
összefüggés azonban nem olyan mechanikus, mint ahogyan azt az írástudók gondolták, s 
egy-egy betegség esetén azonnal azt kutatták: „ki vétkezett?” Ám azzal, hogy Jézus a hozzá 
szállított betegnek először a bűneit bocsátotta meg, világossá tette: azért vagyunk betegek, 
mert bűnösök vagyunk.

Számos – ma egyre „divatosabb” – betegségnek lelki okai vannak. Aki sorozatosan el-
mulasztja kötelességeit, a felelősségre vonás miatti félelmében egyre makacsabb fejfájással 
küszködhet. A családon belüli feszültségek miatt szenved a gyengébb, a lekezelt és megbélyeg-
zett családtag. Az ilyen helyzeteket „orvosolni” kell, mielőtt a lelki szenvedés fontos szervet 
károsít meg. Egy-egy elkövetett és be nem vallott bűn is megbetegíthet. Erről panaszkodik 
a zsoltáros: „Nincs ép hely a testemen sújtó haragod miatt, nincs sértetlen csontom vétkem 
miatt. Mert bűneim összecsaptak fejem fölött, súlyos teherként nehezednek rám.” ( Zsolt 38,4–5) 
Nagyon jól tudta ezt Jézus, ezért először feloldozta a beteget bűnei terhe alól. Számára sú-
lyosabb teher az, ha az embernek nincs Istene, mint ha nincs egészsége!

Az írástudók felháborodása miatt tette fel Jézus a kérdést: „mi könnyebb?” Azután meg-
gyógyította a bénát, s ezzel bizonyította hatalmát mind a betegség, mind az ember bűne felett. 
Az írástudók jól gondolták, Jézus valóban az Isten helyére lépett, s általa az Isten bocsátott 
meg az embernek. A bocsánatot nyert ember pedig az elnyert békesség után könnyebben is 
gyógyul, mert terhétől megszabadult.

Uram!
Köszönöm, hogy bűneim terhét levetted vállamról. Köszönöm, hogy betegségem terhét se-
gíted hordozni. Köszönöm, hogy szereteted a legnagyobb gyógyító erő! Segíts észrevennem, 
hogy betegségem idején közelebb akarsz kerülni hozzám. Ámen.
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Október 7. Jézus hajóra szállva átkelt, és elment a maga városába. És íme, vittek 
hozzá egy bénát, aki ágyban feküdt. Amikor Jézus látta hitüket, így szólt a 
bénához: „Bízzál, fiam, megbocsáttattak bűneid.” Ekkor néhány írástudó 
így szólt magában: „Ez Istent káromolja.” Jézus pedig, mivel ismerte gon-
dolataikat, ezt mondta: „Miért gondoltok gonoszt szívetekben? Ugyan mi 
könnyebb, ezt mondani: Megbocsátattak bűneid! – vagy ezt mondani: Kelj 
fel, és járj?! Hogy pedig megtudjátok, hogy van hatalma az Emberfiának 
megbocsátani a bűnöket a földön: Kelj fel – így szólt ekkor a bénához –, 
vedd az ágyadat, és menj haza!” Az pedig felkelt, és hazament. Amikor a 
sokaság ezt meglátta, félelem fogta el őket; és dicsőítették az Istent, aki ilyen 
hatalmat adott az embereknek. ( Mt 9,1–8)

Az írástudók kétségbe vonták Jézusnak a bűnök megbocsátására vonatkozó jogát. Nem tud-
ták, vagy nem vették tudomásul, hogy ő az Atyában van és az Atya őbenne. Az Atya pedig 
benne lakozva viszi véghez cselekedeteit ( Jn 14,10).

Jézusnak – aki egy az Atyával – joga van bűnöket megbocsátani, mert a törvény ellen 
vétőnek egyedül a törvényhozó adhat felmentést. Természetesen nem előre, hanem utólag 
minden bűnbánónak.

Jézusnak joga van a bocsánatra. Az bocsáthat meg, aki a bűn miatt szenvedett, aki hor-
dozta vagy elszenvedte a bűn következményét. Ez így van családon belül is. Ha ártunk a 
másiknak, csakis az bocsáthat meg, aki a bántást elszenvedte. A ma világában az értünk 
szenvedett Krisztus már feltámadottként oldoz fel bűneink alól.

Ezen túl Jézusnak hatalma is van arra, hogy megbocsásson. Ezt a hatalmat az Istentől kapta, 
ezt a hatalmát embereken – szolgáin – keresztül (9. vers) gyakorolja. Az igehirdetés szavain át 
is hirdeti bocsánatát. A magángyónásban vagy az úrvacsoraosztást megelőző közös gyónásban 
megvallott bűnökre is kaphatunk feloldozást. S az ő megbocsátó hatalma valóságosan felszabadít 
a bűnteher alól. Ő mondotta: „Ha a Fiú megszabadít titeket, valóban szabadok lesztek.” ( Jn 8,36) 
A bocsánatát elnyert életünk meggyógyított élet. Követheti a test gyógyulása is, ennek hiányá-
ban sorsunknak kezéből történő elfogadása. Az elfogadott betegség terhét is ő segít hordozni.

Márk evangéliuma szerint négy barát vitte oda ezt a beteget Jézushoz. Ennek a négy em-
bernek merészségét és állhatatosságát nevezte ő hitnek. Lehet tehát másokat is „odavinni-
odahinni” őhozzá!

Uram!

Megváltó drága Jézusom,
Én bűneimben orvosom!
Lelkem hozzád kívánkozik,
Téged imádlak holtomig. (EÉ 305,1)

Ámen.
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Október 8. Onnan eltávozva bement a zsinagógába, ahol volt egy sorvadt kezű ember. 
Megkérdezték Jézustól: „Szabad-e szombaton gyógyítani?” – hogy vádat 
emeljenek ellene. Ő pedig ezt mondta nekik: „Ki az az ember közületek, 
akinek ha egy juha van, és az verembe esik szombaton, nem ragadja meg, 
és nem húzza ki? Az ember pedig mennyivel többet ér a juhnál! Szabad 
tehát jót tenni szombaton!” Ekkor így szólt ahhoz az emberhez: „Nyújtsd 
ki a kezedet!” Az kinyújtotta, és meggyógyult a keze: ugyanolyan ép lett, 
mint a másik. ( Mt 12,9–13)

A kazuisztikus – az életet a legapróbb részletekig szabályozni akaró – törvénymagyarázat 
elégtelensége az, hogy sohasem befejezett. A törvény rendelkezett százféle esetről, ám 
bármikor akadhat egy százegyedik, mert az élet sokkal komplikáltabb, mint azt a néhány 
törvénymagyarázó előre láthatta. A farizeusok gyakorlatának volt azonban nagyobb hibája 
is. Addig részletezték a törvény előírásait, míg azok Istenre hivatkozással akadályozták a 
felebarát szeretetét.

A zsinagógában egy „sorvadt kezű” ember került Jézus elé. Megszánta, meg is akarta 
gyógyítani. Hiszen szánalomra méltó egy ilyen ember. Kezünk tökéletes szerszám: fog és 
kapaszkodik, dolgozik és alkot, anyagot formál, és megszólaltatja a hangszert. A beteg ezekre 
nem volt képes. Emlékezhetett apjára, aki kezével felemelte, utat mutatott neki, és megtar-
totta a szakadék szélén. Ő ezeket sem tudta megtanulni. Emlékezhetett édesanyja kezére, 
aki mosott és főzött rá, aki simogatta és ápolta, óvta és védelmezte. Ezekre a mozdulatokra ő 
legfeljebb vágyakozott. S ezen a szerencsétlen emberen nem segíthet Jézus azért, mert szom-
bat van?! Nem a szombat teremtője akadályozza ezt, hanem a kicsinyes törvénymagyarázat.

Jézus – miután kérdésére ellenfelei nem válaszoltak – áldó kezével és gyógyító szavával 
meggyógyította a beteget. Felszólította: „Nyújtsd ki a kezedet!” Tulajdonképpen azt kellett 
tennie, amire addig nem volt képes. De hát ezt Jézus mondta neki. S az ő szava teremtő 
szó. Amit mond, megtörténik. Nekünk pedig, „sorvadt kezűeknek”, a jóra nehezen moz-
dulóknak tennünk kell azt, amit mond. Ha gyávaságból, hitetlenségből vagy megrögzött 
tehetetlenségből nem tennénk, azt mondva: „De hiszen nem mozdul a kezem, Uram!” – 
megakadályoznánk gyógyító hatalmát.

Jézus szava ma is teremtő és gyógyító szó. Áldottak, akik meghallják, és hallgatnak rá. 
Keze pedig hatalmas és erős. Áldottak, akik a zsoltárossal együtt vallják: „Kezedben van 
sorsom […].” ( Zsolt 31,16)

Uram!

Jó nekem a Te kezedbe esnem,
Soha ne engedj más helyet keresnem! (Sík Sándor: Jó nekem, Uram)

Ámen.
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Október 9. A farizeusok pedig kimentek, és elhatározták, hogy végeznek vele. Amikor 
Jézus ezt megtudta, eltávozott onnan. Sokan követték; ő meggyógyította 
mindnyájukat, és meghagyta nekik: ne fedjék fel, kicsoda ő, hogy beteljesed-
jék, amit Ézsaiás prófétált: „Íme, az én szolgám, akit kiválasztottam, akit 
én szeretek, akit kedvel a lelkem! Lelkemet adom neki, és igaz ítéletet hirdet 
a népeknek. Nem szít viszályt, és nem kiáltoz, senki nem hallja hangját az 
utcákon. Megrepedt nádszálat nem tör el, és füstölgő mécsest nem olt ki, 
míg győzelemre nem viszi az igaz ítéletet. És az ő nevében reménykednek 
majd a népek.” ( Mt 12,14–21)

Ha valaki hirtelen rosszullét miatt orvosra vagy mentőre szorul, minden perc késlekedés 
kockázatot jelent. A sorvadt kezű embert másnap is meggyógyíthatta volna Jézus. Ám ha ő 
szombaton találkozott egy gyógyulásra szoruló emberrel, akkor ezt az alkalmat kihasználta. 
Tudta, hogy „mindennek megszabott ideje van, megvan az ideje minden dolognak az ég alatt” 
( Préd 3,1). Tudta, hogy – a költő szavai szerint – „múló, azért drága itt perc, pillanat” (Túrme-
zei Erzsébet), s a múló percekkel elmúlhat az alkalom, a beteg emberrel való találkozásnak 
el nem szalasztható lehetősége is.

A sorvadt kezű embert Jézus meggyógyította. Ennek nyilván rajta kívül is sokan örültek. 
Nem örültek viszont a farizeusok, akik „kimentek, és elhatározták, hogy végeznek” Jézussal. 
Gyógyítani nem tudtak, s azt törvényértelmezésük kifejezetten tiltotta is. Arra viszont volt 
idejük, hogy szombaton összeüljenek, s arról tárgyaljanak, hogyan lehetne végezni ellen-
felükkel. Az ilyen tanácsokozás úgy látszik, nem volt rajta a szombatnapi tilalmi listájukon. 
Tőlük is megkérdezhette volna Jézus azt, amit a szőlőmunkásokról szóló példázatban a szőlő 
gazdája kérdez a méltatlankodó munkások egyikétől: „…a te szemed azért gonosz, mert én 
jó vagyok?” ( Mt 20,15)

Az ellenfelek elvakultságukban megkeményítették szívüket. A megkeményített szív 
alkalmatlan a jóra. Aki pedig nem cselekszi a jót, s másokat még akadályoz is benne, az 
rosszat cselekszik. Pedig jó tettekre egyre inkább szükség van! Jézus pedig, aki már meg-
gyógyította „a magunk felé hajló” kezünket, arra biztat, ahhoz ad erőt, hogy azok készek 
legyenek mások felé hajolni, másokat segíteni, másokért imádságra kulcsolódni, másokat 
Jézushoz terelni. Gyógyító szeretetének ez az értelme. Fel, mert a múló percekkel elmúlhat 
a segítő szeretet alkalma.

Uram!
Amikor utánad kiáltottam, nem késlekedtél. Észrevetted, hogy rád szorulok, segítettél. Szí-
vemben lakozást vettél, akaratomat formáltad, lábamat az igazság útjára segítetted. Kérlek, 
legyél ura kezeimnek is, terelgesd szolgálatodra, segítő szeretetre. Ámen.

Zaszkaliczky Pal Ahitatos.indd   315Zaszkaliczky Pal Ahitatos.indd   315 2012.11.28.   11:27:212012.11.28.   11:27:21



316

Október 10. Ezek után ünnepük volt a zsidóknak, és felment Jézus Jeruzsálembe. Jeruzsá-
lemben a Juh-kapunál van egy medence, amelyet héberül Betesdának nevez-
nek. Ennek öt oszlopcsarnoka van. A betegek, vakok, sánták, sorvadásosak 
tömege feküdt ezekben, és várták a víz megmozdulását. Mert az Úr angyala 
időnként leszállt a medencére, és felkavarta a vizet; aki elsőnek lépett bele 
a víz felkavarása után, egészséges lett, bármilyen betegségben is szenvedett. 
Volt ott egy ember, aki harmincnyolc éve szenvedett betegségében. ( Jn 5,1–5)

Az öt oszlopcsarnokban százvalahány beteg várta az angyal megjelenését. S a víz felkavarása 
pillanatában mindenki úgy mozdult, ahogy tudott. S persze, ki-ki magával törődött, mert 
mindig csak egy lehetett az első. A meggyógyult boldogan hazament, a többi pedig vissza-
mászott – ahogy tudott – a helyére.

Az egyik beteg már harmincnyolc év óta feküdt ott. Fiatalon és egészségesen el sem 
tudjuk képzelni ezt az iszonyú sorsot. Ne is számoljuk ki, ez a közel négy évtized hány csi-
galassúságú nappalt, hány végeláthatatlan éjszakát jelentett. S hiába volt közel a tó, mégis 
mindig mások jutottak be elsőként. Megannyi reménysugár, s ugyanannyi kudarc. S közben 
a veszekedések és a vitatkozások őrjítő zaja, máskor a gyötrő csönd.

Erről a Betesda partján harmincnyolc éve betegen fekvő emberről szóló versét néhány 
héttel harmincnyolcadik születésnapja előtt írta Reményik Sándor, s ez nem lehet véletlen. 
Több mint ötven soron keresztül ömlik a panasz, a költő panasza, a beteg emberek panasza, 
akármelyikünk panasza:

Harmincnyolc esztendeig volt beteg:
Ha ártatlan volt, bűnössé lett tőle,
Ha bűnös volt, kitisztult hófehérre,
Ha volt önérzet benne: ronggyá válott,
Ha volt szikla-dac: finom porrá málott,
Feküdt a tóparton, s a tóba nézett...
A Tó... közel volt, s mégis messze volt,
Elérhetetlen, mint a csillagok.
(A Bethesda partján)

S a hosszú, reménytelen panaszáradat végén, egyetlen verssorba belefér a harmincnyolc 
év terhét elsöprő gyógyító találkozás öröme: „De másnap reggel Jézus arra jött.” Ez a mondat 
a költő s minden meggyógyított ember bizonyságtétele Jézusáról! Arról, aki az ünnepre jött 
fel Jeruzsálembe, s az ünnepen is segíteni akart, sőt segített is.

Uram!
Panaszkodom olykor: a magam terhe csak magamnak teher. Elfelejtettem, hogy te mindig 
közel vagy a terhek alatt roskadókhoz. Légy áldott, hogy betegségem a veled való találkozás 
drága alkalma is. Hívlak, jöjj közelebb hozzám! Ámen.
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Október 11. Amikor Jézus látta, hogy ott fekszik, és megtudta, hogy már milyen hosszú 
ideje, megkérdezte tőle: „Akarsz-e meggyógyulni?” A beteg így válaszolt 
neki: „Uram, nincs emberem, hogy amint felkavarodik a víz, beemeljen a 
medencébe: amíg én megyek, más lép be előttem.” Jézus azt mondta neki: 
„Kelj fel, vedd az ágyadat, és járj!” És azonnal egészséges lett ez az ember, 
felvette az ágyát, és járt. Aznap pedig szombat volt. ( Jn 5,6–9)

Az első pillanatban úgy tűnik, hogy Jézus kérdése felesleges volt. Hogyne akarna meggyógy-
ulni egy harmincnyolc év óta beteg?! Persze, akad ellenpélda is. A szerettei gondoskodásával 
körülvett betegnek még kényelmes is lehet, hogy kiszolgálják, hogy a kívánságát is lesik. 
Mások pedig kötelességteljesítés vagy felelősségre vonás elől menekülnek betegségbe. Vagy 
bocsánatkérés elől, a múlttal való szembenézés elől. Ez a beteg meg akart gyógyulni.

Csak hát nincs embere, aki a víz felkavarása után pillanatok alatt felkapná és vinné, akár 
még bele is dobná „a háborgó habokba”. S akinek nincs embere, az még útjában is van a 
többinek.

„Az alatt a húsz éve alatt, amióta a nép között dolgozom – nyilatkozott Kalkuttai Teréz –, 
rádöbbentem, hogy a legsúlyosabb betegség, ami embert sújthat az, hogy felesleges. Ma-
napság megtalálták a lepra orvosságát is, és a leprások meggyógyulhatnak. De ami a nem 
kívánatos embereket illeti, hacsak nincsenek készséges kezek, hogy szolgálják őket, és nincs 
egy szerető szív, amely szeresse őket, nem gondolom, hogy ezt a rettenetes betegséget vala-
ha is meg lehet gyógyítani.” Akinek nincs embere, az „feleslegesnek” tudja magát. S amíg 
betegen vár, keresztté válik számára a várakozás minden órája. Olykor barátok testvérkeze 
nyúlik az elhagyott felé. Ám még jobb az, ha – mint ott a Bethesda partján – a várakozás 
ideje a Jézussal való találkozás áldott alkalmává lesz.

Jézus pedig felébresztette a betegben a gyógyulás kihűlt reménységét. A beteg bizalommal 
engedelmeskedett felszólításának, felkelt, s vitte haza ágyát és motyóját. S amikor később 
találkoztak a templomban, ahol nyilván Istennek adott hálát a meggyógyult, ezt mondta 
neki Jézus: „Íme, meggyógyultál, többé ne vétkezz, hogy valami rosszabb ne történjék veled.” 
( 14. vers)

Jézus kegyelme teljes, megszabadít bajból és bűntől, meggyógyítja testünket és életün-
ket. Kegyelme újat kezd velünk, az újrakezdés maga a kegyelem. Mindennap lehet vele újat 
kezdenünk!

Uram!
Köszönöm, hogy a legalkalmasabb pillanatban találtál rám, amikor éppen egyedül voltam. 
Te lettél emberemmé, te vagy Uram és Istenem! Szeretnék megadón járni tanulni oldala-
don. Ámen.
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Október 12. Megszólalt erre Jézus, és ismét példázatokban beszélt hozzájuk: „Hasonló a 
mennyek országa egy királyhoz, aki menyegzőt készített a fiának. Elküldte 
szolgáit, hogy hívják össze a meghívottakat a menyegzőre, de azok nem 
akartak elmenni. Ekkor más szolgákat küldött, akikhez így szólt: Mondjá-
tok meg a meghívottaknak: Íme, elkészítettem az ebédet, ökreim és hízott 
állataim levágva, és minden készen van: Jöjjetek a menyegzőre! De azok, 
mit sem törődve ezzel, elmentek: az egyik a földjére, a másik a kereskedésé-
be. A többiek pedig megragadták szolgáit, bántalmazták és megölték őket. 
Ekkor a király haragra gerjedt, elküldte seregeit, és elpusztította ezeket a 
gyilkosokat, városukat pedig felégette.” ( Mt 22,1–7)

Teremtőnk az élőlények közül egyedül az embert teremtette a vele való közösségre, azaz képmá-
sára, hozzá hasonlóvá. Azt akarta, hogy mindnyájan vendégeiként a teremtett világ gazdagon 
terített asztalánál üljünk. Közelségében élvezzük azt, amit nyújt. Saját asztalunknál is őt ültessük 
az asztalfőre. Naponta hálaadással vegyük kezünkbe a mindennapit, s legyen gondunk azokra, 
akiknek kevesebb jutott. Ebben példánk is, amikor „kenyeret ad az éhezőnek” ( Zsolt 146,7).

A fenti példázatban szereplő királyi menyegző maga az üdvösség. Napjainkban is nagy 
megtiszteltetés egy lakodalmi meghívás. Jézus pedig Isten kegyelméből mindnyájunkat várja 
a mennyei menyegzőre. A fehér asztal mellett eltöltött családi vagy baráti együttlét csak 
halvány földi mása annak a mennyeinek, ahol együtt leszünk a Királlyal és szeretett Fiával!

Sokan voltak és lesznek, akik örömmel fogadják a meghívást. Hiszen már itt is lelkesen 
énekelték:

A mennyekben, a mennyekben Ott színről színre lát a szem,
Vár öröm végtelen. És ékességben látja fenn
Nem némul el az énekszó. Ég és föld Istenét. (EÉ 527,1)
Zeng, ujjong szüntelen. 

Annál értehetetlenebb mások viselkedése. A meghívást szinte meg sem hallják. Meg-
rántják a vállukat, s mennek a szántóföldre, loholnak az üzlet után. Közömbösségük Isten 
visszautasítása. Ám még nagyobb a bűnük azoknak, akik a király szolgáit bántalmazzák és 
megölik. Kik ezek? A példázat első értelme szerint a választott nép, akik Isten prófétáit és 
Jézust magát is megölték, s ezzel az evangéliumot utasították vissza. Ám mindig akadnak 
mások is, akik nem csak megvetik Isten hívását, de véres erőszakkal válaszolnak szeretetére. 
Urunk megfizet nekik. A lakodalmas ház mégis megtelik!

Uram!
A mennyekben, a mennyekben Ó bár én is elnyerhetném,
Egy nagy család leszünk. És ékességben nézhetném
A választottak között ád Ég és föld Istenét. (EÉ 527,3)
Ott az Úr részt nekünk. Ámen.
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Október 13. Akkor [a király] ezt mondta szolgáinak: A menyegző ugyan kész, de meg-
hívottak nem voltak rá méltók. Menjetek tehát a keresztutakra, és akit 
csak találtok, hívjátok el a menyegzőre. Kimentek a szolgák az utakra, 
összeszedtek mindenkit, akit csak találtak, gonoszokat és jókat egyaránt, 
és megtelt a lakodalmas ház vendégekkel. Amikor a király bement, hogy 
megtekintse a vendégeket, meglátott ott egy embert, aki nem volt menyegzői 
ruhába öltözve; így szólt hozzá: Barátom, hogyan jöhettél be ide, hiszen 
nincs menyegzői ruhád. Az pedig hallgatott. Akkor a király ezt mondta 
szolgáinak: kötözzétek meg kezét-lábát, és vessétek ki a külső sötétségre; 
ott lesz majd sírás és fogcsikorgatás. Mert sokan vannak az elhívottak, de 
kevesen a választottak.” ( Mt 22,8–14)

Megdöbbentő, hogy a királynak számos visszautasítást kellett tudomásul vennie. A lakodal-
mas ház ennek ellenére megtelik. Az üdvösség nem marad örvendező üdvözültek nélkül.

A király megbüntette az ellenszegülőket, majd újabb utasítást adott szolgáinak: „akit 
csak találtok, hívjátok el a menyegzőre!” Isten kegyelmének univerzális jellege ez. Senki 
sincs kirekesztve. A szolgák sem válogathatnak, erre nem kaptak jogot. Jézus a jók mellett 
a gonoszokat is felsorolja, ez pedig azt jelenti, hogy egyikünk sem dicsekedhet, és senki 
sem lehet magabiztos. Oda nem érdemünk szerint jutunk, egyedül kegyelemből. Hiszen 
mindenki hivatalos az Isten országába!

Amikor a király megszemlélte a vendégeket, különös konfliktus történt. Az egyik vendé-
gen nem volt menyegzői ruha, s ő nem adott erre magyarázatot, hallgatott. A király pedig 
felháborodva kidobatta őt a házból. Vannak, akik arra gondolnak, hogy ezt a ruhát ott a be-
járatnál osztogatták mindenkinek. Ám ilyen szokásról nem tudnak Jézus korának szakértői. 
A magyarázat egyszerűbb. Ez az ember elfogadta, de nem becsülte meg a meghívást. Nem 
cserélte fel szennyes ruháját tiszta öltözetre. Ehhez a ruhacseréhez nem pénz kell. Öröm kell 
és hála, hogy minket, méltatlanokat a mindenség Ura az örökkévaló üdvösségbe hív. Aki ezt a 
kegyelmet elnyerte (nyeremény ez, nem pedig megvásárolható árucikk!), annak le kell vetnie 
„a régi élet szerint való óembert”, és fel kell öltöznie az új embert ( Ef 4,22–24). A meghívás 
elfogadásához és komolyan vételéhez Jézus szerint hozzá tartozik a bűnbánat is. Urunk így 
kezdte nyilvános szolgálatát: „Térjetek meg, mert elközelített a mennyek országa!” ( Mt 3,17)

Uram!

Átölelt Isten nagy kegyelme
Méltatlanul, érdemtelen.
Csodák csodáját látom benne,
És hála tölti el szívem.
Boldogan ujjong énekem,
Ha kegyelmét dicsérhetem. (EÉ 327,1)
Ámen.
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Október 14. Akkor mondta el Isten mindezeket az igéket: „Én, az Úr, vagyok a te Iste-
ned […]. Tiszteld apádat és anyádat, hogy hosszú ideig élhess a földön, 
amelyet Istened, az Úr ad neked!” ( 2Móz 20,1–2.12)

A Tízparancsolat negyedik (a református és a görögkeleti egyházak számozása szerint az 
ötödik) parancsa ez. Vele kezdődik a „második kőtábla”, tehát a felebarátainkkal kapcsolatos 
kötelességeink sora.

Ennek a parancsolatnak a betöltése az Isten félelmében és szeretetében gyökerezik, tehát 
az első parancsolattal függ össze. Ezt az összefüggést Jézustól is megtanulhatjuk, aki példá-
zatában a hamis bírót így jellemezte: „…az Istent nem félte, az embereket pedig nem becsülte.” 
( Lk 18,2) Egyet kell értenünk tehát Luther magyarázatával: „Istent félnünk és szeretnünk 
kell, hogy szüleinket és elöljáróinkat meg ne vessük, és meg ne haragítsuk, hanem tiszteljük, 
becsüljük és szeressük őket, szolgáljunk és engedelmeskedjünk nekik.” (Kis káté) Aki szereti, 
azaz viszontszereti az Istent, az szereti, azaz viszontszereti szüleit is. Hiszen ahogyan Istent 
sem tudjuk megelőzni szeretetében, nem tudjuk szüleinket sem. Isten is, a szülők is „előbb 
szerettek” minket, mint mi őket, már születésünk előtt!

A parancsolatban nem is szeretetről van szó, hanem tiszteletről. Isten tehát a szülőket 
„kiemeli minden más földi ember közül, és maga mellé ülteti. Mert a szeretetnél sokkal 
több a tisztelet: nemcsak a szeretetet foglalja magában, hanem tisztességtudást, alázatot és 
hódolatot is […].” (Luther, Nagy káté) Ebből az következik, hogy szüleink az Isten helyet-
tesei. Tőle kaptuk őket. Ha esetleg „megvetett, szegény, törődött és különös” is egy szülő, 
„magaviseletük vagy hibájuk nem fosztja meg őket méltóságuktól”. A tisztelet nem az ő 
emberi személyükért illeti őket, hanem Istentől kapott tisztségükért. Aki már maga is szülő, 
nagyon jól tudja, hogy az ezzel járó feladat és a felelősség nem könnyű! Előfordul, hogy 
megismerve a szülői feladat nagyságát, a tisztséggel járó kísértéseket és buktatókat, utólag 
– s talán sokszor már későn – kezdik emberek megbecsülni „felmenőiket”.

Szüleink tehát az Isten helyettesei, „rajtuk keresztül adta életünket, rajtuk keresztül lát 
el minket mindennapi kenyérrel, rajtuk keresztül nevel és gondoz minket életünk első pil-
lanatától mindaddig, amíg fel nem növünk. Megszámlálhatatlan az a jótétemény, amellyel 
Isten napról napra általuk ajándékoz meg minket.” (Prőhle)

Uram!
Már elkésve látom be, gyermekkoromban mennyi szomorúságot okoztam szüleimnek. El-
lenkeztem akaratukkal. Nem becsültem meg őket kellőképpen. Oktalanul ingereltem őket 
haragra. Neked köszönhetem azt, hogy vétkeim ellenére is szerettek. Neked köszönöm meg 
őket. Azt is, hogy életemet feléd irányították. Ámen.
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Október 15. Akkor mondta el Isten mindezeket az igéket: „Én, az Úr, vagyok a te Iste-
ned […]. Tiszteld apádat és anyádat, hogy hosszú ideig élhess a földön, 
amelyet Istened, az Úr ad neked!” ( 2Móz 20,1–2.12)

„Gyermekek! – írja Pál apostol. – Engedelmeskedjetek szüleiteknek az Úrban, mert ez a helyes. 
»Tiszteld apádat és anyádat«: ez az első parancsolat, amelyhez ígéret fűződik, mégpedig ez: »hogy 
jó dolgod legyen, és hosszú életű légy a földön.« Ti apák pedig ne ingereljétek gyermekeiteket, 
hanem neveljétek az Úr tanítása szerint fegyelemmel és intéssel.” ( Ef 6,1–4)

Isten ígérete fűződik tehát ehhez a parancsolathoz. Ő nem csak azt akarja, hogy betöl-
tésében öröme és gyönyörűsége legyen, hanem „azt akarja, hogy nekünk is hasznunkra és 
javunkra váljék, hogy csendes és békés életünk legyen minden jóval együtt” (Luther, Nagy 
káté). Mint Istennek minden parancsa, ez is védi nekünk adott ajándékait. Ez a parancsa a 
család közösségét, a „csendes és békés életét” védi a gyermeki feleseléstől, kamaszkorunk 
komiszságaitól, ifjúkorunk hálátlanságaitól. Aki a családba beleszületik, és a fészekmeleg 
közösségében növekszik, annak nemcsak Isten parancsa miatt, szülei iránti hálából, de saját 
érdekében is őriznie kell családja légkörét. Aki tehát szüleit nem tiszteli, nemcsak Isten ellen 
vétkezik, de önmagának is ellensége!

Abban a családban érzik otthon magukat a gyermekek, ahol nem fogcsikorgatva és láza-
dozva, hanem jó szívvel és őszintén engedelmeskednek szüleiknek, „mint az Úrnak” (Kol 
3,23). Maga Jézus ebben példát ad minden gyermeknek. Ő nemcsak mennyei Atyjának, de 
Máriának és Józsefnek is engedelmeskedett, pedig ők nem is mindig értették meg.

Ez a parancsolat Pál apostol szerint a szülőknek is szól. Eléjük Isten önmagát állítja 
példának. Tőle kell megtanulnia minden anyának és apának, hogyan kell gondoskodniuk 
gyermekeikről. Tudniuk kell, hogy gyermekeik oktató és nevelő szavaik mellett sokkal inkább 
figyelnek életük példájára. Arra, hogy szavaik és életük fedik-e egymást, vagy sem. Áldottak 
azok a szülők, akik gyermekeikkel kézen fogva járják az Isten útját, s nemcsak imádkozni 
tanítják meg őket, de imádkoznak is értük.

Minden családban előfordul, hogy a nemzedékek tagjai vétkeznek egymás ellen. Áldott 
az az otthon, ahol nemcsak a gyermek kér bocsánatot engedetlenségéért, hanem a szülő 
is megteszi ezt. A kölcsönös megbocsátás megerősíti a szülők és a gyermekek kapcsolatát.

Uram!
Segíts úgy szeretnem családom tagjait, ahogy te szeretsz engem! Segíts megbocsátani nekik, 
ahogyan te megbocsátasz. Ámen.
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Október 16. Jézus mondta: „De mi a véleményetek erről? Egy embernek két fia volt, és 
az elsőhöz fordulva ezt mondta: Fiam, menj, dolgozz ma a szőlőben. Ő így 
felelt: Nem akarok; később azonban meggondolta magát, és elment. Azután 
a másikhoz fordulva annak is ugyanezt mondta. Ő azonban így felelt: Me-
gyek, uram – de nem ment el. Ki teljesítette a kettő közül az apja akaratát?” 
„Az első” – felelték. Jézus erre ezt mondta nekik: „Bizony, mondom néktek: 
a vámszedők és a parázna nők megelőznek titeket az Isten országában. Mert 
eljött hozzátok János az igazság útján, de nem hittetek neki, a vámszedők 
és a parázna nők pedig hittek neki. Ti azonban ezt látva még később sem 
gondoltátok meg magatokat, hogy higgyetek neki.” ( Mt 21,28–32)

Sok időnek kell eltelnie ahhoz, hogy egy apa azt mondhassa a fiának: „Eredj, munkálkodj 
a szőlőben!” Nem mondhatja a csecsemőnek, de az óvodásnak sem. A kamasz gyerektől 
már elvárható egy s más, de a felnőtté váló fiatal az, aki nemcsak kapni akar az apjától, de 
önálló munkát is rá lehet bízni!

A jézusi példázatban szereplő apa „meg van áldva a fiaival”! Az egyik akadékoskodik, 
nemet mond, ám végül meggondolja magát. A másik igent mond, de nem lehet rá számítani.

Ez az apa mindnyájunk mennyei Atyja. A második fiú pedig a Jézus korabeli zsidók és 
a mai hagyományos keresztyének. Azonnal igent mondanak: „Uram, mindenem vagy, s 
mindenem a tied!” Persze – kivéve a pénzem. Ne szólj bele, hogyan szerzem, mire költöm! 
Pedig az apa tudna ajánlani ötleteket, támogatásra méltó célokat! Mindenem a tied, kivéve 
a szabadidőm, a sok munka után ki kell kapcsolódnom! Ebbe se szólj bele! Pedig az apa 
éppen akkor szeretné elküldeni egy egyedül maradt ember körüli segítségre. Vagy éppen a 
„szőlőjébe”, hogy ott róla beszéljen az Istent még nem ismerők előtt. Megannyi megígért 
és nem teljesített szolgálat!

Az első fiú a messziről jöttek csapatát jelenti. A pásztornép, a rómaiakkal lepaktált vámsze-
dők, a könnyűvérű asszonyok tartoztak ide, ma pedig az egyháztól távol élők. Azok, akikről 
a kegyesek mindig lekicsinylően beszélnek. Azok, akik ott gyülekeztek a Jordán partján, 
bűnbánattal álltak be a vízbe, hogy a Keresztelő keresztsége lemossa róluk a tisztátalansá-
got. Majd elfogadták Jézus kezéből az élő kenyeret, s nekiálltak osztogatni a mindennapit. 
Nemet mondtak az Istennek, aztán mégis hűséges tanítványai lettek Jézusnak. Ilyesmi ma 
is megesik: távolról érkeznek, aztán mégis megelőzik a többieket.

Uram!
Könnyen mondok neked igent, aztán ellenkező irányba indulok, mint Jónás próféta. Sze-
retném elfogadni küldő szavad s el is indulni szívesen oda, ahová küldesz. Sebet kötözni, 
bátorítani, rólad szólni. Hűséges vagy hozzám, tégy engem hozzád hűségessé. Ámen.
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Október 17. Nagy sokaság ment [Jézussal], és ő feléjük fordulva így szólt: „Ha valaki 
hozzám jön, de nem gyűlöli meg apját, anyját, feleségét, gyermekeit, test-
vérét, sőt még a saját lelkét is, nem lehet az én tanítványom. Ha valaki 
nem hordozza a maga keresztjét, és nem jön utánam, az nem lehet az én 
tanítványom. Mert ki az közületek, aki tornyot akar építeni, és nem ül le 
előbb, és nem számítja ki a költséget, hogy telik-e mindenre a befejezésig? 
Nehogy – miután alapot vetett, de nem tudta befejezni – gúnyolni kezdje 
mindenki, aki látja, és ezt mondja: Ez az ember építkezni kezdett, de nem 
tudta befejezni.” ( Lk 14,25–30)

Az ember alig akar hinni a szemének! Jézus és a gyűlölet? Nem csak feltételezi, nem csak 
megengedi, de kifejezetten parancsolja? Máshol ezzel ellentétes felszólításokat olvashatunk 
tőle: Békességet adok nektek! Szeresd felebarátodat, mint magadat! Jót tegyetek azokkal, 
akik gyűlölnek titeket! Itt és most pedig elvárja, hogy tanítványai gyűlölködjenek, s éppen 
a szeretteikkel?

Jézus gondolkozási időt ad azoknak, akik követésére készülnek. Máskor is közölte a várható 
nehézségeket: „…az Emberfiának nincs hová fejét lehajtania.” A fenti kemény mondatok a 
mellette szóló döntésünk előtt megfontolást ajánlanak. Senkit nem akar visszatartani köve-
tésétől, de tudja, amilyen szembetűnő egy be nem fejezett építkezés, olyan a félbe maradt, 
csődöt mondott keresztyén élet.

Jézus követésében számítanunk kell környezetünk ellenszegülésével. Semmiképpen nem 
tette érvénytelenné a „Tiszteld apádat és anyádat!” isteni törvényét. Ám ha a családtagok 
Istennel is szembeszállva el akarnak választani tőle, akkor tudnunk kell, hogy Jézust követő 
életünkben ki az első. Jézus azután persze mindenki másnak „visszaad”. Így senki sem lesz 
körülöttünk vesztes. Ám „aki jobban szereti apját vagy anyját, mint engem, az nem méltó 
hozzám” – mondja ( Mt 10,37).

Jézus követése során másban is azt kell gyűlölnünk, amit magunkban is: az üres fogad-
kozásokat, a szolgálatban való kényelmességet, az ígéretek üres kifogásokkal való megtaga-
dását. Ha Jézust követjük, nem szabad belenyugodnunk félmegoldásokba, félszívvel vagy 
félgőzzel végzett szolgálatba sem. Bizony gyűlölnünk kell a mindent javunkra magyarázás 
átkos „szokását” is. Ez a gyűlölet konkrétan segít a bűn elleni harcunkban. Maga Jézus mutat 
rá „fogyatkozásainkra.” És győzelemre is segíti harcunkat!

Uram!
Áldalak téged követő szeretteimért! Köszönöm, hogy feléd segítettek, hozzád irányítottak, 
értem is imádkoztak. Segíts, hogy a rám bízottaknak meg tudjam mutatni a feléd vezető 
utat. Hallgasd meg minden értük mondott könyörgésemet! Ámen.
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Október 18. Jézus mondta: „Vagy ha az egyik király el akar indulni, hogy harcba bocsát-
kozzék egy másik királlyal, vajon nem ül le előbb, és nem tart-e tanácsot 
arról, hogy szembeszállhat-e tízezer élén azzal, aki húszezerrel jön ellene? 
Különben követséget küld, amikor az még távol van, és megkérdezi a béke-
feltételeket. Így tehát, aki közületek nem mond le minden vagyonáról, nem 
lehet az én tanítványom.” ( Lk 14,31–33)

Az alapigénket megelőző szakaszban ( Lk 14,15–24; lásd október 12–13.) Jézus a mennyei 
vacsorára hívja hallgatóit. A mennyei vacsora ingyenes: „nem lehet megfizetni, vagy ki-
érdemelni; a vendéglátónak sohasem lehet viszonozni. De az, hogy ingyenes, nem azt 
jelenti, hogy olcsó.” (D. Gooding) Nagyon is értékes. S azzal, hogy elfogadjuk Jézusunk 
felénk nyújtott kezéből, előfordulhat, hogy olyasmit, amit addig fontosnak tartottunk, el 
kell engednünk. A Krisztusba vetett hit megvallása karrierünk, a család és a barátok, talán 
még az életünk elveszítésével is járhat. Amikor tehát Jézus a követésére s annak végén az 
üdvösségre hívogat, arra készít fel mindnyájunkat, hogy ezen az ajándékon kívül minden 
mást a második helyre kell tennünk.

Fel kell készülnünk környezetünk már említett ellenséges magatartására. Ha Krisztus 
szenvedett, a szenvedést egyik tanítványa sem kerülheti el. Aki Krisztust követi, sorsközös-
ségben él ővele. Hiszen maga Krisztus szólít fel minket a kereszthordozásra. Erről persze 
sok embernek mindenféle jaj és baj jut az eszébe, s keresztnek tartja a mértéktelen evés-ivás 
miatt szerzett betegségét, a félrenevelt kamasz gyerek komiszságait, a zsörtölődő házastárs 
elviselését is. Luther szerint ez az ördög mesterkedésének az eredménye, aki „előbb-utóbb egy 
fadarabkát talál, s abból ő neked egy keresztet készít, és ahol egy gallyacskát talál, korbácsot 
készít a hátadra.” S ezért aztán a legtöbb ember azt hiszi, az ő szenvedése a legnagyobb kereszt.

A kereszt az, amit Jézusért és másokért hordozunk. Ha valamit elrontottunk, a saját 
bűneink okozta teher nem kereszt. Ám ha önként, szeretetből hozzuk rendbe azt, amit más 
rontott el, ha zokszó és köszönet nélkül cipeljük a másik ember terhét, az kereszt.

Hosszú és nem könnyű útra hívja Jézus az övéit. Az úton el kell fogadnunk Jézus fenn-
hatóságát. Abba pedig beletartozik rajtunk kívül mindenünk. Bocsássuk rendelkezésére. S 
ha ismerjük a mennyei célt, annak mindenek feletti értékét, nem okozhat veszteséget Jézus 
késztetése: mondj le idődről és javadról vagy előnyödről a másikért.

Uram!
Mindenem vagy, Jézusom: bocsánatot kaptam tőled, barátom lettél, s megajándékoztál a 
mennyei üdvösséggel. Hordozol engem s hordozod keresztemet. Ehhez képest én csak a 
rám bízottak kicsiny keresztjét hordozom. Add hozzá erődet! Ámen.
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Október 19. Jézus mondta: „Ha jó a fa, jó a gyümölcse is, ha rossz a fa, rossz a gyümöl-
cse is. Mert gyümölcséről lehet megismerni a fát. Viperák fajzata! Hogyan 
szólhatnátok jót gonosz létetekre? Mert amivel csordultig van a szív, azt 
szólja a száj. A jó ember jó kincséből hoz elő jót, a gonosz ember gonosz 
kincséből hoz elő gonoszt. De mondom nektek, hogy minden haszontalan 
szóról, amelyet kimondanak az emberek, számot fognak adni az ítélet nap-
ján: mert szavaid alapján mentenek fel, és szavaid alapján marasztalnak 
el téged.” ( Mt 12,33–37)

Ahogyan a fát gyümölcséről, az embert szavaiból ismerhetjük meg – állítja Jézus a fenti 
mondatokban. A kertészeti szakember már a fa alakjáról, hajtásairól vagy leveleiről is tudja, 
milyen gyümölcsfával van dolga. Mindenki más pedig a gyümölcsről állapítja meg, alma-, 
körte- vagy barackfa alatt áll. A gyümölcs igazolja a gyümölcsfa „személyazonosságát”. Jézus 
szerint az ember pedig beszédével állít ki hiteles bizonyítványt önmagáról.

Az emberi beszéd önleleplezés. Amikor megszólalunk, kiderül tájékozottságunk és művelt-
ségünk, de érdeklődési körünk és szakmai jártasságunk is. Kiderül, mi van a fejünkben, sőt az 
is, mi lakik a szívünkben. Hiszen szívünk indulataink és akaratunk raktára, sőt kincsestára. 
Beszédünk pedig elárulja, jóságot vagy gonoszságot raktározunk-e. Rosszindulatú és gonosz 
ember nem tud jót előhozni belsejéből, mert „amivel csordultig van a szív, azt szólja a száj”. 
Amikor megszólalunk, a szívünket „fordítjuk ki”, nem tudjuk eltitkolni meggyőződésünket, 
igaz valónkat. Ezért figyelmeztet már az Ószövetség is: „Minden féltve őrzött dolognál jobban 
óvd szívedet, mert onnan indul ki az élet!” ( Péld 4,23)

Embertársainkat egy ideig be tudjuk csapni, ha kedves szavak álarca mögé bújva szerepet 
játszunk. Ám az Úristent, mindnyájunk szívének legnagyobb szakértőjét nem tudjuk megté-
veszteni. Ő a legjobb emberismerő, belénk lát, nemcsak a felesleges és hiábavaló szavainkat 
ítéli meg, de ki sem mondott gondolatainkat is.

Jézus pedig meg akar gyógyítani minket. Ám nem beszédtechnikát tanít, szívünket 
újítja meg. Megbocsátja önzésünket, s ezzel szavainkból is kiűzi az irigységet. Megbocsátja 
az indokolatlan gőgöt, ezzel erőt ad a dicsekedés leküzdésére. Megbocsátja hamisságunkat, 
ezzel elkezdődik bennünk a hazugság elleni harc. S amikor ő lesz szívünk lakója, ő lesz 
szavainknak is Ura!

Uram!
Bocsásd meg minden feleslegesen kimondott szavamat, haszontalan fecsegésemet. Adj erőt, 
hogy megkövessem azokat, akiket szavaimmal megbántottam vagy befeketítettem. Légy 
szívemnek lakója, életem Ura, szavaimnak is Ura! Ámen.
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Október 20. Kapernaumban pedig volt egy királyi tisztviselő, akinek betegen feküdt 
a fia. Amikor meghallotta, hogy Jézus megérkezett Júdeából Galileába, 
elment hozzá, és kérte, hogy jöjjön, és gyógyítsa meg a fiát, mert halálán 
van. Erre Jézus ezt mondta neki: „Ha nem láttok jeleket és csodákat, nem 
hisztek.” A királyi tisztviselő újra kérte őt: „Uram, jöjj, mielőtt meghal a 
gyermekem.” Jézus erre így válaszolt: „Menj el, a te fiad él.” Hitt az ember 
a szónak, amelyet Jézus mondott neki, és elindult. ( Jn 4,46–50)

A második hitágazat első mondata így hangzik: „Hiszek a Jézus Krisztusban, Isten egyszü-
lött Fiában.” A kapernaumi királyi tisztviselő történetének első része ennek a mondatnak 
illusztrációja lehetne.

„Nem lehet hit nélkül élni” – szokták mondani emberek úton-útfélen. „Valamiben vagy 
valakiben mindenki hisz”– teszik hozzá, és sorolják is: „Hit kell az élethez és a hivatáshoz, 
a családalapításhoz és a gyermekvállaláshoz, s főként betegnek a gyógyuláshoz. Hit nélkül 
nem is érdemes kilépni az utcára, de még élni sem!”

Jézus el is utasította azokat, akik hit nélkül közeledtek hozzá. Hit és hit között azonban 
különbség van. A csodaváró hit nem hit. Aki csodát vár Jézustól, tulajdonképpen feltételt szab 
neki. Így tettek a kereszt alatt csúfolódók is: „Szállj le a keresztről, s hiszünk benned!” Ennyi 
„hite” még Heródesnek is volt, aki azt remélte, hogy Jézus majd szeme láttára tesz csodát. S 
nem tett ő csodát „hazájában” sem, pedig a názáretiek is erősen elvárták tőle ( Mt 13,53–58).

A csodavárók – egykor és ma – csak abban az esetben fordulnak Jézushoz, ha már bajban 
vannak. Hasznot akarnak húzni Jézus hatalmából. Magára Jézusra nincs szükségük, csak 
arra, amit kérnek tőle. Ez lehet sok meg nem hallgatott imádságunk magyarázata!

Az igazi hit ennél több. Az igazi hit le tud mondani a csodáról, mert tudja, hogy akkor 
is ő az Úr, ha éppen nem segít.

Jézus észreveszi és erősíti a királyi tisztviselő pislákoló hitét, sőt próbára teszi: „Menj, a 
te fiad él.” Nincs kézrátétel, nem megy el a betegágyhoz. Csak szava hangzik. Az apa pedig 
hazaindul. Hite engedelmesség is, engedelmessége pedig hite próbája. Urunk mindig így 
tesz csodát: „Töltsétek meg a vedreket vízzel.” Megtöltötték. „Most merítsetek és vigyetek 
a násznagynak.” S a kánai menyegzőben a szolgák engedelmes mozdulatai közben változ-
tatta a vizet borrá. „Vedd az ágyadat, s eredj haza!” – mondta Jézus a bénának, s amikor az 
a szavára megmozdult, akkor gyógyította meg.

Uram!
Bocsásd meg, hogy olykor feltételt szabtam neked, s elvártam, hogy mindenképpen segíts 
kérésem szerint. Tudom, hogy feltételt csak te szabhatsz nekem. Légy áldott, hogy hívő 
szívvel csodákat tapasztalhattam közeledben! Ámen.
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Október 21. Még útban volt hazafelé, amikor szembejöttek vele a szolgái a hírrel, hogy a 
gyermeke él. Ekkor megkérdezte tőlük, hány órakor lett jobban. Azt mondták 
neki, hogy tegnap délután egy órakor hagyta el a láz. Megállapította tehát 
az apa, hogy éppen abban az órában, amelyben ezt mondta neki Jézus: „A 
te fiad él.” És hitt ő, valamint egész háza népe. Ezt pedig második jelként 
tette Jézus, miután megérkezett Júdeából Galileába. ( Jn 4,51–54)

A fiáért könyörgő apa bizalommal a szívében indult haza. Hitt abban, hogy Jézus igazat 
mondott neki, amikor biztatással útnak indította. Hite megfelelt az apostoli meghatározá-
soknak is. Pál apostol írta: „…hitben járunk, nem látásban […].” ( 2Kor 5,7) Az apa már csak 
a hazaérkezése után láthatta meggyógyult gyermekét. Addig az ő hite is „a remélt dolgokban 
való bizalom és a nem látható dolgokról való meggyőződés” volt ( Zsid 11,1).

Hazament tehát Jézus helyett Jézus ígéretével. Nem folytatta könyörgését: „Uram, gye-
re! Kész a vacsora számodra, kész a szállás. Vár a családom, s jöveteledet az egész városnak 
beharangoztam. Mint tisztviselő, elveszítem a hitelemet az emberek előtt, ha nem jössz!” 
Nem is kért gyógyító írt, gyógyfüveket vagy varázsigét. Ezek helyett csak Jézus szavát kapta. 
Hite tehát „szófogadás” volt.

Jézus szavának ereje pedig sem akkor, sem ma nincs kötve látható jelenlétéhez. Egy 
későbbi korszak, tehát a ma egyháza nem szegényebb az apostolok nemzedékénél, ha ra-
gaszkodik a földi szemünkkel ma nem látható Jézus szavához.

Azt hirdeti a lelkész: „megbocsátattak bűneid!” Fejünkön a feloldozást nyújtó keze, 
szánkban a falat ostya vagy kenyér és a korty bor. Aki hiszi azt, amit hall, attól Jézus átvet-
te bűnei terhét. Azt olvassa valaki: „Boldogok, akik békét teremtenek, mert ők Isten fiainak 
neveztetnek.” ( Mt 5,9) Biztos lehet abban, ha elindul békét kötni ellenfeleivel, kudarcot is 
vallhat, ki is nevethetik. Ám a váratlan békeajánlat, a békejobb szokatlan nyújtása csodát 
tehet. Panaszkodik a harmadik: nincs felebarátom, aki segítene nekem. Jézus pedig arra 
indít: „Keresd meg, aki rád szorul. Keress magadnak felebarátot!” És csodák csodája: aki 
másnak segít, maga is meggyógyul!

Az apa siet haza, de jönnek szembe a szolgák. Ők a jó hírrel, de a magyarázatot az apa 
viszi. S ott, útközben áldott tapasztalatcsere kezdődik. Összetartoztak a közös aggodalomban, 
összetartoznak a közös hitben és a közös tapasztalatban is. Jézus ereje ledönti a válaszfalakat, 
testvérekké teszi a királyi tisztviselőt és szolgáit.

Uram!
Hinni taníts, kérni taníts. Ahogyan a Gecsemáné-kertben te magad imádkoztál. Könyörögtél, 
de hozzátetted: „ne az én akaratom legyen meg, hanem a tied!” Segíts kimondanom ezt. 
Ámen.
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Október 22. Amikor a tanítványok közelébe értek, nagy sokaságot láttak körülöttük, írás-
tudókat is, akik vitatkoztak velük. Amint meglátták Jézust, az egész sokaság 
nyomban megdöbbent, és eléje futva köszöntötte őt. Ő pedig megkérdezte 
tőlük: „Miről vitatkoztok velük?” A sokaságból így felelt neki valaki: „Mester, 
elhoztam hozzád a fiamat, akiben néma lélek van; és amikor ez megragadja, 
úgy leteperi őt, hogy tajtékzik, fogát csikorgatja, és megmerevedik. Szóltam 
tanítványaidnak, hogy űzzék ki, de nem tudták.” Jézus így válaszolt nekik: 
„Ó, hitetlen nemzedék, meddig leszek még veletek? Meddig szenvedlek még 
titeket? Hozzátok őt elém!” ( Mk 9,14–19)

Kíváncsi szülők sokszor szeretnék látni, mit tesznek gyermekeik, amikor ők nincsenek ott-
hon. Engedelmesen végzik a dolgukat, vagy önfeledten éppen felfordítják a házat? Talán 
jobb, ha nem látják!

Mit tesznek Jézus tanítványai, amikor Mesterük testileg nincs velük? Ilyen esetről tudó-
sítanak a fenti mondatok: Jézus három tanítvánnyal örömben és ünneplésben fent van a 
„megdicsőülés hegyén” (lásd január 26.), lenn a völgyben pedig egy agyongyötört fiú mellett 
tehetetlenül áll a többi tanítvány. (A Deák-téri templomunk oltárképén együtt láthatjuk ezt 
a két egymáshoz tartozó történetet.)

Fenti igénk – akár akarjuk, akár nem – Isten népének, Krisztus követőinek helyzetét 
példázza a feltámadott Jézus mennybemenetele óta. Mesterünk testileg nincs jelen közöt-
tünk. Mi pedig, az övéi rendszerint nem állunk hivatásunk magaslatán. Hitünkről inkább 
vitatkozunk, semmint gyakoroljuk. Jézus tekintélye helyett emberi nagyságok előtt hajbóko-
lunk. Szavaink és tetteink nincsenek egyensúlyban. Mindent – tehát a másokért elmondott 
imádságot, a Krisztusról szóló bizonyságtételt is – kényelmesen ráhagytuk a papokra, s így 
rászolgálva Jézus szemrehányására mi is „hitetlen nemzedékké” lettünk. Ígéreteinket nem 
teljesítjük, tehetetlenül és tanácstalanul nézzük, hogy:

[…] a Gonosznak nagy hatalma van,
És nekünk nincs erőnk, csodánk, jelünk,
mert Jézus nincs itt! Jézus nincs velünk!
Jézus, Jézus! Szállj alá és segíts!
Tanítványok vannak a hegyen is,
de minket is szánj meg a hegy alatt!
Nekünk is mutasd meg hatalmadat!
Csődünk, szégyenünk Teérted kiált!
Várunk a mélyben mint Isten Fiát.
Várjuk erődet és győzelmedet!
(Túrmezei Erzsébet: Egy oltárkép előtt)

Uram!
Így könyörülj rajtunk, rajtam is! Ámen.

Zaszkaliczky Pal Ahitatos.indd   328Zaszkaliczky Pal Ahitatos.indd   328 2012.11.28.   11:27:222012.11.28.   11:27:22



329

Október 23. Odavitték hozzá, és amikor meglátta őt a lélek, azonnal megrázta a fiút, 
úgyhogy az a földre esve fetrengett és tajtékzott. Jézus megkérdezte a fiú apjá-
tól: „Mennyi ideje, hogy ő így van?” Mire ő ezt válaszolta: „Gyermekkora óta. 
Sokszor vetette tűzbe is, meg vízbe is, hogy elpusztítsa, de ha valamit lehet 
tenned, szánj meg minket, és segíts rajtunk!” Jézus ezt mondta neki: „Ha 
lehet valamit tennem? – Minden lehetséges annak, aki hisz.” Erre azonnal 
felkiáltott a gyermek apja, és így szólt: „Hiszek, segíts a hitetlenségemen!” 
( Mk 9,20–24)

A fenti mondatokból kibomlik előttünk egy apa és – Lukács evangéliuma szerint – egyetlen fia 
keserves helyzete. Az apa reményei fiával kapcsolatban nem teljesültek, a fiú beteg, öröme alig 
van benne, fájdalma és feladata annál több. A démoni megszállottság miatt a fiú görcsösen 
rángatózik, kicsavart végtagokkal és eltorzított tekintettel fekszik a földön, a szája tajtékzik. 
Állandóan őrizni kell, hiszen öntudatlanul okoz önmagának bajt; hol volt még akkor az 
epilepsziások vastag gumiból készült bukósisakja és rugalmas anyaggal tapétázott szobája!

Az apa fájdalmát növelte az is, hogy a tanítványok nem tudtak segíteni gyermekén. 
Jézus felháborodása mögött pedig az állt, hogy népét, az Isten népét ilyen segítség nélküli 
kiszolgáltatottságban kell látnia. Az apa szomorúsága őt a mennyei Atya szomorúságára és 
szenvedésére emlékeztette, akinek át kellett élnie, hogy népe elhagyta őt, és a démoni erők 
hatalma alá került. Mindez pedig annak eredménye, hogy elveszítették benne való hitüket, 
iránta való szeretetüket, és nem engedelmeskedtek neki, az Atyának. Jézus számára pedig 
szinte tűrhetetlen szenvedést jelentett, hogy ilyen hitetlen és elfajult fiak között maradjon, 
ezért kérdezte: meddig leszek még veletek, és meddig tűrlek titeket?

Az apa Jézushoz fordul. Szerényen, a megszorult ember alázatával kéri, egyelőre hit nél-
kül. Amikor azonban Jézus meghatározza az igazi hit, a teljes bizalom erejét, reménységét, 
felejthetetlen pontossággal fejezi ki magát: „Hiszek, segíts a hitetlenségemen!” Egyszerre 
hisz tehát, s ugyanakkor könyörög is hitért. Jézus hatalmába kapaszkodik, ám érzi, hogy 
kezének ereje nem elég. Semminek látja magát, de harcol és küzd imája meghallgatásáért. 
Ahogy énekeljük is:

Már erőm esdeni és kérni sincsen.
Megriadt őz lehet ily hangtalan.
Ám ha egy sóhajtás még vár, keres téged,
Azzal köss, Jézusom, új szövetséget!

Uram!

Támogasd halk imám most is az égben!
Ígérted, szószólóm, védőm leszel! (EÉ 374,3.2)

Ámen.
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Október 24. Amikor meglátta Jézus, hogy összefut a sokaság, ráparancsolt a tisztátalan 
lélekre ezt mondva neki: „Te néma és süket lélek, megparancsolom neked: 
menj ki belőle, és ne menj bele többé!” Erre az felkiáltott, erősen megrázta 
őt, és kiment belőle. A gyermek olyan lett, mint a halott, úgyhogy sokan azt 
mondták: vége van. Jézus azonban kezét megragadva magához térítette, és 
az felkelt. Amikor azután Jézus bement egy házba, tanítványai megkérdez-
ték tőle maguk között: „Mi miért nem tudtuk kiűzni?” Ő pedig ezt mondta 
nekik: „Ez a fajta semmivel sem űzheti ki, csak imádsággal.” ( Mk 9,25–29)

Amikor Jézus visszaérkezett a hegyről, nem gyógyította meg azonnal a beteg fiút. Párbeszédbe 
kezdett az apjával. Késlekedett, mert véleménye szerint a hit fontosabb kérdése az embernek, 
mint a betegség vagy a halál. Biztosította az apát a hit erejéről, érzékeltette, hogy „a hit Isten 
hatalmának jele az ember életében, Isten aktivitása bennünk és általunk. Azért olyan nagy és 
hatalmas dolog a hit, mert Isten hatalmába kapaszkodik, s abban részesedik.” (Dóka Zoltán)

Ugyanakkor az is kiderült, hogy a „hitetlen nemzedékben” éppen Jézus az, aki ebben a 
szomorú helyzetben tehet valamit. „Egyedül ő az, aki hisz. Isteni hatalmának ez a forrása. 
Személye páratlanságának ez a titka: csak ő az, aki hisz… Jézus nélkül az ember képtelen 
valóban hinni Istenben!” (Dóka)

Ezek után cselekedett Jézus. Ráparancsolt a démonra, aki utolsó rohamával még megkí-
nozta a fiút, majd elhagyta. S bár a sokaság egy darabig még nem érzékelte Jézus győzelmét, 
ő magához térítette a meggyógyítottat, és visszaadta az apjának.

Fontos a tanítványok kérdése. Jézustól akarják megtudni, ők miért nem tudták talpra 
állítani a beteget. A válasz az imádságra hívja fel az akkori és a mai tanítványok figyelmét. Az 
imádság a hit alapmagatartása. Annak bevallása, hogy elfordulunk önmagunktól, és egészen 
az Isten felé fordulunk, mert sok kudarcunk és tehetetlenségünk után mindent tőle várunk.

Sokszor érezzük tehetetlennek magunkat az emberi bűn és az istenellenes hatalom 
nyomaival találkozva ebben a világban. Ugyancsak sokszor döbbenünk meg saját nyomo-
rúságainkat ismerve. Jól tesszük, ha hívő imádságban borulunk le Urunk színe elé bevallva 
szegénységünket és erőtlenségünket:

Jövök semmit sem hozva,
Keresztedbe fogózva,
Meztelen, hogy felruházz,
Árván, bízva, hogy megszánsz […].
(Énekem az Úr 2,3)

Uram!
Bevallom neked, amit úgyis tudsz rólam. Semmim sincs, sem adni, de már kérni sem tudok. 
Töltsd meg üres szívemet tartalommal. Szereteteddel. Önmagaddal. Ámen.
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Október 25. Jézus mondta: „Ha vétkezik atyádfia, menj el hozzá, intsd meg négyszem-
közt: ha hallgat rád, megnyerted atyádfiát. Ha pedig nem hallgat rád, végy 
magad mellé még egy vagy két embert, hogy két vagy három tanú szava 
erősítsen meg minden vallomást. Ha nem hallgat rájuk, mondd meg a 
gyülekezetnek. Ha pedig a gyülekezetre sem hallgat, tekintsd olyannak, 
mint a pogányt vagy a vámszedőt.” ( Mt 18,15–17)

Jézus példát mutatott arra tanítványainak, hogyan kell együtt tartani nyáját. Ő mint a jó 
Pásztor utánament az eltévedt századik báránynak, megkereste, és örömmel hazavitte ( Jn 
10,1–21). Ebben az igében pedig mai nyája, azaz gyülekezete számára is ad útbaigazítást, 
mit tegyenek bűnbeesett tagjaikkal. Lássunk tisztán! Nem azt mondja, „legyetek a világ 
erkölcsének csőszei”. Hanem azt: „Vigyázzatok a nyájamhoz tartozókra, közülük senki ne 
vesszen el vétke miatt!”

Van az intésnek ószövetségi gyökere is. A mózesi törvényben olvasható: „Fedd meg bát-
ran honfitársadat, hogy ne légy részes a vétkében.” ( 3Móz 19,17) Ez a mondat még kibúvót 
sem ad az intés teljesítése alól! A nem teljesítést még bünteti is. Jézus pedig az intés pontos 
sorrendjét is felállítja: először négyszemközt, azután többszemközt, majd a gyülekezet 
nyilvánossága előtt történjék.

Nem könnyű, hanem kellemetlen és kínos feladat inteni a vétkest, hiszen általában 
nem szeretünk más dolgába avatkozni. Mégis vállalnunk kell a nehezebb utat, mert a bűn 
takargatása cinkosság és egyetértés. Bizony felelős a gyülekezet egyik tagja a másikért.

Könnyebb valakiről a háta mögött beszélni a jól értesültség és a magasabbrendűség 
tudatában, akár hangoztatva is megvetésünket, mint segítő szándékkal az Isten színe előtti 
csendben kettesben beszélgetni vele. Mégis erre biztat Urunk.

Nátán próféta szolgálata ez, aki szelíd határozottsággal Isten nevében Dávid királyt 
késztette bűnvallásra. A Szentlélek szolgálata ez, aki – Jézus ígérete szerint – „leleplezi a 
világ előtt, hogy mi a bűn, mi az igazság és mi az ítélet” ( Jn 16,8). Ugyanakkor a feltámadt 
és megdicsőült Krisztusé, aki így szól: „Akit én szeretek, megfeddem és megfenyítem: igyekezz 
tehát, és térj meg!” ( Jel 3,19) Nekik segít, nevükben végzi az intést az az „atyafi”, aki „sze-
líd lélekkel” megpróbálja „helyreigazítani” a tetten ért bűnöst ( Gal 6,1). Erejüket érezheti 
abban, hogy le tudja győzni félelmét. Még a jó Pásztor öröme is az övé lesz, ha küldetése 
eredményesnek bizonyul.

Uram!
Tudom, hogy az intésre szoruló testvérem bűneit és a magamét egyaránt te hordozod. Krisz-
tusom, ajándékozz meg lelkületeddel, szelídségeddel, hogy ha szükséges, szólni tudjak az 
igazságról, de mindent eltörlő kegyelmedről is. Ámen.
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Október 26. Jézus mondta: „Ha vétkezik atyádfia, menj el hozzá, intsd meg négyszem-
közt: ha hallgat rád, megnyerted atyádfiát. Ha pedig nem hallgat rád, végy 
magad mellé még egy vagy két embert, hogy két vagy három tanú szava 
erősítsen meg minden vallomást. Ha nem hallgat rájuk, mondd meg a 
gyülekezetnek. Ha pedig a gyülekezetre sem hallgat, tekintsd olyannak, 
mint a pogányt vagy a vámszedőt.” ( Mt 18,15–17)

Sokan, mai „keresztyén farizeusok” hamar kimondják ellentmondást nem tűrő véleményü-
ket: „hadd hulljon a férgese! Ezen az emberen már maga az Isten sem tud segíteni!” Nem 
tudjuk, honnan veszik a bátorságot ítéletük kimondásához!

Igaz, könnyebb követ dobni az eltévedtre, mint elviselni őt, s megbocsátani neki. Pedig 
Jézus az eredményesen megintett számára még bűnbocsánatot is tartogat. Arra biztat: „Ha 
vétkezik ellened atyádfia, figyelmeztesd, és ha megbánja, bocsáss meg neki!” ( Lk 17,3)

Pedig mások – ellenünk elkövetett – vétkét megbocsátani gyönyörűség. Aki így tesz, meg-
tapasztalhatja, milyen örömet szerez Istennek vétkeink megbocsátása! A megintett atyánkfia 
bocsánatunkból éppen azt szűrheti le, amit Isten előtt mi is számtalanszor átéltünk: Urunk nem 
ránk haragszik, hanem bűneinkre! S akit így „sikerült” megnyernünk, az Istennek nyertük meg!

Azért sorol fel Jézus három lépést, három „fórumot”, mert azt akarja, hogy mai gyüleke-
zeteinek egyetlen célja legyen. Tevékenyen és türelmesen várakozzék arra, hogy a vétkező 
hallgasson az intő szóra, és együtt örülhessen vele hazaérkezésén.

Sajnos, elfordulhat, hogy egyik próbálkozás sem segített. Akkor olyannak kell tekinte-
nünk, mint a pogányt vagy a vámszedőt. Ez semmiképpen sem megbélyegzés. Kettőt jelent. 
Egyfelől: aki mind a három esetben ragaszkodik nyilvánvaló vétkéhez, saját magát zárta ki a 
gyülekezetből, mint ahogyan sem a pogány, sem a vámszedő nem tagja Krisztus népének. A 
pogány egyébként maga akar mértéke lenni minden igazságnak, a vámszedő pedig amúgy 
sem ad semmit a tisztességre. Másfelől: a gyülekezetből való kizárás nem az utolsó szó. A 
bűnbánattal történő visszatérés bármikor lehetséges. S amikor már az emberi lehetőségek 
elfogytak, az Isten lehetősége megmarad.

Jézus mai gyülekezete Istentől támogatott (harci) közösség a bűn és a gonoszság erői 
ellen. Bizonyára messze vagyunk ettől. Imádkozzunk azért, hogy így legyen, és intsük meg 
a vétkezőt! Így énekeljük:

Egyikünk ha roskad, Más terhét véve fel,
Emelje a másik, Az erős a gyengét
Tegyen érte mindent, Szolgálja készséggel! (EÉ 444,4)
Mi üdvére válik! 

Uram!
Segíts nekem, hogy így segíthessek másnak! Ámen.
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Október 27. Akkor Péter odament hozzá, és ezt kérdezte tőle: „Uram, hányszor vétkezhet 
ellenem az én atyámfia úgy, hogy én megbocsássak neki? Még hétszer is?” 
Jézus így válaszolt: „Nem azt mondom neked, hogy hétszer, hanem még 
hetvenszer hétszer is. Ezért hasonló a mennyek országa egy királyhoz, aki 
számadást akart tartani szolgáival. Amikor hozzákezdett, vittek eléje egy 
szolgát, aki tízezer talentummal volt adósa. Mivel nem volt miből fizetnie, 
megparancsolta az úr, hogy adják el őt és feleségét, gyermekeit és mindenét, 
amije van, és fizessen. A szolga erre leborult előtte, és így esedezett: Légy 
türelemmel hozzám, és mindent megfizetek neked. Az úr pedig megszánta 
a szolgát, elbocsátotta, és elengedte az adósságát.” ( Mt 18,21–27)

Családtagok között gyorsan támadnak feszültségek. Néhány vádaskodó szót szól az egyik, a 
másik válasza már keményebbre sikerül. S máris kialakul a veszekedés. Testvérek és rokonok 
haragja következik – talán hosszú időre. Elmúlnak hónapok, évek, s már nem is tudják, min 
vesztek össze. Pedig a haraghoz ok kell.

Ok kell a kibéküléshez is. S az előbbinél sokkal nyomósabb ok, a családban például egy 
újszülött érkezése. Kiderülhet, éppen a keresztszülőnek kiválasztottat kell megbékíteni. 
Máskor a nagymama koporsója mellé kell minden családtagnak odaállnia, s az is csak egy 
közös nagy kiengesztelődés után képzelhető el. Ezt pedig nem könnyű elkezdeni! S még 
nehezebb eldönteni, ki kezdje el a kibékülést.

A Péter kérdésére adott jézusi válaszból kiderül: minden kibékülésnek, családi fegyver-
letételnek megvan az oka: a könyörülő Úristen minden adósságunkat elengedte. Azaz: a 
bűneinket megbocsátotta. Ez – a minden oknál nagyobb – ok elég arra, hogy mi is belső 
kényszertől hajtva ki tudjunk békülni egymással!

A példázatban szereplő szolga egyszerűen nem tudja, mekkora ajándékot kapott urától, 
amikor az elengedte tartozását. A tízezer talentum hat-hétszázmillió forint, Heródes király 
tízéves jövedelme lehetett abban az időben. Talán nem is kölcsön volt, hanem egy vállalkozás 
bérleti díja. Mindenesetre a szolga csődöt jelentett, fizetni nem tudott. Családjával együtt 
ezért örökös rabszolgaság fenyegette, amikor váratlanul megszánta őt ura, és elengedte 
tartozását.

Így tesz velünk az Isten, nem szab ki büntetést, nem vár el jóvátételt, s az elengedett 
adósságunknak nincs felső határa: „Naponta minden bűnt bőséggel megbocsát.” Ez legyen 
a legfontosabb okunk arra, hogy bármelyikünk nem hétszer, de hetvenszer hétszer is készen 
legyen megbocsátani. Vagyis mindig!

Uram!
Szoktass le arról, hogy dicsekedve számláljam, hányszor bocsátottam meg testvéremnek 
vagy munkatársamnak. Te sem számolod, mennyi tartozásomat engedted el. Hála legyen 
érte! Ámen.
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Október 28. „Amikor azonban eltávozott az a szolga, összetalálkozott egyik szolgatársá-
val, aki száz dénárral tartozott neki. Megragadta, fojtogatni kezdte, és ezt 
mondta neki: Fizesd meg, amivel tartozol! Szolgatársa ekkor leborult előtte, 
és így kérlelte: Légy türelemmel hozzám, és mindent megfizetek neked. De 
az nem engedett, hanem elmenve, börtönbe vettette őt, amíg meg nem fizeti 
tartozását.” ( Mt 18,28–30)

Az urától eltávozó szolga nem gondolta végig, mi történt vele. Adósság nélkül újra kezdheti 
életét, nem lebeg többé felette és övéi felett a rabszolgasors réme. Azt gondolhatnánk, hogy 
kitörő örömmel újságolta szolgatársainak ura jóságát.

Nem így történt. Összetalálkozott egy szolgatársával, aki tartozott neki. Mindössze száz 
dénárral, ez egy napszám ára volt. Az elengedett tízezer talentumhoz képest bagatell ösz-
szeg, egy „gyufaskatulya” ára. Azzal össze sem hasonlítható. Elképzelhető lett volna, hogy 
örömében nagyvonalúan azt mondja adósának: „Most jövök urunktól, jó napom van, mert 
elengedte tartozásomat! Felejtsük el azt, amivel adósom vagy. Te sem tartozol!”

Sajnos nem így történt! Szolgatársa hasztalan könyörgött, hiába bizonygatta, hogy min-
dent megfizet. Megragadta őt, fojtogatta, sőt börtönbe vetette. Nem tágított, amíg pénzét 
vissza nem kapta.

Így teszünk mi is, amikor elfogadjuk Isten ingyen kegyelmét, ám azt nem adjuk tovább. 
Kioktatjuk az ellenünk vétőket, s nem engedünk. Haragszunk, sőt meg is magyarázzuk, 
hogy erre jogunk van. Fennen hirdetjük, mekkorát vétkezett ellenünk a másik. Ismerjük, 
talán meg is tapsoljuk nagyjaink tanácsait, például Dante verssorát: 

Ha bölcs, hát könnyen megbocsát az ember,
S ez felér egy harci győzelemmel!

A megbocsátás valóban győzelem, jogosnak hitt haragunk, megsértett önérzetünk, ön-
magunk feletti győzelem. Ezért nem is könnyű. De hát Istennek sem könnyű megbocsátania 
tengernyi vétkünket, megannyi mulasztásunkat, tékozló útjainkat, vállvonogató magatartá-
sunkat. Hogyan lett volna könnyű, egyetlen Fia feláldozásába került. Mégis megtette, ingyen, 
kegyelemből, a Krisztusért megbocsátott. Tőle kapott bocsánatunk akkor lesz a mienk, amikor 
lemondunk bosszúról, a másik kioktatásáról, a magunk szerepének folytonos tisztázásáról, 
s ezek helyett mi is megbocsátunk családtagnak és felebarátnak egyaránt.

Uram!
Sokszor kezdhettem elölről mindent, mert te megbocsátottál nekem. Segíts a tőled kapott 
bocsánat erejével és örömével ugyanígy tennem társammal, a másik emberrel! Segíts el-
felejtenem a bántást és a sérelmeket! Segíts örülnöm annak, hogy a megbocsátás nyomán 
együtt tudunk újat kezdeni! Ámen.
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Október 29. „Amikor szolgatársai látták, hogy mi történt, nagyon felháborodtak. Elmen-
tek és jelentették uruknak mindazt, ami történt. Akkor magához hívatta 
őt ura, és így szólt hozzá: Gonosz szolga, elengedtem minden tartozásodat, 
mivel könyörögtél nekem. Nem kellett volna-e neked is megkönyörülnöd 
szolgatársadon, amint én is megkönyörültem rajtad? Ekkor haragra lob-
bant ura, és átadta őt a hóhéroknak, amíg meg nem fizeti neki az egész 
tartozást. Így tesz majd az én mennyei Atyám is veletek, ha szívetekből meg 
nem bocsátotok, mindenki az ő atyjafiának.” ( Mt 18,31–35)

A példázatban szereplő történetet többször eljátszottuk hittanos gyerekekkel. Az egyik szíve-
sen vállalta az úr szerepét, a másik volt az adós szolga. Neki a fojtogatást, a börtönbüntetés 
kiszabását nem is kellett elmagyarázni. Voltak foglárok is, akik diadalmasan vitték a második 
szolgát a börtönbe. Egy alkalommal azt javasoltam: „Most játsszátok el másként!” Nem 
értették. „Úgy, hogy nemcsak az úr, de az első szolga is elengedi az adósságot.” „Hát akkor 
már nincs a történetben semmi érdekes!” – ment el a kedvük a színjátszástól.

Nemcsak ez a példázat, de számos neves színpadi dráma sem lenne érdekes többé, ha 
„befejeződne a felénél”, ha a megsértett nem ütne vissza, az igazságtalanul elítélt nem 
forralna bosszút. A történet mindig azzal „kezdődik”, hogy valaki visszaüt, s ha nem ütne 
vissza, ha megbocsátana, a színpadi szerzők elveszítenék kenyerüket. Nem tudnák folytatni, 
mert „boldog népeknek nincs történetük”.

Jézus példázata folytatódik, elsősorban a szolga számára. A történteket haragra gerjedt 
szolgatársak jelentették uruknak. Ezen ne csodálkozzunk! Kívülállók számára éppen az a 
felháborító, ha mi, Krisztust követők szépen tudunk beszélni a szeretetről, csak éppen nem 
gyakoroljuk, ha a megbocsátásról prédikálunk, s ugyanakkor gyűlölködünk. Magától érte-
tődő, hogy az átlagnál magasabb rendű erkölcsiséget hirdető életét bárki Krisztus mércéje 
szerint kéri számon.

Az úr haragja most már csillapíthatatlan. Gonosznak nevezi kérlelhetetlen szolgáját, 
feltett kérdésére már nem is vár választ. A szolgát most már visszavonhatatlanul oda küldi, 
ahová az küldte társát. Ott kell maradnia, amíg minden tartozását vissza nem fizeti.

Ám miből tudnánk fizetni akár csak néhány részletet is adósságunkból? Kifizethető-e 
az életünk az élet Urának? Kifizethető-e az élet hosszú során át kapott szeretet annak, aki 
maga a Szeretet? Kifizethető-e tengernyi bűnünk terhe annak, aki életét adta értünk? Nem, 
semmiképpen sem! Isten adósainak „börtönét” csak az kerülheti el, aki az Isten kegyelmét 
feltétel nélküli megbocsátással adja tovább.

Uram!
Napról napra átélhettem a tőled kapott bűnbocsánat örömét. Segíts megtapasztalnom a 
megbocsátás örömét is. Ámen.
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Október 30. Azután így szólt [Jézus] tanítványaihoz: „Lehetetlen, hogy botránkozások ne 
essenek; de jaj annak, aki által esnek. Jobb annak, ha malomkövet kötnek 
a nyakába, és a tengerbe vetik, mintsem egyet is megbotránkoztasson a 
kicsinyek közül. Vigyázzatok magatokra!” ( Lk 17,1–3)

Gyermek- és ifjúságvédelmi szakember előadása elején tette fel a kérdést: „Kitől kell meg-
védenünk a gyermekeket?” S a válasz: „Önmaguktól, a családjuktól és az iskolától. Önma-
guktól, mert nem ismerik még az életet s a rájuk leselkedő veszélyeket. Családjuk felelőtlen 
tagjaitól, akik önpusztító életükkel rossz példát mutatnak nekik. S a kellően fel nem készült 
és kötelességszegő nevelőktől.”

Jézus számos esetben mutatta meg, mennyire fontosak számára a gyermekek. Nem értett 
egyet a tanítványokkal, amikor azok el akarták küldeni a gyermekekkel közelítő édesanyákat. 
Máskor gyermeket állított példaképül felnőtt tanítványai elé. Itt pedig igazi gyermekvéde-
lemmel őrzi kicsinyeit a megbotránkoztatóktól.

Számtalan gyülekezettől távol élő „keresztyén” azzal igazolja hűtlenségét, hogy eseteket 
sorol fel, ki és hogyan tántorította el őt az egyháztól s magától Krisztustól. Igazolása az Úr 
előtt bizonyára nem elégséges. Mégis szomorú, hogy papi botlások, elöljárók vétségei vagy 
a szülők kétszínűsége okai voltak Istentől való eltántorodásának.

Jézus óriási bűnnek tartja a megbotránkoztatást. Malomkővel a nyakban a tenger mélyére 
kerülni nem leányálom. Van-e esélye a túlélésnek? S van-e elegendő malomkő?

Megbotránkozik az a gyermek, aki szülőtől vagy más felnőttől hall Jézusról, de észreveszi, 
hogy a szavak mögött nincs fedezet. A felnőtt nem hiszi azt, amit neki mondott. Megbot-
ránkozott az a kamasz, aki a konfirmációi órára azzal érkezett: „Apám megmondta, nem kell 
komolyan venni azt, amit itt hallok!” Egyházi célra gyűjtött hittanost küldtek el az egyik 
háztól, mondván, mi már eleget adtunk! Csodálkozott is a kisleány: „Hogyan lehet eleget 
adni az Istennek, akitől kérjük és kapjuk a mindennapi kenyeret?”

Tudják-e a botránkoztatók, hogy példájuk bűnre és hűtlenségre csábítja a Krisztus kicsi-
nyeit? S megöli a gyermekekben azt, amit maga az Isten oltott beléjük. A rossz példa mindig 
ragadósabb, mint a jó! S hol vannak, elegen vannak-e a hűséges keresztyének, szülők és 
lelkészek, akik ellensúlyozni tudnák a megbotránkoztatók vétkét?

Uram!
Jobban tudod nálam, botránkoztattam-e kicsinyeidet, gyermekeimet és tanítványaimat, vagy 
sem. Bocsásd meg, ha csak egynek is okoztam be nem gyógyuló sebet, keserves csalódást. 
Áldd meg azokat, akik jó példát mutatnak, sebeket gyógyítanak. Ámen.
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Október 31. Amikor [Jézus] meglátta a sokaságot, felment a hegyre, és miután leült, 
odamentek hozzá tanítványai. Ő pedig megszólalt, és így tanította őket: 
„Boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyek országa.” ( Mt 5,1–3)

Kicsoda a boldog ember? A materialista válasz szerint az, aki jóllakásig tud enni és inni. 
Petőfi verse említi a meleg otthont is: 

Most minden kis kunyhó egy tündérpalota,
Ha van honnan rakni a kandallóra fát […].
(A téli esték)

A művelt ember szellemi igényeinek kielégítését is ide sorolja.
Az idealista felfogást kissé ironizálva Karácsony Sándor így jellemzi: A boldogság „meg-

foghatatlan és kifejezhetetlen […] ködből, holdsugárból, illatárból és meséből összevont izé 
[…].” Az ember csak töri magát utána, soha el nem éri, s talán egyszer visszatekintve állapítja 
meg: élete során „voltak olyan pillanatok, amikor a kék madár majdnem a kezemben volt”.

Természetesen Jézus nem materialista, nem is idealista. Jézus realista. S most – talán 
meghökkentő módon – azt mondja a Hegyi beszéd első részében: boldogok a lelki szegények.

A lelki szegénység – Krisztusra szorultság. Azok, akiknek mind a hús-vér tenyerük, mind 
a lelki-szellemi tenyerük üres. Ülnek az Isten terített asztalánál, s számtalanszor megtapasz-
talták, hogy ott még a morzsák is sokfelé oszthatók. Mindig jóllakottan állnak fel, s boldo-
gan éneklik: „Amim csak van, mindenem, tetőled van, Istenem.” Valamennyien Lázárok, 
a nevük azt jelenti: „Isten, segíts!”

A lelki szegénység – lelki gyermekség. Nem önmagukkal dicsekszenek, nem is eredmé-
nyeikkel. Azzal dicsekszenek, amit ajándékba kaptak. Ismerik korlátaikat, beismerik mulasz-
tásaikat. Azok a lelki gyermekek, „akik nincsenek betelve önmagukkal, akik nem tudnak 
erényeik nagyságáról s töméntelen érdemükről. […] Ők a koldusok, akik tudják magukról, 
hogy azok.” (Scholz László)

A lelki szegénység – szent „együgyűség”. Ez semmiképpen nem jelent gyenge értelmi 
képességet, jámbor gyámoltalanságot. A szent együgyűnek egyetlen ügye van – az ajándékba 
kapott üdvösség elnyerése és őrzése. Az üdvösséget azért igyekeznek megragadni, mert – Pál 
apostolhoz hasonlóan – megragadta őket a Krisztus. Ők is el akarják felejteni mindazt, ami 
mögöttük van, s nekifeszülve futnak egyenesen a cél felé ( Fil 3,12–14). S így, akik egész 
életükben megajándékozottak voltak, az út végén ajándékba kapják az üdvösséget is. Hit 
által, ingyen, kegyelemből a Krisztus Jézusért.

Uram!
Lutherral együtt vallom: „Koldusok vagyunk, s ez az igazság!” Üres tenyeremmel várom 
ajándékaidat, üres szívembe pedig téged-magadat. Légy szívem lakója, légy szívem Királya! 
Ámen.
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November 1. Jézus mondta: „Arról pedig, hogy feltámadnak a halottak, vajon nem ol-
vastátok Mózes könyvében, hogy mit mondott neki Isten a csipkebokornál: 
Én vagyok Ábrahám Istene és Izsák Istene és Jákób Istene? Az Isten nem a 
holtak Istene, hanem az élőké. Ti tehát nagyon tévelyegtek.” ( Mk 12,26–27)

Jézus a feltámadást tagadó szadduceusokkal vitázik, akik egy csapdát rejtő kérdéssel akartak 
felette diadalt aratni. Urunk a fenti mondatokkal zárta a vitát: ha a partnerek régi szemlélete 
szerint Isten nem a halottak, hanem az élők Istene, akkor a felsorolt ősatyáknak is élniük 
kell, mert az Írás Istent az ő Istenüknek nevezi. „Ha pedig élnek, […] akkor fel is kellett ne-
kik támadniuk, hiszen meghaltak.” E mögött az írásmagyarázat mögött „egyszerű és mély 
teológiai gondolat áll: Isten és az ember kapcsolatának nem vethet véget a halál, mert Isten 
nagyobb a halálnál.” (Dóka Zoltán)

Természetesen Urunk megkülönbözteti egymástól az élőket és a halottakat. Nem prédikál 
a halottaknak, csak az élőknek! Arról is ő rendelkezett, hogy földi életünk végleges határa 
a halál, s utána már nincs lehetőségünk hívását meghallani, bűneinkre bocsánatot kérni, 
azaz megtérni. Szentlelke által figyelmezteti is az élőket: „Ma, ha az ő szavát halljátok, ne 
keményítsétek meg a szíveteket […].” ( Zsid 3,7–8)

Ezekben a napokban a temetőket járjuk, előrement szeretteinkre emlékezünk. Megkö-
szönjük őket Istennek, s mindazt, amit rajtuk keresztül kaptunk tőle. A nagyszülők óvó-védő 
szorgoskodását, értünk elmondott imádságait. Szüleink példaadását, Istenre mutató életüket. 
Azt, hogy nemcsak mondókákra, de imádkozni is megtanítottak. Azt, hogy nemcsak meg-
mutatták a templomhoz-gyülekezethez vezető utat, de maguk is azon jártak.

Az is lehet, hogy a temetőben nyomaszt a halál közelsége, „a nagy kaszás” mindenkit 
elragadó hatalma. Ugyanakkor bizonytalanok is vagyunk az elköltözöttek örökkévaló sorsa 
felől. Bele tudott-e kapaszkodni még életében mindegyikük Jézusunk irgalmába, vagy sem? 
Erre itt e földön nem kapunk végleges választ, bármennyit imádkozunk is értük.

Tépelődéseink és emlékezésünk közben a fenti ige adjon vigasztalást! Isten nagyobb a 
halálnál. Isten és az előrement szeretteink kapcsolatának nem vetett véget a halál. S halá-
lukban csupán az történt, hogy Urunk áttette őket egyik kezéből a másikba. Nem pusztultak 
el, nem semmisültek meg, ott vannak az Isten emlékezetében, az élet és az örök élet közötti 
„ablaktalan átjárószobában”. Még egyikükről sem mondta ki a végső szót, nem mondott le 
róluk. Ha imádkozunk értük, „mindössze” ennyit mondhatunk:

Uram!
Ha szeretteim színed elé állnak, ítéletedben ne feledkezz meg arról: Jézus értük is meghalt 
a Golgotán! Ámen.
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November 2. Jézus mondta: „Ne nyugtalankodjék a ti szívetek: higgyetek Istenben, és 
higgyetek énbennem. Az én Atyám házában sok hajlék van; ha nem így 
volna, vajon mondtam volna-e nektek, hogy elmegyek helyet készíteni a 
számotokra? És ha majd elmentem, és helyet készítettem nektek, ismét 
eljövök, és magam mellé veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ott legyetek 
ti is.” ( Jn 14,1–3)

Járjuk a temetőket. Ahogyan karácsony áldott ünnepén elsősorban az élő szeretteink jut-
nak az eszünkbe, a távolba szakadtak, a már szinte elfelejtettek is, a halottak napján a sírok 
gondozásával halottainkra emlékezünk. Felvillannak régi emlékeink, elhunyt kedveseink 
mozdulatai, szokásai, sokszor ismételt mondatok vagy éppen olyan események, melyek-
nek nem kellett volna megtörténniük. Nem teljesített ígéreteink, kisebb vagy nagyobb 
mulasztásaink, egy-egy meggondolatlan kijelentésünk. Helyzetek, melyeket már soha nem 
tudunk tisztázni, vétkek, melyekért már nem tudunk bocsánatot kérni. Bizony, a temetők 
figyelmeztetnek. Leginkább arra, hogy nemcsak mások, de a mi életünk ideje is lejár. Éppen 
ezért fel kell készülnünk a halálra, „romokat” nem hagyhatunk magunk után. Romokat, 
tehát bocsánatkéréssel el nem rendezett konfliktusokat, teljesítetlen ígéreteket, összekuszált 
élethelyzetet. Mindezen túl azt is tudnunk kell, mi történik velünk, ha Isten értünk is elküldi 
a halál követét. Nagyszerű hír az, hogy Jézus erre is felkészíti övéit. Urunk számára a halál 
csak egy ajtó a tapintható fizikai világ és Isten láthatatlan szellemi világa között. Számára 
természetes, hogy elmegy és visszajön. Mi sem az utat, sem az ajtót nem ismerjük, ő pedig 
oda is, vissza is közlekedik rajta. Visszajövetele dicsőséges lesz, betetőzése és megkoronázása 
földi történetének, és kinyilvánítása végső győzelmének.

Addig pedig – elmenetele és visszajövetele között – mennyei hajlékot készít övéinek. Az 
a Jézus, aki itt a földön hajléktalan volt, otthont készít megváltottjainak, sokat, elegendőt. 
Örömhír ez azoknak, akik otthontalanul tengnek-lengnek ezen a földön, menekülteknek 
és hajléktalanoknak, de azoknak is, akiknek mindig volt fedél a fejük felett. Akik tudják, 
hogy két világ polgáraiként úton vannak egész életükben, „itthonról” tartanak hazafelé.

Jézusunk hatalmánál és gondoskodásánál csak a szeretete nagyobb. Az a mennyei otthon 
az ő otthona is, s ott ő együtt lesz velünk. Velünk akarja tölteni az örökkévalóságot!

Uram!
Köszönöm, hogy igéden kívül éveim száma, a temetők csendje és halottaim emléke is fi-
gyelmeztet az elmúlásra. Erősítsd hitemet, hogy húsvéti üres sírodon keresztül nézhessek 
halálomra, s erősen bizakodjam ígéreteidben. Te erősebb vagy a halálnál. Ámen.
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November 3. „Mondd meg tehát nekünk, mi a véleményed: szabad-e adót fizetni a 
császárnak, vagy nem?” Jézus felismerve gonoszságukat, így szólt: „Mit 
kísértetek engem, képmutatók? Mutassatok nekem egy adópénzt!” Azok 
odavittek neki egy dénárt. Jézus megkérdezte tőlük: „Kié ez a kép és ez a 
felirat?” „A császáré” – felelték. Jézus erre kijelentette: „Adjátok meg tehát 
a császárnak, ami a császáré, és Istennek, ami az Istené.” Amikor ezt meg-
hallották, elcsodálkoztak, otthagyták őt, és eltávoztak. ( Mt 22,17–22)

Jézus az egymással összefogott ellenfelek, a farizeusok és a Heródes-pártiak beugrató kérdé-
sére tökéletes választ adott, ezzel kivívta ellenfeleinek elismerését is.

Ha csupán „igennel” válaszol, árulónak bélyegezték volna. Íme, ő nem lehet a Messiás, 
hiszen megalkuvó! Elismeri azt a felsőbbséget, amely önmaga felett nem ismeri el Izráel 
Istenét!

Ha a kérdezők szíve szerint „nemet” mond, bevádolták volna őt a hatóságnál. Egyik 
ellenfelüket intézték volna el a másikkal. Így szorították sarokba később Pilátust is: „Ha ezt 
[Jézust] szabadon bocsátod, nem vagy a császár barátja […]” ( Jn 19,12) – kiáltották azok, akik 
pedig kifejezett ellenségei voltak a császárnak.

Jézus válasza az élet jó rendjének alapjairól szól: a császárt tisztelnünk kell, az állam rend-
jét el kell fogadnunk. Mindaddig kötelesek vagyunk a törvényeket tisztelni, törvénykövető 
módon engedelmeskedni, amíg felsőbbségünk nem akarja megkötni lelkiismeretüket. A 
római császárkultusz azonban túlment ezen a határon, előírta a magát istenként hirdető 
császár vallásos tiszteletét. A mögöttünk álló évtizedek totális államai is beleszóltak az élet 
legbelsőbb dolgaiba: kit kell szeretnünk, kit kell gyűlölnünk. Jézus szerint ez már túl van 
kötelezettségeinken. Tisztelnünk kell a felsőbbséget, de nem imádnunk. Imádkoznunk 
kell értük, de nem jár nekik isteni tekintély, abszolút tisztelet. Ha ezt várják el, akkor Péter 
apostolra kell figyelnünk: „Istennek kell inkább engedelmeskednünk, mint az embereknek.” 
( ApCsel 5,29)

A császár hatalma addig terjed, ameddig az általa veretett pénzt elfogadják. Jézus szerint 
Isten hatalmának, az ő uralmának pedig nincs határa. Szeretnünk kell hát őt mindennél 
jobban, teljes szívünkből, teljes lelkünkből és teljes elménkből ( Mt 19,37). Ne tagadjuk meg 
tőle, vagy ne tartsuk vissza, amit ő kér tőlünk! Hiszen mindenünk az övé!

Uram!
Ne engedd, hogy bárkit vagy bármit nagyobbnak higgyek nálad. Ne engedd, hogy bárkit 
vagy bármit jobban tiszteljek nálad. Segíts, hogy minden tiszteletet megadjak neked, hiszen 
egyedül téged illet a dicséret, dicsőség és hálaadás. Ámen.
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November 4. „Én őértük könyörgök: nem a világért könyörgök, hanem azokért, akiket 
nekem adtál, mert a tieid, és ami az enyém, az mind a tied, és ami a tied, 
az az enyém, és megdicsőíttetem őbennük. Többé nem vagyok a világban, 
de ők a világban vannak, én pedig tehozzád megyek. Szent Atyám, tartsd 
meg őket a te neved által, amelyet nekem adtál, hogy egyek legyenek, mint 
mi!” ( Jn 17,9–11)

János evangéliumának 17. fejezetét az ősatyák óta Jézus főpapi imádságának nevezzük. A 
főpap közvetíti, azaz kihirdeti Isten szavát népe között, s ugyanakkor közbenjár, tehát kö-
nyörög övéiért Isten színe előtt. Az ószövetségi istentiszteletben a főpap mutatta be a nép 
bűneiért az engesztelő áldozatot, újszövetségi hitünk szerint pedig a „Golgota oltárán” Jézus 
egy személyben az áldozó főpap és maga az engesztelő áldozat is mindnyájunk bűnéért. 
Azóta egyedüliként ő az, aki „átruházhatatlanul viseli a papságot” ( Zsid 7,24).

Ezt az imádságot is főpapként mondotta, elsősorban övéiért imádkozott. Akkori gyüleke-
zete, tehát tanítványai füle hallatára elmondott imádság ez. Jézus azt akarta, hogy kiderüljön 
az Atyával való egyedülálló kapcsolata s az is, hogy ez a mi érdekünkben van így. Ennek a 
kapcsolatnak rendje szerint Jézus az övéit – bennünket – az Atyától kapta, akik az Atyáé, azok 
az övéi, és viszont. Kettejük közös tulajdonai vagyunk tehát. S amikor Jézus elhagyni készül 
a testi, földi világot, amikor közel az idő, hogy visszakapja elhagyott mennyei dicsőségét, 
övéit bizalommal bízza Atyjára. „Tartsd meg őket neved által” – kéri tőle.

Jó mindezt tudnunk! Aggódó tekintetével tart szemmel minket mennyei Atyánk, Jézus 
rábízott bennünket. Ebben a világban ki vagyunk téve annak, hogy üldözés töri meg hi-
tünket. A másként gondolkodó környezetben könnyen visszahúzódozunk, eltitkoljuk vagy 
restelljük Jézushoz való tartozásunkat. Nagy a kísértés, hogy megtántorodjunk, hogy ido-
muljunk a többséghez, s közben hűtlenné legyünk Urunkhoz. Esetleges hűtlenségünknek 
legfőbb bizonyítéka az, ha elmulasztunk róla szólni, őrá mutatni, nevében jót cselekedni.

Pedig éppen ez lenne a dolgunk. Amikor Főpapunk testileg nincs jelen ebben a világban, 
róla szóló szavainkkal, tisztességes életünkkel, belső egységünkkel és a szeretet cselekedete-
ivel kell hirdetnünk dicsőségét. Ezzel tartozunk neki saját köreinken kívül is, „a világban”, 
az őt nem ismerők vagy tagadók között.

Uram!
Amikor elmentél, nekem is feladatként adtad, hogy rólad szóljak, és rád mutassak életemmel 
is. Ne engedd, hogy árnyékba húzódjam ahelyett, hogy világító lámpás vagy melegítő láng 
lennék dicsőségedre! Köszönöm, hogy Atyánk rám is vigyáz. Ámen.
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November 5. „Én nekik adtam igédet, és a világ gyűlölte őket, mert nem a világból valók, 
mint ahogy én sem vagyok a világból való. Nem azt kérem, hogy vedd ki 
őket a világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól. Nem a világból 
valók, mint ahogy én sem vagyok a világból való.” ( Jn 17,14–16)

Jézus követői benne élnek a világban. Nem elkülönülve, mert nincsenek éles határok. 
Sőt! Ezen a földön ez a határ átjárható. A Jézustól kapott ige hirdetésének eredményeként 
lépnek át ezen a határon a megszólított és elhívott emberek, akik attól a pillanattól kezdve 
már egyszerre élnek a világban s a világon belül Jézus egyházában. Sajnos fordítva is él az 
átjárhatóság: hűtlenné lesznek olyanok, akik a nyájhoz tartoztak, s attól kezdve „a világhoz 
ragaszkodnak” ( 2Tim 4,10). Éppen ezért újra meg újra felvetődik a kérdés, hogyan lehetséges 
ez egyáltalán? Meddig tart a világ, s hol kezdődik az egyház?

„Az egyház a szentek gyülekezete, amelyben az evangéliumot tisztán tanítják, és a szent-
ségeket helyesen szolgáltatják ki” – olvassuk az Ágostai hitvallás hetedik cikkelyében. Értsük 
jól ezt a mondatot! A szentek nem bűntelenek! Az egyházban – akárcsak szerte a világban 
– bűnösök élnek, de bűneiket ismerő, azokat megbánó és megvalló, s azokra bocsánatot 
nyert, sőt bűneik ellen harcoló bűnösök. S éppen ebben van a nagy különbség. Aki csak a 
világban él, az tagadja, nem ismeri el vétkeit, nem hajlandó bűnbánatot tartani, Istentől és 
emberektől bocsánatot kérni. Ők ezt nem is értik, s többek között ezért is gyűlölik az egyház 
népét. A bocsánatot nyert szentek közössége, a megbékélés lehetősége olykor vonzza, de 
még jobban taszítja őket.

Így tehát az egyház a világnak a megváltás nyomán újjáéledő része. Benne marad a vi-
lágban, állandó figyelmeztetés és emlékeztetés a feladata. S közben mindenben Jézus Krisz-
tushoz kell igazodnia, szavára figyelnie, mert ő az egyház feje, ura, gondozója és pásztora.

Fizikaórán tanárunk vasreszeléket és homokot kevert össze, majd a keveréket rászórta egy 
üveglapra. Egyikünk sem vállalta, hogy szétválogassa a kettőt. Aztán a tanár egy mágnest 
helyezett az üveg alá. Abban a pillanatban a vasreszelék vonalakba rendeződött, az apró 
darabok igazodtak a mágneses erővonalakhoz és egymáshoz. Íme, Jézusunk igéjének és 
Lelkének ereje a világban szétszórtan élő egyházában! Majd felülről közelítve a vasreszelék 
minden egyes darabja otthagyva a homokot, leszakíthatatlanul tapadt a mágneshez…

Uram!
Szeretném e világban erőd vonzásában élni életemet! Segíts mindig megvallanom és meg-
mutatnom, hogy hozzád tartozom. Amikor eljössz, ragadj magadhoz mindazokkal, akik a 
tieid, vigyél át mennyei országodba. Ámen.
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November 6. „Szenteld meg őket az igazsággal: a te igéd igazság. Ahogyan engem elküldtél 
a világba, én is elküldtem őket a világba: én őértük odaszentelem magamat, 
hogy ők is megszentelődjenek az igazsággal.” ( Jn 17,17–19)

Jézus főpapi imádságában elsősorban övéiért imádkozik. Azokért, akiket „elküldött a világ-
ba”. Két világ polgárai ők, hasonlóan őhozzá. Őt az Atya, övéit pedig ő küldte el a világba 
missziói feladattal.

Jézus népe tehát egyszerre él „kint” a világban és a világon belül az egyházban. Az egyház 
a „töltőállomás”, a világ pedig a szolgálati terület. Élete olyan, mint a zseblámpáé, melyet 
rendszeresen hálózati árammal fel kell tölteni. Amikor pedig világít, nem azért teszi, hogy 
a szembejövőket megvakítsa, vagy riadalmat keltsen. Az a dolga, hogy sáros járdán vagy 
veszélyes átkelőhelyeken vakoskodó öregek lába elé világítson, s az élet útvesztőiben vagy 
elágazásain az Isten felé igazítsa a bizonytalanok lábát. Más szóval: az a dolga, hogy ismerve 
az Atya gondoskodó szeretetét, a Fiú megváltó kegyelmét, őhozzá irányítson. Hiszen ő maga 
is hozzá tartozik, tőle jött, és egész életében feléje tart.

Ehhez a világban történő szolgálathoz az szükséges, hogy Isten Jézusunk kérésére meg-
szentelje az övéit. Szent az, aki az Istenhez tartozik. Először elhívta, magához hívta az 
Isten, aztán küldte, kiküldte a világba. Ő az a gazda, aki vagyonát és az ahhoz kapcsolódó 
feladatokat kiosztja szolgáinak, hogy távollétében gazdálkodjanak talentumaival: a tőle 
kapott szeretettel, az igazsághoz ragaszkodás hűségével, az ellentétek feloldásához alkalmas 
békesség ajándékéval. Szent az, aki mindezzel bőkezűen gazdálkodik, s minél inkább oszto-
gatja, annál inkább gyarapodik kezében. S mindezt a végső számadáskor boldogan fel tudja 
mutatni. Szent az, aki az Atyától nyeri az erőt a bukdácsolásból történő felemelkedéshez, 
de az ellene vétők szeretetben történő elhordozásához is.

Nem szabad elfelejtenünk, hogy a világ az Isten teremtett világa, a tőle mindenáron 
elszakadni akaró, az ember bűnbeesése miatt sokat szenvedett világ. S természetesen a sze-
retett világ is – érte küldte el Jézust, az egyszülött Fiút Atyja, aki a mi Atyánk is. Ezért nem 
szökhetünk meg innen, nem menekülhetünk el. S nem is élhetnénk az Istennek, ha nem 
akarnánk ebben a világban élni! Nem szabad szeretnünk a világot, de tőle kapott küldeté-
sünk erre a világra szól!

Uram!

Benn a szívünk mélyén égjen
Küldő hangod: „Menjetek!”
Hogy a drága hír elérjen
Végre minden népeket!
Szent igéd szolgálatát
Lelked lángja hassa át! (EÉ 185,4)

Ámen.
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November 7. […] odamentek Péterhez azok, akik a templomadót szedték, és megkérdezték 
tőle: „A ti Mesteretek nem fizet templomadót?” „De igen” – felelte. Amikor 
bement a házba, Jézus megelőzte, és így szólt: „Mit gondolsz, Simon, a földi 
királyok kiktől szednek vámot vagy adót: fiaktól-e vagy az idegenektől?” 
Miután így felelt: „Az idegenektől”, Jézus ezt mondta neki: „Akkor tehát a 
fiak szabadok. De hogy ne botránkoztassuk meg őket, menj a tengerhez, 
vesd be a horgot, és fogd ki az első halat, amely ráakad. Amikor felnyitod 
a száját, találsz benne egy ezüstpénzt, vedd ki, és add oda nekik értem és 
érted.” ( Mt 17,24–27)

Ebben a ritkán emlegetett, rövid történetben többről van szó, mint csak a templomadóról. 
Benne van az egész Jézus előtti világ – a törvényvallás minden terhe, nyűge – és a Jézus 
Krisztusban ajándékba kapott, kötöttségektől mentes új világ.

A „kétdrachmaszedők” végigjártak minden várost, minden falut. „Fizessetek!” A temp-
lomnak állnia kell, mert az a megszállt ország szellemi központja, a választott nép hitben ma-
radásának záloga. A pénzbeszedők szolgálata mögött ott volt a mózesi törvények szigorúsága. 
Ez a világ az Isten népe kiskorúságának világa. Átéltük mi is mindnyájan, amikor szüleink 
erőszakkal próbáltak megtartani a tisztesség útján. Az is lehet, hogy később mi magunk is 
odaálltunk a „tűzzel-vassal” munkálkodók csapatába. Pedig nem kényszerzubbony az üd-
vösség fehér ruhája, s akarata ellenére senkit nem lehet boldogítani sem, üdvözíteni sem.

Jézus esete és magatartása egészen más. Ő az egyszülött Fiú, aki Atyjához fűződő rend-
kívüli kapcsolata ellenére is otthagyja a mennyet, s magára veszi az emberi lét minden 
kötöttségét és terhét. Még az emberi törvények is gúzsba akarták kötni, bár a pénzbeszedők 
– sejtve valamit nagyságából – őt magát meg sem merték kérdezni. Ennek ellenére mégis 
fizet. Lemond a kiváltságáról, a kötelezőn túl is ad, bőséggel ad. Felülfizet. Mindent odaad, 
önmagát is – érettünk!

Péter pedig a megajándékozott. Nem volt pénze. Jézustól már sokat kapott: meggyógyí-
totta anyósát, a csodálatos halfogás eredménye hosszú időre biztosíthatta családja eltartását. 
Most még az adóra valót is Jézustól kapta. S itt kezdődik a Jézustól ajándékba kapott új világ. 
Péter is, mi is mind adósai vagyunk Jézusnak. Adósságunk törlesztése során, áldásainak 
számbavétele feletti örömünk miatt nem kell többé a törvényhez igazodunk. Azt tanultuk 
tőle, arra indít hálánk, hogy többet tegyünk, többet adjunk, mint ami kötelező! S közben 
„ne tudja bal kezünk, mit tesz a jobb”.

Uram!
Soha nem tudom meghálálni mindazt, amit értem tettél. Segíts törlesztenem, mindig többet 
annál, mint ami elő van írva. Ámen.
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November 8. Jézus mondta: „Hasonló a mennyek országa a mustármaghoz, amelyet fog 
az ember, és elvet a szántóföldjébe. Ez kisebb ugyan minden magnál, de 
amikor felnő, nagyobb minden veteménynél, és fává lesz, úgyhogy eljönnek 
az égi madarak, és fészket raknak ágai között.” Más példázatot is mondott 
nekik: „Hasonló a mennyek országa a kovászhoz, amelyet fog az asszony, 
belekever három mérce lisztbe, míg végül az egész megkel.” ( Mt 13,31–33)

A növekedés az élet egyik velejárója. Vannak időszakok, amikor a növekedés életszükséglet. 
Ha egy csecsemő nem gyarapodik, beteg!

A kettős példázat Isten országának a növekedéséről szól. A kezdet kicsiny. Jézus egymaga 
jelent meg ebben a világban, s mint vándortanító mindössze tizenkét tanítványt gyűjtött 
maga köré. Az első pünkösdkor az akkori világ számos pontjáról összegyűltek közül már 
háromezren keresztelkedtek meg. Ezek pedig vitték az evangéliumot a szélrózsa minden 
irányába. Ma pedig pontosan meg sem tudjuk számlálni, hányan vallják Úrnak Jézust! 
Kicsiny volt a kezdet, óriási a növekedés. Erről, a külső növekedésről szól a kicsiny magból 
fává növekedő mustármag példája.

Ne feledkezzünk el az ikerpéldázat másik tagjáról, a kovászról szóló példázatról. Ezzel 
arra figyelmeztet Jézus, hogy ne bízzuk el magunkat, bármekkora is a külső növekedés. 
Nagyszerű, ha épülnek templomok, ha valahol létszámában gyarapodik egy gyülekezet, 
ha egy-egy jeles alkalommal kicsinek bizonyul a templom. A kovász – a benne működő, az 
erjedést tápláló nemes gombák hatására – belülről járja át a kenyér sütéséhez előkészített 
lisztet. Jézus azt kérdezi övéitől: Ti, akik koptatjátok a templom küszöbét, akik harsányan 
éneklitek a „dicséreteket és a könyörgéseket”, növekedtek-e napról-napra a kegyelemben és 
annak ismeretében? Több-e bennetek ma a türelem, az odaadás, a készség a másik ember 
befogadására és a szeretet, mint tegnap vagy tegnapelőtt?

Urunk arra biztat, hogy rendszeresen foglalkozzunk igéjével, ismerjük meg harminchá-
rom éves földi útjának minden részletét, forogjunk otthonosan a Szentírás világában, hitünk 
tehát gyarapodjék ismeretben. Ma többet kell tudnunk róla, mint tegnap. Növekednünk 
kell tehát a kegyelemben és Jézus Krisztus ismeretében – figyelmeztet bennünket az apostol 
is ( 2Pt 3,18). Az öregedés, a pusztulás és a vég ott kezdődik egy növény esetében is, amikor 
már nem növekszik. Egyikünk se siettesse ezt az állapotot!

Uram!
Bocsásd meg, ha elegendőnek tartottam azt, hogy hiszek benned. Adj készséget a szeretetben, 
a hitben és az ismeretben történő növekedésre! Szeretnék többet tudni rólad! Ne engedd, 
hogy megelégedjem tegnapi önmagammal! Ámen.
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November 9. […] egy zsinagógai elöljáró ment hozzá, leborult előtte, és így szólt: „A 
leányom most halt meg, de jöjj, tedd rá a kezed, és élni fog.” Jézus felkelt, 
és követte őt tanítványaival együtt. […] Amikor Jézus bement az elöljáró 
házába, és meglátta a fuvolásokat meg a zajongó sokaságot, így szólt: 
„Menjetek innen, mert a leányka nem halt meg, csak alszik.” Azok pedig 
kinevették őt. Amikor aztán kiküldték onnan a sokaságot, bement, megfogta 
a leányka kezét, mire az felébredt. És híre ment ennek az egész vidéken. 
( Mt 9,18–19.23–26)

A zsinagógai elöljáró, akit Lukács szerint Jairusnak hívtak, leánya halálos ágyához hívta 
Jézust. A tudósítások közötti különbség: a kisleány meghalt már, mikor az apa Jézussal 
találkozott, vagy útközben kapta a hírt haláláról ( Lk 8,49–50), végül is lényegtelen. Hiszen 
Jézus mindkét változat szerint halottat támasztott az elöljáró házában. Ez a történet tehát 
Jézusnak a halál feletti hatalmát hirdeti. Ő ennek a történetnek a főszereplője.

Ne feledkezzünk meg azonban az apáról. Jairus – annak ellenére, hogy sokan a hasonló 
fontos tisztséget betöltők közül óvakodtak kapcsolatba kerülni Jézussal – elhívta, behívta 
őt gyermeke érdekében a családi otthonba. Mennyi otthonból hiányzik Urunk, mert éppen 
őt nem „hívja be” egyik családtag sem. Azt pedig tudjuk a „tisztelt atyádat és anyádat” pa-
rancsolat magyarázatából, hogy a családfő az Isten helyettese. Hát miféle helyettesek a mai 
családfők, akik a család minden gondját-baját mindig meg tudják oldani „felettesük”, az 
élő Isten nélkül?! Valóban elegendő a gyermekek nevelésére szükséges erejük a mindenütt 
leselkedő veszélyek világában? S a mindig elfoglalt családapák hogyan teljesítik feladatukat 
Jézus jelenléte nélkül?

Fiataljaink közül nagyon sokan vészesen sodródnak többféle önpusztító szélsőség felé. 
Magával ragadja őket a „sebességmámor”, a „szeszmámor” vagy a „szexmámor”, s minél 
beljebb kerülnek, annál nehezebb kimenteni őket. Nagy szükség van az apák szolgálatára: 
kezdjenek beszélni gyermekeikről Jézusnak! Aztán annak örüljenek, ha Urunk közel kerül 
„szemük fényéhez”. Örüljenek, hogy Jézus megajándékozza őket. Jelen esetben magával az 
élettel, általában pedig hittel. Az Istenbe vetett hit annak tudata, hogy kezében van az éle-
tünk, tőle kaptunk mindent, s az jár jól, aki figyel rá, és igazodik hozzá. A Krisztusba vetett 
hit arról szól, hogy ő a Megváltó, tőle várhatjuk életünk kiteljesedését. Ő szabadít meg a 
mindent ígérő mámortól, az ő követésében érkezünk célhoz.

Uram!
Köszönöm, hogy erősebb vagy a halálnál. Köszönöm, hogy kész vagy betérni családi hajlé-
kunkba, hogy segítsél rajtunk. Köszönöm mentő szereteted. Oltalmadba ajánlom enyéimet. 
Ámen.
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November 10. És íme, egy tizenkét éve vérfolyásos asszony hátulról hozzáférkőzve megérin-
tette ruhája szegélyét, mert ezt mondta magában: „Ha csak megérintem 
ruháját, meggyógyulok.” Amikor Jézus megfordult, és meglátta őt, így szólt: 
„Bízzál, leányom, hited megtartott téged.” És meggyógyult az asszony abban 
az órában. ( Mt 9,20–22)

Jairus hívására Jézus elindult a zsinagógai elöljáró házához. Útközben történt, hogy egy ti-
zenkét éve beteg asszony hátulról szándékosan megérintette a Mester ruháját. Meg volt arról 
győződve, hogy a Jézusból sugárzó erő az érintés révén meg fogja őt gyógyítani. Betegsége 
valószínűleg a méhéből eredő vérzés volt. Lukács szerint „minden vagyonát az orvosokra köl-
tötte, de senki sem tudta meggyógyítani” őt ( 8,43). Hiába kereste tehát másoknál a gyógyulást.

Arra is figyelnünk kell, hogy betegsége a mózesi törvények szerint tisztátalanná tette őt 
( 3Móz 15,25). Tudatában is volt ennek a fájdalmas kiközösítésnek. Ezért nem mert odaállni 
nyíltan Jézus elé, mert nem akarta őt, aki a gyógyítás érdekében megérintené, tisztátalanná 
tenni. Úgy akart meggyógyulni, hogy senki se tudjon róla. Az is lehet, hogy ennyire szerény 
volt. Ám okkal félt az emberektől, akik megharagudhattak volna rá, hogy közéjük tolakodott, 
és megfertőzte őket tisztátalanságával. Jézus azonban észrevette, hogy erő áradt ki belőle, 
„leleplezte” az asszonyt, meggyógyította, s benne való hittel is megajándékozta őt.

Az asszony „meggyógyult, mert őszinte volt a hite, és nem csak babona, de arra is rájött, 
amit az igazi hit szükségképpen jelent: lehetetlen megmenekülni Krisztus hatalma által 
anélkül, hogy kapcsolatba ne kerülnénk Krisztussal mint személlyel.” (D. Gooding) Sokan 
azért mennek Jézushoz, hogy megszabaduljanak valamilyen önpusztító szenvedélytől, káros 
megkötözöttségtől. Ő kész segíteni rajtuk. De kegyelménél fogva nem úgy adja számukra 
a szenvedélytől való szabadulást, mint orvos az orvosságot vagy a gyógymódot. Jézus a 
gyógyítás után ragaszkodik ahhoz, hogy a meggyógyított ismerje meg őt mint Megváltót 
és Szabadítót, s az asszonyhoz hasonlóan beszélje el „az egész nép előtt, hogy miért érintette 
meg őt, és hogy miként gyógyult meg azonnal” ( Lk 8,41).

Jézus sokkal több, mint „áldott orvos”, akiről, ha meggyógyított, el is lehet feledkez-
nünk. Gyógyításának „ára” van: azt akarja, hogy egész életünkre és örök üdvösségre szóló 
kapcsolatba kerüljünk vele. Akit meggyógyított, nem akarja elereszteni!

Uram!
Köszönöm, hogy szeretteim és ismerőseim közül sokan beszéltek nekem rólad. Köszönöm, 
hogy életükben láthattam hatalmad és szereteted erejét. Légy áldott, hogy kész voltál mel-
lettem is megállni, engem is megszabadítani. Ne mondj le rólam soha. Ámen.
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November 11. Jézus mondta: „Amikor pedig meglátjátok a pusztító utálatosságot, ahogy 
Dániel próféta megmondta, ott állni a szent helyen – aki olvassa, értse 
meg! –, akkor azok, akik Júdeában vannak, meneküljenek a hegyekbe, aki 
a ház tetején van, ne szálljon le, hogy kihozzon valamit, és aki a mezőn 
van, ne térjen vissza, hogy elhozza felsőruháját […]. Imádkozzatok, hogy ne 
kelljen télen, sem szombaton menekülnötök. Mert olyan nagy nyomorúság 
lesz akkor, amilyen nem volt a világ kezdete óta mostanáig, és nem is lesz 
soha. Ha nem rövidülnének meg azok a napok, nem menekülhetne meg 
egyetlen halandó sem, de a választottakért megrövidülnek azok a napok.” 
( Mt 24,15–18.20–22)

Jézus sokszor beszélt arról, hogy „az ég és a föld elmúlik”, Isten teremtett világának vége lesz, 
s a mai ismert világ helyett új eget és új földet teremt az Isten. Mondanivalóját hosszú ideig 
nem vették komolyan, apokaliptikus képeit gúnyolták. Ma viszont világunk jövőjével foglal-
kozó tudósok és költők ennél sokkal ijesztőbb képet festenek „a teremtés utolsó napjairól”.

Jézus nem ijeszteni akarta övéit, hanem felkészíteni őket a várható nehézségekre. A 
„nagy megpróbáltatás idejének” jelei közé tartozik a „pusztító utálatosság” megjelenése a 
szent helyen. Hamis krisztusokról van szó, emberek felbukkanásáról, akik világmegváltó 
mondanivalókkal, sőt jelekkel és csodákkal tömegeket vezetnek félre. Ám „hamis Krisztus” 
a milliókat leigázó politikai „izmusok” világmegváltó eszménye is. A jobboldali és balol-
dali szocializmusok itt a földön akarták megvalósítani – Isten nélkül, sőt Isten ellenére – a 
mennyet, a boldogság birodalmát. Közben milliókat küldtek halálba.

Önmagukat felvilágosult embereknek hirdetők hisznek abban, hogy sorsukat a csillagok 
állása befolyásolja. Távgyógyító sarlatánok magának a sátánnak az erejével gyógyítanak. Az 
ördög ereje Isten után a leghatalmasabb erő a világon. Ám ő nagy hitető is, a legnagyobb 
hazugsága éppen az, hogy a világosság angyalának hiszi és hirdeti magát, vagy egyenesen 
letagadja létét. Mindezekkel tisztába kell lenniük azoknak, akik Jézushoz tartoznak.

Ám nem szabad elveszítenünk reménységünket. Urunk és Megváltónk az apokaliptikus 
nyomorúságok között sem hagy magunkra, sőt átölel irgalmával, s a legsötétebb napokon 
is rajtunk lesz szeme. Érettünk még a világ szenvedésének is határt szab, mert az övéit ki 
akarja menekíteni!

Uram!
Hiszem, hogy ahogyan a teremtés hajnalán, a teremtés utolsó napjai felett is te vagy az Úr! 
Ne engedd, hogy a mulandókat sirassam, segíts ragaszkodnom a maradandókhoz. Köszö-
nöm, hogy a szenvedők barátja vagy, s közöttük az enyém is. Ámen.
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November 12. Azután szólt [Jézus] a sokasághoz is: „Amikor látjátok, hogy felhő támad 
nyugatról, mindjárt azt mondjátok, hogy eső jön; és úgy lesz. Amikor pedig 
azt halljátok, hogy déli szél fúj, azt mondjátok, hogy hőség jön; és úgy lesz. 
Képmutatók, a föld és az ég jelenségeit felismeritek, e mostani időt miért 
nem tudjátok felismerni?” ( Lk 12,54–56)

Jézus korában Palesztinának azon a vidékén a nyugati szél esőt hozott, a déli szél pedig 
forróságot. Talán ott és akkor is a leggyakoribb beszédtéma éppen az időjárás volt. „Piros 
az ég alja, aligha szél nem lesz” – a Petőfi János vitézéből való mondat azt bizonyítja, hogy 
„a föld és az ég jelenségeit” Jézus kortársaihoz hasonlóan mi is szeretnénk ismerni. Nincs 
ebben semmi rendkívüli: a várható időjárástól függhet a másnapi betervezett munka vagy 
a kitűzött kirándulás.

Jézus szemrehányással fordul hallgatói felé, szakértő időjósoknak tartva őket azt kérdezi: 
„E mostani időt miért nem tudjátok felismerni?” Ha ennyire „olvasni” tudnak az időjárás 
előjeleiben, miért nem figyelnek fel más jelekre? Mindazokban, melyeket Jézus tett, csodái 
és beszédei alapján miért nem ismerték fel őt, Istennek a választott népéhez küldött Messi-
ását? Elvárták a csodákat és a jeleket, s amikor átélték és meglátták, mindazokért a sátánnal 
való szövetkezéssel vádolták meg ( Lk 11,15). Néztek, de nem láttak, mert nem akartak látni. 
Hallottak, de nem értettek, mert szándékosan másként értelmezték a hallottakat.

Ezen túl Jézus „az idők jeleiről” szól. Arról, hogy miként letelik egy-egy ember élete, 
elmúlik a teremtett világ élete is. Feltartóztathatatlanul közeledik a vég. Arról van itt szó, 
amit az Apostoli hitvallás szövegével – olykor sajnos gépiesen, oda sem figyelve, át sem 
gondolva – rendszeresen megvallunk Jézusról: „…ott ül a mindenható Atya Isten jobbján; 
onnan jön ítélni élőket és holtakat […].”

Persze, az evangéliumokban olvasható jelek nem is egészen egyértelműek. Az emberi-
ség történelmének sok olyan nehéz időszaka volt, amikor a jelek alapján biztosra vették: 
küszöbön áll az utolsó ítélet. Az is feltűnhet, hogy Jézus egyik alkalommal számos előjelről 
beszél, máskor meg kifejezetten azt mondja, hogy hirtelen-váratlan jön el az a nap, mint a 
villámlás. Nem ellentmondás ez. Jézus nem akarja, hogy visszatérésének idejét számítgassuk. 
Mindössze annyit akar, hogy számítsunk visszajövetelére, és örömmel várjuk őt!

Uram!
Ne engedd elfelejtenem, hogy jössz hozzánk. Segíts nekem is közelednem hozzád, ne en-
gedd, hogy eltántorodjam tőled, amíg csak el nem jön végső visszajöveteled napja. Ámen.
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November 13. Jézus mondta: „De miért nem ítélitek meg magatoktól is, hogy mi az igaz-
ságos? Amikor ellenfeleddel az elöljáró elé mégy, még útközben igyekezz 
megszabadulni tőle, nehogy a bíró elé hurcoljon, és a bíró átadjon a bör-
tönőrnek, a börtönőr pedig tömlöcbe vessen téged. Mondom neked: nem 
jössz ki onnan, amíg meg nem adod az utolsó fillért is.” ( Lk 12,57–59)

Tornyosuló felhők és egyre sűrűbb villámlás láttán, s hallva a „mennydörgések” moraját, 
aggódva szoktuk kijelenteni: „ítéletidő lesz!” S valóban, a nyári forróságok után gyakran 
megérkezik a vihar: töri a fák ágait, csattog a villám, hull a zápor, s olykor heves jégeső teszi 
tönkre a vetést és a gyümölcsöst. A meg nem szelídíthető természet döbbenetes pusztítása 
egyáltalán nem „igazságos”, az egyik falu határát elveri, a másikét elkerüli.

Urunk nem válogat közöttünk, ítélete mindenkire vonatkozik, saját népére és „idegenek-
re” egyaránt. Azt akarja: „Áradjon a törvény, mint a víz, és az igazság, mint a bővizű patak!” 
( Ám 5,24) Ítélete alól egyikünk sem vonhatja ki magát, „hiszen mindnyájan oda fogunk 
állni Isten ítélőszéke elé.” És: „…mindegyikünk maga fog önmagáról számot adni az Istennek.” 
( Róm 14,10.12)

Jézusunk szavai fel akarnak készíteni bennünket azokra a napokra. A fenti mondatok 
Máté evangéliumában, a Hegyi beszédben szerepelnek, Lukács nem véletlenül sorolja ezeket 
az ítéletről szóló szakaszhoz. Hiszen az örök Bíró elé szeretteinkkel és felebarátainkkal együtt 
haladunk. S a csoportban ott vannak ellenfeleink, haragosaink is, olyanok, akik szívükben 
már megkövesedett tüskéket hordoznak. S azok a tüskék tőlünk származnak! Jézus arra 
figyelmeztet, hogy az ilyen vitákat, haragot még az úton intézzük el. Rendezetlen ügyeket 
ne cipeljünk az ítélet Ura elé! Hiszen az utolsó ítélet mindenképpen az utolsó, utána nincs 
lehetőség sem „fellebbezésre”, sem „perújrafelvételre”.

Még időben kell a másik embertől bocsánatot kérnünk és egymásnak megbocsátanunk. 
Amíg Jézus együtt van velünk, aki egyformán megítéli a „felperest” és az „alperest”, a vádolót 
és a megvádoltat. Ő nem részrehajló. Jézus, aki ellenségeiért imádkozott, s mindnyájunk 
vétkét hordozta, még arra is megtanít, hogy merjük ellenfelünkkel szemben a rövidebbet 
húzni, sértést-bántást lenyelni, a viták során alázatosan engedni, elhallgatni. Ezektől nem 
leszünk kisebbek! Ha készek vagyunk megbékélni vele és egymással, az ítélet felé vezető út 
átalakul: az örök élet felé vezető úttá lesz!

Uram!
Ne engedd, hogy az ítéletig magammal cipeljem mindazt, amivel mások megbántottak. 
Segíts megbékélnem ellenfeleimmel, nehogy vádoljanak az örök Bíró előtt! Ámen.
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November 14. Akkor mondta el Isten mindezeket az igéket: „Én, az Úr, vagyok a te Istened […]. 
Ne paráználkodj! […] Ne kívánd felebarátod feleségét […]!” ( 2Móz 20,1–2.14.17)

Isten minden törvénye a nekünk adott ajándékait védi, ezért tiltja az Úr mind a házasságtö-
rést, mind a másik ember társának megkívánását. Az embert ő teremtette férfivá és asszonnyá, 
s azt akarja, hogy „holtomig-holtodig” házasságban éljenek egymással. A törvény szigorú, 
de ez a szigorúság bőségesen megtérül a házasélet évtizedei alatt. A hűséges házastárs földi 
életünk során Isten legnagyobb ajándéka.

Az Isten akarata szerinti házasságban a férfi és a nő kölcsönösen szeretik egymást, és hű-
ségesek egymáshoz. A keresztyén házasság pedig azzal kezdődik, hogy az ember nem tartja 
magát hibátlannak. A házasfelek szeretetük ellenére is vétkeznek egymás ellen. Esténként 
azonban megbeszélik a nap eseményeit, azt is, amivel megbántották a másikat, a sérelmeket, 
a félreértéseket. S a Krisztustól nyert bűnbocsánat erejével kiengesztelődnek: „a nap nem 
megy le haragjukkal” ( Ef 4,26). Így házasságuk a naponkénti bocsánatban megtisztul, és a 
szeretetben erősödik. Nemcsak a társuk hibáit ismerik, de a magukét is. Együtt járják végig 
az Isten nevelőiskoláját. Képesek megváltozni szeretett párjuk érdekében.

A házastársak a szerelemben társai egymásnak – ajándékozók és megajándékozottak –, 
s mint Krisztus megváltottjai egymásnak testvérei is az Úrban. Hiszen mindketten testvérei 
Krisztusnak. Együtt hajolnak a Szentírás fölé, együtt járnak Krisztus nyomában, együtt 
imádkoznak gyermekeik egészségéért és üdvösségért. Sőt a legjobb barátai is egymásnak, 
mindent megbeszélnek egymással, ami hivatásukra s életükre tartozik. Így egészül ki az egy 
testté létel ajándéka teljes testi-lelki-szellemi közösséggé. Íme, ez az Isten ajándéka!

A megállíthatatlanul múló évtizedek után fél szavakból értik egymást, szokásaikban és 
mozdulataikban már hasonlítanak is egymásra. Imádságos figyelemmel kísérik a növekvő 
család apraját-nagyját. Próbálnak tanácsokat adni unokák nevelésére, és tudomásul veszik 
az elutasítást is, hiszen a gondok nem, de a szokások változnak. Együtt járulnak az úrva-
csorához, s kézen fogva készülnek az utolsó útra. S amikor az egyik elindul, tudják, hogy 
az Úrnál találkoznak.

Uram, ó, add, ha vándorutam Ott álljunk üdvbe öltözötten
Majd véget ér itt a borúban, Én és szeretteim köröttem!
Elérjek hozzád, Uram, tehozzád,
S te fényes orcád Hol fénylik orcád,
Hadd lássam én! Vágyódom én.
[…] (EÉ 525,1.6)

Vágyódom vele és velük együtt! Ámen.
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November 15. Jézus mondta: „Hasonló a mennyek országa a tengerbe vetett kerítőhálóhoz 
is, amely mindenféle halfajtát összegyűjt. Amikor megtelik, kivonják a 
partra, és leülve a jókat edényekbe gyűjtik, a hitványakat pedig kidobják. 
Így lesz a világ végén is: eljönnek az angyalok, és kiválogatják a gonoszokat 
az igazak közül, és a tüzes kemencébe dobják őket, ott lesz majd sírás és 
fogcsikorgatás.” ( Mt 13,47–50)

A tengerbe vetett kerítőháló mindenféle halat begyűjt. A missziói parancs alapján végzett s 
Jézus Krisztusról szóló igehirdetés pedig gyülekezetbe gyűjti a már megérintett vagy csupán 
érdeklődő embereket. Urunk „emberhalászai” nem válogathatnak. Egyetlen céljuk az, hogy 
minél többen kerüljenek bele a hálóba.

Amíg el nem jön az utolsó ítélet ideje, a háló a tengerben van. A válogatásnak még nincs 
itt az ideje! Nem is próbálhatjuk siettetni az időpontját. Késhet, hiszen „késik a vőlegény” 
– a tíz szűzről szóló példázat szerint ( Mt 25,1–13). De ne is számítsunk a gazda késésére, 
gondoljunk a gonosz szolga esetére ( Mt 24,45–51). Az ítélet ideje az Isten kezében van!

Pedig egy-egy közösségben mindig vannak serénykedők, akik a maguk igazságát hirdetve 
magukhoz akarják ragadni az ítélkezés jogát. Ki akarják zárni az oda nem valókat, s idő előtt 
szeretnék megvalósítani a „tiszta gyülekezetet”. Az ilyen elsietett válogatás, az Isten orszá-
gának önkényes, e földi megvalósítása lerövidítené a kegyelmi időt, akadályozná Krisztus 
munkáját. Ő pedig nem tétlen, hanem a ma „alkalmatlannak” ítéltek között szeretetével 
tevékenykedik. S miért kegyetlen bárki akkor, amikor az Isten még kegyelmes? Az az Isten, aki 
„nem késlekedik […], hanem türelmes hozzátok, mert nem akarja, hogy némelyek elvesszenek, 
hanem azt, hogy mindenki megtérjen” ( 2Pt 3,9).

Akik pedig „siettetik Isten napjának eljövetelét” ( 2Pt 3,12), azok türelmetlenségükkel 
nemcsak a megtérés előtt állók lehetőségét rabolják el, de teljességgel illetéktelenek is. „Más 
dolgába”, sőt az Isten dolgába avatkoznak! ( 2Pt 4,15) Az ítélet Urunk joga! A szétválasztást 
a világ végén az ő rendeléséből angyalok végzik. A hálónak a partra való kivonása után az 
ő dolguk a válogatás. Ebbe – hála Istennek! – sem akkor, sem ma senki nem szólhat bele! 
Isten szolgái sem, az egyházi bíróságok sem, de a megcsontosodott régi kegyesek vagy a 
frissen megtértek sem!

Uram!
Bocsásd meg elhamarkodott ítéleteimet, melyekkel ellened és felebarátaim ellen vétettem. 
Bocsásd meg, hogy ilyenkor más mértékkel mértem magamnak és más mértékkel testvére-
imnek. Ne engedd, hogy illetéktelen ítélkezésemért bűnhődnöm kelljen! Ámen.
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November 16. Amikor pedig egyre nagyobb sokaság gyülekezett hozzá, elkezdett beszélni: 
„Ez a nemzedék gonosz nemzedék: jelt követel, de nem adatik neki más 
jel, mint a Jónás próféta jele. Mert amiképpen Jónás jellé vált a niniveiek 
számára, úgy lesz az Emberfia is jellé ennek a nemzedéknek.” ( Lk 11,29–30)

Jézust figyelmes hallgatóságán és a meggyógyított, hálás betegeken kívül folyton körülvették 
ellenfelei is. Mindenáron be akarták bizonyítani, hogy küldetése és hatalma az ördögtől van. 
Egyre újabb jeleket és csodákat követeltek, pedig ő már számos jelet és csodát tett. Ezeket 
az ördög művének tartották. Újabb jelkövetelésük már nem is volt őszinte. Ha Jézus eddigi 
csodái nem voltak elégségesek arra, hogy Istentől való küldetését bizonyítsák, akkor vajon 
mi és mennyi lett volna elégséges erre? Meddő vitájukat Urunk megelégelte, s a „gonosz 
nemzedék” előtt nem tett több csodát.

Ugyanakkor felhívta figyelmüket „Jónás próféta jelére”. Ahogyan Jónás jellé vált a niniveiek 
számára, úgy lesz ő is jellé ennek a nemzedéknek. Ennek a párhuzamnak megértését Máté 
evangélista segíti: „Mert ahogyan Jónás három nap és három éjjel volt a hal gyomrában, úgy 
lesz az Emberfia is a föld belsejében három nap és három éjjel.” ( Mt 12,40) Figyelemre méltó 
ez az egyezés, ám kérdés, hogy Jézus feltámadására odafigyelnek-e, és isteni jelnek tartják-e 
az okvetetlenkedő ellenfelek. A főpapoknak volt gondjuk arra, hogy a sírt őrző katonákat jó 
pénzen megvesztegessék, és a hazugság terjesztésére rábírják. A feltámadás tagadása egyidős 
a feltámadással!

Lukács másik párhuzamra is gondolt. Jónást Isten csodával juttatta el Ninivébe. Csoda 
volt az is, hogy igehirdetésére a város egész lakossága megtért. Jézus feltámasztása Isten „je-
le” lesz népe számára. Hisznek-e ennek azok, akik Fia csodáit nem tartották meggyőzőnek, 
vagy bedőlnek majd a lefizetett hazudozóknak?!

Ez a jónási jel Isten népe számára egyszerre ítélet is, kegyelem is. Azoknak, akik eddig 
nem voltak hajlandóak hinni Jézusban, Isten „meg fogja engedni, hogy Fiát keresztre fe-
szítsék […]. Aztán fel fogja támasztani a halálból, s ahelyett, hogy azonnal ítélettel árasztaná 
el őket, felkínálja nekik a bűnbocsánatot, […] annak a nevében és szenvedései által, akit 
keresztre feszítettek.” (D. Gooding) Igen, Jézus csodái és jelei, s köztük a „Jónás jele” mögött 
Istenünk hatalma és örök üdvösséget teremtő szeretete áll.

Uram!
Nem tudom, miért várok folyton valami rendkívüli eseményt, csodát tőled. Hiszen te ott 
vagy a napjaim apró csodáiban, szeretetében is. Te vagy az, aki végigkíséred bukdácsoló lé-
péseimet születésemtől kezdve utolsó szívdobbanásomig! Csoda az egész életem s a hitem, 
hogy végül is hazaérkezem hozzád! Ámen.
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November 17. Amikor pedig egyre nagyobb sokaság gyülekezett hozzá, elkezdett beszélni: 
„Ez a nemzedék gonosz nemzedék: jelt követel, de nem adatik neki más 
jel, mint a Jónás próféta jele. Mert amiképpen Jónás jellé vált a niniveiek 
számára, úgy lesz az Emberfia is jellé ennek a nemzedéknek. Dél királynője 
feltámad az ítéletkor e nemzedék férfiaival, és elítéli őket, mert ő eljött a 
föld végső határáról, hogy meghallgassa Salamon bölcsességét; de íme, itt 
nagyobb van Salamonnál. A ninivei férfiak feltámadnak az ítéletkor ezzel 
a nemzedékkel, és elítélik, mert ők megtértek Jónás prédikálására; de íme, 
itt nagyobb van Jónásnál.” ( Lk 11,29–32)

Mindnyájan az Isten ítélete felé haladunk. Jézus kortársainak általános vélekedése szerint 
az ítéletben megállapítást nyer majd, mennyire voltunk jók vagy rosszak, illetve jótetteink 
súlyosabbak-e gonoszságunknál, vagy sem. Urunk a vele vitázóknak mást mond. Az ítéletben 
mást fog vizsgálni az örök Bíró. A kérdés az lesz, megtért-e, a benne való hitre eljutott-e az 
ember, vagy sem.

Jónás próféta és a Dél királynője intő jellé lesz a hitetlen és okvetetlenkedő nemzedéknek. 
Mindkettőnek sokkal kevesebb lehetősége volt, hogy megismerje és elfogadja az igazságot, 
s mégis megtették. Nem is kell Jézus kortársait magának a Bírónak elítélnie, a niniveiek és 
a királynő magatartása lesz ítéletükké.

A királynőnek elég volt az a hír, melyet Salamon bölcsességéről hallott. Elindult, s megtet-
te az óriási utat, hogy ezt a bölcsességet megismerje. A többet, Krisztus nagyobb bölcsességét 
pedig sokan elutasították, sőt meg sem hallgatták! Amikor egy alkalommal főpapok és a 
farizeusok csoportja Jézusról tanácskozott, Nikodémus hiába próbálta őt menteni: „Elítéli-e 
az embert a mi törvényünk, míg ki nem hallgatták, és meg nem tudták tőle, hogy mit tett?” ( Jn 
7,51) Dél királynője ítéli meg azt a nemzedéket, de a mai keresztyéneket is, akik hallanak 
Jézusról, de nem akarnak többet tudni róla, és nem keresik, amíg megtalálható ( Ézs 55,6).

Ninive lakóinak elég volt egy kemény figyelmeztetés Isten várható büntetéséről. Nem 
ismerték a mózesi törvényeket, mégis belátták, hogy akad ítéletre méltó az életükben. Jézus 
kortársai sokkal jobban ismerték Isten akaratát. A mi helyzetünk ennél is jobb: kezünkben a 
Szentírás, a templomokban hangzik az evangélium. A kevesebb lehetőséget jobban kihasz-
náló niniveiek vádolhatnak minket is Isten színe előtt. Az ítélet azokat sújtja, akik a felkínált 
kegyelmet nem fogadták el Jézustól.

Uram!
Köszönöm, hogy időben figyelmeztetsz engem, használjam ki lehetőségeimet. Segíts, hogy 
addig keresselek, amíg megtalálható vagy. Keress meg és találj meg engem. Ámen.
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November 18. Jézus mondta: „Amikor pedig az Emberfia eljön az ő dicsőségében, és vele az 
angyalok mind, akkor odaül dicsősége trónjára. Összegyűjtenek eléje minden 
népet, ő pedig elválasztja őket egymástól, ahogyan a pásztor elválasztja a 
juhokat a kecskéktől. A juhokat jobb keze felől, a kecskéket pedig bal keze 
felől állítja.” ( Mt 25,31–33)

Életünk tele van sorsdöntő ítéletekkel, melyeket mások mondanak ki rólunk. Orvosok 
döntenek arról, szükséges-e az operáció, vagy sem. Felvételi vizsgán egy bizottság határoz 
az egyetemi felvételről. Egy munkahelyi pályázatnál sok múlik a felkészültségünkön, alkal-
masságunkról mégis mások döntenek. S ezért szorongással gondolunk az ítéletet kimondó 
„hatalmasságra”, tudni szeretnénk, jóindulatú-e, vagy sem. Segít-e céljaink elérésében?

Így tekintünk az utolsó ítélet elé is. A tét minden eddigi esethez képest sokkal nagyobb. 
Az igaz Bíró örök sorsunkat dönti el.

Jézus fenti mondatai egyértelművé teszik azt, hogy ő, az Emberfia fog ítélni felettünk. 
Máskor is így beszélt: „Az Atya nem is ítél senkit, hanem az ítéletet egészen a Fiúnak adta át, 
hogy mindenki úgy tisztelje a Fiút, ahogyan az Atyát tisztelik.” ( Jn 5,22–23) Az Istennek ezt a 
döntését fejezi ki a missziói parancs bevezető mondata is: „Nekem adatott minden hatalom 
mennyen és földön.” ( Mt 28,18)

Az ítélettől való félelmünket mérsékelje hát ez az örömhír, hogy akkor Jézussal fogunk 
találkozni. Jézus ítél, a jó Pásztor, aki személyesen ismer minket, aki utánunk jött, ami-
kor otthagytuk nyáját, és eltévedtünk. Ő keresett meg, ő talált meg, s erre emlékezni fog. 
Aminthogy arra is, hogy ő vigasztalt meg, amikor sírtunk; ő elégített meg, amikor éheztük 
és szomjaztuk az igazságot. Jézus ítél, a keresztre feszített Megváltó, aki érettünk is hullatta 
vérét, s ott a kereszten még ellenségeiért is imádkozott.

Jézusunk fog megjelenni mennyei dicsőségben, s odaül királyi trónjára. Angyalai segít-
ségével kétfelé választja az összegyűjtött népet. Igazságos ítéletében előre is biztosak lehe-
tünk. Nem téved, nem vét hibát. Talán nem véletlen a pásztoréletből való kép a jobb keze 
felől állított juhokról és a bal keze felől állított kecskékről. Ezt a két állatot bárki meg tudja 
különböztetni egymástól. Ő ne tudná, kit kell jobb keze felől s kit bal keze felől állítania?

Uram!

Édes Jézus, szánj meg engem,
Aki jöttél énérettem,
Tartsd meg ama napon lelkem!
Töredelmes szívvel kérlek,
Kegyelmeddel, ó, segélj meg,
El ne vesszek, hanem éljek! (EÉ 495,7–8)

Ámen.
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November 19. Jézus mondta: „Akkor így szól a király a jobb keze felől állókhoz: Jöjjetek, 
Atyám áldottai, örököljétek a világ kezdete óta számotokra elkészített or-
szágot. Mert éheztem, és ennem adtatok, szomjaztam, és innom adtatok, 
jövevény voltam, és befogadtatok, mezítelen voltam, és felruháztatok, beteg 
voltam, és meglátogattatok, börtönben voltam, és eljöttetek hozzám. Akkor 
így válaszolnak neki az igazak: Uram, mikor láttunk téged éhezni, hogy 
enned adtunk volna, vagy szomjazni, hogy innod adtunk volna? Mikor 
láttunk jövevénynek, hogy befogadtunk volna, vagy mezítelennek, hogy 
felruháztunk volna? Mikor láttunk betegen vagy börtönben, hogy elmen-
tünk volna hozzád? A király így felel majd nekik: Bizony, mondom néktek, 
amikor megtettétek ezeket akárcsak eggyel is a legkisebb atyámfiai közül, 
velem tettétek meg.” ( Mt 25,34–40)

Az ítéletet tartó Jézus-király nem beszél égbekiáltó gonosztettekről, világraszóló gyalázatról, 
cégéres gazemberekről. Szót sem ejt a Tízparancsolat megszegéséről s az emberek bűneiről. 
Azokat sem dicséri, akik az őket körülvevő mocsokban őrizték meg tisztaságukat vagy az 
istentelen világban hitüket. Ítélete irgalmasságról és annak hiányáról szól.

Áldottaknak nevezi és magához hívja a jobb keze felől állókat. Megjutalmazza őket 
országával, vagyis az üdvösséggel. Döntését azzal indokolja, hogy azok enni és inni adtak 
neki, meglátogatták betegségében és a börtönben, befogadták, amikor hajléktalan volt, s 
betakarták mezítelenségét. S amikor ezek az „áldottak” minderre nem emlékeznek, kiderül, 
hogy mindezt másokkal tették. Amikor „a legkisebbel” jót tett valaki, akkor magán Jézuson 
könyörült!

Jézus így szereti a legkisebbeket. Képükben ő maga jár közöttünk. Nem csak vállalja 
őket, nem csak szemmel tartja sorsukat, de a velük való törődést, az irgalmasságot teszi az 
utolsó ítélet mértékévé. Az a Jézus, aki mindenkinek atyjafia lett (40. vers), a leginkább 
rászorulókkal azonosítja magát. A minden hatalom birtokosa a legkisebbekkel. Így kerül 
egységbe az Isten és a felebaráti szeretet kettős parancsa. S erről Jézus ugyanazt mondja, 
mint az Ószövetség: „Aki elnyomja a nincstelent, gyalázza Alkotóját, aki pedig könyörül a 
szegényen, az dicsőíti.” ( Péld 14,31)

Velünk is így bánt Jézus, jól tartott, meglátogatott és befogadott, mikor mire volt szüksé-
günk. Azt kell mással tennünk, amit ő tett velünk. Ennyire egyszerű az ő követése, s minden 
ezen múlik! Bár felismernénk őt minden segítségre szorulóban!

Uram!
Sokszor lenyűgözött és hálára indított szereteted fénye, bocsánatod ereje. Add nekem az 
áldozatkészség lelkületét. Segíts, hogy mindig észrevegyem a bajban lévőt, mozdíts segít-
ségére! Ámen.
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November 20. Jézus mondta: „Akkor szól a bal keze felől állókhoz is: Menjetek előlem, át-
kozottak, az ördögnek és angyalainak elkészített örök tűzre. Mert éheztem, és 
nem adtatok ennem, szomjaztam, és nem adtatok innom, jövevény voltam, 
és nem fogadtatok be, mezítelen voltam, és nem ruháztatok fel, beteg voltam, 
börtönben voltam, és nem látogattatok meg. Akkor ezek is így válaszolnak 
neki: Uram, mikor láttunk téged éhezni vagy szomjazni, jövevénynek vagy 
mezítelennek, betegen vagy börtönben, amikor nem szolgáltunk neked? 
Akkor így felel nekik: Bizony, mondom néktek, amikor nem tettétek meg 
ezeket eggyel a legkisebbek közül, velem nem tettétek meg. És ezek elmennek 
az örök büntetésre, az igazak pedig az örök életre.” ( Mt 25,41–46)

A király odafordul a bal keze felől állókhoz is. Nem szembesíti őket a Tízparancsolattal, nem 
beszél Isten nevében tett ünnepélyes eskük vagy ígéretek be nem tartásáról, csak mulasz-
tásaikról. Nem adtak enni és inni az éhes és szomjas Jézusnak, nem fogadták be, amikor 
jövevény volt, s nem látogatták meg betegágyánál vagy a börtönben.

A bal kéz felől állók éppen úgy csodálkoznak, mint a másik csoport. Ők nem látták sem az 
éhező-szomjazó Jézust, sem a befogadásra vagy látogatásra szorulót. Talán ha tudták volna, 
hogy a szánalomra méltó nyomorultban maga Jézus van jelen, segítettek volna. Így méltány-
talannak érzik a király elutasító ítéletét. Ám hiába magyarázkodnak, megvédeni nem tudják 
magukat. Ők a kegyetlen kegyesek, az istenes embertelenek. Akik más mértekkel mérnek a 
hasonszőrűeknek, s más mértékkel az idegeneknek. Elzárkózásukra mindig találnak ment-
séget: „Aki magának kereste a bajt, aki nem érdemli meg a segítséget, aki egyszer nagyon 
megbántott, vagy aki más nyelven mondja a Miatyánkot, azon nem is akarok segíteni!”

A király nem szól bűnről. Ítéletét az apostol így fejezi ki: „Aki tehát tudna jót tenni, de 
nem teszi: bűne az annak.” ( Jak 4,17)

Jézusnak ez az egyik legismertebb példázata lassan két évezrede tanítja népét arra, hogy ő 
az irgalmasság tettei alapján ítéli meg a világot. Jogosan, mert a benne való hitnek szeretetben 
kell megnyilvánulnia. Ezen kívül minden korban vannak példát mutató Krisztus-követők, 
akik szerető szívvel és üres zsebekkel csodákat tesznek betegek vagy kitaszított gyermekek 
között. Rajtuk kívül még Jézust nem ismerők is akadnak, akik megszégyenítik az övéit, s 
jézusi értelemben teszik a jót. Nem okolhatja Jézust az, aki mulasztásai miatt az ördögnek 
és angyalainak elkészített örök tűzre ítéltetik.

Uram!
Te segítettél rajtam, begyógyítottad sebeimet, s visszavittél az atyai házhoz. Szeretnék a 
tőled kapott szeretet erejével hű tanítványod lenni. Segíts, hogy mindig lássam, kinek kell 
segítenem! Szeretnék ellenségemnek is mentő kezet nyújtani. Ámen.
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November 21. Akkor mondta el Isten mindezeket az igéket: „Én, az Úr, vagyok a te Iste-
ned […]. Ne lopj! Ne kívánd felebarátod házát, […] se ökrét, se szamarát, 
se semmit, ami a felebarátodé!” ( 2Móz 20,1–2.15.17)

Istentől kaptuk testünket és értelmünket. Mindkettőre szükségünk van. Testi erejével dolgozik 
a földműves és a bányász, a rakodómunkás, de a háziasszony is. Ehhez felhasználják saját 
és mások tapasztalatait, de feladataik tervezését már értelmük végzi. Az emberek többsége 
viszont szellemi munkát végez. Tanulással, mások eredményeinek megismerésével készül 
hivatására. Aztán kutat vagy terveket készít, tanít és könyveket ír, vagy mások eredményeit 
rendszerezi. Így használjuk Isten ajándékait: testünk erejét és értelmünket.

Rendszeres munkával kell megszereznünk a mindennapi kenyeret magunk és családunk 
számára, de így épülnek a családi otthonok, így neveljük és bocsátjuk szárnyra gyermekein-
ket, s amennyire lehetséges, biztosítunk magunknak gondtalan öregséget is.

Az emberek egy része azonban nem jár „a munka tájékára” sem. Istenünk ezért a „Ne 
lopj!” parancsolattal oltalmazza mulandó javainkat. A magunkét és a másokét. Azt akarja, 
hogy senki a másét el ne tulajdonítsa, őt meg ne károsítsa. A lopásnak számos formája van. 
Rendszeresen előfordul: az ember az Istentől kapott testi erőt rablásra, a szellemi adottságát 
pedig arra használja, hogy „fehérgallérosan” megrövidítse vagy a jogosság látszatával kifossza 
a másikat. Ma sem más a világ, mint Luther Nagy kátéjának megjelenésekor volt: Reformá-
torunk felsorol „kis, egyszer megtévedő besurranó tolvajokat”, de „hatalmas főtolvajokat 
(akikkel urak és fejedelmek társalognak), akik […] az egész […] országot naponta kirabolják.”

Pál apostol így figyelmezteti olvasóit: „Aki lopni szokott, többé ne lopjon, hanem inkább 
dolgozzék, és saját keze munkájával szerezze meg a javakat, hogy legyen mit adnia a szűkölkö-
dőnek.” ( Ef 4,28) Istennek ezt a parancsát tehát éppen a mindennapi munkával megszerzett 
javakból kell teljesítenünk. Krisztust követők is álmodoznak sokmilliós lottónyereményről 
s arról, hogy akkor mennyi jót tudnának tenni… Hiábavaló álmodozás ez! Az apostolra (és 
a napokban olvasott jézusi példázatra) figyeljünk: az állhat az ítéletben Urunk jobb keze 
felől, aki mindennapi munkájából szerzett jövedelméből segíti a rászorulót. A keveset is be 
lehet osztani, hogy jusson is, maradjon is. S aki bőven ad, annak mindig marad elegendő!

Uram!
Köszönöm, hogy te mindig először adsz, s csak azután kérsz. Adományaidat bőven osztoga-
tod, s abból mindig jut másoknak is. Szabadíts meg irigységtől és a szűkmarkúságtól. Tégy 
jókedvű adakozóvá a templomi perselyeknél, de minden más esetben is. Ámen.
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November 22. […] még egy példázatot is mondott [Jézus], mert közel volt Jeruzsálemhez, 
és azt gondolták, hogy azonnal meg fog jelenni az Isten országa. Így szólt 
tehát: „Egy nemes ember távoli országba utazott, hogy királyi méltóságot 
szerezzen magának, s úgy térjen vissza. Hívatta tíz szolgáját, átadott nekik 
tíz minát, és azt mondta nekik: Kereskedjetek, amíg vissza nem jövök. 
Polgártársai azonban gyűlölték őt, ezért küldöttséget menesztettek utána, 
és azt üzenték: Nem akarjuk, hogy ez uralkodjék felettünk.” ( Lk 19,11–14)

Keresztelő János után Jézus maga is az Isten országa meghirdetésével kezdte nyilvános mű-
ködését. „Térjetek meg, mert elközelített a mennyek országa!” ( Mt 4,17) El is kezdődött Isten 
országa, pontosabban Isten királyi uralma azzal, hogy Jézus szabadulást hozott a foglyoknak, 
és evangéliumot hirdetett a szegényeknek. Gyógyításaival pedig helyreállította a bűn által 
megrontott világ egy-egy részét. Mindezek jelei annak, mennyire más lesz az, amikor újra 
eljön dicsősége teljességében, királyi méltóságában.

Visszajövetelének, Isten országa végleges és teljes megjelenésének idejét akkori hallgatói 
és mai követői pontosan szeretnék tudni. Ő pedig – éppen mennybemenetele alkalmával – 
helyre tette az ezzel kapcsolatos emberi kíváncsiságot. Megkérdezték: „Uram, nem ebben az 
időben állítod fel újra a királyságot Izráelnek?” Így válaszolt: „Nem a ti dolgotok, hogy olyan 
időkről és alkalmakról tudjatok, amelyeket az Atya a maga hatalmába helyezett.” ( ApCsel 1,6–7)

Ma is ebben a világkorszakban élünk, Jézus mennybemenetele és visszajövete között. 
Urunk „távoli országba utazott, hogy királyi méltóságot szerezzen magának” – olvastuk ( 12. 
vers). Hozzátesszük, az már az övé, dicsőségét az Atyától vissza is kapta, s a földre való 
visszatéréséig „ott ül a mindenható Atya Isten jobbján” (Apostoli hitvallás). Onnan várjuk 
visszatérését s azt az időtlen időt, amikor „uralmának nem lesz vége” (Niceai hitvallás).

Addig pedig tudomásul kell vennünk, hogy Urunk minden követőjével együtt ellenséges 
világban élünk. Hiszen a távozó Jézus után azt üzente a vallástól-Istentől elszakadó szekula-
rizált, sőt harcos ateista embervilág: „Nem akarjuk, hogy ez uralkodjék felettünk!” ( 14. vers) 
Ebben a világban kell Urunkról szólnunk, életünkkel róla tanúskodnunk. Ezt a világot Jézus 
szeretetével szeretnünk kell, de sohasem szabad azonosulnunk vele. Ez a világ vesztébe rohan 
Jézus nélkül. Irgalmazzon nekik a felettük is ítélő mindenható Urunk!

Uram!
Fáj a szívem azokért a barátaimért, akik nem ismernek téged. Taníts meg tolakodás nélkül 
úgy szólnom rólad, hogy azon elgondolkozzanak! Segíts nekem, hogy életem létedről és 
szeretetedről tegyen bizonyságot előttük! Ámen.
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November 23. Jézus mondta: „Mert úgy van ez, mint amikor egy idegenbe készülő ember 
hívatta szolgáit, és átadta nekik vagyonát. Az egyiknek adott öt talentumot, 
a másiknak kettőt, a harmadiknak pedig egyet, kinek-kinek képessége sze-
rint, és elment idegenbe. Az, aki az öt talentumot kapta, azonnal elindult, 
vállalkozásba fogott velük, és nyert másik ötöt. Ugyanígy az is, aki a kettőt 
kapta, nyert másik kettőt. Aki pedig az egyet kapta, elment, gödröt ásott a 
földbe, és elrejtette ura pénzét. Hosszú idő múlva aztán megjött ezeknek a 
szolgáknak az ura, és számadást tartott velük. Eljött az, aki az öt talentumot 
kapta, odavitte a másik öt talentumot, és így szólt: Uram, öt talentumot 
adtál át nekem: nézd, másik öt talentumot nyertem. Ura így szólt hozzá: 
Jól van, jó és hű szolgám, a kevésen hű voltál, sokat bízok rád ezután, menj 
be urad ünnepi lakomájára!” ( Mt 25,14–21)

Az utolsó időkről, a számonkérésről szóló jézusi példázatok egyik nagyszerű darabja a talen-
tumokról szóló példázat. Maga a történet egyszerű. A gazda hosszabb ideig tartó távolléte 
előtt szétosztja vagyonát szolgái között azzal a megbízással, hogy mindenki önállóan gaz-
dálkodjék. Amikor pedig visszatér, számon kéri szolgáin, mi történt a rájuk bízott pénzzel. 
(A pénzt súllyal mérték, a talentum körülbelül egy mázsának megfelelő súlymérték.)

Jó gazdánk, az Isten mindnyájunknak személy szerint adott talentumokat. Ez itt nem a 
különféle tehetségeket, a testi-szellemi adottságokat jelenti, mert az osztás már „kinek-ki-
nek képessége szerint” történt. A legfontosabb mind a példázat szövege, mind Isten ítélete 
szempontjából az, hogy a talentumokat a gazda kéri számon. Urunk az utolsó ítéletben azt 
kéri számon rajtunk, amit ő bízott ránk.

Ezekben a fejezetekben minden az Isten országáról szól. A talentumok Istennek olyan 
ajándékai, melyek az ő országának ügyét szolgálják. Mindnyájan kaptunk tőle talentumo-
kat. Az egyik emberre sok szeretetet bízott. S a körülötte élők folyton csodálkoznak, hogyan 
lehet így szeretni, válogatás és előítélet nélkül, mindenkivel szóba állva, senkitől nem elzár-
kózva. A másik az öröm ajándékából kapott többet, sugárzik róla a derű, az optimizmus, a 
harmadikban sok a béketűrés, a negyedikben a jóság, és így tovább. Ezek az Istentől kapott 
ajándékok Jézus vonásai és a Szentlélek gyümölcse. Mindegyik gyermeke kapott belőlük, ki 
többet, ki kevesebbet. S a végső számadáskor ezeket vizsgálja. Aki használta, ezekkel róla tett 
tanúságot. Aki használta, az gyarapította, mint a példázatban szereplő öt- és kéttalentumos 
szolga. Aki használta, számíthat Urunk jutalmára.

Uram!
Minden ajándékod életem drága kincse. Bocsásd meg, ha beszéltem róluk, de nem használ-
tam, ha egyesek elől elzártam. Légy áldott, hogy használatukkal gyarapodtak, erősödtek. 
Ámen.
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November 24. „Odament hozzá az is, aki az egy talentumot kapta, és ezt mondta: Uram, 
tudtam, hogy kérlelhetetlen ember vagy, aki ott is aratsz, ahol nem vete-
tettél, és onnan is gyűjtesz, ahová nem szórtál. Félelmemben elmentem 
tehát, és elástam a talentumodat a földbe: nézd, itt van, ami a tied. Ura 
így válaszolt neki: Te, gonosz és rest szolga, tudtad, hogy ott is aratok, ahol 
nem vetettem, és onnan is gyűjtök, ahova nem szórtam? Ezért el kellett 
volna vinned a pénzemet a pénzváltókhoz, és amikor megjöttem, kamattal 
kaptam volna vissza azt, ami az enyém. Vegyétek el tőle a talentumot, és 
adjátok annak, akinek tíz talentuma van! Mert mindenkinek, akinek van, 
adatik, és bővelkedni fog; attól pedig, akinek nincs, még az is elvétetik, amije 
van. A haszontalan szolgát pedig vessétek ki a külső sötétségre: ott lesz majd 
sírás és fogcsikorgatás.” ( Mt 25,24–30)

A számadáson megjelent az a szolga is, akinek egy talentummal kellett elszámolnia. Kiderült, 
hogy félreértette feladatát. Őrizte ugyan a rábízott kincset, de nem hasznosította, elásta. 
Tartott ura haragjától, de a legrosszabb megoldást választotta. Ezért még gazdáját is vádolta.

Istenünk minden ajándékát felhasználásra, továbbadásra s így szaporításra adta. A ha-
szontalan szolga is kapott szeretetet urától. Ő pedig elásta: személyválogató volt, vagy 
patikamérlegen mérte a szeretetet. Mindnyájan érdemtelenül kaptunk bűneinkre bocsá-
natot urunktól. Ez a szolga feltételekhez kötötte bocsánatát. Urunk kezünkbe adta igéjét; 
a Szentírás rendszeres olvasásra való. Ő díszkötésben odatette könyvespolca közepére, de 
nem forgatta. Méltán haragszik a gazda erre a haszontalanra! Szigorúan megbünteti. Még 
az egy talentumot is elveszi tőle: „Akinek nincs, attól az is elvétetik, amije van!” – összegzi 
ítéletét. Ezért a mondatért sok méltatlan vád érte már Krisztust, aki „a gazdagok pártjára áll 
a szegényekkel szemben”. Pedig az ítéletnek ez a rendje egészen magától értődő, s a minden-
napi életben is előfordul. Aki nem gyakorolja a fiatalon megtanult idegen nyelvet, kikopik 
belőle, elfelejti. A muzsikusoknak is rendszeresen gyakorolniuk kell, s ha nem teszik, egy 
idő után addig jól pergő ujjaik elveszítik egykori gyorsaságukat. Az elásott kincs soha nem 
volt az egytalentumos szolgáé. Nem is kellett elvenni tőle. Ő maga engedte ki a kezéből.

Urunk még távol van, még nincs itt a számadás ideje. Jézus megkérdezi: nem kell-e 
kiásnunk a talentumot? Megtisztítanunk, kifényesítenünk, használnunk? A szeretetet, az 
örömöt és a többit…

Uram!
Amikor feltételhez kötöttem a megbocsátást, nem volt fontos a te bocsánatod. Amikor 
megvontam a szeretetet valakitől, elfelejtettem, hogy szeretsz. Amikor nem nyitottam ki 
Bibliámat, hiába tapogatództam a sötétben. Segíts kiásnom kincseidet! Ámen.
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November 25. Jézus mondta: „Ahogyan Nóé napjaiban történt, úgy lesz az Emberfia eljöve-
tele is. Mert amiképpen azokban a napokban, az özönvíz előtt, ettek, ittak, 
házasodtak és férjhez mentek egészen addig a napig, amelyen Nóé bement 
a bárkába, és semmit sem sejtettek, míg el nem jött az özönvíz, és mind-
nyájukat el nem sodorta, úgy lesz az Emberfiának eljövetele is. Akkor ketten 
lesznek a mezőn: az egyik felvétetik, a másik otthagyatik, két asszony őröl a 
kézimalommal: az egyik felvétetik, a másik otthagyatik. Vigyázzatok tehát, 
mert nem tudjátok, hogy melyik órában jön el a ti Uratok!” ( Mt 24,37–42)

Jézus visszajövetele bizonyos, az időpontja azonban bizonytalan. Pontosabban: „Azt a napot 
viszont, vagy azt az órát senki nem tudja: sem az ég angyalai, sem a Fiú, hanem csak az Atya 
egyedül.” ( 24,36) Tehát nem tudhatjuk, mikor jön vissza Urunk, éppen ezért kell őt mindig 
várnunk.

Jézusnak első érkezése csendesen történt. Mária testén keresztül kicsiny csecsemőként 
született meg, érkezéséről mindössze néhányan tudtak. Rangrejtve élt harminchárom éven 
keresztül, csak a benne hívők ismerték fel a vándortanítóban a Messiást s az Isten Fiát. Má-
sodszor hatalommal érkezik, mindenki látni fogja. Térdre fog hullni előtte az addig őt tagadó 
világ. Ítélni fog élők és holtak felett, kétfelé osztja az embereket. Azokat, akik a benne vetett 
hitük erejéből tették a dolgukat, szolgáltak a tőle kapott hittel, szeretettel és reménységgel, 
magához hívja, a gonoszokat pedig eltaszítja.

Várakozásunk egyáltalán nem jelenthet tétlenséget. Tenni kell a dolgunkat a mezőn is, 
a malomban is, sem a munka, sem az élet nem állhat meg. Úgy kell készülnünk jövetelére, 
ahogyan az édesanyák szokták várni a városból hazatérő gyermeküket. Sütnek-főznek, ta-
karítanak, hogy minden készen legyen, mire megérkezik a várva-várt. S közben figyelnek 
a csengő vagy az ajtónyitás hangjára. Egyszerre készülődnek, és ugyanakkor várakoznak.

Olyan korban kell várakoznunk, amikor jövetelének ígérete biztos, de annak jelei nem 
egyértelműek. S a körülöttünk gyanútlanul nyüzsgő élet zűrzavara nem is engedi szóhoz 
jutni a Jézus jövetelére aggódó szívvel figyelmeztetőket. A világ egyelőre nem vesz tudomást, 
nem is akar tudomást venni Urunk érkezéséről. Az övéi viszont „ne igazodjanak e világhoz” 
( Róm 12,2), akkor sem, ha az vonzó, és nem tűnik veszélyesnek!

Uram!

Várlak, Uram, várlak reménykedő szívvel,
Miként a vigyázó virradást vár éjjel.
Rám is kora reggel szép napodat hozd fel,
Hogy szolgálhassalak buzgóbb szeretettel! (EÉ 413,3)

Addig is, Uram, amíg megérkezel. Ámen.
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November 26. Akkor mondta el Isten mindezeket az igéket: „Én, az Úr, vagyok a te Iste-
ned […]. Ne tanúskodj hamisan felebarátod ellen!” ( 2Móz 20,1–2.16)

„Saját testünkön, hitvestársunkon és földi javainkon kívül van még egy kincsünk: becsü-
letünk és jó hírünk” – írja Luther a Nagy kátéban. Majd néhány sorral lejjebb így folytatja: 
„Elsősorban tehát azt célozza ez a parancsolat, hogy mindenki védje meg felebarátja igazát, 
ne engedje korlátozni vagy elferdíteni, hanem pártolja és őrködjék rajta rendíthetetlenül, 
akár bíró, akár tanú szerepét tölti be.”

Isten tehát ezzel a parancsolattal becsületünket védi, a magunkét mások hazugságától és 
rosszindulatától, a másokét pedig tőlünk. Érdemes Jakab apostolra is figyelnünk: „Ne rágal-
mazzátok egymást, testvéreim […]. Egy a törvényadó és az ítélőbíró, aki megmenthet és elveszthet. 
De ki vagy te, hogy ítélkezel felebarátod felett?” ( 4,11–12) Aki tehát ítélkezik, az nemcsak a 
világi bíróság dolgába, de – illetéktelenül és jogtalanul – az Isten dolgába is beleavatkozik!

Ezekben a napokban a végső dolgokról szólnak az alapigék. Jézus visszajöveteléről, a 
számadásról, az utolsó ítéletről. Arról, hogy hol töltjük az örökkévalóságot. Ezen a háttéren 
szánalomra méltó az az igyekezet, hogy mi, emberek akarunk végérvényes ítéletet monda-
ni egymásról. Jézusunk, aki sokszor megbocsátotta már nyelvünk bűneit, megszégyenít, 
hiszen „ő nem tett bűnt, álnokság sem hagyta el a száját, mikor gyalázták, nem viszonozta a 
gyalázást […]” ( 1Pt 2,22–23).

Igaz, akaratlanul is hallhatunk rosszat a felebarátunkról. Akkor sem feladatunk, hogy 
nyilvánosan megítéljük és ostorozzuk. Hiszen „nagy különbség van e kettő között: ha bűnt 
megítélsz – írja Luther –, és ha bűnről tudsz. Tudhatsz róla, de el nem ítélheted… Ha pedig 
tudsz róla, csakis ezt tedd: sír legyen a füled, és temesd be […].” S ha az Isten indít, s egyéb-
ként is felelősséget viselünk társunkért, akkor négyszemközt kell beszélnünk vele Isten színe 
előtt. Ami azonban ott elhangzik, az maradjon kettőnk s az Úristen titka, akár „sikerrel” 
jártunk, akár kudarcot vallott a beszélgetés.

Urunk ítélete elé készülésünkben figyelmeztessen minket a parancsolat alapján készített 
„gyónótükör” néhány mondata:

Uram!
„Megvallom, hogy vétkeztem parancsolatod, embertársaim becsülete és az igazság ellen. Az 
igazságot elhallgattam és elferdítettem. Az igazság felét mondtam el. Hamisan esküdtem, 
és eskümet megszegtem. […] Nem harcoltam az igazságért félelemből, hitetlenségből. Nem 
maradtam meg az igazság és a becsület útján, mert nem szerettelek téged teljes szívemből, 
és nem szerettem felebarátomat, mint magamat. Uram, könyörülj rajtam!” Ámen.
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November 27. Jézus mondta: „Közvetlenül ama napok nyomorúsága után pedig a nap 
elsötétedik, a hold nem fénylik, a csillagok lehullanak az égről, és az egek 
tartóerői megrendülnek. És akkor feltűnik az Emberfiának jele az égen, 
akkor jajgat a föld minden népe, és meglátják az Emberfiát eljönni az ég 
felhőin nagy hatalommal és dicsőséggel. És elküldi angyalait nagy harso-
naszóval, és összegyűjtik az ő választottait a négy égtáj felől, az ég egyik 
sarkától a másik sarkáig.” ( Mt 24,29–31)

A világ urai mennek, Jézus jön! A királyok és elnökök, a zsarnokok és hadvezérek elmennek 
a minden halandók útján, vagy hirtelen eltűnnek a történelem süllyesztőjében. Néhányat 
közülük áldva vagy átkozva még sokáig emlegetnek, a többség nevét azonban csak a törté-
nelem őrzi. A világ dicsősége elmúlik, Urunké soha nem múlik el.

A világ együtt él Jézus Krisztus történetével. Ő már a kezdet kezdetén is jelen volt mint 
Isten teremtő Igéje: „Mert benne teremtetett minden a mennyen és a földön […]: minden általa 
és reá nézve teremtetett.” ( Kol 1,16) Amikor Mária gyermekeként erre a földre megszületett, 
a sajátjába jött. Érkezését különleges csillagkép jelezte, golgotai halálát a teremtettség sötét-
séggel és földrengéssel gyászolta. S azért jön vissza ítéletre, hogy teljességre vigye a világot. 
( Ef 1,9–10)

A fenti szövegben ő maga szólt visszajöveteléről. Ne akadjunk meg a meghaladott ókori 
világkép elemein. Ami történik, nem kozmikus katasztrófa. Jézus jön, dicsősége fényessé-
gében. S ahogyan napkeltekor semmit nem ér egy elemlámpa, s az ostorlámpák fénye is 
„elhalványul,” úgy fog elhalványítani minden mást, a napot, a holdat és a csillagokat is az 
ő dicsősége, amikor feltűnik jele az égen.

Az övéi sírni fognak megindultságukban és örömükben, ellenfelei jajgatni félelmükben. 
Hiszen „meglátja minden szem, azok is, akik átszegezték, és siratja őt a föld minden nemzet-
sége” ( Jel 1,7).

Az angyalok harsonája jelzi a halottak feltámadását, a tenger és a halál is kiadja halottait 
( Jel 20,13). Az angyalok a négy égtáj felől összegyűjtik a választottakat. Ez is Urunk kegyelme, 
hogy „a nagy nyomorúság idejét” az övéi számára megrövidíti.

Minderről meggyőződéssel, de akadozva és dadogva beszélhetünk, hiszen Isten igéjében 
nem találunk minden részletre pontos felelet. Annyi bizonyos, hogy Jézusnál leszünk, „aki 
az ő dicsőséges testéhez hasonlóvá változtatja a mi gyarló testünket […]” ( Fil 3,21).

Uram!

Kérve kérlek, kedvezz nékem, Magam kezedbe ajánlom,
Ó, Jézus, légy reménységem, Hozzád vezessen halálom!
Tebenned van üdvösségem! Irgalmad örökké áldom!
[…] (EÉ 496,6.8)

Ámen.
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November 28. Jézus mondta: „Akkor hasonló lesz a mennyek országa a tíz szűzhöz, akik 
fogták lámpásukat, és kimentek a vőlegény fogadására. Öt közülük balga 
volt, öt pedig okos. A balgák ugyanis, amikor magukhoz vették lámpásukat, 
nem vittek magukkal olajat, az okosok viszont lámpásukkal együtt olajat is 
vittek korsóikban. Mivel pedig a vőlegény késett, mindnyájan elálmosodtak, 
és elaludtak. Éjfélkor aztán kiáltás hangzott: Íme, a vőlegény! Jöjjetek a 
fogadására! Ekkor felébredtek a szüzek mind, és rendbe hozták lámpásukat. 
A balgák így szóltak az okosakhoz: Adjatok nekünk az olajotokból, mert 
lámpásunk kialszik. Az okosak így válaszoltak: Hátha nem lesz elég nekünk 
is meg nektek is: menjetek inkább a kereskedőkhöz, és vegyetek magatoknak. 
Amíg azok távol voltak vásárolni, megjött a vőlegény, és akik készen voltak, 
bementek vele a menyegzőre. Azután bezárták az ajtót. Később megérkezett 
a többi szűz is, és így szóltak: Uram, uram, nyiss ajtót nekünk! Ő azonban 
így válaszolt: Bizony mondom nektek, nem ismerlek titeket.” ( Mt 25,1–12)

Jézus példázataiban az ünnepi vacsora általában arra utal, hogy Isten mindenkit magához 
hív. A menyegző pedig azt az örömhírt jelenti, hogy már elkezdődött az üdvösség ideje, s a 
vőlegény jelen van Jézus személyében ( Mt 9,14–15). Urunk földi életében személyesen, azóta 
pedig szolgái által hívogatott a menyegzőre. Annak befejezése a vőlegény dicsőségben való 
eljövetele alkalmával történik. Ezt az időt várja a menyasszony, a gyülekezet, melyet most a 
tíz szűz ábrázol. A szüzek, a nyoszolyólányok szokás szerint este kimentek a falu határába, 
s az érkező vőlegényt onnan kísérték a lakodalmas házba.

A tíz szűzből öt okos volt, öt pedig balga. Az okosok számítottak a vőlegény késésére, vittek 
magukkal olajat, a balgák pedig felkészületlenek voltak. Mind a tízen Krisztus népének, a 
gyülekezetnek tagjai voltak, mind a tízen várták a vőlegényt. Az öt okos úgy élt, hogy Jézus 
eljövendő országa egész életét meghatározta, s ez tetteiken meglátszott. Az öt balga számára 
pedig hitük ellenére nem voltak fontosak Jézus követésének velejárói. Az öt okos Jézusban 
bízott, az öt balgát pedig a Jézushoz való laza kötődés elbizakodottá és könnyelművé tette.

A bezárt ajtó nem gonoszokat zárt ki. A vőlegény érkezésekor már nem lehet bocsánatot 
kérni azoktól, akiktől nem kértünk, sem megbocsátani azoknak, akiknek nem bocsátottunk 
meg. Az öt balga az ajtó előtt már nem tudja pótolni mindazt, amit egy életen át elmulasztott, 
a hitből fakadó szeretetet, az egész élet szolgálatát!

Uram!
Köszönöm, hogy még idejében figyelmeztetsz. Segíts nekem, hogy a benned vetett hitemből 
emberség és minden ember iránti szeretetet fakadjon, most is, egészen eljöveteled napjáig. 
Ámen.
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November 29. Más példázatot is mondott nekik: „Hasonló a mennyek országa ahhoz az 
emberhez, aki jó magot vetett a szántóföldjébe. De amíg az emberek aludtak, 
eljött az ellensége, konkolyt vetett a búza közé, és elment. Amikor a zöld 
vetés szárba szökött, és már magot hozott, megmutatkozott a konkoly is. A 
szolgák ekkor odamentek a gazdához, és azt kérdezték tőle: Uram, ugye jó 
magot vetettél a földedbe? Honnan van akkor benne a konkoly? Ellenség 
tette ezt! – felelte nekik. A szolgák erre megkérdezték: Akarod-e, hogy ki-
menjünk, és összeszedjük a konkolyt? Ő azonban így válaszolt: Nem, mert 
amíg a konkolyt szednétek, kiszaggatnátok vele együtt a búzát is. Hadd 
nőjön együtt mind a kettő az aratásig, és az aratás idején megmondom az 
aratóknak: Szedjétek össze először a konkolyt, kössétek kévébe, és égessétek 
el, a búzát pedig takarítsátok be csűrömbe.” ( Mt 13,24–30)

Az egyházi esztendő utolsó heteinek alapigéi figyelmeztetnek minket az utolsó ítéletre. Az 
ítélet félelmetesen közeledik. Ám még nincsen itt. S amíg nem érkezik meg, addig tart az 
Isten kegyelmi ideje. Hangzik az evangélium, mert az Isten „nem azt akarja, hogy némelyek 
elvesszenek, hanem azt, hogy mindenki megtérjen” ( 2Pt 3,9).

Jézus Krisztus az evangéliummal jó magot vetett földjébe. Ennek ellenére a növekedő 
és szárba szökő búza között konkoly is mutatkozik. Ez pedig felháborítja a szolgákat, akik 
azonnal gyomlálást kezdenének. Ő viszont nyugalomra inti őket: „Ne tegyétek, a konkollyal 
együtt kiszaggatnátok a búzát is!”

Isten népének, különösen szolgáinak tudomásul kell venniük, hogy ebben a világban 
Urunk vetése és ellenségének kártékony munkája együtt él és együtt növekszik „az aratásig”. 
Ezért nem szabad sem aggodalmaskodnunk, sem ártalmas tisztogatásba fognunk. A gonosz 
munkájának eredménye miatt Isten hatalma nem lett kisebb. Aki a jó magot vetette, ő fog 
aratni is!

A tisztogatást pedig nem hogy nem ajánlja, de szigorúan megtiltja Urunk. Hiszen téve-
dünk önmagunk megítélésében is. Hogyan tudnánk igazságosan ítélni csak egyvalakit is 
felebarátaink közül? S mernénk-e felelősséget vállalni azért, ha bárkit véletlenül „kiszagga-
tunk”, mert rosszul ítéltük meg? Tulajdonképpen hálát kellene adnunk, hogy ilyen feladattal 
nem bízott meg minket az Isten!

Az egyháztörténelem során minden olyan kísérlet, amikor a „tiszta egyház” jelszavával 
meg akarták valósítani Isten országát itt a földön, kudarcot vallott. Isten népe hatalmi esz-
közökkel, kényszerrel és erőszakkal nem kormányozhat. Az ítélet az Isten dolga!

Uram!
Bocsásd meg, hogy könnyen ítélkezem. Felülről, kívülről, szeretetlenül gondolok vagy 
mondok rosszat a másik emberről. Nevelj önmérsékletre. Segíts magamba szállnom. Ámen.
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November 30. Ekkor elbocsátotta a sokaságot, és bement a házba, tanítványai pedig ezzel a 
kéréssel fordultak hozzá: „Magyarázd meg nekünk a szántóföld konkolyáról 
szóló példázatot.” Ő pedig így válaszolt nekik: „Az, aki a jó magot veti, az 
Emberfia, a szántóföld a világ, a jó mag a mennyek országának fiai, a kon-
koly a gonosz fiai, az ellenség, aki elvetette a konkolyt, az ördög; az aratás 
a világ vége, az aratók pedig az angyalok. Ahogyan tehát a konkolyt össze-
gyűjtik és megégetik, úgy lesz a világ végén. Az Emberfia elküldi angyalait, 
és összegyűjtenek országából minden botránkozást okozót és gonosztevőt, és 
a tüzes kemencébe dobják őket: ott lesz majd sírás és fogcsikorgatás. Akkor 
majd az igazak fénylenek Atyjuk országában, mint a nap. Akinek van füle, 
hallja!” ( Mt 13,36–43)

A példázatban és annak magyarázatában Jézus ismételten kijelenti, hogy az ítélet kizárólago-
san isteni jog. A Teremtőt illeti meg, s azt, akire ezt a jogot az Isten átruházta, az Emberfiát. 
Természetesen arról a Jézusról van szó, aki „a mi vétkeink miatt kapott sebeket” ( Ézs 53,5), 
s aki nemcsak az eljövendő Bíró, de védőügyvédünk is: mennybemenetele óta közbenjár 
értünk az Atya trónjánál.

Jézus ítél tehát felettünk. Az, aki életünk során igéjével és saját példájával olyan sokszor 
leleplezett és megszégyenített hamisságunk és beképzeltségünk miatt. Az, aki előtt megis-
mertük igazi valónkat, s aki megbocsátó jósággal emelt fel minket összetörtségünkből. Az a 
Jézus ítél, akit első alkalommal nem azért küldött el Isten „a világba, hogy elítélje a világot, 
hanem hogy üdvözüljön a világ általa”, aki a benne hívőket az ítéletben felmenti, aki viszont 
nem hisz, az már elítélte önmagát ( Jn 3,17–18).

Az aratás utáni válogatás az angyalok dolga lesz, s ahogy ott megszokták, a kévébe kötött 
gyom és a dudva tüzelőként szolgál majd. Az utolsó ítélet elutasítja azokat, akik életük során 
elutasították Jézus hívását. Az igazak, az életükben Krisztust követők és benne hívők pedig 
az Atya országába kerülnek.

„Urunk Jézus Krisztus!
Te úgy biztattál minket a Miatyánkban, hogy bátran imádkozhatjuk: Jöjjön el a Te országod! 
Segíts hát abban, hogy ezért szorgalmasan könyörögjünk, ezzel együtt szilárdan higgyük is, 
hogy végül mi is eljutunk abba a dicsőségbe. Add meg nekünk azt is, hogy megváltatásunk 
és dicsőséged örvendetes napja hamar jöhessen el, azután pedig mindent megtapasztalhas-
sunk abból, amit most igédben hallunk, és amiben itt hiszünk.” Ámen. (Luther imádsága)
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December 1. Egy hang kiált: „Építsetek utat a pusztában az Úrnak! […] Mert megjelenik 
az Úr dicsősége, látni fogja minden ember egyaránt.” ( Ézs 40,3.5)

November végén vagy december elején az új egyházi esztendővel új szakasz kezdődik az 
egyházak szolgálatában. Az egyházi esztendő nem időszámítási egység, hanem a vasárna-
pok és az ünnepek évenként visszatérő ünneplési rendje, melynek során elvonul előttünk 
mindaz, amit Jézus Krisztus által a magasságos Isten cselekedett üdvösségünkért.

Advent eljövetelt jelent, s természetesen nem másnak, mint magának a Krisztusnak az 
eljövetelét. Urunk azonban már eljött a történelem meghatározott időpontjában, Mária szíve 
alatt megtestesült, Betlehemben megszületett. Adventben ezért már nem Jézus születésére 
készülünk, hanem egyfelől Isten beteljesült ígéreteit ünnepeljük, másfelől komolyan vesz-
szük figyelmeztetését is: az Úr a történelem végén újra eljön. Róla valljuk a Niceai hitvallás 
szavaival: „...ott ül az Atya jobbján, újra eljön dicsőségben ítélni élőket és holtakat, és ural-
mának nem lesz vége.”

Jézus Krisztus tehát már eljött, ám ma is „jön”, mindig jön, közelít az övéihez: megszólít 
igéjével, bűnbocsánatot nyújt az úrvacsorában, vigasztalást hoz evangéliumában. Jön, s 
éppen a róla szóló igehirdetésben, a testét és vérét nyújtó úrvacsorában lehet vele talál-
koznunk! Ezt ő maga akarta így, s ha bárki közülünk találkozni szeretne vele, ott keresse, 
ahol megtalálható! Jön az adventi csendben is, nem győzi kivárni, amíg én próbálok utat 
készíteni felé. „Kitaposott” útja van az emberi szakadékok világában!

Visszajövetelekor, amikor már minden ember látni fogja dicsőségét, már késő keres-
nünk őt. Akkor már dicsőségének fénye megvakítja a hitetlent, ítéletének tüze megégeti a 
konkolyt: elpusztítja minden ellenségét. Ugyanakkor összegyűjti az övéit, azokat, akik földi 
életük során elfogadták pásztori szeretetét, tudták és megvallották, mit jelent számukra ő, 
Jézus Krisztus, a Megváltó.

Amíg tart az advent, addig kiáltsunk hozzá! Jöjj, Uram, Jézus!

Uram!

Jöjj, népek Megváltója!
Így kér a föld lakója,
Jöjj, lelkünk drága fénye,
Szívünk édes reménye! (EÉ 131,1)

Jöjj, s ne csak az idők végén, jöjj ma és jöjj mindennap. Jöjj, mert elborítanak tennivalóim, 
jöjj, mert értetlenség vesz körül, jöjj, mert elrontottam valamit. Jöjj, szólíts meg igédben, te 
szabj rendet fontos és kevésbé fontos feladataim között. Jöjj, s békíts meg ellenfeleimmel, 
jöjj, taníts megbocsátani, taníts bocsánatot kérni! Jöjj, és soha ne vond meg tőlem bűnbo-
csátó szeretetedet! Ámen.
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December 2. Akkor ezt mondta az Úristen a kígyónak: „[…] Ellenségeskedést támasztok 
közted és az asszony közt, a te utódod és az ő utódja közt: ő a fejedet tapossa, 
te meg a sarkát mardosod.” ( 1Móz 3,14.15)

Mózes első könyvének első tizenegy fejezete elbeszélés formájában fogalmazott bizony-
ságtétel a teremtett világ s az ember „őstörténetéről”. A bibliai szerző Isten Szentlelkének 
segítségével mondja el, hogy Isten a semmiből teremtette a világot, s „képére és hasonlatos-
ságára”, azaz a vele való közösségre az embert. Ezután válaszol Szentírásunk az 1Móz 3-ban 
arra a kérdésre, hogy ha Isten ezt a világot jónak teremtette, s benne magát az embert is, 
honnan van hát ezen a világon a rossz?

Az elbeszélésben nyomon követhető a bűn születése. Isten egyetlen fa kivételével Ádám-
nak és Évának adta az egész Édenkertet. A kígyó – az Isten ellen lázadó szellemi hatalom 
jelképe – kétségbe vonja a Teremtő jó szándékát, engedetlenségre biztatja az emberpárt. 
Bűnük ott kezdődik, hogy inkább hisznek a kísértőnek, mint az Úrnak, s hitetlenségüket tett 
is követi. Igaz, hogy bűnük mögött ott volt a kígyó, az „ősellenség”, ám ellene is állhattak 
volna csábításának!

Ádám és Éva nyomában mi is ugyanígy fordíthatunk hátat teremtő és gondviselő Urunk-
nak. Ha nem bízunk ígéreteiben, ha nem ismerjük el illetékességét felettünk, akkor előbb-
utóbb először csak gondolatban, azután tettekben is keresztezzük akaratát.

Isten megbünteti lázadó teremtményeit: a munka addig kitüntetés volt, fáradságos lett; 
az élet továbbadása s a férfi és a nő egymáshoz fűződő szeretete fájdalmakkal terhelődött 
meg, s az ember egyszer csak messze került Teremtőjétől.

Ebben élünk mind. Ám a büntetés után elhangzott a fenti mondat, az „ősevangélium” 
az Úristen szájából. Ez az első adventi mondat: Megszületik majd az, aki a kígyó fejére tapos. 
Mi már tudjuk, ki ő. Jézus, az Isten Egyszülöttje!

Uram!
Naponta ellened lázít ősellenségünk. Meghazudtol téged, mintha nem lennének igazak 
szavaid. Állítja, hogy szigorúságoddal nem a javamat munkálod. Arra csábít, hogy inkább 
neki higgyek, mint benned bízzam! Segíts megállnom a hitben! Segíts hűségesnek marad-
nom hozzád! Tudom, hogy betartod ígéreteidet. Taníts meg arra is, hogyan ismerhetem 
fel a csábító szavak mögött a hazugságot. Ne engedd, hogy célt érjen a kísértő, ne engedd, 
hogy eltérítsen útjaidról. Tarts meg az imádkozásban, a veled való kapcsolatban! Ámen.
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December 3. „Ne félj, Zakariás, meghallgatásra talált a te könyörgésed: feleséged, Erzsébet 
fiút szül neked, és Jánosnak fogod őt nevezni. […] nagy lesz ő az Úr előtt […].” 
( Lk 1,13.15)

Örvendetes hírt tolmácsol az Úr angyala a templomi szolgálatát végző papnak, az idős Zakari-
ásnak: fia fog születni, aki népe körében az érkező Messiás útegyengetője lesz. Sokan örülnek 
majd születésének, de „nagy lesz ő az Úr előtt” is. Összetett hír ez, egy egész „csomag” jó hír!

A meddőnek hitt, öregedő házaspárnak gyermeke lesz. Gyermektelenségét addigra már 
„gyalázatnak” ( 25. vers), szinte Isten büntetésének élte meg Erzsébet, a feleség. Könnyes 
szemmel nézett más asszonyok vidáman hancúrozó gyermekeire, s amíg fiatal volt, bizonyá-
ra minden este-reggel buzgón könyörgött gyermekáldásért. Aztán megérkezett az öregség, 
s kénytelen volt beletörődni, hogy senki sem fogja azt mondani neki: „Édesanyám!” Az 
angyallal küldött isteni üzenet azt is jelenti: mindez megváltozik. Beteljesednek fiatalkori 
álmai. Gyermeket, fiút kap. Érkezése rendkívüli lesz, születése maga a csoda!

A születendő gyermek neve: János. Azt jelenti: „Jahve kegyelmes, az Úr jóindulatú, jóságos, 
kedves”. Jó lenne, ha nem csak a János nevű gyermekek szülei, de minden szülő így nézne 
gyermekeire: ajándékba kaptuk őket az Úrtól, mert ő jóindulatú és jóságos. Bizony ajándék 
a gőgicsélő csecsemő, de még az akaratos kiskamasz, sőt a konok tinédzser is! Isten aján-
dékai, s értük, felnevelésükért, testi-lelki egészségükért egyszer számot kell adnunk előtte. 
Ő pedig azt akarja, hogy gyermekeink ott legyenek velünk a mennyei örökkévalóságban!

János, akit felnőttként Keresztelő Jánosként tart számon Isten népe, valóban nagy lett az 
Úr előtt. Ám nagysága nem kényeztette el őt, elhárította az emberek hízelkedő dicséretét, 
s alázattal végezte Krisztusra mutató feladatát: „Neki növekednie kell, nekem pedig kisebbé 
lennem!” ( Jn 3,30) Jusson többször eszünkbe Keresztelő alázatos alakja, ne legyünk annyira 
büszkék önmagunkra!

Uram!
Köszönöm, hogy minden újszülött azt a hírt hozza világunkba, hogy te szereted a képedre 
és hasonlatosságodra teremtett embert, szeretsz minket. Köszönöm, hogy engem is szeretsz. 
Köszönöm, hogy gyermeket, gyermekeket bíztál rám.

Segíts megtanulnom, gyermekeim nem csak az enyémek, tieid is. Nevelésükkel neked 
is felelősséggel tartozom. Segíts, hogy neved félelmére, tetteid ismeretére is megtanítsam 
őket. Hadd egyengessem én is gyerekek és felnőttek útját feléd! Ámen.
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December 4. „…az atyák szívét a gyermekekhez, és az engedetleneket az igazak lelkületére 
térítse, hogy felkészült népet állítson az Úr elé.” ( Lk 1,17)

A születendő adventi útegyengető, Keresztelő János Istentől kapott feladata, hogy népét 
Istenhez térítse, s egymással is megbékítse. Teljesíthető ez egyáltalán? Hiszen engedetlenek 
vagyunk, lelkületünk messze van az „igazak lelkületétől”. Vétkeink és mulasztásaink mélyen 
gyökereznek bennünk: azért nem engedelmeskedünk Isten jó akaratának, mert nem szeretjük 
őt mindennél jobban, és nem bízunk benne. Elfogadjuk ajándékait, de eltoljuk magunktól 
ajándékozó kezét. Tulajdonképpen minden konkrét „napi” bűnnél erősebb az Isten iránti 
bizalmatlanságunk, más néven hitetlenségünk. Nem is tudunk kigyógyulni belőle, egyedül a 
Szentlélek Úristen segítségével hozzánk érkező útegyengetők s rajtuk keresztül maga Krisztus 
tud megszabadítani tőle. Hitetlenségünkből származnak konkrét vétkeink, a tőle ajándékba 
kapott hitünk pedig termi a „megtérés gyümölcseit”. Így leszünk felkészült néppé.

Az Istennel történő megbékélést kövesse az emberek közötti szakadékok feltöltése! Akad 
itt tennivalónk bőven: „Ha két embert látsz egymás mellett menni szótlanul, azok bizto-
san apa meg fia. Ennyire idegen csak a két ennyire közeli ember lehet egymásnak. Ez a 
test diadala!” (Martin du Gard) Persze, sok minden választja el egymástól a családokban a 
nemzedékeket: nem értenek egymás munkájához, fiatalnak-öregnek eltérő az életritmusa, 
más a műveltsége, másképpen szórakozik. Ám éppen akkor, amikor annyi minden elválaszt, 
hozhat „közös nevezőre” minket mindnyájunk adventi Ura, s a benne vetett hitünk. Hiszen 
ő hajlítja a szülők szívét a gyermekekhez, s a gyermekekét a szülőkhöz.

Uram!
Fordítsd vissza szívemet szeretteimhez. Segíts úgy szeretnem őket, ahogyan te engem: bűn-
bocsátó szeretettel! Taníts meg velük együtt követni téged! Segíts belátnom, hogy változik 
körülöttem a világ! Mások a szokások, felgyorsult az élet ritmusa. Ne engedd, hogy mellékes 
dolgok fontosabbak legyenek az „egy szükségesnél”, fontosabbak legyenek nálad. Ne engedd, 
hogy apróságokon múljék családunk békessége. Segíts egyességre, taníts engedékenységre! 
Szabadíts meg a sértődöttségtől, s add, hogy akkor is jó lélekkel tudjak segíteni enyéimnek, 
ha nem mindenben értek velük egyet. Hadd mutassak ilyen élethelyzetben is rád! Ámen.
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December 5. „…meglátogat minket a felkelő fény a magasságból; hogy világítson azoknak, 
akik sötétségben s a halál árnyékában lakoznak […].” ( Lk 1,78–79)

A sötétségtől félő vagy az éjszakában eltévedt ember számára felejthetetlen élmény a nap-
kelte. Ízes szavaink csokra bizonyítja a reggel örömét: derengés, hajnalhasadás, felkelő fény, 
naptámadat. Ez utóbbi szerint a felkelő nap sikeresen „támadja meg”, űzi el a sötétséget. 
Naptámadat: ez a szó Jézusunk egyik adventi neve.

Jézus fényével bevilágít a mindennapi élet sötét zugaiba. Saját érdekem, hogy segítségével 
megismerjem önmagamat és környezetemet. Sőt azt is belássam, nincs értelme mentegető-
zésnek, tetteim másra hárításának. Ugyanakkor a világosság megszabadít a sötétség rémeitől, 
a halálfélelemtől, a holnap bizonytalanságától.

Jézus fénye mellett az is kiderül, hogy a sötétségben állandóan veszélyeknek vagyunk 
kitéve: Jézus követői nem mentesek a kísértéstől, sőt! Minél közelebb van valaki hozzá, 
annál inkább ki van téve az „ősellenség” támadásának. S minél közelebb van Urunk má-
sodik adventje, annál hevesebben támad az ördög, „nagy haraggal, mivel tudja, hogy kevés 
ideje van” ( Jel 12,12). Nem lehetünk eléggé éberek tehát, nem hanyagolhatjuk el a Jézusra 
figyelést, a buzgó imádságot sem!

Ahogyan a hajnalka virágja kinyílik reggelenként, a napraforgó pedig tányérját kelet felé 
fordítja, úgy forduljon arcunk és szívünk Isten igéjének világossága felé. S akkor még arra is 
képessé tesz minket, hogy fényét – mint a hold a napét – tovább sugározzuk:

Az Isten küld, testvéreim, tinéktek
Hogy sugarai eleven tüzét,
Amik arcáról a szívembe égtek,
Sugározzam csendesen szerteszét
A testvéreknek, kik az éjben járnak.
Az Isten küldött, szentjánosbogárnak.
(Sík Sándor [cím nélkül])

Ó jöjj, ó jöjj, Naptámadat,
És hozd vigasztalásodat,
Űzd el a sötét éj ködét,
És vesd el minden félelmét! (EÉ 133,3)

Uram!
Légy áldott, hogy bevilágítasz életem sötétjébe! Hadd ítéljem el magam is, amit ott feles-
legesnek, károsnak ítélsz. Engedj örülnöm, amikor bocsánatod elűzi belőlem a rosszat, a 
károsat, a hiábavalót! Segíts, hogy bocsánatod erejével magam is szembeszálljak a rosszal, a 
kísértéssel, a félelemmel! Mindezek után pedig szentelj meg, hadd legyen fényedből fény-
sugár az életem! Add meg, hogy a tőled kapott világosság fényénél mások is hazataláljanak 
hozzád! Ámen.
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December 6. […] itt van már az óra, amikor fel kell ébrednetek az álomból. ( Róm 13,11)

Népdalok, tréfás diáknóták és templomi énekek szólnak a reggel szépségéről és öröméről. 
Isten népét a reggel megérkezése urának jóságára emlékezteti:

Ó, nap, mily gyönyörű vagy,
Az Úr jósága mily nagy!” (EÉ 101,1)

Bármennyire fontos része is életünknek az éjszakai alvás, a vele járó kikapcsolódás és 
feltöltődés, amikor elmúlik az éj, csörög az óra, felkelünk, hogy eleget tegyünk feladataink-
nak. A „hétalvó” pedig kötelességet mulaszt.

Pál apostol máshol is ír a keretek között tartott élet hasznáról („megsanyargatom és szolgá-
latra alkalmassá teszem a testemet” –  1Kor 9,27), itt azonban nem a napi feladatainkra akar 
figyelmeztetni. Alvó hitünket ébresztgeti. Az a keresztyén alszik, aki megszokta a kegyelmet. 
Aki Isten mindennapi ajándékaira úgy tekint: „ez nekem jár, ezt mind előre megszolgáltam.” 
S ha netán valamit kér vagy vár tőle az Úr, így válaszol: „én már eleget adtam, én már eleget 
tettem!” Az a keresztyén alszik, aki elfelejtett csodálkozni azon, hogy még mindig szereti, 
még mindig hordozza őt az Isten. S aki alszik, nem tud törődni a rábízottakkal, könnyen 
válik közömbössé, átalussza a jótett alkalmait is.

Luther ezt írja: „Találó, hogy az apostol a levél olvasóit felserkenésre inti, jóllehet nem 
volnának keresztyének, ha már fel nem serkentek volna. Csakhogy Isten útján megálltak. Ez 
pedig annyi, mint visszafelé haladni. Előbbre jutni pedig annyi, mint folyvást újat kezdeni!”

Isten harsonája ébresztőt fúj, órája jelzi felkelésünk sürgető idejét. Új napja megújult 
kegyelméről beszél. Kezdjük hát napjainkat hálaadással, örömmel és bűnbánattal. A na-
ponkénti bűnbánat a naponta szükséges megtérés. Ezek után vegyük számba dolgainkat, s 
örüljünk annak, hogy kaptunk feladatokat, s erőt is azok elvégzéséhez.

Uram!
Köszönöm neked, hogy minden reggel megújul irgalmad. Ne engedd, hogy megszokjam 
ezt. Ezért

ha bűnnek terhe földre vet,
Gonosz tőréből ments te meg,
Vezess a fényre, igaz ösvényre, Jézusom” (EÉ 105,4)!

Segíts hátat fordítanom a rossznak! Segíts elfelejtenem azt, amit már megbocsátottál! 
Segíts megvalósítanom mindazt a szépet és jót, amit megálmodtam, amit a veled való 
beszélgetésben elterveztem! Segíts ma is örömet szerezni az enyéimnek, a tieidnek! Hadd 
legyen egész napom a tied! Ámen.
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December 7. […] öltsétek magatokra az Úr Jézus Krisztust; a testet pedig ne úgy gondoz-
zátok, hogy bűnös kívánságok ébredjenek benne. ( Róm 13,14)

Lehet, hogy nem rosszabb ma a világ, mint régen volt, ám úgy látjuk, a ma embere „felemelt 
fejjel” vétkezik, kihívó módon dicsekszik törvényszegésével. Sok tett, amelyet azelőtt elrejtet-
tek mások szeme elől, betölti az újságokat és a képernyőt, meghódítja a fantáziánkat. Azelőtt 
csak a ruházkodás divatjának voltak diktátorai, ma a féktelen és tabuk nélküli életmódnak is. 
Nem tudjuk eléggé félteni gyermekeinket, unokáinkat, de magunkat sem, hiszen a bűnnek 
„igézete van”, vonzása, sőt sodrása. Pedig a fék nélküli jármű utasai könnyen halálukat lelik 
a kanyargós hegyi út mellett, a szakadék mélyén.

Természetes, hogy aggódunk és rimánkodunk ifjainkért a mennyek Uránál. Ám nekünk 
is az Úr Jézus Krisztust kell „magunkra öltenünk”. Azzal kezdődik mindez, hogy Jézusunk 
elfogad követői sorában. Olyannak fogad el, amilyenek vagyunk. Majd le akarja vetetni 
velünk a régi „gúnyát”, a bepiszkított régi ruhánkat. Ami vétket magunk is szégyelltünk és 
titkoltunk, de az ige napvilága leleplezett, azt őszinte megbánással és bűnvallással vethetjük 
le. Urunk pedig megígérte, hogy a bűnbánónak naponta minden vétket bőséggel megbocsát.

Ezek után kezdődik a „felöltözés”. Jézus arra biztat: „…tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd 
vagyok és alázatos szívű […].” ( Mt 11,29) Az apostol pedig arra szólít fel: azt törekedjetek 
megvalósítani magatokban, ami Krisztus Jézusban is megvolt ( Fil 2,5). Nem könnyű, de 
nem lehetetlen a jézusi élet felöltözése. Ez az élet a Krisztus-követők „egyenruhája”. Egyedül 
ez, a Mesterünket követő élet lehet a féktelenség alternatívája, amely a szakadék helyett a 
csúcsra visz.

Uram!
Csodálom Fiad áldozatos életét.

Szeretnék lenni, mint ő: alázatos, szelíd.
Követni híven, mint ő, Atyám, parancsaid. (EÉ 427,4)

Tudom, hogy erre az életre nélküled nem vállalkozhatom. Mutasd meg hát, mit kell le-
vetnem régi életemből! Teremts újjá, segíts napról napra felvennem a harcot régi énemmel 
szemben! Hadd könyörögjek az utánunk jövő nemzedékért is. Saját családom tagjaiért s 
minden kortársukért. Mentsd meg őket a bukásoktól, a féktelen életmódtól! Szeretnénk téged 
követni s erre őket is biztatni. Segíts minket is, őket is hozzád érkezni, célba jutni. Ámen.
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December 8. Jézus mondta: „Mert eljön az Emberfia Atyja dicsőségében angyalaival 
együtt, és akkor megfizet mindenkinek cselekedetei szerint.” ( Mt 16,27)

Életünk során már korán megtanultuk: ezen a földön mindennek ára van. Ha házat épí-
tünk, megfeszített munkával kell dolgoznunk, a diplomáért sokat kell tanulnunk, minden 
sporteredményért önmagunkat kell legyőznünk. Ingyen bármit is szinte csak az Istentől 
meg a szüleinktől kapunk, minden másért, kitűzött célokért és óhajtott eredményért bizony 
fizetnünk kell. Ám éppen ezért értékes a felépített hajlék, a megszerzett bizonyítvány, a 
világra hozott gyermek, mert megdolgoztunk vagy megszenvedtünk érte!

Vannak keservesebb „fizetségek”; előre nem is számol velük az ember, de mások tragé-
diáiból sem akar okulni. Könnyelmű száguldásért közlekedési baleset a fizetség, s a vele járó 
sérülés meg az anyagi kár. Kötelességeink elmulasztása felelősségre vonást eredményez, s 
aki nem tanul, osztályt ismétel. S akkor még nem is szóltunk az önpusztító szenvedélyek-
ről, az alkohol és a drog veszélyeiről, a lejtőn megállíthatatlanul sodródókról. Amíg van 
önkontrollunk, addig kell számba vennünk a várható következményeket, nehogy a kezdeti 
mámorért, a búfelejtő órákért fizetnünk kelljen: saját magunk és szeretteink boldogtalan-
ságával, csőddel, betegségekkel, korai halállal.

Nem csak az önpusztító életnek van ára, s nem csak a látványos bukásoknak van következ-
ményük. Advent második vasárnapjának igéi Jézusnak az utolsó ítéletre való visszatéréséről 
szólnak. Ő mindnyájunknak meg fog fizetni, kinek-kinek saját tettei szerint. Kárhozattal 
vagy üdvösséggel. Mindenről tud, amit elkövettünk és elmulasztottunk, és arról is, ami jót 
és igazat tettünk nevében. Mindnyájan ismerjük azt a jézusi példázatot, amely arról szól, 
hogy az ítéletet tartó Úr kétfelé választja az embereket. A bal keze felől állókat eltaszítja 
magától, a jobb kéz felől állókat pedig az örök életre hívja: „Mert éheztem, és ennem ad-
tatok, szomjaztam, és innom adtatok, […] amikor megtettétek ezeket akárcsak eggyel is a 
legkisebb atyámfiai közül, velem tettétek meg.” ( Mt 25,35.40) Melyikünk ne szeretne ebbe 
a csoportba tartozni?

Uram!
„Kegyes Jézus, kérlek téged: Értem álltál emberséget, Ne adj érnem gonosz véget […]. Reszket 
szívem, sóhajtozván, Vétkemtől vet lángot orcám, Légy kegyelmes, Uram, hozzám.” (Celanói 
Tamás himnusza, Sík Sándor fordítása) Te észreveszed a legkisebb jót is, amit tettem. Kérlek, 
taníts az eredményeimmel és kudarcaimmal egyaránt. De legfőképpen számítsd be nekem 
mindazt, amit te tettél értem! Ámen.
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December 9. Az angyal ezt mondta neki: „Ne félj, Mária, mert kegyelmet találtál az 
Istennél!” ( Lk 1,30)

Az angyalok teremtett lények, akik Isten láthatatlan szellemi udvartartásához tartoznak, s 
„azokért küldettek szolgálatra, akik örökölni fogják az üdvösséget” ( Zsid 1,14). Isten akarata 
szerint segítik, védik és – ha ő úgy látja jónak – megszabadítják gyermekeit ( Zsolt 91,11–12). 
Alkalmanként – mint Isten küldöttei – emberként jelentek meg.

Gábriel – aki az Isten színe előtt szolgál ( Lk 1,19) – öt hónappal azelőtt adta hírül Zaka-
riásnak János születését, s most újabb, minden eddiginél jelentősebb feladatot kapott. Be 
kellett jelentenie a Dávid házából származó Máriának, hogy őt az Úristen kivételes, egyszeri, 
soha meg nem ismételhető feladatra választotta ki. Ő lesz a Megváltó édesanyja.

Mária egy alig ismert kis faluban, Názáretben élt csendesen és szegényen. A kor szokása 
szerint már fiatalon eljegyezett menyasszonya volt Józsefnek, de még nem éltek együtt. Gáb-
riel rendhagyó módon üdvözölte őt: „Üdvöz légy, kegyelembe fogadott, az Úr veled van!” 
Önmagában már az is szokatlan, hogy fiatal lány létére megszólítja valaki. A köszöntés is 
teljesen ismeretlen, de még szokatlanabb maga az üzenet. Csak az, aki magától az Istentől 
érkezett, tudhatja ezt: téged az Úristen kegyelmébe fogadott. Neved Mária, s bár ez a szó 
szomorúságot, sőt keserűséget jelent, Isten neked egészen más sorsot szánt. Ne félj, örülj! 
Eddig ismeretlen voltál, és emberi szemmel nézve alkalmatlan. Isten szuverén döntéssel 
mégis egyedülálló feladatra szemelt ki. S ez nem magától értődő. Kiválasztásod kegyelem. 
S ezt nem kell, és nem lehet magyarázni, ez előtt csak térdre esni lehet!

Hiszen ez valóban rendkívüli, jó hír, nagy örömhír: megújul a világ. „Kihajt Dávid törzsén 
a csodálatos ág, a megígért virág” (EÉ 132,2). Úgy, ahogyan Ézsaiáson keresztül ígérte meg 
az Úr: „Vesszőszál hajt ki Isai törzsökéről, hajtás sarjad gyökereiről.” ( Ézs 11,1).

Uram!
Nekem egészen más, mindennapi feladatot szántál. Kérlek, adjál a megszokott, fárasztó vagy 
megterhelő munkámhoz megfelelő lelkületet és minden napra szükséges erőt! Add, hogy 
ne legyen hiábavaló a fáradozásom! Segíts, hogy áldani tudjalak kegyelmedért, áldani a rám 
bízott feladatokért! Áldani, hogy napról napra megújítasz, és üdvterved szerint megújítod 
ezt a világot! Ámen.
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December 10. „Íme, fogansz méhedben, és fiút szülsz, akit nevezz Jézusnak.” ( Lk 1,31) „…ő 
szabadítja meg népét bűneiből.” ( Mt 1,21)

A gyermeket váró édesanyák sokszor teszik fel ezeket a kérdéseket: kicsoda az, aki a szívem 
alatt növekszik? Időben érkezik-e a világra, egészséges lesz-e, kire hasonlít, kinek a termé-
szetét örökli, s milyen lesz a sorsa?! S egyáltalán, fiú lesz-e vagy leány? Máriának még ideje 
sem volt arra, hogy kérdezzen, az angyali üdvözlettel együtt a fenti kérdések egy részére 
Istentől máris választ kapott.

Fia fog születni. „Trónörökös.” Ám itt ez a szó sokkal többet jelent annál, ahogyan ma 
emberek büszkélkednek az elsőszülött fiakkal. A Dávid családjához tartozó Mária születendő 
fia Messiás lesz, a megígért Messiás, aki megszabadítja Isten népét. Ezért kapja a Jézus nevet. 
Ez a név pedig Szabadítót jelent.

Jézus a Szabadító. Azonban nem politikai Messiás, aki az idegen elnyomástól, a római 
birodalom szolgálatából hozott volna felszabadítást. Pedig sokan voltak, akik ezt várták tőle; 
szívesen sorakoztak volna mögéje, s el is akarták ragadni, hogy királlyá tegyék ( Jn 6,15).

Jézus a Szabadító. Szabadításában a zsoltáros szava válik valósággá, aki az Úr szeretetéről 
énekel, s hozzáteszi: „Meg is váltja Izráelt minden bűnéből.” ( 130,8) A szabadítás a bűnöktől és 
következményeiktől való megváltást jelenti. Jézusunk úgy váltotta meg népét, hogy áldozati 
halálát Isten elfogadta, s megengedte, hogy ezért bűnbocsánatot nyerjen mindenki, aki hisz 
benne. Más szóval: vérével kiváltott bűneink rabszolgaságából, s ezzel örökre magáévá tett. 
Az övé lenni, ez életünk legnagyobb ajándéka!

Uram!

Mikor terád emlékezem,
És nevedről elmélkedem:
Betöltesz új reménységgel,
Túláradó örvendéssel,
Ó, Jézusom, ó, Jézusom! (EÉ 380,4)

Hálát adok neked, Szabadító Jézusom, az Atyától öröktől fogva született valóságos Isten, 
és Szűz Máriától született valóságos ember, hogy engem, elveszett és megítélt embert meg-
váltottál minden bűntől, megszabadítottál a halálnak félelmétől és az ördögnek hatalmából, 
és a magadévá tettél. Nem arannyal, sem ezüsttel, hanem szent és drága véreddel, ártatlan 
szenvedéseddel és haláloddal. Hadd legyek hát mindezért egészen a tied, hadd szolgáljalak 
igazságban és hűségben utolsó szívdobbanásomig! Ámen. (A Kis káté nyomán)
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December 11. „A Szentlélek száll reád, és a Magasságos ereje árnyékoz be téged, ezért a 
születendőt is szentnek nevezik majd, Isten Fiának.” ( Lk 1,35)

Az angyali bejelentéstől megdöbbent Mária kérdésére – hogyan szülhet, hiszen férfit nem 
ismer – válaszolt Gábriel a fenti mondattal. Jézus születésének isteni titka áll előttünk. Arról 
van itt szó, amiről az Apostoli hitvallásban így teszünk bizonyságot: „…fogantatott Szentlé-
lektől, született Szűz Máriától […].” A Niceai hitvallás pedig így fogalmaz: „Megtestesült a 
Szentlélektől és Szűz Máriától, és emberré lett.”

A születendő gyermek egész létét Isten Lelkének és erejének köszönheti. Valami hasonló 
történik, mint a pusztai vándorlás során, amikor „beborította a felhő a kijelentés sátrát, és 
az Úr dicsősége betöltötte a hajlékot. És Mózes nem tudott bemenni a kijelentés sátrába […].” 
( 2Móz 40,34–35) Most pedig az Isten Lelke közvetlenül beleavatkozik az emberiség történe-
tébe és Mária életébe. Titok ez, meg nem magyarázható titok, de az angyali-isteni kijelentést 
és annak hagyományát őrző egyház alázatosan tartózkodik Isten titkainak feszegetésétől. 
Gábriel mondata sem akarja az isteni titkot felfedni, csak az eredményről beszél: Mária 
gyermekében emberré lesz az Isten Fia.

Keresztelő János születésénél az öregedés és a hanyatlás biológiai folyamatát fordította 
vissza az Úristen hatalma. Jézus származásával viszont olyasmi történt a teremtett világban, 
melyet azelőtt sohasem ismertek. Jézussal beleszületett – először és utoljára – az emberi fajba 
egy olyan valaki, aki egyidejűleg Isten és ember. Keresztyén hitünk egyik kitörölhetetlen 
sarkköve ez! Ha Krisztus nem az élő Isten Fia, nincsen megváltás. Ha csupán ember volt, 
bármilyen szent lett volna is, áldozata nem hordozhatta el a világ bűnét, s nem remény-
kedhetnénk sem testünk feltámadásában, sem az örök életben.

Jézus Krisztus azonban valóban az Úr! Jézusunk az Isten Fia! Ez a mondat a keresztyén 
tanítás nélkülözhetetlen része, és személyes hitvallásunk is. Így hiszünk benne, mert így 
ismertük meg őt!

Uram!
Áldalak, mert valóságos ember vagy, belülről ismered minden gondunkat, bajunkat, kísér-
téseinket. Áldalak, mert valóságos Isten vagy, s ezért tudsz segíteni rajtunk!

Jézus, élő Isten Fia,
Te népek nagy váltságdíja.
Mert tied a föld és az ég,
Neved örökké áldassék! (EÉ 183,1)

Ámen.
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December 12. Vesszőszál hajt ki Isai törzsökéről, hajtás sarjad gyökereiről. ( Ézs 11,1)

Tarvágás esetén szó szerint letarolják az erdőt. Minden fát kivágnak. Arasznyi csonkok ma-
radnak vissza, letört gallyak, összetiport aljnövényzet. Pusztulás. Aztán tavasszal megindul 
az élet, s a földben maradt tuskón hajtás sarjad, majd növekedni kezd. A kivágott fa óriási 
gyökérzetében nagy az erőtartalék. A fa élni akar.

Isait, Dávid atyját Jesszének is nevezi az Újszövetség (egy másik fordítás szerint), s úgy 
vallja, hogy az Isai gyökeréből kihajtott vesszőszál a Messiás. Így lett Jézus egyik adventi 
neve: „Jessze vesszeje”. A vesszőszál sarjadása azt jelenti, hogy a reménytelen helyzetben is 
van megoldása Istennek.

Mi volt a reménytelen helyzet? Isten népe körülbástyázta magát vélt igazával, elzavarta 
vagy megkövezte a hozzá küldött prófétákat, végsőkig ellene állt az Úr kegyelmes szándé-
kának.

Reménytelen helyzetet mi is ismerünk: többször akartunk már megváltozni, ám sorra 
kudarcot vallottunk. Fogadkoztunk, de bajaink miatt mindig másokat vádoltunk, így nem is 
juthattunk előre. Még imádkozni is megtanultunk, minden hiába! Legfeljebb a bajt ismer-
tük fel, a gyógyulás útját már nem. Az a bajunk, hogy elfordultunk Istentől, nem bíztunk 
benne. Ez pedig maga a bűn: elfordulás, bizalmatlanság, engedetlenség... A bűnből-bajból 
nem is képes egyedül, segítség nélkül kilábalni az ember!

Helyzetünk mégsem reménytelen. Az adventi kezdetből szemünk láttára bontakozik ki 
Isten tette. Piciny kezdet ez: kisded a jászolbölcsőben, kitéve az uralkodó király féltékeny-
ségének, gyilkos indulatának. Ám az Isten megvédte őt Heródes fegyverétől. Kicsi kezdet: 
tizenkét tanítvány maroknyi csapata. Emberileg reménytelen vállalkozás, missziójuk csak 
a küldő Úr segítségével érhetett el eredményt. Kicsi kezdet: vigasztaló szavával „csendesen 
és váratlanul átölel az Isten” (Ady). Kicsi kezdet: egy falat ostya és egy korty bor, s közben 
halljuk: „Ez az én testem, ez az én vérem...” Kicsi kezdet, mégis reményteljes kezdet!

Uram!
Jöjj el, mint

Jessze vesszeje,
Ne ártson sátán ereje!
Mentsd meg pokoltól népedet,
Hogy dicsérhessen tégedet! (EÉ 133,2)

Ments meg engem is! Ments meg a sikertelenségeim feletti kétségbeeséstől! Ments meg 
a felesleges dicsekedéstől is és attól, hogy folyton másokkal hasonlítsam össze magamat. 
Ments meg az önmagam körül való forgástól, embertársaim lebecsülésétől és attól, hogy 
segítségedet a magam erejének tulajdonítsam! Ámen.
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December 13. Ekkor így szólt Mária: „Íme, az Úr szolgálóleánya: történjék velem a te 
beszéded szerint!” ( Lk 1,38)

Mária már választ kapott az angyaltól: születendő gyermeke az Isten Fia lesz. Rendkívüli 
szerepéhez azonban ismernie kell Isten hatalmát. Ezért árulja el neki az angyal, hogy rokona, 
a meddőnek mondott idős Erzsébet is gyermeket vár. Már a hatodik hónapban van. Íme: 
„az Istennek semmi sem lehetetlen!” Mária ezek után roskad térdre az Úr küldötte előtt.

Lehettek később Máriának boldogabb pillanatai, amikor újszülött gyermekét babusgatta, 
vagy húsvétkor, amikor feltámadott Fiával találkozott. Ám ez életének legnagyobb pillanata: 
„Íme, az Úr szolgálóleánya.” Kész vagyok a feladat elvégzésére, mindannak a vállalására, 
amit elvársz tőlem, Uram! Rendelkezz hát velem! „Történjék velem a te beszéded szerint!”

Mária szavaiból teljesen hiányzik a büszkeség vagy az önteltség. Alázatosan simul bele 
Isten ajándékozó és életet teremtő kezébe. Nemcsak elfogadja, de teljes belső egyetértéssel 
ő maga is azt szeretné, amit a Magasságos akar. Bizonyára helyesen ábrázolják ebben a je-
lenetben Megváltónk édesanyját lehajtott fejjel, leeresztett kezekkel. Arcát és alakját mi is 
így tudjuk elképzelni, s ebben az egyetlen alázatos mozdulatban egyszerre van jelen hite 
és engedelmessége.

Jóllehet Mária szerepe megismételhetetlen, minden emberi szolgálat felett való, alázatos 
felelete mégis

[…] azóta zeng a századok felett.
S aki magát Isten kezébe szánja,
máig is tőle tanulgatja mind:
Legyen énnékem beszéded szerint.
Ímé, az Úrnak szolgálóleánya!
(Túrmezei Erzsébet: Követség)

Uram!
Szeretném megtanulni Mária hívő engedelmességét! De még inkább a tiedet, Uram. Taníts 
meg hinni és hívő szívvel engedelmeskedni! Taníts meg hinni: alázatosan belesimulni 
akaratodba s a szívem mélyén igent mondani szavadra. Taníts meg arra is, hogy szavadra 
mozduljon a kezem s a lábam, s elinduljak azon az úton, amelyet megmutatsz nekem. Áldott 
légy, hogy az engedelmes hit és a hívő engedelmesség példáit nemcsak a Szentírás lapjain, 
de mai követőid között is megtalálom. Te pedig sokkal több vagy számomra példaképnél: 
Uram vagy, Testvérem és Megváltóm! Ámen.
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December 14. Megtelt Erzsébet Szentlélekkel, és hangos szóval kiáltotta: „Áldott vagy te 
az asszonyok között, és áldott a te méhed gyümölcse!” ( Lk 1,41–42)

Mária mindenáron látni akarta gyermeket váró rokonát, az idős Erzsébetet, akinek áldott 
állapotáról magától Gábrieltől tudott. Amikor elindult hozzá, talán még eszébe sem jutott, 
mennyire fontos számára is az, hogy a vele történteket azonnal el kell mondania Erzsébetnek.

Tudatosan tette-e, vagy sem, mindenesetre nem várt addig Mária, amíg a nem leplezhető 
bizonyíték arra kényszerítette volna, hogy állapotára valamilyen magyarázatot találjon. Ki 
hitt volna neki akkor? Azonnal elment, hogy beszámoljon Erzsébetnek az angyal látoga-
tásáról, az Istentől származó üzenetről, hogy gyermeke születik majd férfi érintése nélkül. 
Igen, utólagos magyarázkodás helyett már előre tett bizonyságot mindarról, amit Isten 
közelében átélt.

És még csak meg sem kellett szólalnia! Erzsébet megtelik Szentlélekkel, s látja a még nem 
láthatót, s tudja azt, amit Mária még el sem mondott neki. Szavainak értelme: Áldott vagy, 
Isten áldott meg az áldott állapottal. Jézust hordozod szíved alatt, Jézust, aki nekem is Uram!

Erzsébet magzata is megmozdult méhében („repesett” – olvastuk a régi fordítás szerint), 
ezzel „Keresztelő János – már születése előtt! – teljesíti útegyengető feladatát” (Prőhle Károly). 
Erzsébet pedig az első, aki Urának nevezi Jézust, a Messiást.

Mária nemcsak a találkozás első pillanatában, de az Erzsébettel együtt töltött három 
hónap alatt is erősödik hitében. Sőt egymás hitét is erősítik. Akik így hisznek, boldogok, 
mert átélik Isten ígéreteinek igazát. Végül is a hit útja mindig ugyanaz. Hangzik Isten ígé-
rete, aki hisz, örök élete van…, aki hisz, övé az Isten kegyelme, bocsánata… Nem hisz az, 
aki előre követeli Isten ígéreteinek bizonyítékát, aki mindenáron „jelt” kíván, aki előzetes 
biztosítékot kér. Viszont „boldogok, akik nem látnak, és hisznek” ( Jn 20,29). Boldogok, mert 
a maga idejében meg is tapasztalják Urunk ígéreteinek megvalósulását!

Uram!
Szeretnék hinni benned, Uram, Teremtőm és Atyám! Boldogíts a bizodalmas hit ajándékával!

Szeretnék hinni benned, Uram, Jézus Krisztusom! Ajándékozz meg szeretetben munkál-
kodó, találékony és fáradhatatlan hittel!

Szeretnék hinni benned, Uram, Szentlélek Úristen! Ajándékozz meg az örök életbe vetett 
hittel, az üdvösség reménységével! Ámen.
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December 15. „Aki győz, azt oszloppá teszem az én Istenem templomában, és onnan nem 
kerül ki többé, felírom rá az én Istenem nevét, […] és az én új nevemet.” 
( Jel 3,12)

Advent közepén járunk. Bizonyára akadnak közöttünk olyanok, akik elfáradtak már a ké-
szülődésben, a vásárlásban, a nehéz kívánságok hosszú listájának teljesítésében. Mások 
örülnek, hogy erejük is, pénzük is van ajándékok készítésére, vásárlására, s alig várják, hogy 
megláthassák a megajándékozottak örömét, karácsonyeste csillogását.

Tulajdonképpen nem is kell megvárnunk ahhoz a karácsonyt, hogy eltölthesse szívünket 
az ünnep öröme! Hiszen az idei advent nem az idei karácsonyra készít fel. Minden advent 
azt hirdeti: Jézus már eljött! Az első advent beteljesedett.

Eljött már, akit az atyák rég vártak, […]
Kiről próféták jövendőt mondottak […].” (EÉ 158,3)

Ezért az ünnepi készülődés félidejében ne a betlehemi születésre készüljünk, arról lekés-
tünk. Sokkal inkább az élő Úr Jézus szavaira figyeljünk. Ő pedig a szolgálatban való hűségre, 
a kísértésben való megállásra, hivatásunkban való állhatatosságra biztat. Aki így tesz, az a 
győztes. Az győz, aki megbízható, aki akkor is teljesíti a feladatát, amikor nem érzi „hátán” 
főnökének, Urának szemét. Az győz, aki rendíthetetlen szilárdsággal keresi Ura akaratát a 
másként gondolkodók körében is. Az győz, aki legyőzi önmagát, amikor saját érdeke elé 
helyezi az Isten ügyét vagy a felebarátja érdekét.

Az ilyen győztesek az Isten örök templomának oszlopai. Őket onnan senki sem távolít-
hatja el. Rájuk már maga Jézus írta fel az Isten nevét és a saját nevét, mégpedig tulajdon 
vérével. Csak azért tudnak győzni, azért maradhatnak hűségesek hozzá, mert az övéi, mert 
megváltottjai.

Az ünnepre készülődés fáradtságát pedig váltsa fel megváltottságunk öröme!

Uram!

Ó, segíts győzni, hogy őrt álljak ébren, Ó, segíts győzni, míg elnyerem nálad
Hisz te, nagy Őriző, nem alszol el! Egykor a győzelem drága jelét,
Támogasd halk imám most is az égben! S új, örök énekem majd zengve árad,
Ígérted, szószólóm, védőm leszel. Új nyelven, ujjongva száll tefeléd!
Ébressz fel engem, ha elfog az álom! Hős karod akkor én vég nélkül zengem:
Adj erőt híven az őrhelyen állnom! Légy áldva, Jézusom, mert győztél bennem!
Adj erőt híven az őrhelyen állnom! Légy áldva Jézusom, mert győztél bennem!
 (EÉ 374,2.4)

Ámen.
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December 16. Mária pedig ezt mondta: „[…] nagy dolgokat tett velem a Hatalmas,és szent 
az ő neve […].” ( Lk 1,46.49)

Zakariás megnémult az angyallal való találkozás után, így elmondani sem tudta azt, ami 
vele történt. Mária viszont felkereste rokonát, Erzsébetet, s a két boldog várandós a közösen 
eltöltött három hónap alatt többször is megoszthatta egymással örömét s annak „történetét”. 
Együtt figyelhettek azokra, akik a szívük alatt növekedtek.

Mária nemcsak Erzsébetnek, de magának az Úristennek is kiöntötte szívét. Nem is tudta 
magában tartani azt, amivel telve volt szíve. Ujjongó öröme zsoltáros énekben, páratlan 
szépségű himnuszban fejeződik ki ajkán. Az egyházban a latin fordítás alapján Magnificatnak 
nevezzük Mária énekét, ennek alapján énekek, kórusművek, többtételes oratóriumok szü-
lettek. Mária öröme így gyűrűzik tovább.

Örömében az Urat magasztalja. Azt, aki magasan felette van. Azt, aki megközelíthetetlen 
magasságból „rátekintett szolgálóleánya megalázott voltára”. Arról énekel, hogy a Hatalmas 
„nagy dolgokat tett vele”. A dicséret és tisztelet ezért egyedül az övé. A Magnificat monda-
tainak nem ő (Mária) az alanya, hanem a cselekvő Isten; és nem ő a tárgya sem, hanem 
a születendő fiú, ha nem is nevezi őt itt néven. S a dicsérendő Úr ugyanezzel a felemelő 
szeretettel fordul általában az emberek felé: „…irgalma megmarad nemzedékről nemzedékre 
az őt félőkön.” Mindezért száll a hálaének, a köszönet és a magasztalás szava a hatalmas 
Úr trónusához: „Magasztalja lelkem az Urat, és az én lelkem ujjong Isten, az én Megtartóm 
előtt […].” ( Lk 1,46–47). Mária minden szavával az Úristenhez fordul, őt illeti a dicséret, a 
dicsőség és a hálaadás!

Hol késnek szívünk teljességéből szóló szánk ujjongó énekei?! Máriához hasonlóan ve-
gyük észre életünk örömre és hálaadásra okot adó eseményeit! Hiszen már sokszor átéltük 
Istenünk irgalmát, azt, hogy mindig kész volt felénk fordulni, bűneink ellenére velünk újat 
kezdeni. Itt az idő Urunkat magasztalni! Erre biztat a 150. zsoltár alapján írt hálaadó ének is:

Dicsérjétek az Urat,
Földön és a mennyben,
Tisztelet és hódolat
Szentségéről zengjen!
Dicsérjétek hatalma
Nagyságáért Istent,
Kinek dicső uralma
Jóra vezet mindent! (EÉ 49,1)

Uram!
Szeretnék most is hálaéneket zengeni nevednek! Bánom, hogy ezt sokszor elmulasztottam. 
Taníts észrevennem életemben szereteted jeleit! Segíts, hogy kegyelmedről szívvel és szájjal, 
szóval és élettel bizonyságot tudjak tenni! Ámen.
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December 17. Mária pedig ezt mondta: „…irgalma megmarad nemzedékről nemzedékre 
az őt félőkön.” ( Lk 1,50)

Sok ember közös tapasztalata, hogy ebben a világban minden változik: a ruha- és a hajviselet, 
az emberi kapcsolatok rendje és a közlekedés szabályai. Minden változik: akit ma milliók 
ünnepelnek, kis idő múltán még a szobrát is a földre döntik.

Vitázhatunk azon, változik-e emberi természetünk, vagy sem. Vannak olyanok, akik 
önneveléssel, sok lemondással „felfelé” kapaszkodnak Isten vagy egy általános emberi er-
kölcs hegycsúcsa felé. Mások egyetlen erkölcsöt ismernek: saját érdekük szolgálatát. Sokan 
vannak, akik különböző lejtőkön sodródnak egyre csak lefelé. A kép ellentmondásos. Két 
dolog azonban mindenkire igaz: a változások világában mulandóságunk és esendőségünk 
nem változik. A földön élő minden ember a halál jegyese. Ugyanakkor örököltük s tovább 
örökítjük az „eredendő bűnt”, más szóval a bűnre való hajlandóságot.

Költők panaszolják fel helyettünk is:

Bánom, hogy rossz vagyok, úgy fáj a rossz,
csaknem halálba dönt, hogy rossz vagyok […].
Nem érdemlem, hogy világon vagyok…
Évek illannak, nem gyógyít idő…
Megigazulni, ó, én nem bírok…
(Jankovich Ferenc: Töredelmes)

Sokunk, talán minden őszinte ember közös tapasztalata és fájdalma ez!
Mária énekéből kiderül, létezik egy másik emberi tapasztalat is: az Úr irgalma nem változik. 

Időtálló, maradandó! „Földi fény tűnik, fakul az öröm. / Változik, pusztul minden körülöttem” 
– így énekeljük (EÉ 121,2). Istenünk irgalma viszont nem fogy el, nem változik meg. Urunk 
meghallja a mégoly csendes fohászainkat is, megérti imátlan estéink és álmatlan éjszakáink 
nyomorúságát, s bocsánatával felemel mindenkit, akit bűne és bűnbánata a földre roskasztott.

Mária énekét az apostoli levélíró így pontosítja: „Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké 
ugyanaz.” ( Zsid 13,8) Ő hozta el „testközelbe” Isten változatlan irgalmát. Őhozzá kell for-
dulnia a lecsúszottnak, a felfelé kapaszkodónak, minden embernek!

Uram!
Itt rozsda, moly, futó idő
Elpusztít minden régit,
És előbb-utóbb romba dől,
Mit ember keze épít.” (EÉ 286,2)

Ígéreted és szavad pedig sziklaszilárdan megáll, túléli az idők viharait. Segíts ráépülnöm! 
Hiszen a változó világban ugyanaz maradok: szeretetedre szoruló, kegyelmedet kérő, gyenge 
gyermeked. „Te, ki nem változol, maradj velem!” (EÉ 121,2) Ámen.
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December 18. „Íme egy fiatal nő teherben van, és fiút fog szülni, és Immánuélnak nevezik 
el.” ( Ézs 7,14)

„Immánuél” azt jelenti: Velünk az Isten – írja Máté evangélista, amikor idézi Jézus születésé-
nek bejelentése kapcsán a fenti ézsaiási próféciát. Immánuél – Jézus egyik adventi neve tehát.

Velünk van, azaz közöttünk van az Isten. Nem ismeretlen számára, mit jelent embernek 
lenni. Jézus több mint harminc évet élt valóságos emberként a földön, ezért nem kívülálló 
a Teremtő Úr. Nem kívülről és felülről, de mint közülünk való belülről és a magunk szintjén 
vizsgálja kérdéseinket. Nincs jogom azt mondani: „Ne szólj bele, nem érthetsz hozzá!” S azt 
sem: „Lehetetlent követelsz tőlem, Uram!” Hiszen Jézus nagyon nehéz emberi sorsot vállalt: 
ártatlanul vádolták, és kegyetlenül megkínozták, népe kitagadta, és az idegen hatalomnak ki-
szolgáltatva keresztre feszíttette. Cserélnénk-e sorsával? Mennyivel elviselhetőbb a magunké!

Velünk van az Isten Jézus Krisztus által, azaz bennünk, közöttünk és általunk egyházában, 
amely „teste”, mai megjelenési formája. Ő az egyház feje, mi pedig tagjai vagyunk neki is, 
egymásnak is. Mindenki megtapasztalhatta már a Krisztus-test valóságát. Tartozunk valaho-
vá, Krisztus áldozata révén egy közös cél által összekovácsolt közösségbe. Sokfélék vagyunk, 
de abban egyek, hogy akaratából vagyunk a világon, s kegyelméből az örökkévalóság felé 
menetelünk. Ő mindig itt van közöttünk: Terhet hordoztunk, s egyszer csak mellénk álltak 
ismerősök vagy ismeretlenek, segítettek. Mozdulatuk Krisztus mozdulata volt. Észrevették 
gondunkat-bánatunkat, megvigasztaltak: szavuk krisztusi szó volt… S csak az Úristen a meg-
mondhatója, mennyi imádság szállt fel értünk a Krisztus-test tagjaitól trónjához!

Immánuél, Jézus Krisztusban velünk az Isten! Velünk, s rajtunk keresztül mindenki mással 
is. Legyen Isten népének egymást hordozni tudó az élete! Járjunk nyitott füllel, halljuk meg 
emberek sírását, panaszát, s vigasztaljunk Jézus szavával! S ő maga ad kellő erőt nekünk 
ahhoz, hogy nevében felemeljük az elesettet, célhoz segítsük az eltévedtet.

Uram!

Utamra áraszd fényedet!
Vezessen áldó, hű kezed!
Te légy vezérem nehéz ösvényen, Jézusom!
Te légy vezérem nehéz ösvényen, Jézusom! […]

Ha látok sírót, szenvedőt,
Te adj szívembe szent erőt,
Könnyet törölni, sebet kötözni, Jézusom!
Könnyet törölni, sebet kötözni, Jézusom! (EÉ 105,2.5)

Ámen.
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December 19. József […] úgy cselekedett, ahogyan az Úr angyala parancsolta neki: magához 
vette feleségét […]. ( Mt 1,24)

Józsefnek, Jézus nevelőapjának egyetlen szavát sem jegyezte fel az evangélium. Alakja elmo-
sódott, nagyon keveset tudunk róla. Pedig nyilván sokat tett övéiért: támasza volt Máriának 
és Jézusnak az egyiptomi menekülés során, családi fészket biztosított a názáreti évek alatt, 
s kenyérkereső mesterségre tanította meg fiát.

Ám ami ezeknél a fontos dolgoknál még fontosabb: igaz ember volt ( Mt 1,19), s ezt keve-
sekről írja Bibliánk. Igaz volta akkor domborodott ki, amikor kiderült, hogy jegyese áldott 
állapotban van. Rádöbbent: ez az asszony nem az övé, el kell tehát bocsátania! Tehetné ezt 
nyilvánosan is, de akit szeret, nem akarja pellengérre állítani. Titokban fogja végrehajtani 
a szakítást. Döntésében benne van az igazság is, és a végtelenül tapintatos szeretet.

Ekkor szólítja meg őt az Úr angyala. Tanácsára másként dönt, magához veszi Máriát, 
vállalja az apaságot a születendő gyermek mellett. Igaz volta abban teljesedik ki: nem formál 
jogot arra, aki az Istené!

József helyzete egyedi és megismételhetetlen. Hite viszont mindannyiunké: ami Máriában 
fogant, „az a Szentlélektől van” ( 20. vers). A titok titok marad, de Józseffel, sok kortársával 
és az utána következő Krisztus-követőkkel együtt vallanom kell: Jézus az, akinek az angyal 
bejelentette. Bűneinkből szabadító, Megváltó. Szűz Máriától született valóságos ember, de 
ugyanakkor „az Atyától öröktől fogva született valóságos Isten” is. Így az én Megváltóm is! 
Ezt kell hinnem, sőt benne kell hinnem. Akkor megtapasztalhatom azt, amit maga József, a 
nevelőapa: „Vezetném és Ő vezet engemet” (Reményik Sándor: József, az ács, az Istennel beszél).

Uram!
Te vagy karácsony legnagyobb ajándéka! Hozzád képest eltörpül mindaz, amit egymásnak 
készítünk, vásárolunk. Ne engedd, hogy csillogó ajándékaink fénye elterelje figyelmemet 
rólad, Uramról, Királyomról, Megváltómról.

Szeretnék én is ajándékot adni neked. Mit adhatnék, hiszen amim van, mind tőled való! 
Hadd adjam hát magamat: fülemet, hogy mindig meghalljam szavad, szívemet, hogy meg 
is értsem, be is fogadjam azt. Számat, hogy rólad szóljon, dicséretedről énekeljen. Kezemet, 
hogy nevedben simogasson, mások terhét hordozza. Lábamat, hogy másoknak megvihes-
sem karácsony jó hírét.

Legyen hát szám a te szád, kezem a kezed, lábam a lábad, hogy szólhass és cselekedhess 
általam, akaratod szerint. Ámen.
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December 20. [János] hirdette a Jordán egész környékén a megtérés keresztségét a bűnök 
bocsánatára […].” ( Lk 3,3)

János, Zakariás és Erzsébet fia kicsi gyermekkora óta tudta, hogy életének Istentől rendelt 
hivatása van: ő lesz az érkező Messiás hírnöke és útegyengetője. Hosszú ideig – valószínűleg 
Júdea pusztaságában – készülhetett erre a feladatra. S egyszer eljött a pillanat, Isten kihívta 
az elszigeteltségből, odaküldte az élet sűrűjébe a Jordán folyó átkelőhelyéhez, ahol megpi-
hennek az utazók, kirakodnak a vándorkereskedők, szerencsét próbálnak a munkanélküliek.

Ebben a vásári zűrzavarban szólalt meg Keresztelő. Hangja, mint a mennydörgés, mon-
danivalója félelmetes. Egyáltalán nem válogatta meg a szavait. Nem hízelgett hallgatóinak, 
sőt viperáknak nevezte őket. Sikerült is kizökkenteni őket magabiztosságuk nyugalmából. 
Az Úr meg akar érkezni népéhez, de útjában vannak elkövetett vétkeink, mint halmok és 
hegyek – hirdette Keresztelő –, s mulasztásaink, mint mély szakadékok. Az Úr érkezése előtt 
mindenkinek bűnbánatot kell tartania! Istennel járt hívő ősökre való hivatkozással senki sem 
válthatja ki az önvizsgálatot és a megtérést. Isten mindenkitől gyökeres életváltoztatást vár.

Ma is mindnyájunknak szüksége van bűnbánatra, megtérésre, életváltozásra. Jaj annak, 
aki azt gondolja magáról, soha nem tévedett, soha nem vétkezett. Urunk jobban ismer min-
ket, mint mi magunkat. S bizony nemcsak templomok szószékéről, de családi vagy baráti 
viták hevében is hangzik felénk a felszólítás: „Ez így nem mehet tovább! Lásd be, mekkorát 
hibáztál! Hozd rendbe életedet!” Elképzelhető, hogy a haragjában túlzóan fogalmazó há-
zastárs vagy jó barát szaván át maga az Úr üzen: „Tarts önvizsgálatot!”

A megtérés múltunk őszinte megbánása és megvallása. Ne szégyelljük bűnbánatunk 
könnyeit sem! Örüljünk, hogy Urunk nemcsak sürgeti megtérésünket, de bocsánatával 
munkálja is. Keresztségünk pedig bocsánatának pecsétje. A keresztségben kapott kegyelem 
akkor is szilárd, ha hitünk ingadozik. Ha pislákoló hitemmel mindössze annyit tudok mon-
dani: „Uram, a keresztségben elfogadtál, fogadd el mai bűnbánatomat, bocsáss meg, s adj 
új kezdést!” Ő megbocsát, sőt bátorságot és erőt ad az új életre.

Uram!
Restellem, hogy a múltban sok rosszat követtem el, pedig óvtál tőle; gyakran elmulasztottam 
cselekedni a jót, pedig ismerhettem akaratodat. Vedd le rólam bűneim terhét! Ajándékozz 
meg halálod és feltámadásod gyümölcsével: itt a földön új élettel és a mennyben az örök-
kévalósággal. Ámen.
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December 21. A sokaság pedig megkérdezte tőle: „Akkor hát mit tegyünk?” ( Lk 3,10)

Egyre növekedett az Isten ítéletét meghirdető, bűnöket ostorozó prédikáció hallgatósága. So-
kan vallották meg bűneiket, s álltak be megkeresztelkedni Keresztelő János mellé a Jordánba. 
Hitték, hogy a folyó sodró erejű vize nemcsak az út porát, de vétkeik terhét is lemossa róluk. 
Lutherral együtt valljuk, hogy a Jézus Krisztus parancsával elrendelt keresztség nemcsak 
„végzi a bűnök bocsánatát, […] [de] örök üdvösséget [is] ad mindazoknak, akik hiszik azt, 
amit Isten igéje és ígérete mond” (Kis káté).

Ám ha meg vagyunk keresztelve, nekünk is meg kell kérdeznünk az egykori sokasággal, a 
vámszedőkkel és a katonákkal együtt: akkor most mit tegyünk? Hiszen az ingyen kegyelem, 
múltunk eltörlése, bűneink bocsánata nem jelenthet felelőtlenséget. Nem élhetünk tovább 
ugyanúgy, ahogyan eddig. Keresztelő János pontosan megfogalmazta, mi következik a bocsá-
nat elnyeréséből. A gazdag ossza meg javait a szűkölködővel, a vámszedő ne követeljen senkitől 
többet az előírtnál, a katona pedig ne éljen vissza azzal, hogy pusztító fegyver van a kezében.

Meg vagyok keresztelve! Ingyen nyertem el az Isten bocsánatát, a menny polgárjogát. 
Észre kell vennem mások ínségét! Az Isten iránti hála legyen új életem motorja. A bűnbo-
csánatra épülő új élet pedig becsületes, igazságos, emberséges élet. Új élet nincs bűnbánat és 
megtérés nélkül! A bűnbánattal elnyert bűnbocsánat után valóban új következik: a kegyelmet 
nyert bűnös „Isten és emberek előtt való kedvességben” éli megújult, megváltozott életét. 
Így őrizheti meg a keresztségben elnyert örök üdvösségét.

Uram!
Szentlélek, Atya, Fiú Lelke! Te szültél engem újjá már keresztségemben.

Nagy kegyelmedet zengem: Jöjj, várva várlak téged!
Holt vesszőt, megszántál, Te tölts meg erőddel!
S a nemes tőbe engem […] Tedd tisztává szívem,
Immár beoltottál. Hogy életem is áldjon,
De jöjj, és segíts hát, És szolgálatban járjon
Hogy növekedjem szépen, Mindhalálig híven!
És gyümölcs bőven érjen! (EÉ 299,2.4)
Végezd be jó munkád! 

Köszönöm, Jézusom, hogy a keresztségben nevemen szólítottál. Segíts, hogy újra meg 
újra visszataláljak a keresztségben kapott kegyelmedhez. Segíts, hogy vargabetűk és bukások 
után erőddel újat tudjak kezdeni. Segíts, hogy mindhalálig tied maradhassak. Ámen.
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December 22. János így válaszolt mindenkinek: „Én ugyan vízzel keresztellek titeket, de 
eljön az, aki erősebb nálam, és én még arra sem vagyok méltó, hogy saruja 
szíját megoldjam […].” ( Lk 3,16)

Keresztelő János a bűnöket keményen ostorozó igehirdetése ellenére is hallatlanul népszerű 
lett. Százak, talán ezrek hallgatták, s még többen beszéltek róla országszerte. Működését 
bizonyára figyeltette a megszálló római hatalom. A jeruzsálemi szinedrium pedig, a pap-
ságnak, a véneknek és a farizeusoknak a tanácsa vizsgálóbizottságot küldött hozzá. „Ki vagy 
te – faggatták –, a Krisztus, vagy Illés, vagy esetleg ama próféta?” Népszerűségében rejlő 
lehetőségét ezek a kérdések mutatják. Csak egy szót kellett volna szólnia: „Én vagyok a 
Messiás!” Szavára tömegek mozdultak volna meg: hegyek között fegyverkező zelóták, falusi 
nincstelenek s a rómaiakkal összepaktált vezetőkre haragvó tömegek.

Ám Keresztelő elhárítja magától a veszélyes kísértést. „Nem vagyok, nem én vagyok a 
Messiás! A Messiás az Isten Báránya, aki elveszi a világ bűnét. Én csak útegyengetője vagyok az 
igazinak, kiáltó szava az érkezőnek. Hozzá képest parányi vagyok, még a körülötte szükséges 
rabszolgamunka elvégzésére sem méltó” – mondja alázatosan. Éppen azért, mert alázatos, 
tud hitelesen felmutatni az érkezőre, Jézusra.

Korunk embere, köztük sok keresztyén is „én-túltengésben” szenved. Pedig ha eltelünk 
önmagukkal, képtelenné válunk álláspontunk felülvizsgálatára, nem tudunk beleérezni 
a másik ember sorsába. Sőt már-már úgy teszünk, mintha az Úristen nekünk adta volna a 
mindenki felett való ítélkezés jogát.

Keresztelő Jánosokra van ma is szükségünk, hogy felébredjünk! Kiáltsanak, hogy ki tud-
junk látni, ki tudjunk lépni az önnön védelmünkre épített várfalak mögül. Kiáltsanak, hogy 
észrevegyük, rajtunk kívül mindenki más is az Isten teremtménye s Krisztus megváltottja! 
Útegyengetőkre van szükségünk, hogy az Érkezőt fogadhassuk!

Uram!
Szabadíts meg önhittségemből, amellyel magamat másoknál különbnek tartom! Ne engedd, 
hogy mindig magamról beszéljek, ne engedd, hogy folyton magamat állítsam példaképül 
mások elé! Segíts levetkeznem a tévedhetetlenség páncélját! Segíts bárkiben felfedeznem a 
felebarátot! Segíts, hogy szavaimmal és tetteimmel mindig rád mutassak! Ámen.
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December 23. […] a szálláson nem volt számukra hely. ( Lk 2,7)

Jön Atyja szívéről közénk,
És gyengén, szegényen
Ott fekszik kicsiny gyermekként
A jászolbölcsőben,
A jászolbölcsőben. (EÉ 156,2)

Számos karácsonyi énekünk emlegeti a jászolt, a szénát, a szalmát és a „rongyos istállót”, 
a Jézus születése körül történtek kiáltó ellentmondásait. Angyalok kórusa énekel, a teremtett 
világ ünnepel, de a betlehemiek csak egy istállóban adnak helyet a hosszú úttól elfáradt 
emberpárnak, a szülés előtt álló, meggyötört fiatalasszonynak, Máriának.

Igen, Jézus az övéi közé, „saját világába jött, és az övéi nem fogadták be őt” ( Jn 1,11). Már 
születése előtt így alakult földi sorsa, majd szüleinek Egyiptomba kellett vele menekülniük, 
de később sem volt otthona ( Mt 8,20). Végül saját népe adta a Római Birodalom helytartó-
jának kezébe is ( Jn 18,35). Jézus így belülről ismerhette meg a hajléktalanok, a jogfosztottak 
és a menekültek minden keservét. Ezért fordult és fordul ma is együtt érző szeretettel a 
hasonló sorsban élők felé.

Mindez nem menti Betlehem elzárkózó lakóit. Ám mielőtt igaz voltunk tudatában pálcát 
törnénk felettük, magunkat kell megvizsgálnunk: mennyi helye van Jézusnak az életünk-
ben? Az istentisztelet heti egy órájában befogadjuk, s azon túl kirekesztjük? Ha mosolyogva 
helyesel, hellyel kínáljuk, de ha kifogásol valamit tetteinkben, ajtót mutatunk? Vagy ün-
nepeken ráfigyelünk, de cserébe elvárjuk, hogy a mindennapokat ne az ő akarata, hanem 
saját törvényeink szerint élhessük?

Nem csupán jelkép, de valóság: Jézus életünk ajtaján kopogtat. Befogadásával a legna-
gyobb ajándékot nyerhetjük el, őt magát!

Uram!
Jobban emlékszel rá, mint én, mikor kopogtattál nálam. Mondanivalód volt számomra. 
Figyelmeztetni akartál, hogy rossz irányba indultam el, de még nem késő visszafordulnom. 
Én pedig becsaptam előtted az ajtót. Máskor segítségre szorulók képében érkeztél. Támo-
gatásra, jó tanácsra, együttérzésre volt szükségük. Úgy éreztem, kellő okom van arra, hogy 
elutasítsam őket. Szomorú tekintetükben most utólag ismerem fel arcod vonásait. Bezárt 
szívem miatt bocsáss meg nekem! Uram, szükségem van rád! „Tedd jászladdá a szívemet!” 
Légy életem állandó lakója! Veled tér be hozzám a békeség és az öröm! Ámen.
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Karácsonyeste [Mária] megszülte elsőszülött fiát. Bepólyálta, és a jászolba fektette […]. 
( Lk 2,7)

Jézus világra jöttében tulajdonképpen nincsen semmi rendkívüli, ellenkezőleg: a körül-
mények az átlagosnál egyszerűbbek, szánalmasan szegényesek. A szülők úton vannak, 
otthonuktól távol, a színhely egy összetákolt vagy barlangszerű istálló, a szükséges meleget 
legfeljebb az állatok párája szolgáltatta. Ki tudja, Józsefen kívül volt-e a tapasztalatlan Mári-
ának segítsége, s a szülés után jutott-e erőt adó táplálék?

Mai karácsonyainkon gazdagon van terítve az asztal, csillog a karácsonyfa, alatta ajándé-
kok bősége, a meghitt családi fészek szeretteinket öleli magába. Mindnyájan méltatlankod-
nánk, sőt fel is háborodnánk, ha egyszer egy esztendőben, s talán éppen karácsony szent 
estéjén ilyen „betlehemi” körülmények közé juttatna minket az Isten.

Pedig éppen neki tetszett így. Így akarta. Ez is része annak, hogy Jézus, az Isten egyszülött 
Fia valóságos emberré lett. Az emberi sorsok közül pedig a legnehezebbet választotta: egy 
megvetett, sokat üldözött nép körében, a római világbirodalom által leigázott országban, 
elszegényedett család tagjaként vette fel a halandó emberi létet.

Jézus születésével az Isten felmagasztalta, kitüntette az emberi életet. Ha sorsunk ne-
héz, adjon erőt, hogy Jézus is ezt a sorsot élte! Ha életünket túlságosan profánnak, Istentől 
távolinak érezzük, tudjuk meg: Jézus élete megszenteli életünket. Mindennapjaink is az 
Istenéi. S nehézségeket hordozva, betegség terhe alatt, sőt a halál árnyékában is teljes életet 
élhetünk, mert Jézus embernek született. Magára vette a legnehezebb emberi életet, ezzel 
segít nekünk is megszeretni sorsunkat.

A jászolban a Kisded, a ma született Jézus. Egészen olyan, amilyennek mi születtünk. És 
mégis más: Ő a Messiás. A mindnyájunkért megszületett Krisztus!

Uram!
Köszönöm neked születésed ünnepét, a karácsonyestének örömét, csendjét, békességét. 
Köszönöm azokat, akik egykor széppé tették ezt az estét, de már nincsenek közöttünk. Légy 
áldott értük!

Segíts, hogy családom tagjainak az elkészített ajándékokon túl is adni tudjak: pislákoló 
hitem melegét, beléd vetett reménységem fényét, tőled kapott szeretetem erejét. Légy áldott 
szeretteimért!

És legfőképpen légy áldott azért, hogy te vagy karácsony legdrágább ajándéka! Nekem 
is, az enyéimnek is. Ámen.
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Karácsony első ünnepe  Az Ige testté lett, itt élt közöttünk […]. ( Jn 1,14)

Kamaszkorunkban olvasott indiánregényekben többször ismétlődött egy jelenet. A csoportot 
vezető indián csendet intett, lefeküdt a földre, a fülét a földre szorította. Így bizonyosodott 
meg arról, amit addig csak sejtett: valaki közelít.

Karácsony sok-sok millió embert varázsol el széles e világon. Az ünnepen éppen ezt 
éljük át: „Valaki jár az útjainkon!” A betlehemi gyermekben maga Isten közelít. Előre beje-
lentette, sohasem titkolta, számtalanszor megígérte. Jön, mert nem akarja magára hagyni 
a képére és hasonlatosságára teremtett embert. Jön, mert nagyon jól tudja, hogy nekünk, 
embereknek nem valamire, hanem valakire van szükségünk. Istenemberre, aki megszólít, 
s aki megszólítható. Aki szeretni tud, s aki viszontszerethető. Valakire, aki visszavezeti az 
embert az elvesztett Édenbe, az Isten közelébe.

János evangélista nem írja le magát a karácsonyi történetet, csak a lényegét. Az Ige, 
Isten örök szava testté, esendő, hús-vér emberré lett. A végtelen belealázkodott a végesbe, 
az örökkévaló a mulandóba. Így – természetfeletti módon, Istennek egészen sajátságos, új 
csodatettével – kezdődött meg Jézus földi élete.

„Az Ige testté lett”: Jézus egészen ember is volt földi élete során. Éhezett és szomjazott, 
a hosszú vándorutakon elfáradt. Barátja halálakor és Jeruzsálem várható sorsa felett köny-
nyekre is fakadt. A kereszten pedig keservesen szenvedett. Ám ugyanekkor nem veszítette 
el isteni természetét sem: szava Isten hatalmas szava volt, betegeket gyógyított, halottakat 
támasztott. S a kereszthalálát követő harmadik napon kilépett a sírból. Ma is az, akinek 
mondja magát: él, megszólít és megvigasztal, sőt megbocsátja bűneinket. Szava bizalmat 
erősítő, éltető erő! Isten ereje.

Karácsony csodája mindig akkor ismétlődik meg, amikor valaki felismeri az Újszülöttet. 
Van, aki így vall erről: „Amikor húszéves voltam, kezdtem kételkedni Istenben, harmincéves 
koromban tagadtam, ma ott térdelek a karácsonyi jászol előtt, melyben megszületett a világ 
legnagyobb igazsága.”

Uram!
Köszönöm, hogy ezen az ünnepen megmozdul az egész világ, s még azok is rólad énekelnek, 
akik egész esztendőben nem gondolnak rád. Áldd meg őket, hogy fellángolásuk maradandó 
legyen. Segíts nekik, hogy az ünnep öröme kiterjedjen egész életükre!

Légy áldott, karácsony Gyermeke, hogy megérkeztél erre a világra. Szavad az Úristen 
végérvényes szava. Életed mindnyájunk üdvösséget szerző ajándéka! Ámen.
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Karácsony második ünnepe […] a pásztorok így szóltak egymáshoz: „Menjünk el egészen 
Betlehemig, és nézzük meg: hogyan is történt mindaz, amiről 
üzent nekünk az Úr.” ( Lk 2,15)

Különös emberek a pásztorok. Kint élnek a pusztán állataikkal. Erősek és bátrak, nyájuk 
védelmében megvívnak a kóbor ragadozókkal. Becsületük nemigen van, adósságot nem 
lehet behajtani rajtuk, hiszen ma itt vannak, holnap amott, mindig új meg új legelőt kell 
keresniük. Templomba nem járnak, nem hagyhatják magukra bárányaikat. Tisztességes, 
vallásos emberek talán szóba sem álltak velük.

Az Úristen azonban nem személyválogató. Hozzájuk küldi az angyalt a világra szóló hírrel: 
„Üdvözítő született ma nektek!” Ők hallhatják az angyalok karának énekét is: „Dicsőség a 
magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jóakarat.” Karácsony történe-
tének ez a vonása mindennél erősebben beszél arról, hogy az Isten mindenkit egyformán 
szeret, kegyelme pedig megfizethetetlen, mert ingyen kegyelem.

Az lett volna a csoda, ha ezek az egyszerű emberek nem akartak volna végére járni a 
meghallott hírnek. Talpra pattantak, nyájukat hátrahagyva sietve elindultak, hiszen nem 
elég tudniuk azt, ami történt, látniuk kell, át is kell élniük azt. Az angyal által mondottakat 
most már maguk is megtapasztalták. Megérte az út a sötét éjszakában „egészen Betlehemig”; 
hol van ez ahhoz a távolsághoz képest, amit az Isten tett meg mennyei lakóhelyétől emberi 
szívünkig?!

A karácsonyi evangélium mozgósít. Olyan utakra, ahol még nem jártunk, olyan embe-
rekhez, akiket még nem ismertünk. Karácsony szeretete új életre indít. Mozdulj hát, Isten 
népe! Sokan várják karácsony örömhírét!

Olyanok is, akiknek nincs karácsonyuk!

Uram!

A pásztoroknak lábát add nekem,
hogy Hozzád siethessek sebesen.
És a napkeleti bölcsek kezét,
hogy szívem, kincsem letegyem eléd!
Angyalok hangját, hogy mindenkinek
örömhírt és békességet vigyek!
S Mária igét-megőrző szívét:
hadd legyek, Jézus, örökre tiéd!
(Horst Orphal után németből Túrmezei Erzsébet)

Ámen.
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December 27. [A pásztorok] elmondták azt az üzenetet, amelyet erről a kisgyermekről 
kaptak, és mindenki, aki hallotta, elcsodálkozott azon […]. ( Lk 2,17–18)

Annakidején Gábriel angyaltól tudta meg Mária, hogy rendkívüli módon fogant gyermeke 
Isten fia lesz. Áldott állapotának első hónapjaiban Erzsébettel beszélgethettek sokat a szíve 
alatt növekedő fiú Istentől kapott, egyedülálló hivatásáról. Azóta azonban az angyal nem 
jelentkezett, pedig az idő múlásával az emlékek fakulhatnak. Közben a fárasztó utazás, a 
vendégfogadók zsúfoltsága, az otthoni környezet hiánya megannyi terhet, sőt töprengést 
is okozhatott Máriának. Csak nem feledkezett meg róluk az Isten? S a szülés az istállóban! 
Istenem, Uram, valóban a te Fiad fekszik a jászolban?!

Még az éjszaka során pásztorok kopogtatnak. Keresik a Megtartót, az Úr Krisztust, aki itt 
született Betlehemben, Dávid városában! „S miért itt keresitek? Lehet, hogy ezen az éjjelen 
más gyermek is született ebben a zsúfolt városban!” A válasz már nem is lehet egyszerűbb: 
„Azt is az angyaltól tudjuk, jászolban fekszik.”

Íme, így gondozza Isten egymás által az övéit. A pásztorok is bizonyosságot nyertek: min-
den úgy történt, ahogyan az angyal elmondta nekik. Mária és József hitét pedig a pásztorok 
elbeszélése, bizonyságtétele erősítette.

A bizonyságtétel szem- és fültanúk beszámolója mindarról, amit Isten közelében láttak, 
hallottak, átéltek. Isten üzenetének továbbadása. A tanúskodás megerősíti a többieket, ám a 
továbbadással a bizonyságot tevő hite is erősödik. Így nyer bizonyosságot Isten népe „egymás 
hite által” ( Róm 1,12). Aki nem adja tovább tapasztalatait a többieknek, elsikkasztja Isten 
üzenetét, és önmagát is megrövidíti.

Nagyon nehéz, szinte lehetetlen magányosan keresztyénnek lenni és megmaradni! Isten 
rendelte azt, hogy hitünket közösségben éljük meg! Figyeljünk egymás hitének tapaszta-
lataira!

Uram!
Sokat kaptam mások rólad szóló tanúságtételéből. Köszönöm édesanyám értem mondott 
sok imádságát, édesapám rólad tanúskodó életét. Jóllehet, meggyőződésüket nem akarták 
mindenáron rám erőltetni, bizonyságot tettek szóval és élettel. Köszönöm, hogy hitük által 
épülhettem, szeretetük fényében növekedhettem!

Segíts nekem, hogy én is el tudjam mondani enyéimnek, mi mindent köszönhetek ne-
ked! Adj hiteles szót a számra! Segíts, hogy akkor se forduljak el tőlük, ha nem hallgatnának 
rám! Ámen.
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December 28. Mária pedig mindezeket a dolgokat megőrizte, és forgatta a szívében. ( Lk 2,19)

Isten nagyszerű szervező: pontosan időzíti az eseményeket. S ha az övéi rendszerint csak 
egy-egy lépést ismernek is, az események összefüggését utólag megvilágítja előttük.

Mária és József sem tudhatták előre, miért kellett a szülés előtti napokban hosszú, fárasztó 
útra kelniük. Érthetetlen lehetett az is, hogy a zsúfolt vendégfogadók egyikében sem szorí-
tottak helyet a mindenórás fiatalasszonynak. Távoli rokonok közül sem esett meg senkinek 
a szíve rajtuk. Utolsó és egyetlen lehetőségként maradt „szülőágyként” az istálló szalmája, 
bölcsőként a jászol. Senki sem csodálkozna, ha mindezek miatt talán sóhajtoztak, netán 
elégedetlenkedtek volna.

Azután egyszerre a pásztorok tanúskodása meghozta a magyarázatot. Így most már 
minden érthető. Nem csupán az összeírás miatt kellett Betlehembe menniük. Tudtán kívül 
Isten akaratának engedelmeskedett Augustus császár a népszámlálás elrendelésével. De 
Isten rendezte azt is, hogy az istálló jászla legyen a kis Jézus fekhelye, így került közel az 
egyszülött Fiú mindenkihez, a legszegényebbekhez is. Mária pedig megerősödött hitében: 
a jászolban fekvő Gyermek az, akinek az angyal előre jelentette! A pásztorok minden szavát 
megfigyelte, azokat később is sokszor ismételgette, nem felejtette el, „szívében forgatta”.

Az ember szíve hitének kincseskamrája. Gyűjtsünk hát össze minden áldott tapasztalatot: 
gyermekkorunk bibliai aranymondásait, a szószékekről meghallott és megértett evangéli-
umot, bűneinkből nyert feloldozást, tanúskodásra való indíttatást. A Krisztussal találkozás 
legkisebb mozzanatait is. Erre biztat Pál apostol: „A rád bízott drága kincset őrizd meg a […] 
Szentlélek által.” ( 2Tim 1,14) A tele kincseskamrából mindig jut másoknak is!

Áldottak, akiknek van miből adniuk, akik vigasztalni és erősíteni tudnak. Áldottak, mert 
„mint aranyalma ezüsttányéron, olyan a helyén mondott ige” ( Péld 25,12).

Uram!
Ne engedd elfelejtenem, mit tettél értem! Bocsáss meg, hogy sokszor nem értettem szán-
dékaid. Köszönöm, hogy visszatekintve értelmet nyertek a nehéz idők, s „javamra vált a 
keserűség”. Ámen.
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December 29. [Simeon ezt mondta:] „Most bocsátod el, Uram, szolgádat beszéded szerint 
békességgel, mert meglátták szemeim üdvösségedet […].” ( Lk 2,29–30)

Isten országában nincsenek véletlenek. A váratlan találkozások mögött pedig az Úr hatalma 
és szeretete van.

„Igaz és kegyes ember volt” ( 25. vers) a Jeruzsálemben élő öreg Simeon, aki „várta Izráel 
vigasztalását”, azt az időt, amikor Isten üdvösségének fénye az egész teremtett világot meg-
világítja. Bízott Isten ígéretében, hogy még halála előtt találkozni fog az Üdvözítővel.

Erre a találkozásra úgy kerülhetett sor, hogy a mózesi törvények értelmében József és 
Mária felvitték a Gyermeket a templomba. Áldozatot mutattak be az asszony gyermekszülés 
utáni megtisztulásáért, s Jézust, mint elsőszülött fiúgyermeket az Isten szolgálatára szentelték.

Simeont Isten Lelke késztette, hogy éppen akkor menjen oda, s egyszer csak

[…] elébük fehéredett
galamb-őszen a homályos templomból.
A Gyermeket hogyan ölelte át!
Ráncos arcán hogyan pergett a könnye!
Látta a Messiást, Isten Fiát,
s alig talált szót, hogy megköszönje!
(Túrmezei Erzsébet: Simeon)

„Már megyek békén, örömmel, hív az Isten…” – kezdi Luther Márton a Simeon éneke 
alapján írt búcsúzó énekét. Békén, örömmel, mert mindent megláthattam, amit látnom 
kellett, s amit látnom engedett az Isten. Találkoztam Jézusommal, Megváltómmal, s „Benne 
látom Üdvösségem, életem ínségben és halálban” (EÉ 500,1–2). Csak ezzel a tapasztalattal 
és reménységgel szabad búcsúznunk a földi élettől s indulnunk az örökkévalóságba!

S mi lesz azokkal, akik még nem találkoztak vele?! Ki tanítja meg őket meghalni méltó-
sággal és félelem nélkül?! Tudniuk kell, hogy oda távoznak, ahonnan érkeztek: az Úristen 
kezébe.

Uram!
Édes mennyei Atyám! Ha bármely órában vagy pillanatban – nappal vagy éjszaka – jössz is, 
és kopogtatsz lelkemért, hogy elvigyed azt, amit te leheltél belém, arra kérlek: lelkemet és 
életemet hadd ajánljam a te szeretett Fiad, Jézus Krisztus véréért, szenvedéséért és haláláért 
a te kezedbe. Ámen. (Luther Márton imádsága)
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December 30. „Íme, ő sokak elesésére és felemelésére rendeltetett Izráelben, és jelül, amely-
nek ellene mondanak – a te lelkedet is éles kard járja majd át –, hogy 
nyilvánvaló legyen sok szív gondolata.” ( Lk 2,34–35)

Máriát lépésről lépésre készítette fel az Isten édesanyai feladatára. A felkészítés legnehezebb, 
az elhangzás pillanatában még alig-alig érthető „tananyaga” a fenti mondat, Simeon Isten 
Lelkétől sugallt jövendölése volt. Az éles kard Mária szívét is átjárja majd: neki, aki Jézust 
igazi anyai szeretettel szereti, el kell kísérnie őt a fájdalmak útján egészen a Golgotáig. Igen, 
aki Jézust követi, meg kell tanulnia részt vállalnia az ő szenvedéséből is.

Néhány nappal van mögöttünk karácsony. Az ünnep sok millió ember ünnepe. A szere-
tetnek, a családnak, a sokszor mértéken felüli ajándékoknak az ünnepe, meg az emlékezésé, 
a halottainké… Ám ünnepeltük-e magát Jézust?!

Rudolf Schäfer német művész egyik fametszete a szegényes istállót ábrázolja, ott van-
nak Mária, József, a jászolban Jézus, az istálló állatai s egy pislákoló lámpa. A lámpa fénye 
megvilágítja az istálló mennyezetének egy részét: két egymást keresztező gerendát. Igen, a 
jászolbölcső felett már ott van a kereszt. Erről beszélt Simeon. A betlehemi gyermek Jézus, a 
golgotai kereszt Krisztusa s a húsvét Feltámadottja egy és ugyanaz. S ezt minden karácsonyt 
ünneplőnek is tudnia kell.

Mária már ott a jeruzsálemi templomban ízelőt kapott a kereszt alatt megértett igazságból, 
hogy Fiának szenvedése és halála nem véletlen tragédia, hanem így akarta s ezt készítette 
elő a könyörülő Isten. Akik számára tehát Jézus megmarad karácsonyi gyermeknek, mert 
Krisztus életének útját tovább nem követik, azok a simeoni jövendölés szerint „elesnek”, 
elbuknak. Akik viszont Máriával együtt egészen a Golgotáig, sőt a húsvéti üres sírig kísérik 
őt, célhoz érnek, az örök életre tartatnak meg!
Csodálatos esemény Jézus születése, nélkülözhetetlen ünnep karácsony szent napja. Ám csak 
nagypéntek evangéliumával és húsvét fényével teljesedik be igazán jelentősége!

Uram!
Tudom, hogy csecsemőként kapálózó kezedet-lábadat később vasszegekkel verték át a Gol-
gotán. Tudom, hogy tested, melyet most boldogan ölel-pólyál édesanyád, a fájdalmak útján 
többször is összeroskadt a kereszt alatt. Tudom, hogy kedves arcod nagypénteken eltorzult a 
rád mért kínok miatt. Tudom, hogy mindez értem történt, értem is eljöttél a földre, értem 
is felmentél a keresztre. Ámen.
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December 31. Mert mindnyájunknak leplezetlenül kell odaállnunk a Krisztus ítélőszéke 
elé, hogy mindenki megkapja, amit megérdemel, aszerint, amit e testben 
cselekedett: akár jót, akár gonoszat. ( 2Kor 5,10)

Futkározó próféták, hirtelen felbukkanó szekták, alvajáró csillagnézők 999 szilveszter éj-
szakájára megjósolták a „világ végét”. A jóslatot hívők és hitetlenek egyaránt komolyan 
vették, mindenki a templomokba tódult, remegve és imádkozva várta az éjfélt. Akkor nem 
történt semmi. Újév napján ezért mindenki örömmámorban úszott, ismeretlenek borultak 
egymás nyakába. Azóta ünnepli a világ az esztendő fordulóját. Az ünneplés pedig „mindent 
elsöprő”, bút és örömöt mámorba fojtó.

Természetes, hogy ünnepelünk, pezsgőt is bontunk, de nem szabad elfelejtenünk, hogy 
minden szilveszter közelebb visz az utolsó naphoz, a Krisztussal való találkozáshoz. Igen, 
Krisztus jön, lesz számadás, nem ma éjfélkor, nem világi bíróság előtt, de nem is általunk 
meghatározható időpontban. Az időpontot a Teremtő Úr határozza meg. Mindenki odakerül 
majd az örök Bíró elé. Isten rendelte így, akinek szeretetéből élünk ezen a világon.

Ugyancsak ő akarta azt is, hogy a bírói székben az egyszülött Fiú, maga Jézus Krisztus 
üljön. Neki adatott minden hatalom mennyen és földön. Ő fog ítélni minket, aki feláldozta 
életét értünk. Ő lát be szívünk mélyére is, aki eddig is ismert minket, nemcsak vétkeinket 
és mulasztásainkat, de fel-fellángoló jó szándékainkat, a jóra való készségünket is. Ismeri 
önmagunk feletti bánkódásunkat is azon, ha elrontottuk más örömét, ha nem sikerült 
megvigasztalnunk valakit.

Jézus fog ítélni. Megvizsgálja, tettük-e dolgunkat hálából azért, mert bűneinket felvitte 
a keresztfára, s megbocsátotta. Sugároztuk-e magunk körül a tőle kapott szeretet fényét? 
Felismertük-e őt az éhezőben és a szomjazóban, a mezítelenben s minden rászorulóban, 
vagy sem? Segítettünk-e rajtuk?

Azt akarja mondani akkor minden megváltottjának: „Jöjjetek, Atyám áldottai, s örököl-
jétek a mennyek országát!”

Uram!
A mulandó időben számomra te jelented az állandóságot. Áldott légy, hogy az elmúlt évben 
is megtapasztaltam segítségedet. Köszönöm mindazt a jót, amit tőled kaptam, szeretteimet, 
akik mellettem álltak. Készíts fel a veled való találkozásra, s állíts jobbodra engem! Ámen.
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407Igehelymutató
Mutatónkban minden idézett és hivatkozott bibliai igehelyet feltüntettünk. A napi áhí-
tatok textusait félkövér betűvel szedtük.

Mózes első könyve

1Móz 1,2  163
1Móz 1,20  203
1Móz 1,31  258
1Móz 3,3  43
1Móz 3,4–5  43
1Móz 3,14.15  374
1Móz 3,18  89
1Móz 4  214
1Móz 4,9  190
1Móz 41,15–16  132

Mózes második könyve

2Móz 13,9.16  293
2Móz 20,1–2  255
2Móz 20,1–2.7  257
2Móz 20,1–2.8  264
2Móz 20,1–2.8–11  263
2Móz 20,1–2.12  320, 321
2Móz 20,1–2.14.17  354
2Móz 20,1–2.15.17  361
2Móz 20,1–2.16  366
2Móz 20,1–3  256
2Móz 20,2–3  261
2Móz 20,5  256
2Móz 20,5–6  255
2Móz 23,4–5  233
2Móz 40,34–35  383

Mózes harmadik könyve

3Móz 13,45  275
3Móz 15,25  350
3Móz 19,17  331
3Móz 19,18  261
3Móz 20,10  195
3Móz 21,1  289

Mózes negyedik könyve

4Móz 21,7  166

Mózes ötödik könyve

5Móz 6,4–5  261
5Móz 18,15.18–19  180

Sámuel második könyve

2Sám 7,12–16  303

A királyok első könyve

1Kir 11,4  118
1Kir 17  290
1Kir 18,21  284
1Kir 19  188

A királyok második könyve

2Kir 4  290
2Kir 12  270

A krónikák első könyve

1Krón 15,27  88

Jób könyve

Jób 16,2  288

A zsoltárok könyve

Zsolt 1,1  88, 96
Zsolt 4,9  33
Zsolt 6,7.9  163
Zsolt 8,2–3  141
Zsolt 22,7  94
Zsolt 22,8–9  56
Zsolt 22,15–16  57
Zsolt 22,17–18  58
Zsolt 22,19  100
Zsolt 22,20  98
Zsolt 23,4  147
Zsolt 25,1–5  77
Zsolt 25,6  66
Zsolt 25,15–16  77
Zsolt 31,6  102
Zsolt 31,16  314
Zsolt 32,3.5  209
Zsolt 38,4–5  312
Zsolt 40,13  18
Zsolt 43,1–2  91
Zsolt 44,16–17  96
Zsolt 46,9  54
Zsolt 50,15  257
Zsolt 51,6  29

Zsolt 51,6.9  252
Zsolt 55,13–15  78
Zsolt 56,4  115
Zsolt 91,11–12  381
Zsolt 91,15  59
Zsolt 94,12  14
Zsolt 100,1  303
Zsolt 113,4  71
Zsolt 118,25–26  138
Zsolt 121,4  98
Zsolt 127,2  287
Zsolt 130,8  382
Zsolt 139,9–12  98
Zsolt 146,7  318

A példabeszédek könyve

Péld 4,23  325
Péld 6,23  14
Péld 14,31  359
Péld 17,5  96
Péld 25,12  400
Péld 30,8–9  48, 287

A prédikátor könyve

Préd 3,1  315
Préd 3,2  290

Ézsaiás próféta könyve

Ézs 7,14  390
Ézs 11,1  381, 384
Ézs 11,3  251
Ézs 26,9  163
Ézs 38,17  148
Ézs 40,3.5  373
Ézs 42,3  120
Ézs 43,25  66
Ézs 53,4–5  55
Ézs 53,4.5  29
Ézs 53,5  370
Ézs 53,7  86, 96
Ézs 53,11–12  113
Ézs 53,12  114
Ézs 55,6  39, 357
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Ézs 65,17–18  129
Ézs 65,24  145
Ézs 66,16  167

Jeremiás próféta könyve

Jer 1,5  123
Jer 9,22–23  220
Jer 29,13  39
Jer 36  188

Ezékiel próféta könyve

Ez 11,19  165
Ez 34  121
Ez 34,16  207

Hóseás próféta könyve

Hós 11,8  229

Jóel próféta könyve

Jóel 4,18  84

Ámósz próféta könyve

Ám 5,2  353

Jónás próféta könyve

Jón 1,14  63

Mikeás próféta könyve

Mik 7,6  243

Náhum próféta könyve

Náh 1,3  12

Malakiás próféta könyve

Mal 3,2  91

Máté evangéliuma

Mt 1,19  391
Mt 1,20  391
Mt 1,21  382
Mt 1,24  391
Mt 2,2  15
Mt 2,8  16
Mt 2,13  17
Mt 2,16  16
Mt 3,17  303, 319
Mt 4,4  51, 241
Mt 4,17  362
Mt 4,18  118
Mt 5  295

Mt 5,1–3  337
Mt 5,9  327
Mt 5,13  25
Mt 5,14  26
Mt 5,14–15  27
Mt 5,17  28, 179
Mt 5,17–18  255
Mt 5,17–19  213
Mt 5,18  29
Mt 5,20  213
Mt 5,20.25–26  216
Mt 5,21–22  214
Mt 5,23–24  215
Mt 5,27–30  77
Mt 5,38–42  309, 310
Mt 5,43–45  232
Mt 5,43–48  233
Mt 5,44  99
Mt 6,1–2  291
Mt 6,2  270
Mt 6,3  128
Mt 6,3–4  292
Mt 6,5–6  293
Mt 6,9–10.13  147, 148
Mt 6,9.11.13  149
Mt 6,9.12–13  150
Mt 6,9.13  146, 151, 152, 153
Mt 6,19–21  283
Mt 6,24  284, 285
Mt 6,25–30  286
Mt 6,25.33  11
Mt 6,31–34  287
Mt 6,33  149
Mt 7,1  44
Mt 7,2  79
Mt 7,7  257
Mt 7,7–8  84
Mt 7,12  201
Mt 7,14  156
Mt 7,15–20  230
Mt 7,17–21  231
Mt 7,21  12
Mt 7,24–25  11
Mt 7,26–27  12
Mt 8,19  47
Mt 8,20  155, 395
Mt 8,26  13, 33
Mt 8,29  303
Mt 8,43  350
Mt 9,1–8  312, 313

Mt 9,6  13
Mt 9,9  36
Mt 9,11  37
Mt 9,12–13  37
Mt 9,14–15  368
Mt 9,18–19.23–26  349
Mt 9,20–22  350
Mt 9,36–38  154
Mt 10,37  323
Mt 10,38  93
Mt 11,29  379
Mt 11,30  156
Mt 12,9–13  314
Mt 12,13  13
Mt 12,14–21  315
Mt 12,33–37  325
Mt 12,34  258
Mt 12,40  356
Mt 13,21  71
Mt 13,24–25  43
Mt 13,24–30  369
Mt 13,28–30  44
Mt 13,31–33  348
Mt 13,36–43  370
Mt 13,44–46  38, 39
Mt 13,47–50  119, 355
Mt 13,53–58  326
Mt 14,33  303
Mt 15,21–23  143
Mt 15,24  143
Mt 15,25–28  144
Mt 16,15  62
Mt 16,16  81, 118, 303
Mt 16,16–17  136, 171
Mt 16,22  71
Mt 16,27  380
Mt 17,5  34, 303
Mt 17,17  243
Mt 17,24–27  347
Mt 18,1  21
Mt 18,3  22
Mt 18,5  23
Mt 18,5–6  170
Mt 18,6–7  24
Mt 18,10  138
Mt 18,12–14  130, 131
Mt 18,14  170
Mt 18,15–17  331, 332
Mt 18,19–20  302
Mt 18,21–27  333
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Mt 18,28–30  334
Mt 18,31–35  335
Mt 19,26  165
Mt 19,37  343
Mt 20,4  35
Mt 20,13–15  35
Mt 20,15  315
Mt 20,30  303
Mt 21,6  13
Mt 21,10–11  62
Mt 21,15  138
Mt 21,15–16  141
Mt 21,28–32  322
Mt 21,31  184
Mt 22,1–7  318
Mt 22,8–14  319
Mt 22,15–22  303
Mt 22,17–22  343
Mt 22,23–33  303
Mt 22,37  213
Mt 22,41–46  303
Mt 23,1–4  294
Mt 23,5  251
Mt 23,8–10  295
Mt 23,37  185
Mt 23,39  186
Mt 24,15–18.20–22  351
Mt 24,29–31  367
Mt 24,36  365
Mt 24,37–42  365
Mt 24,45–51  355
Mt 25,1–12  368
Mt 25,1–13  355
Mt 25,14–21  363
Mt 25,24–30  364
Mt 25,31–33  358
Mt 25,34–40  359
Mt 25,35.40  380
Mt 25,41–46  360
Mt 26,14–15  69
Mt 26,30–32  71
Mt 26,35  47
Mt 26,39  87
Mt 26,40–41  76
Mt 26,41  259
Mt 26,51–52  79
Mt 26,53  95
Mt 26,63  81
Mt 26,64  250
Mt 26,73  82

Mt 27,3–5  111
Mt 27,15–16.20–21  87
Mt 27,24  85
Mt 27,27–28  88
Mt 27,41–43  96
Mt 27,42  56
Mt 27,42–43  110
Mt 27,45  101
Mt 27,46  101
Mt 27,54  142
Mt 28,18  358
Mt 28,20  134, 158

Márk evangéliuma

Mk 2,21–22  132
Mk 2,23–36  311
Mk 3,21  243
Mk 5,36.39  125
Mk 5,41  290
Mk 7,32–35  258
Mk 7,36–37  259
Mk 8,1–4  221
Mk 8,5–9  222
Mk 9,14–19  328
Mk 9,20–24  329
Mk 9,25–29  330
Mk 10,13–16  219, 220
Mk 10,17–20  260
Mk 10,21–23  261
Mk 10,24–27  262
Mk 10,51  295
Mk 12,26–27  341
Mk 12,40  251
Mk 12,41–44  270, 271
Mk 14,43–44  78
Mk 15,21  93
Mk 15,39  110
Mk 15,43.46  104
Mk 16,6  105
Mk 16,14–15  157
Mk 16,15–16  158
Mk 16,20  49

Lukács evangéliuma

Lk 1,13.15  375
Lk 1,17  376
Lk 1,19  381
Lk 1,25  375
Lk 1,30  381
Lk 1,31  382

Lk 1,35  383
Lk 1,38  385
Lk 1,41–42  386
Lk 1,46–47  388
Lk 1,46.49  388
Lk 1,50  389
Lk 1,78–79  377
Lk 2,7  395, 396
Lk 2,14  61
Lk 2,15  398
Lk 2,17–18  399
Lk 2,19  400
Lk 2,21  9
Lk 2,25  401
Lk 2,25–38  39
Lk 2,29–30  401
Lk 2,34–35  402
Lk 2,43  18
Lk 2,45–46  19
Lk 2,47  20
Lk 2,49–50  20
Lk 3,3  392
Lk 3,7–9  217
Lk 3,10  393
Lk 3,10–14  218
Lk 3,16  394
Lk 3,21  75
Lk 4,16  217
Lk 4,22–23  188
Lk 4,29  155
Lk 5,1–4  202
Lk 5,5–7  203
Lk 5,8–10  204
Lk 5,10–11  207
Lk 6,12  75, 145
Lk 6,36–38  197
Lk 6,37.41–42  198
Lk 7,11–14  288
Lk 7,14–15  289
Lk 7,16–17  290
Lk 7,36–39  191
Lk 7,40–43  192
Lk 8,5–8  45
Lk 8,11  45
Lk 8,11–12  46
Lk 8,11.13  47
Lk 8,11.14  48
Lk 8,11.15  49
Lk 8,16–17  208
Lk 8,17–18  209
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Lk 8,19–21  243
Lk 8,24  295
Lk 8,41  350
Lk 8,49–50  349
Lk 8,56  61
Lk 9,18  75
Lk 9,22  20
Lk 9,23  128
Lk 9,48  297
Lk 9,53  212
Lk 9,57–62  212
Lk 10,18  43, 61
Lk 10,25–29  265
Lk 10,30–31  266
Lk 10,33–37  267
Lk 10,38.40  50
Lk 10,39–42  51
Lk 11,1–2  145
Lk 11,15  352
Lk 11,29–30  356
Lk 11,29–32  357
Lk 12,32–34  175
Lk 12,42–44  241
Lk 12,45–46.48  242
Lk 12,48  16
Lk 12,54–56  352
Lk 12,57–59  353
Lk 13,8  114
Lk 13,22–24  268
Lk 13,24–25.28–30  269
Lk 13,32–33  126
Lk 14,1–6  296
Lk 14,7–11  297
Lk 14,12–14  298
Lk 14,15–24  324
Lk 14,16–20  183
Lk 14,21–24  184
Lk 14,25–30  323
Lk 14,31–33  324
Lk 15,1–2  189
Lk 15,3–7  190
Lk 15,20–24  193
Lk 15,21  127
Lk 15,24  289
Lk 15,29–32  194
Lk 16,1–2.10  234
Lk 16,1–6.8  235
Lk 16,10  199
Lk 16,11–12  200
Lk 16,15  213

Lk 16,19–23  176
Lk 16,24–26  177
Lk 16,27–31  178
Lk 17,1–3  336
Lk 17,3  332
Lk 17,5  33
Lk 17,7–10  253, 254
Lk 17,11–14  275
Lk 17,15–19  276, 277
Lk 17,21  147
Lk 18,2  201, 320
Lk 18,8  43
Lk 18,9–12  251
Lk 18,13  301
Lk 18,13–14  252
Lk 18,24.27  48
Lk 18,31–34  52
Lk 18,34  71
Lk 18,38  53
Lk 18,40–43  53
Lk 19,1–5  280
Lk 19,6–7  281
Lk 19,8–10  282
Lk 19,11–14  362
Lk 19,12  362
Lk 19,14  362
Lk 19,30–31  60
Lk 19,37–38  61
Lk 19,38  142
Lk 19,39–40  142
Lk 19,41–44  244
Lk 19,45–46  245
Lk 19,47–48  246
Lk 20,9–16  250
Lk 20,19  250
Lk 22,14  64
Lk 22,19  67
Lk 22,20  68
Lk 22,31–34  70
Lk 22,33  47
Lk 22,41–42  75
Lk 22,42  20
Lk 22,44  75
Lk 22,60–62  83
Lk 23,8–9  86
Lk 23,27–28.31  92
Lk 23,31  155
Lk 23,34  56, 99
Lk 23,42–43  97
Lk 23,46  102, 256

Lk 24,26  109
Lk 24,45  71

János evangéliuma

Jn 1,11  155, 243, 395
Jn 1,14  397
Jn 1,41–42  211
Jn 1,47–50  123, 210
Jn 3,1–2  163
Jn 3,2  295
Jn 3,3–4  164
Jn 3,5–7  165
Jn 3,7  168
Jn 3,14–15  166
Jn 3,16  167, 168, 169, 170
Jn 3,17–18  370
Jn 3,30  375
Jn 4  123
Jn 4,39  181
Jn 4,40–42  182
Jn 4,42  39
Jn 4,46–50  326
Jn 4,51–54  327
Jn 5,1–5  316
Jn 5,6–9  317
Jn 5,14  317
Jn 5,22–23  358
Jn 5,24  289
Jn 5,25  133, 289
Jn 5,31  180
Jn 5,45  179, 196
Jn 5,46–47  180
Jn 6,14  180
Jn 6,15  71, 278, 382
Jn 6,26–27  278
Jn 6,48.50–51  278
Jn 6,60–64  278
Jn 6,63–66  279
Jn 6,66–69  225
Jn 7,34  19, 39
Jn 7,40–44  187
Jn 7,51  187, 357
Jn 8,3–9  195
Jn 8,10–11  196
Jn 8,12  14, 27
Jn 8,25–30  249
Jn 8,36  313
Jn 8,48  247
Jn 9  125
Jn 9,16  247
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Jn 9,24–25.28–29.33–34  247
Jn 9,33  248
Jn 9,35–38  248
Jn 9,40–41  54
Jn 10,1–21  331
Jn 10,2.4–5  125
Jn 10,3  123
Jn 10,4  36
Jn 10,6  243
Jn 10,11–13  122
Jn 10,14–15  123
Jn 10,16  124, 300
Jn 10,17–18  126
Jn 10,24–25  127
Jn 10,27–28  128
Jn 10,30  20
Jn 11  290
Jn 11,1–6  226
Jn 11,7.11–15  227
Jn 11,16  117
Jn 11,20–27  228
Jn 11,23  229
Jn 11,27  237
Jn 11,33  229
Jn 11,38–41.43–44  229
Jn 11,49–52  63, 142
Jn 11,52  63, 186
Jn 11,53  178
Jn 12,20–21  30
Jn 12,23–24  31
Jn 12,26  32, 207
Jn 12,44–46  223
Jn 12,45  168
Jn 12,47–50  224
Jn 13,3  65
Jn 13,8  65
Jn 13,20  64
Jn 14,1–3  342
Jn 14,2–3  155
Jn 14,4–6  156
Jn 14,6  26
Jn 14,9  20
Jn 14,10  313
Jn 14,12  169
Jn 14,15  13
Jn 14,26  159
Jn 14,30  152
Jn 15,1–3  236
Jn 15,1.4–5  237
Jn 15,4  304

Jn 15,9–11  304
Jn 15,12–15  307, 308
Jn 15,14  5
Jn 16,7  136
Jn 16,8  331
Jn 16,8–11  137
Jn 16,20–21  134
Jn 16,22–23  135
Jn 16,32  101
Jn 17,9–11  344
Jn 17,14–16  345
Jn 17,17–19  346
Jn 17,20–23  299, 300
Jn 17,24  155
Jn 17,24–26  301
Jn 18,20–21  80
Jn 18,35  395
Jn 19,1  90
Jn 19,2  89
Jn 19,12  343
Jn 19,14–15  142
Jn 19,18  94
Jn 19,30  103
Jn 20,9  115
Jn 20,16  123
Jn 20,19  10
Jn 20,19–20  115
Jn 20,21–23  116
Jn 20,22  118
Jn 20,25  95
Jn 20,27–29  117
Jn 20,29  386
Jn 21,3  118, 119
Jn 21,12–13  119
Jn 21,15  120
Jn 21,16  47
Jn 21,17  121

Az apostolok cselekedetei

ApCsel 1,4–5  159
ApCsel 1,6–7  362
ApCsel 2,1.4  159
ApCsel 2,36  160
ApCsel 2,37–38  161
ApCsel 2,38  162
ApCsel 5,29  187, 243, 343
ApCsel 8,26  202
ApCsel 9,2  156
ApCsel 17,26  124

Pál levele a rómaiakhoz

Róm 1,12  399
Róm 1,20–21  277
Róm 2,15–16  255
Róm 2,24  146, 299
Róm 4,3  304
Róm 4,24–25  112
Róm 5,8  99, 233
Róm 6,4  112
Róm 7,15  164
Róm 7,19  59
Róm 8,27  209
Róm 8,34  99, 114
Róm 8,39  117
Róm 10,20  39
Róm 11,24  231
Róm 12,2  365
Róm 12,15  92, 288
Róm 13,11  378
Róm 13,14  379
Róm 14,8b  288
Róm 14,10.12  353
Róm 14,17  287

Pál első levele

a korinthusiakhoz

1Kor 1,21  178
1Kor 1,23–24  52
1Kor 1,24  71
1Kor 3,16  19
1Kor 9,27  378
1Kor 10,12  82, 151
1Kor 10,17  67
1Kor 11,27  68
1Kor 12,3  160
1Kor 13,1–13  159
1Kor 13,12  227
1Kor 15,3–4  168

Pál második levele

a korinthusiakhoz

2Kor 5,7  327
2Kor 5,10  403
2Kor 5,15  102
2Kor 5,17  129
2Kor 12,9  227

Pál levele a galatákhoz

Gal 1,13  79
Gal 2,20  132, 301
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Gal 3,13  52
Gal 3,28  114
Gal 5,22  162, 175
Gal 6,1  331
Gal 6,2  93

Pál levele az efezusiakhoz

Ef 1,9–10  367
Ef 2,14  10
Ef 4,10  158
Ef 4,22–24  319
Ef 4,26  354
Ef 4,28  361
Ef 6,1–4  321

Pál levele a filippiekhez

Fil 2,3  21, 297
Fil 2,5  379
Fil 2,6–11  126
Fil 2,7–8  21, 103
Fil 2,8  304
Fil 2,9–11  301
Fil 2,11  259
Fil 3,12–14  337
Fil 3,21  367
Fil 4,3  210
Fil 4,6  287
Fil 4,7  115

Pál levele a kolosséiakhoz

Kol 1,16  367
Kol 2,14  179
Kol 3,3  292

Pál első levele Timóteushoz

1Tim 1,13  79
1Tim 1,15  297
1Tim 1,16  79
1Tim 2,4  148
1Tim 6,6  26

Pál második levele

Timóteushoz

2Tim 1,12  102
2Tim 1,14  400
2Tim 4,10  345

A zsidókhoz írt levél

Zsid 1,1–2  46
Zsid 1,14  381
Zsid 3,7–8  341
Zsid 4,7  244
Zsid 7,24  344
Zsid 10,31  167
Zsid 11,1  327
Zsid 12,1  269
Zsid 13,8  389
Zsid 13,12  185
Zsid 13,14  175

Jakab levele

Jak 3,1  91
Jak 4,6  252
Jak 4,11–12  366
Jak 4,17  234, 266, 360

Péter első levele

1Pt 2,22–23  29, 366
1Pt 2,23  44, 309
1Pt 5,5  144
1Pt 5,7  286

Péter második levele

2Pt 3,9  355, 369
2Pt 3,9–10  147
2Pt 3,12  355
2Pt 3,18  348
2Pt 4,15  355

János első levele

1Jn 2,16  77
1Jn 3,20  146, 193, 196
1Jn 4,15  237

A jelenések könyve

Jel 1,7  367
Jel 1,18  228
Jel 2,20  147
Jel 3,1  133
Jel 3,12  387
Jel 3,18  54
Jel 3,19  331
Jel 12,9  196
Jel 12,10  88, 196
Jel 12,12  377
Jel 20,13  367
Jel 21,24  14

Mutatók
A változó ünnepek az áhíta-

tos könyvben

nagypéntek  103
húsvét  105
pünkösd  158

A legfontosabb témák 

mutatója

keresztség  158, 161, 217, 393
úrvacsora  37, 67, 68
igehirdetés  45–49, 157, 162

imádság  143, 144, 293
Miatyánk
 megszólítás  145
 1. kérés  146
 2. kérés  147
 3. kérés  148
 4. kérés  149
 5. kérés  150
 6. kérés  151
 7. kérés  152
 dicsőségmondás  153

A Tízparancsolat  28, 29, 179, 213
 1. parancsolat  255, 256
 2. parancsolat  257
 3. parancsolat  263, 264
 4. parancsolat  320, 321
 5. parancsolat  214, 215
 6. parancsolat  195, 354
 7. parancsolat  361
 8. parancsolat  366
 9. parancsolat  361
 10. parancsolat  354
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Ajánlás 5

Január 7
Február 41
Március 73
Április 107
Május 139
Június 173
Július 205
Augusztus 239
Szeptember 273
Október 305
November 339
December 371

Függelék 405
 Igehelymutató 407
 Mutatók 412
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