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Tájékoztatás 

Ebben  a könyvben  két  olyan  „anyagot"  fogtunk  össze,  
amivel  segíteni  szeretnénk  mindazoknak,  akiket  a felve-
tett  kérdések  és  feleletek  érdekelnek,  s  azért  készek  a  
„TÁJÉKOZÓDJUNK A  BIBLIÁBÓL" rádiós adásainak „vé-
telére!" 

Első írásunkban — ÜZENET AZ ÉTER HULLÁMAIN — 
azt  az 52 bizonyságtételt  közöljük, amit a KIJEVI RÁDIÓ 
UNGVÁRI  MAGYAR  ADÁSA  sugárzott  egy  éven  át  —  
1992—1993-ban  —,  amelynek  céljáról  és  szándékáról  
szót ejtettünk a bevezetésben,  amit az érdeklődők  olvas-
hatnak  a tájékoztatásunkat  követően.  

Hiszünk  abban,  hogy  az  ÉTER  HULLÁMAIN  SZÓLÓ  
ÜZENET  minden  embernek  szánt  mondanivaló,  s  hogy  
ebben a gyűjteményes formájában is eléri  azokat,  akiket  
Isten  keres,  s  akik  Istent  keresik.  „AZ  EGYEDÜL  IGAZ  
ISTENT, S AZT AZ ORSZÁGOT, AMELYET ISTEN KÉSZÍ-
TETT AZ  ÓT  SZERETÖKNEK!"  

Isten áldását kérjük és kívánjuk bizonyságtételeink  ol-
vasóira.  (II.  Korinthus  5,20).  

Másik  írásunkban,  az  EMLÉKEZTETŐ  LEVELEK-ben  
a román forradalom eseményeivel  összefüggésben villan-
tunk fel néhány mozzanatot, s szólunk az 1988-at követő, 
illetve  az  ezt  megelőző  közvetlen  eseményekről,  ameny-
nyiben  közünk volt  hozzá  és részünk volt  benne.  Ebben  
az EMLÉKEZTETŐ-ben szerepelnek a Román Államfőhöz 
és Tőkés  Lászlóhoz  írt  leveleink,  illetve  a  Konferenciáin-
kon  elhangzott  néhány versünk. A  református  lelkipász-
tor mindezekben egy összefüggő észrevételt tesz Isten „be-
avatkozó" munkájáról, s ezzel egy heródesi korszaknak a 
folyamatos és soha le nem záruló veszélyére kívánt utalni. 



Most,  amikor  az olvasó a kezében tartja ezeket a soro-
kat,  csak  igazolhatja  — velem  együtt  —,  hogy  „nincs  üj  
a nap alatt",  s az emberi gonoszság nemhogy megszűnne 
a  „SZABADSÁGGAL",  sokkal  inkább  annak  növekedése  
arányában hatványozódik. A bűn eluralkodása,  s sérült-
jeinek  imája egyre könyörgőbben  az  ÉGBE  KIÁLT!  

Az ember egymaga semmit sem tudott és tud megolda-
ni,  ezért  az EMLÉKEZTETŐ  LEVELEK segítő  szándékkal  
kerültek  napvilágra,  hogy senki  se maradjon a  sötétség-
ben. 

Szeretettel  köszöntöm  mindazokat,  akik  a  sötétségből  
a Világosságra  akarnak kijönni, és akik szeretni  akarják 
a  mi  Urunkat,  az  ÚR JÉZUS  KRISZTUST!  



I. 

ÜZENET AZ  ÉTER  HULLÁMAIN  





TÁJÉKOZÓDJUNK  A  BIBLIÁBÓL!  

Bevezetés! 
(I.  Kor.  15,58)  

A XX. század  rendkívül  sok információval  rendelkezik.  
Ontják  magukból  a kommunikációs  eszközök  a tájékoz-
tatást! A  portéka  rendkívül  nagy választékából  a  század  
embere  alig  tud  választani.  A  sok  csalódása  miatt  már  
nem hisz, nem bízik, becsapottnak érzi magát. Nem talál 
állandóságot,  megbízhatóságot,  nem  szavaz  bizalmat  a  
hozzá  eljutó híreknek.  

Korunk  embere  lelkileg  sérült,  ismeri  a betegsége  tü-
neteit,  erre  keresi  a gyógyszert.  Ezért  fordul  segélykérőn  
mindenfelé,  ahol  felcsillan  számára  a megnyugvás  lehe-
tősége,  de  szomorúan,  kiábrándulva  és  csömörrel  kell  
megállapítsa,  hogy minden  elképzelése,  minden  törekvé-
se,  minden  számára  kínált megoldás  hamis.  

Nem adnak  megnyugvást  az  ismételten  felemelt  poha-
rak,  a jövendőmondók,  a  kuruzslók  és varázslók,  a  kü-
lönböző szeánszok  orgiái,  a testi  élvezet kábítószerei  fizi-
kai  és  szellemi  leromláshoz,  a  teljes  perifériára  viszi  az  
emberiséget  a  spiritizmus,  a  mágia,  az  asztrológia,  más  
szóval  az okkultizmus. Az elmúlt  70 esztendő  különböző  
szellemi áramlatai mind segítettek abban, hogy a démoni 
erők hatásai  érvényesüljenek.  

Therápiát-gyógyulást  egyedül  a  Szentírás  kínál,  olyan  
örömüzenetet  a beteg  ember  számára,  hogy van  kiút.  A  
Biblia egyedül az a több ezer éves Könyv, a Könyvek-Köny-
ve,  melyet  1500  nyelvre,  illetve  tájnyelvre  fordítottak  le  
részeiben, vagy  egészében.  Ebben a könyvben nincs vál-
tozás. A  Biblia  az  emberiség  számára  a Világosságot,  az  
Élet Kenyerét jelenti. A  Bibliának van élő Istene,  s belőle 
egyetlen pontocska el nem múlik! A Keresztyénséget min-



den  más vallástól  a  Bibliából  felismerhető  élő  Isten  kü-
lönbözteti meg. Minden más felekezet alapítói meghaltak, 
s  csak bálványaikat  hagyták  hátra. A  Biblia  Istene  nem  
változott:  „Ö tegnap  és ma,  és mindörökké  ugyanaz!"  

Isten követeinek most, amikor minden összedőlt az em-
berekben  és körülöttünk,  az a feladata, hogy  a nagy  sö-
tétségben,  bizonytalanságban  és  káoszban,  rámutassa-
nak  az  egyedül  megbízható  megoldásra,  a  Biblia  
üzenetének  minden  egyes  ember  szívéhez  elérő-elérhető  
gyógyszerére,  nem  a  sok  közül  egyre,  hanem  az  egyet-
lenre,  AKI  EGYSZEMÉLY,  SEBEINK  BEKÖTÖZŐJE  ÉS  
GYÓGYÍTÓJA,  az emberiséget örökre szerető Megváltónk, 
Isten  Fia, Jézus  KRISZTUS!  

Most,  amikor  elkezdjük  az  éter  hullámain  azt  a  soro-
zatunkat,  amely  a  Bibliára  irányítja  a  figyelmünket,  ál-
dást kérek és kívánok mindazokra,  akik zörgetőn keresik 
azt, Aki  az „ajtó előtt  áll  és vár  bebocsátásra",  ingyen  és  
meg nem fizethetőn mindazt megadja, amit sehol és senki 
másnál  meg nem  találhatunk.  

Fogadjátok  be  szeretettel  a  Szentírás  Krisztusát,  akit  
az Atya  küldött  azért,  „MERT  ÚGY  SZERETTE  ISTEN  E  
VILÁGOT,  HOGY AZ Ö EGYSZÜLÖTT FIÁT ADTA,  HOGY  
VALAKI  HISZEN  ŐBENNE,  EL  NE  VESSZEN,  HANEM  
ÖRÖK ÉLETE LEGYEN"  (Jn.  3,16).  



1. A hit felől 
(Lukács  22,32)  

Van  sokféle hit, vak-hit,  hamis-hit,  hazug-hit,  halott-
hit, hiábavaló-hit. Mi most az ÉLÖ-HITRÖL  BESZÉLJÜNK!  
Melyet  nem kezdhet  ki  a halál,  s  elvehetetlen!  

Élő  az  a  hit,  amely  az  ÉLÖ  ISTENBEN  HISZ.  Benne  
bízik,  Belőle  táplálkozik.  Ugyanis  „nem  mindenkié  a hit" 
(II. Thess.  2,3).  Isten  adta  a  hit  mértékét  (Rm.  12,3)  

A HIT NEM TŐLÜNK VAN,  ISTEN AJÁNDÉKA.  „KEGYE-
LEMBŐL TARTATUNK MEG HIT ÁLTAL"  (Ef. 2,8). A  „HIT  
HALLÁSBÓL VAN".  Isten  Igéje hallgatásából  (Rm.  10,17)  
ZSID.  4,2.  

„Hit  nélkül  ugyanis  lehetetlen  Istennek  tetszeni,  mert  
aki  Isten  elé járul,  hinnie  kell,  hogy  Ö  létezik..."  (Zsid.  
11,6). 

A  HITNEK A  DEFINÍCIÓJA:  ,Л  hit  pedig  a  reménylett  
dolgoknak a valósága,  és a nem látott dolgokról való meg-
győződés!"  (Zsid.  11,6).  Krisztus  a  hitnek  az  értékét  is  
megfogalmazta:  „BOLDOGOK,  AKIK  NEM  LÁTNAK  ÉS  
HISZNEK"  (Jn. 20,29). Az ilyen hitre érvényes:  „MINDEN  
LEHETSÉGES A  HÍVŐNEK"  (Mk.  9,23).  

Pál  apostol  a  hitnek  ezzel  a  bizonyosságával  mondja:  
„TUDOM, KINEK HITTEM" (II. Tim.  1,2). A keresztyén em-
ber  hitének van  célja,  és  ez  „A LÉLEK ÜDVÖSSÉGE"  (I.  
Pt.  1,9).  Ez a cél a szívben  dől  el: „AKI SZÍVÉBEN  HISZI,  
HOGY  ISTEN  FELTÁMASZTOTTA  KRISZTUST A  HÁLÁD-
BÓL, AZ MEGTARTATIK" (Rm.  10,9). A megtartó hit tudja 
megvallani:  ,Amely  életet  most  testben  élek,  AZ  ISTEN  
FIÁBAN VALÓ  HITBEN  ÉLEM, AKI  SZERETETT  ENGEM  
ÉS  ÖNMAGÁT ADTA ÉRETTEM"  (Gal.  2,20).  „Akik felöl-
töztek  a hitnek  mellvasába  (I. Thess.  5,8),  azok JÁRNAK 
HITBEN ÉS NEM LÁTÁSBAN" (II. Kor.  5,7). Az  élő hitnek 
megtartó ereje van: A T E  HITED MEGTARTOTT TÉGED!" 



(Mt.  9,22). A  Krisztusban való hit  fölötte  áll  a vérségi  és  
nemzetiségi  kapcsolatoknak:  .„AKIK  HITBŐL  VANNAK,  
AZOK ÁBRAHÁM FIAI!"  (Gal.  3,7).  I. Pt.  1,8. Ef.  3,17.  

Krisztus  csak  egy  mustármagnyi  hitet  feltételez  ben-
nünk (Mt.  17,20). О pontosan tudja, hogy a hit kicsi mag-
ként hull belénk, a hívők tudják, hogy a mi hitünk Krisz-
tuson  múlik,  s  nem  tagadják  gyenge  voltát  hitüknek,  s  
őszintén vágynak  a Krisztus  segítségére,  sokszor  könny-
hullatások  közepette  mondják:  „HISZEK  URAM,  LÉGY  
SEGÍTSÉGÜL AZ ÉN HITETLENSÉGEMNEK"  (Mk.  9,24).  
Senki  sem  születik  hívőnek,  nem  szégyen  a  hitetlenség  
elismerése  és megvallása,  a baj  az lesz,  ha valaki  benne  
marad  a  hitetlenségben!  A  tanítványok  pontosan  érzik,  
hogy  a HIT FOGYÓ CIKK,  ezért  kérik:  „NÖVELJED A  MI  
HITÜNKET!"  (Lk.  17,5).  És  az  Úr  eleget  tett  Péterék  ké-
résének: A SÁTÁN KIKÉRT TITEKET...  DE ÉN IMÁDKOZ-
TAM,  HOGY EL NE FOGYATKOZZÉK A TE HITED!"  (Lk.  
22,31—32). 

Mennyi  embernek  elfogyott  a  hite,  s  ha  elfogy, jön  a  
hajótörés: „Némelyek  a hit  dolgában hajótörést szenved-
tek"  (I. Tim.  1,19.  II. Tim.  2,17).  Sokan elhagyjak a hitet 
a jelenvaló  gonosz  világért  —  mint  Démás,  Pál  munka-
társa  tette  —  sokan  így  válnak  ,Д  HITRE  NÉZVE  NEM  
BECSÜLETESEKKÉ"  (II. Tim.  3,8).  I. Tim.  6,10.  

A  Hit a KIJELENTÉS ISTENÉNEK A KÖZLEMÉNYÉT  A  
BIBLIÁBAN  —  A  TESTET  ÖLTÖTT  IGÉBEN,  AZ  ÍROTT  
IGÉBEN  ÉS A  HIRDETETT  IGÉBEN —  igaznak  tartja  és  
ismeri  el,  hogy  „A JÉZUS  KRISZTUSBAN VALÓ  HIT ÁLr 
TAL  IGAZUL  MEG"  (Gal.  2,16),  elismeri,  hogy  a  „JÉZUS 
KRISZTUSBAN VALÓ HIT ÁLTAL MENETELÜNK VAN AZ 
ISTENHEZ" (Ef. 3,12). A hitnek bátorságos bizodalma van 
a  Krisztus  érdeméhez, AKINEK ÉRDEMÉÉRT  ISTEN KE-
GYELME  BŰNEINKET —  személyessé  téve,  az  én  bűnei-
met—  MEGBOCSÁTJA!  Isten  Lelke  gerjedezteti  és  tartja  
ébren  az  Evangélium  által  bennünk  a hitet.  



Az APOSTOLI  HITVALLÁSBAN pontosan megfogalmaz-
ták  eleink,  hogy  mit  kell  hinniük  a keresztyéneknek,  jó  
volna  ha  ezt  az  egyetemes  imádságot  minden  ember  is-
merné, azok is, akik még nem hisznek, ez bármelyik egy-
házban  beszerezhető.  Hittel  voltak  teljesek  István  és  a  
vértanúk  (Csel.  6,5,11,24).  István vetette  el  a Magot  Pál  
szívében,  ami  a damaszkuszi  úton  szárba  szökkent,  Ist-
ván  imádsága  Pál  megtérésében  nyert meghallgatásra  —  
Ágoston —  Isten  ma  is kapukat  nyitogat  a hitre  nézve a 
hitetlen  világban  és  hitetlen,  bátortalan  szívek  felé.  Az  
Isten mindent megtesz azért, hogy az emberek higgyenek, 
„MERT  NEM AZÉRT  JÖTT  AZ  EMBERNEK  FIA,  HOGY  
KÁRHOZTASSA A VILÁGOT,  HANEM,  HOGY  MEGTART-
SA AZT!" 

Krisztus korának  emberét  azért feddte meg, mert  ami-
kor  a  földiekről  szólt,  akkor  sem  hittek  Neki:  „Ha  a föl-
diekről szóltam néktek és nem hisztek, mi módon hisztek, 
ha  a  mennyeiekről  szólok  nektek?"  (Jn.  3,12).  Krisztus  
nem látott maga körül nagy és sok hitet  (Csel.  14,8). Azt 
a kicsit és keveset sokra és nagyra értékelte, amiben része 
volt.  Milyen szomorú,  hogy milyen  kevesen  hittek  a Föl-
dön  a  testbe  öltözött  Isten  egyszülött  Fiában!  Ezért  a  
SZENTLÉLEK FEDDÉSE ÉS ÍTÉLETE AZ MA IS A VILÁG 
FELETT: „HOGY NEM HISZNEK ÉNBENNEM"  (Jn.  16,9).  
Krisztus mégis tovább végzi a gyógyítás munkáját, Előtte 
nincs reménytelen  helyzet  és eset.  Ezért azt akarja, hogy 
az  Övéinek  Benne való hitének  híre betöltse  az egész vi-
lágot (Rm.  1,8), hogy egymás hite által felbuzduljunk hit-
ből-hitbe  (Rm.  1,17),  mert  mi  módon menekedünk  meg,  
ha  nem  törődünk  ily  nagy  ÜDVÖSSÉGGEL?  (Zsid.  2,3).  
Szóljanak imádságaink  hitből  (Jak,  5,15). Álljunk meg a 
hitben,  mint  akik  nem vagyunk  a meghátrálás  emberei,  
hogy  elvesszünk,  hanem  a  hitéi,  hogy  megtartassunk  
(Zsid.  10,39). Mint akik  tudjuk, hogy hitünknek van  Fe-



jedelme,  elkezdője  és  bevégezője  (I.  Kor.  16,13.  Zsid.  
12,2), aki meggyőzte a Világot, AKIÉ MINDEN DICSŐSÉG, 
AKI ÖRÖKKÉ ALDANDÓ ISTEN! (I. Jn. 5,4 Rm. 9,5) „Ama 
nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem. A HI-
TET  MEGTARTOTTAM!  

Sokan a hitet félreértelmezik és azt „hiszik" a hit egyen-
lő  azzal,  hogy  igazat  adok  Istennek.  Hinni  sokkal  többet  
jelent  Isten puszta létének elismerésénél,  HINNI AZT JE-
LENTI,  HOGY MEGTESSZÜK AZT, AMIT  Ő KÉR,  ÜZEN.  

Hinni  azt jelenti,  hogy, ,A TE  SZAVADRA BEVETEM A  
HÁLÓT" (Lk. 5,4—6). A hit konkrét bizalmat szavaz Krisz-
tusnak és a körülményei ellenére hisz, amikor semmi kiút 
nem  látszik,  csak  a fellegek.  Zékeus  a Krisztusban  való  
hitét  tettekben  igazolta vissza,  és hitét párosította jócse-
lekedetekkel:  ,Д VAGYONOMNAK FELÉT A SZEGÉNYEK-
NEK ADOM,  és  ha  valakitől  valamit  patvarkodással  el-
vettem,  négy  annyit  adok  helyette"  (Lk.  19,8).  

A  hit,  ha mindenét odaadja, akkor sem aggodalmasko-
dik,  és  nem  fél,  hogy  éhen  hal  (Csel.  16,31.  Jn.  14,1).  
Egy  börtönőr  Filippiben  hitelt  adott  Krisztus  tanúinak,  
és  ez  a  hit  terített  asztalt  azok  számára,  akiket  előbb  
talán  bűnözőknek  tartott.  Pál  és  Silás  hite  hitet  szült  a  
„sötét" éjszakában  is, s a foglyok őre: „NAGY  ÖRÖMMEL  
ÖRVENDEZETT  HÁZANÉPEVEL  EGYÜTT,  HOGY  HITT  
AZ  ISTENNEK!"  (Csel.  16,26...).  

A  hitre jutásban  Isten  a  maximumig  elmegy  értünk,  
mint tette azt a bélpoklos Naámánnal,  a szíriai  hadvezér-
rel,  aki minden dicsősége  és gazdagsága  ellenére  bélpok-
los — leprás — volt.  Egy kis  fogoly zsidólány  a halál  ár-
nyékában egy csepp fényt jelentett, a „talánt", de elindult, 
és  bár  más  módon,  miként  ö képzelte,  de  eljutott  Elize-
usig.  Isten félrerakott minden gátat az útból, hogy  Elize-
ushoz érkezve tovább menjen és találkozzon  az élő Isten-
nel,  s  ebben  még  a  hadvezér  szolgái  is jó  eszközöknek  



bizonyultak.  A  hit  kivirágzott  és  a Jordánba  vitte,  ez  a  
hit  kiáltott fel  diadalmasan,  s vallotta  meg önmagáról  is  
a „hihetetlent" „...most már tudom, hogy nincs más Isten, 
csak AKI  MEGSZABADÍTOTT  ENGEM".  (II.  Kir.  5,15).  

A  hit vitte  el a szerecsen főkomornyikot Jeruzsálembe, 
és szállt  le hasonlóan Naámánhoz  a szekeréről,  hogy be-
merítkezzék a gázai  út mentén,  mert „teljes szívből  hitte,  
hogy Jézus Krisztus az Isten Fia"  (Csel.  8,3,37).  És teljes 
igyekezettel  ragasztotta  hitéhez  tettét  (II.  Pt.  1,5).  

A  hit  az  az  alap,  amelyre  építünk,  amely  Krisztusra  
tekint.  Isten  üdvösséget  ad  azoknak,  akik  behívják,  be-
engedik  életükbe  Krisztust,  azért  lehetünk  ebben  bizto-
sak,  mert  ezt  Isten  ígérte:  „EZ AZ  ÉLET AZ  Ö  FIÁBAN  
VAN!"  (I.  Jn.  5,10—13).  Most  rajtad  a  sor:  Higgy  az  Úr  
Jézus  Krisztusban  és  üdvözülsz...!"  



2. A  reménység felől 
(Csel  27,9—24.  I.  Pt.  3,15)  

Reménységről  szól  az  Ige,  egy reménytelen  helyzetben,  
s  ma  egy  emberileg  reménytelen  helyzetben  és  világban  
beszélni  a reménységről  nehéznek tűnik,  az emberek szí-
vesebben hallanak a szerencséről, mint a reményről,  ami  
várakozásra  tesz képessé  minden  helyzetben.  

Reménység  csak  annak  az  embernek  a  szívében  van,  
akit  Isten  Kegyelme  ezzel  megajándékozott  (II.  Thess,  
2,16).  Ha van  bennünk  reménység,  az  kitart  és kivárja 
amíg beteljesül a nekünk adott ÍGÉRET! „Ha késni látszik 
is!" 

A  benne  levő  reménységről  csak  az  tud  számot  adni,  
akiben van reménység,  akit „JÉZUS KRISZTUSNAK ATY-
JA ÚJJÁSZÜLT  ÉLŐ REMÉNYSÉGRE"  (I.  Pt.  1,3).  

Az élő reménységről  csak az tud számot adni, aki „hisz 
az  Isten  Fiában,  és  bizonyságtétele  van  önmagában"  (I.  
Jn.  5,10a).  

Pál akkor is REMÉLT, amikor a reménységük  elvétetett  
életbenmaradásuk felől (Csel. 27,2). Ez „az a remény, ami 
nem  szégyenít  meg  (Rm.  5,5),  mert  szívünkbe  áradt  az  
Isten szeretete  a nekünk  adatott  Szentlélek  által".  

Pál  nehéz  helyzetében  is  igazolta:  „KRISZTUS  KÖZTE-
TEK VAN,  A  DICSŐSÉGNEK AMA  REMÉNYSÉGE,  ez  a  
titok"  —  nyitja  —  (Kol.  1,27).  Pál  egyedül  van  ezzel  a  
reménységével  276  ember  közt,  és  mégsem  hallgatja  ezt  
az  örömhírét  el,  nem  a  többség  csüggedésében,  hanem  
az  egy  reménységében  van  a megoldás.  „Azt  tanácsolom  
nektek,  hogy  bizakodjatok,  mert  egy  Lélek  sem  vész  el  
közületek,  csak  a hajó, mert AKIÉ VAGYOK,  ÉS AKINEK 
SZOLGÁLOK, ezt mondta, ne félj, Isten neked ajándékoz-
ta mindazokat,  akik  a hajón vannak,  és hiszek  az  Isten-
nek,  hogy  úgy  lesz,  amint  nékem  megmondta"  (Csel.  



27,24—25).  Ez a hit gyermeki bizalommal van a Kijelentő 
Kijelentésének bekövetkezése felöl, és a reménység kiváija, 
amíg beteljesül  az ígéret,  akkor  is kivárja,  ha  a hajó eltér 
a  helyes  irányból,  a  reménység  folyamatos  bizonyosságot  
jelent az ellentmondások közepette is, ezért állandó és ma-
radandó: ,A HIT, REMÉNY ÉS SZERETET!"  (I. Kor.  13,13).  

Pál megragadja ezt a reménységet.  „ODAMENEKÜLHE-
TÜNK  ÉS  BELEKAPASZKODHATUNK  MI  IS  AZ  ELŐT-
TÜNK  LÉVŐ REMÉNYSÉGBE"  (Zsid.  6,18).  Ennek  a re-
ménységnek  azonban  nincs  bizalma  a  gazdagsághoz,  a  
testhez,  a baráthoz  és önmagához  (II.  Kor.  8,5).  Ez a re-
ménység nem támaszkodik ,A MAGA ÉRTELMÉRE!" Min-
denestől  Arra  tekint:  „AKIÉ  MINDEN  HATALOM  MENY-
NYEN  ÉS  FÖLDÖN!"  

Pál  csupán  egy  a hajó utasai  közül,  mégsem veszíti  el  
a  fejét,  a  Krisztusba  vetett  reménysége  már  a jelenben 
elkezd hatni.  Ha csak a jövendőnkben volna  Krisztusnak  
hatalma  életünkben  és  a jelenben  nem,  reménységünk  
nagyon is bizonytalan reménység volna,  s azt mondanák 
sokan, hogy a mostani  életünk zűrzavarán nem tud Úrrá 
lenni.  Ha  csak  az  eljövendő  Krisztus  hatalmáról  beszél-
nénk  és  hirdetnénk  nektek,  akkor  hamis  Evangéliumot  
mondanánk,  s  cáfolnánk  Krisztusnak  a jelenpillantra  is  
érvényesülő hatalmát  mindenek felett. Éppen életünk je-
lenlegi  szakaszában  bizonyos  a velünk  és Vele való  kap-
csolatunkból,  hogy  Reá  számíthatunk,  életünk  minden  
pillanata értékes, s elmondhatjuk Pállal és Péterrel, hogy 
Ő  most  is jár  a  minket  elborító  habok  között  és  felett,  
tengermélységnyi  viharjainkon át is igazoljuk a hívók  ál-
tal  megtapasztalt  igazságot,  konkrét  és  spontán  valósá-
gában:  „HA VÍZEN  MÉGY ÁT,  ÉN VELED VAGYOK,  HA  
FOLYÓKON,  AZOK  EL  NEM  BORÍTANAK,  HA  TŰZBEN  
JÁRSZ, NEM ÉGSZ MEG, S A LÁNG MEG NEM PERZSEL 
TÉGED..."  (Ézs.  43,1—2).  



Pál helyzetében  a körülményekből  semmi sem utal  ar-
ra,  hogy van  megoldás.  De Pál  tanácsaiból  valamit  meg-
sejt  275  ember,  azt  a  többletet,  ami  nekik  nincs. Azt  a  
helyzetét  Pálnak,  ami  felé  reménysége  irányul  (Ef.  1,6.  
2,8),  azt  a kikezdhetetlen  reménységét,  ami  nem  marad  
hatás  nélkül,  noha  a gyakorlati  állapot  a  magasztos  re-
ménység mellett a hullámvölgyet is megengedi  (Kol. 2,9— 
10. I. Jn.  2,1.  Mt.  5,16.  Gal.  5,25).  

A  reménység  egy  olyan  folyamatos  esemény,  mely  tő-
lünk függetlenül is igaz, és ebbe kapcsol és von bele Isten 
Kegyelme.  Pál  mostani  helyzetét  Isten  már  korábban  el-
végezte a PÁLFORDULÁSBAN A DAMASZKUSZI ÚTON. A 
személyes  találkozás  elmaradása  Krisztussal  azt jelenti, 
hogy még Krisztus ellenségei vagyunk. Pál példa gyanánt 
mutatja fel a bünt megbocsátó Isten minket elérő kegyel-
mét  azok  számára,  akik  majd  az  eljövendőben  hisznek  
(Gal.  1,13—16).  Ő  is  azok  közé  tartozott,  „AKIK  ELŐRE  
REMÉNYKEDTEK  A  KRISZTUSBAN"  (Ef.  1,12),  de  a  re-
ménység  alapja  most  a viharos  tengeren,  a tenger  viha-
rain  is  Ur  maradó  Krisztussal  való  találkozásban  van.  

Pál szívébe  is a reménység  Krisztus biztatásával  lépett  
be:  „NE  FÉLJ!"  

A REMÉNYSÉG KRISZTUSSAL LÉPETT BE EBBE A VI-
LÁGBA, s amikor  elhatalmasodik  rajtunk a sötétség, bá-
torítsanak  szavai:  „BÍZZATOK,  ÉN MEGGYŐZTEM A VI-
LÁGOT  (Jn.  16,33).  

Ezzel a megmaradó reménységgel indult el Mózes a Fá-
raó udvarába  a hihetetlent megvalósítani,  a Néppé  növe-
kedett  Izráelt  kihozni  EGYIPTOMBÓL,  A  SZOLGASÁG-
NAK HÁZÁBÓL!  (Zsid.  11,26—27).  

Ilyen reménységgel vitte Ábrahám Izsákot megáldozni: „MI-
ÉRT IS ŐT PELDAKÉPPEN VISSZANYERTE"  (Zsid.  11,19).  

Pál az életet fontosabbnak tartja az eledelnél, s az anya-
goknál,  ezért mindent kihányat  a hajóból, s  tizenegyedik  



napja  habokkal  küszködök  közt  megtöri  a  megmaradt  
utolsó falatokat és mindnyájan nekibátorodtak.  Úrvacso-
ra a süllyedő hajón. Egy ember lelki nyugalma a fejetlen-
ség közepette képes  egyensúlyban  tartani  tömegeket.  

Nem  véletlen,  hogy  Pál  a  REMÉNYSÉG  APOSTOLA-
KÉNT  HIRDETI:  A  REMÉNYSÉG  ISTENE TÖLTSÖN  BE  
TITEKET A HITBEN TELJES ÖRÖMMEL ÉS BÉKESSÉG-
GEL,  HOGY  BŐVELKEDJETEK  A  REMÉNYSÉGBEN  A  
SZENTLÉLEK  EREJE ÁLTAL!"  (Rm.  15,13).  

Ez a reménység  emeli  fel az emberi  életet a FELTÁMA-
DÁS  SZINTJÉRE.  

Ezért van  az élők felé mondanivalója  a holtakról,  akik-
nek  lesz  feltámadásuk  (Csel.  24,15),  azokkal  szemben,  
akik  nem  hisznek,  akiknek  nincsen  reménységük  (I.  
Thess.  4,13).  Ez  a  mennyei  reménység  az,  amelyben  a  
súlypont  nem  a  romlandóra,  hanem  a  FELTAMÁDÓRA  
ESIK, ,AKIKBEN MEGVAN EZ A REMÉNYSÉG, AZOK HA-
SONLÓVÁ  LESZNEK  ŐHOZZÁ,  AZOK  MEGTISZTÍTJÁK  
MAGUKAT,  AMIKÉNT  Ö  IS TISZTA"  (I.  Jn.  2,16—17.  I.  
Jn.  3,2—3.  Fii.  3,20—21).  

Isten azt akaija, hogy: A T I  HITETEK REMÉNYSÉG  IS  
LEGYEN" (I. Pt.  1,21), ez egyrészt jelenti, hogy „most MÉG 
TÜKÖR ÁLTAL,  HOMÁLYOSAN  LÁTUNK"  (I.  Kor.  13,12),  
másrészt,  hogy  „ez  a  reménység  kitart  mindaddig,  amíg  
beteljesülnek mindazok, amiket Ö mondott, ezért párosul 
béketűréssel  a  mi  reménységünk,  azoknak,  akik várjuk 
az Ö megjelenését",  az állhatatosság és bizonyosság a ru-
gói  a mi  reménységünknek"  (Rm.  8,24—25).  

Ezért  érdemes  élni  ,AZ  Ö ELHÍVÁSÁNAK  REMÉNYSÉ-
GÉBEN", s megfutni az előttünk lévő küzdőteret, a nemes 
harcot a szenvedések közepette is reménységgel  küzdhet-
jük  végig  (Fii.  3,14.  Zsid.  12,1.  Ef.  1,18.  Zid.  3,6.  Kol.  
1,24.  II. Tim.  4,6—8).  



A  kapitány  szívében  egy  csalfa,  vak  remény  élt,  hogy  
ti,  a biztos hajózás elé néztek,  inkább hitt a kormányos-
nak,  mint  Pálnak. Akiknek  a kezében  a „kormány"  van,  
mennyiszer  nem  hallgatnak  a  hívőkre,  akik  váltig  és  
szüntelen  mondják,  hogy  a veszedelem  vizeire  vezetik  a  
világ hajóját, és a hányattatások, szenvedéseink  sorozata  
mind vakreményeink  következményei.  Szép időben indu-
lunk el és viharba hajózunk bele, s milyen nagy KEGYEL-
ME  ISTENNEK,  hogy  mind  e  közben  és  mindezek  után,  
megszólal  az  igazi  reménység  szava  Isten  EMBERÉNEK  
AJKÁRÓL:  „JÓ  REMÉNYSÉGBEN  LEGYETEK,  NEM  
VÉSZ EL SENKI, EGYETLEN LÉLEK SEM, CSAK A HAJÓ. 
Milyen jó,  hogy  láthatjuk,  hogy  Isten  sokszor  másokért  
megment  minket.  A  HÍVŐKÉRT  A  HITETLENEKET  ÉS  
ENGEDETLENEKET. 

A  reménység  a jó  és  igaz  dolognak  a bevárása. 
Pál bevárta  és bekövetkezett,  megvalósult  a megmene-

kedésük. Voltak, akik szerencsének,  „véletlennek"  tartot-
ták,  s bizonyára  voltak,  akik  Pállal  együtt  magasztalták  
azt, Akinek  megmenekülésüket  köszönhették.  

A  reménységet  a SZENTLÉLEK MUNKÁLJA  BENNÜNK  
ÁLLANDÓAN  ÉS  FOLYAMATOSAN!  A  SZENTLÉLEK  TE-
SZI UNIVERZÁLISSÁ KRISZTUS ÁLDÁSÁT, AMIT A  GOL-
GOTÁN  ÉRTÜNK  BEMUTATOTT,  s  az  ÁLDOZATÁBÓL  
ÁRADÓ ÁLDÁS  BÉKESSÉGÉT  ISTENNEL.  

A  keskeny  úton járókat  a Szentlélek  vezérli  ügy,  hogy  
szívükbe  árasztja  Isten  szeretetén  át  a  REMÉNYSÉGET,  
miközben  nyugtat,  biztat,  türelemre  int,  és  a  várakozás 
bizalmának  bizonyosságával  visz  a cél  elérése  felé!  

Ez  a  reménység  átrendezi  a  világot,  mert  „JÉZUS  
KRISZTUS  A  VILÁG  REMÉNYSÉGE!"  Ezért  szólhatunk  
teljes  nyíltsággal  arról  a  Reménységről,  amit  Krisztus  
munkál  bennünk  (II.  Kor.  3,12).  



, Adj unk  számot  a bennünk  lévő reménységről!" Vajon 
megteheted,  van  róla  mondanivalód?  Isten  kéri:  „ADJ  
SZAMOT!"  A  reményteleneknek  a  reménytelen  világban  
tudsz  mit  mondani?  Vagy  magad  is  elfásult  keresztyén  
vagy? 

Rád vár  a világ,  Isten  számít  a  közreműködésedre.  
Szomjúhozik a teremtett világ a reménységgel teljes em-

berekre,  akik ontják magukból  a reménységet,  sóvárogva  
várja  a világ,  mely  rothadandóság  alá  vettetett,  az  Isten  
FIAINAK  MEGJELENÉSÉT  (Rm.  8,21).  

Isten  azt  akarja,  hogy Te  a Reménységnek  egy  hordo-
zóedénye  légy,  hogy  akik  ismernek,  ne  elcsüggedjenek,  
hanem felüdüljenek, s meggyógyuljanak. 

Kedves  Barátom!  Figyelj most  rám!  
Miért vagy szomorú,  s miért  nem vidám? 
Ha  életed  üres  és  céltalan,  
Hallgasd  meg,  hogy  mit  tanácsol  néked  ez  a  dal:  

Refrén:  Ne  add  fel  a reményt,  hisz van  megoldás!  
Jézusban,  Ki  a Golgothán  érted  adta  magát!  
Akármilyen  életed volt  eddig  Neked,  
Tudd meg, hogy Jézus Krisztus akkor is szeret! 

Sok  mindent  már megpróbáltál,  s nem volt 
benne jó, 
Nem  találtál  sehol  sem  egy vigasztaló  szót?  
Életedet betölti  most  a  keserűség?  
Talán  még  azt  sem  tudod,  hogy miért  is  élsz?  

Refrén:  Ne  add  fel  a reményt,  hisz van  megoldás!  
Jézusban,  Ki  a  Golgothán  érted  adta  magát!  
Akármilyen  életed volt  eddig  Neked,  
Tudd meg, hogy Jézus Krisztus akkor is szeret! 



Kedves  Barátom,  figyelj most  rám!  
Én is kerestem  és megtaláltam  már!  
Jézust,  Ki  eddig  is mindig várt  reám,  
És betölti  szívemet  a teljes boldogság. 

Refrén:  Ne  add  fel a reményt,  hisz van  megoldás!  
Jézus,  Ki  a Golgothán  érted  adta  magát!  
Akármilyen  életed volt  eddig  neked,  
Tudd meg, hogy Jézus Krisztus akkor is szeret! 



3. A  szeretet felől 
(I.  Korinthus  13...)  

Az  Isten  azt  az  önkijelentést  teszi  magáról,  hogy  „Az  
Isten  szeretet"  (I.  Ján.  4,8.).  Hogy  mily  nagy  szeretettel  
szeretett  minket  Isten,  János  apostol  ezt  abból  méri  le,  
hogy mi Isten fiainak neveztetünk,  (I. Ján. 3,1.) és hozzá-
teszi,  hogy a világ  fiai  azért  nem ismerhetik  a hívők  sze-
retetét,  mert nem ismerik  az Istent, Akit  ők ismernek,  — 
mármint  a  hívók—.  A  szeretet  minden  hiányt  pótol  éle-
tünkben. Akik  nem tudnak szeretni, szegények  akkor is, 
ha  mindenük  megvan.  Ezért  tudja  Pál  elmondani,  hogy  
„noha  szegények  vagyunk  mégis  sokakat  gazdagítók,  
semmi  nélkül  valók  és  mégis,  mindennel  bírók"  (II.  Kor.  
6,10.),  ezt fogalmazza meg a SZERETET  HIMNUSZÁBAN  
— az I. Kor.  13-ban — HA SZERETET NINCSEN  ÉNBEN-
NEM,  SEMMI VAGYOK...!"  Ha  „SZERETJÜK  EGYMÁST,  
ISTENTŐL SZÜLETTÜNK"  (I. Ján.  4,7—8.). Az  Isten  sze-
retete azáltal lett nyilvánvalóvá bennünk, hogy az Ő Egy-
szülött  Fiát  elküldte  Isten  e Világra,  hogy  éljünk  általa,  
(I. Ján. 4,9.), nem abban van a szeretet, hogy mi szerettük 
az Istent, hanem, hogy az Ő szeretete elküldte  engesztelő  
áldozatul  az Ő Fiát a mi bűneinkért!  (I. Ján.  4,9.).  Ő sze-
retett előbb bennünket — mondja Pascal — „Nem szeret-
hetném az Istent, ha előbb Ő nem szeretett volna  engem"  
—.  Istenünknek  emberekhez  való  szeretete  megjelent,  
(Tit.  3,4),  ez  az  irántunk  való  szeretet  az,  amiről  az  in-
carnáció — a Krisztus  testetöltése — beszél,  arról  ismer-
jük  meg ezt a szeretetet,  hogy ez a szeretet az életét  adta  
érettünk  (Jn.  3,16.)  és  ha  О  ezt  tette,  János  apostol  fi-
gyelmeztet  arra,  hogy  „mi  is  kötelesek  vagyunk  odaadni  
életünket  a mi  atyánkfiaiért"  (I. Jn.  3,16.)  

Az Isten minket szeretéséböl következik a Felebarát sze-
retete:  „AZ ATYAFIÚI  SZERETET  MARADJON  MEG  KÖ-



ZÖTTETEK".  A  zsidó-levél  határozott  kívánalma  ez  a hí-
vők felé (Zsid.  13,1.). Ez annyira természetes a hívők éle-
tében, hogy  Pál  azt mondja erről:  „AZ ATYAFIÚI  SZERE-
TETRŐL  NEM  SZÜKSÉGES  NÉKTEK  ÍRNOM!"  „MERT  
TITEKET  ISTEN  MAGA  TANÍTOTT  MEG  ARRA,  HOGY  
EGYMÁST  SZERESSÉTEK"  (Thess.  4,9.).  Nem  az  ember  
természetéből  következő  emberi  teljesítmény  a  szeretet:  
„LEGYETEK  PEDIG  EGYMÁSHOZ JÓSÁGOSAK,  IRGAL-
MASAK,  MEGENGEDVÉN  EGYMÁSNAK,  MIKÉPPEN  AZ  
ISTEN IS KRISZTUSBAN MEGENGEDETT NÉKTEK!"  (Ef.  
4,32.) —  Ez  a szeretet.  

Pál  annyira  természetesnek  tartja  a  Felebarát  szere-
tetét, hogy ehhez képest kevesebbet szól Isten és Krisztus 
szeretetéről,  ugyanis a Felebarát szeretetében benne van 
az Isten szeretete:  „MERT AZ  EGÉSZ TÖRVÉNY  EZ EGY 
IGÉBEN TELJESEDIK BE: SZERESD  FELEBARÁTODAT,  
MINT MAGADAT"  (Gal.  5,14.).  

A  szeretet  gyakorlata  beszéd  nélkül  is hitelesíti  hitben  
járásunkat!  Ez  egy  törleszthetetlen  adósságunk  egymás-
sal  szemben,  hogy  szeressünk:  „SENKINEK  SEMMIVEL  
NE TARTOZZATOK, CSAK AZZAL, HOGY EGYMÁST SZE-
RESSÉTEK.  „A  SZERETET  A  LÉLEK  GYÜMÖLCSE",  
amely átjárja minden  tettünket  (Gal.  5,22.)  Ez a szeretet 
a kívülvalókra  is kiterjed és áthatja az egész világot.  (Kol.  
4,5). 

Krisztus valósította meg a szeretetet és Rajta kívül sen-
ki  más  nem  tudja  úgy  bemutatni,  amint  Ó  tette.  Erről  
beszél Pál. A természetes szeretet testvérek, barátok közt, 
férfi  és  nö  között  önzéssel  összekötött,  benne  az  ember  
az  önmaga  hasznát  kutatja.  Szeretetünk  beszűkülés  az  
érdekelteken  kívüliek jószándékú  ígéreteiknél  megreked-
nek.  Igényünk,  hogy  a másik  változzon  meg,  akkor  sze-
retni  fogjuk. Krisztus  pontosan  fordítva  tette.  Szeretett,  
hogy te is szeress.  Krisztus úgy szeretett:  amint vagyunk 



sok  bűn  alatt.  Nincs  feltétele,  de vannak  konzekvenciái  
(Mát. 5,46—47). A gyümölcs a minőségről  árulkodik  (Mt.  
7,16).  „NE  SZÓVAL  SZERESSÜK  EGYMÁST,  HANEM  
CSELEKEDETTEL  ÉS VALÓSÁGGAL"  (I. Ján.  3,18.)  

Krisztus  Testében  az  Ö  természetének  „vérkeringése"  
köti  össze  a  Főt  tagjaival,  ez  az  Egyház.  Ezért  az  új  te-
remtésben  az  Egyház  egy  Szőlőtőkébe  táplált  új  ember  
anyaga  Krisztusnak.  Mondjuk  Pállal  együtt:  „ÉLEK  PE-
DIG TÖBBÉ NEM ÉN, HANEM ÉL BENNEM A KRISZTUS"  
(Gal.  2,20.).  Isten  szeretete  elválaszthatatlan  az  ember-
társunk  szeretetétől,  ezt  a gyakorlatot  igényli  a két nagy 
parancsolat: „SZERESD ATE  URADAT ISTENEDET TEL-
JES  SZÍVEDBŐL  ÉS TELJES  LELKEDBŐL  ÉS  MINDEN  
ERŐDBŐL  ÉS  TELJES  ELMÉDBŐL  ÉS  A  TE  FELEBA-
RÁTODAT,  MINT  MAGADAT'  (Luk.  10,27.).  Krisztus  
konkrét  példaképben  mutatta  meg nagycsütörtök  este a 
lábmosással  ezt a szeretetet: ,AMINT ÉN CSELEKEDTEM 
VELETEK,  TI  IS  AKKÉPPEN  CSELEKEDJETEK"  (Jn.  
13,15.). A  szolgálni  tudó szeretet megmutatja, hogy az Ő 
tanítványai  vagyunk-e?  (Róm.  8,29.)  Ha  Krisztus  elen-
gedte  a  mi  megfizethetetlen  nagy  adósságunkat,  mi  ne  
fojtogassuk  embertársainkat  a  megfizethető  tartozásai-
kért! Ha tagjainkat és gondolatainkat foglyul ejtjük Krisz-
tusnak,  akkor  az  Ő  hatása  és  uralma  érvényesül  ben-
nünk  (II.  Kor.  10,5.).  Aki  szeret,  az  tölti  be  a  törvényt  
(Róm.  13,10.). Önmagában  akármilyen nagy a hit,  szere-
tet  nélkül  értéktelen.  A  keresztyén  mártírok  halálának  
okát a Krisztus iránti  szeretetük mivoltában keressük és 
találjuk meg. Haláluk a Krisztus iránti szeretetből történt. 
Ezért  fogalmazza  meg  egy  hitvalló:  „SENKIBEN  NINCS  
NAGYOBB SZERETET ANNÁL,  MINTHA VALAKI  ÉLETÉT  
ADJA AZ Ő FELEBARÁTAIÉRT'  (Jn.  15,13. Fii. 2,17.).  Ez 
a  szeretet  nem  nézi  a maga  hasznát,  hanem  a  másokét  
is  (Fii.  2,4.5.).  A  szeretet  kész  harcba  menni  a  szere-



tétlenséggel  szemben,  amit le kell  győznie.  Krisztus az  Ő 
tetteit  képes  volt  szeretetével  átsugározni  az  övéire.  Ezt  
a  megélt  szeretetet  szomjúhozza  és  váija  a  világ,  hogy  
„AZ  AZ  INDULAT  LEGYEN  BENNÜNK  IS,  AMELY  A  
KRISZTUS JÉZUSBAN VOLT"  (Fii.  2,5.).  Itt  a  nagy  gyü-
lölet közepette.  Krisztus  a szenvedések  közepette  is von-
zotta jóságával  az  embereket  „SZIDALMAZTATVÁN  NEM  
SZIDALMAZOTT VISZONT"  (I. Pét. 2,23.). A szeretet  ural-
kodik  a  harag  szenvedélyén,  a  gonosz jogtalanságán.  A  
felfuvalkodott  ember  nem  ismeri  el,  hogy  A  BŰNÖSÖK  
KÖZÖTT ELSŐ VAGYOK ÉN" (I. Tim.  1,15.), azt sem, „HA 
MINDENT  MEGTETTÜNK  IS,  HASZONTALAN  SZOLGÁK  
VAGYUNK"  (Luk.  17,10.). A  gőgös  ember megvan  önma-
gával  elégedve. A  hazatérő  tékozló fiút úgy fogadja atyja, 
mintha  mi  sem  történt  volna,  kész  a  rövidebbet  húzni.  
Elszenvedni  a  kárt.  

Krisztusnak  nem  volt  magánélete:  „HASONLÓKKA  
LETT AZ ATYAFIAKHOZ"  (Zsid.  2,17.) Azt  mondta, -hogy 
„NEM  SZÉGYELL  MINKET  EZÉRT TESTVÉREINEK  NE-
VEZNl"(Zsid.  2,11.),  hogy  irgalmas  legyen.  Ő nem  azért  
jött,  hogy Néki szolgáljanak, hanem azt mondja magáról, 
hogy Ö szolgáljon és adja életét váltságul sokakért  (Márk.  
10,45.). Ö kész volt nemcsak hétszer, hanem hetvenszer-
hétszer is megbocsátani  (Mát.  18,22.).  Nem bíróként,  ha-
nem  Testvérként.  Mentséget  keresett,  hogy  megbocsát-
hasson  (Luk.  23,34.).  A  szeretet  szívünk  lakóhelye?  A  
legnagyobb  harcot  folytatja  a  Sátán  a  szívünk  birtoklá-
sáért.  Ha  Istené  a  szívünk,  akkor  Őmaga  árad  ki  belő-
lünk, Aki maga a szeretet. Ezért szóljon most is a felhívás: 
,ADJAD FIAM A SZÍVEDET NÉKEM (Péld.  23,26.), AME-
LYET  MINDEN  FÉLTETT  DOLOGNÁL  JOBBAN  ŐRIZZ,  
MERT ABBÓL  INDUL  KI  MINDEN ÉLET"  (Péld.  4,23.).  

Ha  megteszed,  minden  dolgod  szeretetben  fog  végbe-
menni! 



4. A bűntudat, bűn vallás,  bűnbánat,  
bűnbocsánat felől  

(Róma  3,22—26)  

A  BŰNTUDAT  mindenkinek  ott van  a  szíve  mélyén.  A  
legtöbb  ember  azonban  tiltakozik  ez  ellen  és  védekezik.  
Tiltakozását  azzal  fejezi  ki,  hogy  nálam  az  erkölcsi  nor-
mák  rendben  vannak,  eleget  teszek  az  erkölcsi  normák  
alapvető  követelményeinek:  nem gyilkolok,  nem  lopok...  
Azonban mást jelent bűnösnek  lenni,  s megint mást bű-
nözőnek  lenni.  Nem  kell  bűnözőnek  lenni  ahhoz,  hogy  
rájöjjünk bűnösségünkre.  Szíve  mélyén  minden  ember-
nek  szörnyű  hajlam húzódik  meg  a bűnre,  a bűnök  el-
követésére.  Természetesen  vannak bűnök,  amelyeket  el-
követünk  és  soha  nem  tud  meg  senki.  De  az  attól  való  
félelem rendkívül sok embert rettegésben tart, hogy meg-
tudják.  Magunktól  hallani  sem  akarunk  bűnös  voltunk  
elismeréséről. A legtöbb ember tudja, hogy nincs rendben 
a szénája Istennel és az embertársaival,  ezért is nem akar 
sok ember templomba menni és Igét hallgatni, mert tudja, 
hogy  az  valaminek  a  megváltozását  fogja  eredményezni  
vagy igényelni  életében,  és ennek a megváltozásnak  a le-
hetőségétől  fél és ez a tiltakozása  abban az engedeti enség-
ben  nyilvánul  meg,  hogy inkább negatív  oldalon  marad.  

Ezért  Isten lép helyettünk  és felénk mindig  először,  és  
Szentlelke munkába kezd már a megváltozásunk előtt an-
nak  érdekében,  hogy  bűnösök  vagyunk.  Ha felismerjük 
bizonyos pontokon életünkben  a bűnt, felébred a bűntu-
datunk,  s már  többé nem leszünk  közömbösek.  A  Szent  
Isten jelenléte  erőterébe  kerülünk,  aki  a bűnt  nem  szív-
lelheti.  Isten meggyőzésének  a munkájáéképpen követke-
zik  be a bűntudat  bennünk.  

Most  nézzük,  hogy  mi  történik  ezután,  erre jön  a  mi  
válaszunk: 



a  BŰNVALLÁS.  A  bűnvallásban  annak  felismerése  és  
elismerése  történik, hogy bűneim miatt felismerem, hogy 
elveszett ember vagyok. Ézsaiás amikor ezt felismerte, így 
kiáltott  fel:  „Jaj  nekem,  mert  tisztátalan  ajkú  vagyok"  
(Ézs.  6,5.).  S  ki  az  közülünk,  aki  ezt  ne  mondhatná  és  
vallhatná  be  magáról?  Amikor  Nátán  próféta  Dávidhoz  
megy,  hogy vétkét  fejére olvassa paráználkodásáért,  Dá-
vid  maga  mondja  ki  saját  maga  felett  az  elmarasztaló  
ítéletet:  „Él  az Úr, hogy halálnak fia az az ember,  aki  azt  
cselekedte"  (II. Sám.  12,5.).  Közben nem is gondol  magá-
ra, hogy ő az az ember. És amikor erre figyelmezteti Nátán 
próféta,  érvényesül  a  bűnvallás.  

Isten életünknek arra a beteg pontjára teszi mindig gyó-
gyító kezét,  amely  nekünk  a legfájdalmasabb és  legérzé-
kenyebb,  de nem azért  teszi,  hogy megszégyenítsen  ben-
nünket  önmagunk  és  mások  előtt,  hanem  szeretetből,  
szeretetének  a jele,  hogy  megszabaduljunk  azok  megkö-
töző erőitől,  amelyek mint megannyi béklyó fonnak körül 
bennünket,  s lehúznak  a mélybe.  Isten  azt  akarja, hogy 
dobjuk  le  magunkról  a  feleslegesen  cipelt  terheit  bűne-
inknek,  s  azoktól  megszabadulva  eljussunk  bűneink  
megszomorodásának  arra  a fokára,  amiből  következik:  

a  BŰNBÁNAT.  A bűnbánatban  elkezdődik  az  a  közele-
dés  az  Istenhez,  amikor  önként  az  Isten  oldalára  állunk  
és elmarasztaljuk magunkat vétkeink miatt. A  bűnbána-
tunkra  kapjuk  a biztatást:  .ÁLLJATOK  ELLENE AZ  ÖR-
DÖGNEK,  ÉS  ELFUT  ELÖLETEK.  KÖZELEDJETEK  AZ  
ISTENHEZ, ÉS KÖZELEDNI FOG HOZZÁTOK" (Jak. 4,7— 
8.)  Csak  az  Isten  közelében  és jelenlétében  lehetünk  ké-
pesek  ellenállni  az  ördögnek,  magunktól  erre  sohasem  
leszünk  képesek.  A  bűnbánat  nem  egy  egyszeri  eset  az  
életünkben,  hanem  szívünk  utolsó  dobbanásáig  tartó  
harc  az  Ördög  ellen.  Két  ember  küzd  bennünk,  „egyik a  
másikra  mindig  kezet  emel". Az  Ó  és  Új  Ember  harca  a  



földi  életben végig  tart,  mert  egyik  mindig  felül  akar  ke-
rekedni  a másikon.  Régi bűnös életünket  Isten  Lelkének  
segítségével  tudjuk  lábunk  alatt  tartani.  A  folyamatos  
bűnbánat  mindig  kész  elismerni  „BŰNEIM  SZÜNTELEN  
ELŐTTEM FOROGNAK",  és a „BŰNÖSÖK KÖZÖTT ELSŐ 
VAGYOK  ÉN"  (Zsolt.  51,3.  I. Tim.  1,15.).  

A  bűntudat,  bűnvallás,  bűnbánat  mind együttesen je-
lentkező folyamatok, elválasztani  és határvonalakat  húz-
ni  köztük  lehetetlen  és nem is  szükséges.  Hiszen  mind-
ezek együttesen annak a célnak az érdekében játszódnak 
le bennünk,  hogy  elnyerjük a 

BŰNBOCSÁNATOT! 
Dávid  örvendezve  mondja:  „VÉTKEIMET  BEVALLÁM  

NÉKED,  BŰNEIMET  EL NEM FEDEZTEM"  (Zsolt,  32,5.).  
Vajon valamit  is  eltitkolhatnánk,  elrejthetnénk  az  előtt,  
Akinek  szemei  olyanok,  mint  a TŰZLÁNG?  (Jel.  2,18.).  

János  apostol  annak megtapasztalásáról  ad hírt,  hogy  
Urunknál  kész a bocsánat:  „HA MEGVALLJUK  BŰNEIN-
KET,  HŰ ÉS IGAZ, HOGY MEGBOCSÁSSA  BŰNEINKET"  
(I. Jn.  1,9.). Jób a bűnbocsánat  reményében  alázza  meg  
magát,  mondván:  „HIBÁZTATOM  MAGAM  ÉS  BÁNKÓ-
DOMAPORBAN ÉS HAMUBAN" (Jób. 42,6.). Ezékiel pró-
féta az Úr megbocsátásáról biztosítja Izráel népét, de nem 
engedheti  el  annak  elismerését,  hogy  „MEGUTÁLJÁTOK  
TI  MAGATOKAT MINDEN GONOSZSÁGOTOKÉRT,  AME-
LYET CSELEKEDTETEK!"  (Ez.  20,43.).  

A bűnbocsánatot  nyert ember megvallja, hogy „TE NÁ-
LAD VAN A  BOCSÁNAT  URAM,  ELVETTED RÓLAM  BŰ-
NEIMNEK  TERHÉT'  (Zsolt.  130,4.  32,5).  „KICSODA  
OLYAN ISTEN, MINT TE, AKI  MEGBOCSÁTJA A  BŰNT?"  
(Mik.  7,18.).  

„VÉRONTÁS  NÉLKÜL  NINCSEN  BŰNBOCSÁNAT"  
azonban  lehetetlen,  hogy  a bikák,  bakok vére  eltörölje a 
bűnöket"  (Zsid.  9,22.  10,4.).  A  mi  váltságunk  és  bűne-



inknek bocsánata Krisztus vére által van (Kol.  1,14.), „Kit 
Isten  eleve  rendelt  engesztelő  áldozatul...  hogy  megmu-
tassa  az Ő igazságát,  az előbb elkövetett bűnöknek  elné-
zése miatt"  (Róm.  3,25.).  

Amiképpen  Isten  megbocsátott  nekünk,  minekünk  is  
kötelességünk  hasonlóképpen  megbocsátani,  erre  taní-
tott Krisztus  az ÚRI IMÁDSÁGBAN! A bűnbocsánatért le-
hetünk  közbenjáró  lelkületű  emberek,  miként  Ábrahám  
tette azt Sodomáért, vagy Mózes Népéért: BOCSÁSS MEG 
NÉKIK...  ISTVÁN is így imádkozott,  amikor  megkövezték,  
Urához  hasonlóan  esedezett:  „Bocsáss  meg  nékik,  mert  
nem tudják mit  cselekesznek."  (II.  Móz.  32,  32.).  

Krisztus bocsánata feltételül szabja a mi  megbocsátani  
tudásunkat:  „MENJ  EL,  ELŐBB  BÉKÜLJ  MEG  A  TE  
ATYÁDFIÁVAL..."  (Mt.  5,24.).  

Keresztelő  János  rámutatott  az  Isten  SZERELMES  FI-
ÁRA:  „ÍME AZ  ISTEN  BÁRÁNYA,  AKI  ELVESZI  A  VILÁG  
BÚNEIT!"  Ő egyetlen áldozatként,  magát áldozta a bűnö-
kért (Zsid.  10,14.), s ezzel érvényét vesztette minden más 
áldozás  Isten  szemében,  „Ő EGYSZER  ÉS  MINDENKOR-
RA, EGYSZERI ÉS TÖKÉLETES ÁLDOZATÁVAL ÖRÖKRE 
TÖKÉLETESEKKÉ TETTE A  MEGSZENTELTEKET'!  

Korának  farizeusai  azon botránkoznak  meg,  hogy:  „KI  
EZ,  HOGY  A  BÚNÖKET  IS  MEGBOCSÁTJA?  MERT  AZ  
EMBER FIÁNAK VAN HATALMA A FÖLDÖN A  BÚNÖKET  
MEGBOCSÁTANI"  (Luk.  7,49,  5,24.).  „Vétkeztem  az  Ég  
ellen, és Te ellened" mondta a tékozló fiú, mikor hazatért. 
Azt  látjuk  Isten  Igéjéből,  hogy  amiként  Isten  szeretete  
összetartozik  az  ember,  a  Felebarát  szeretetével,  ugyan-
úgy  az  Isten  bocsánata  azt  kell jelentse  a  megbocsátott  
embernek,  hogy Ő is köteles megbocsátani,  ezért mondja 
Urunk: AKIKNEK BŰNEIT MEGBOCSÁTJÁTOK,  MEGBO-
CSÁTTATNAK AZOKNAK"  (Jn.  20,23.).  



Mennyi  ember  nem  hajlandó  itt  Kárpátalján  a  másik  
embernek, a felebarátnak, sokszor a templomban ülö tár-
sának  megbocsátani.  Jól  vigyázzunk  tehát  mindnyájan,  
hogy  ha  Isten  nem  az  érdemeink  szerint járt  el  velünk  
szemben,  hanem  bocsánata  szerint,  akkor  belőlünk  is  
gyűrűzzön  tovább  ez  a bocsánat  mindenki  felé,  amellyel  
könyörült  rajtunk Isten.  

Könyörülj a szolgatársadon,  amint Urad rajtad és veled 
tette.  (Mt.  18,33.).  



5. A  szövetség felől 

„Mikor  pedig  a  te  napjaid  betelnek  
és elaluszol, feltámasztom  utánad a 
te  magodat,  mely  a  te  ágyékodból  
származik  és  megerősítem  az  ő ki-
rályságát. " 

(II. Sám.  7,12.)  

Jer. 31,31. „Eljönnek napok és Új Szövetséget  kötök..."  
Isten  a  régi  Szövetség  Kőtáblái  előtt  már  elhatározta,  

hogy  egy  más  szövetség  fog  érvényre  jutni  Izráel  népe  
életében is, mint amit az Atyákkal kötött Szövetség jelent. 
A  régit  kőbe vésték,  az  újat az  Újszövetséget  kötő  Király  
a  szívekbe  fogja vésni. 

Ebben  a szövetségben  kegyelmes  lesz  azokhoz,  akiket  
meghagy  (Jer.  50,20.).  Istennek  az  emberrel  kötött  Szö-
vetsége  az  ember  megmaradását jelenti!  S amilyen  meg-
maradást jelentett  Noénak  a régi  szövetség,  úgy  személy  
szerinti,  személyre  szóló megmaradást jelent  az  ÚJSZÖ-
VETSÉG  mindazoknak,  akik  engedik,  hogy  ez  az  Újszö-
vetség  beléjük áradjon  az Ige olvasása vagy hirdetése  és  
hallgatása nyomán. „Te veled szövetséget kötök — mond-
ja  Isten Noénak és te bemégy a Bárkába. AZ ÉN ÍVEMET 
HELYEZEM  A  FELHŐKBE  —  A  SZIVÁRVÁNYT  —  EZ  
LESZ A JELE A  SZÖVETSÉGNEK!"  (I.  Móz.  6,18.  9,13.),  
melyet örök időkre szerzek Veletek.  Minden  szövetségnek  
vart jele,  pecsétje.  

Isten azt kell  tapasztalja, hogy az ember romlottsága  a  
vízözön után is változatlanul gonosz, amely Bábel  tornyá-
ban  csúcsosodik  a  teljességig.  „GYERTEK,  ÉPÍTSÜNK  
TORNYOT téglából, mely az Eget érje, így szerezzünk ma-
gunknak  nevet"  (I.  Móz.  11,1.)  és  most  újból  Isten  lép  
egyet az ember felé, és keres egy embert, akivel  a Szövet-
séget megújíthatná,  építhetné,  ápolhatná.  így talál Ábra-



hámra a pogány-kultusz közepette, és ad parancsot, hogy 
hagyja el Atyái  földjét és az övéit, s menjen arra a földre, 
amelyet  Isten  mutat  Neki.(I.  Móz.  12...) Tehát  Ábrahám 
pogány volt és azt a várost Úr-kaszdimnak hívták, amely-
ből kijött. 

Ábrahám  a  kihívás  után  érdeklődik,  hogy  miről  tud-
hatja meg azt, miszerint Isten neki adja a megígért Földet. 
S  ekkor kell  hoznia  egy három esztendős  üszőt,  kecskét,  
kost, gerlicét  és galambot,  s ezek kétfelé hasításával adja 
tudtára Isten, hogy „a szövetséget megszegő fél így vágas-
sék  széjjel",  ha  nem  tartja  meg  a  szövetséget  (I.  Móz.  
15,7—21).  Nagyon érdekes,  hogy Isten megy át a szétvá-
gott  állatok  között  és nem Ábrahám.  Isten  a  szövetséget  
elsősorban magára  nézve  tartja kötelezőnek.  Isten  akkor  
is hű marad  ehhez a szövetséghez,  ha  mi  hűtlenkedünk.  
Megmondja  egy  rémítő  látomásban,  hogy Ábrahám  iva-
dékai  jövevények  lesznek  azon  a  földön,  amely  nem  az  
övéké, s 400 esztendő után is csak a negyedik  nemzedék  
életében  válik  valóra  a  Szövetségben  adott  ígéret.  A  99  
éves Ábrahám nem akárki, a Szövetség realizálódik abban 
is,  hogy  Új  Nevet  kap,  többé  nem Ábrám,  hanem Ábra-
hám, lesz a te neved, miként a te feleséged Szárai is Sára 
lesz.  (I.  Móz.  17,1—11).  A  Szövetségnek  mindig jele  és  
pecsétje van, Ábrahámnál  ez  a pecsét  a  KÖRÜLMETÉL-
KEDÉSBEN  LESZ SZÖVETSÉGI JEL:  Isten formálta em-
ber a 99 éves Ábrahám: „NÉPEK SOKASÁGÁNAK ATYJÁ-
VÁ TESZLEK TÉGED, KIRÁLYOK SZÁRMAZNAK TŐLED, 
MEGÁLDATNAK TEBENNED A FÖLD MINDEN NEMZET-
SÉGEI,  bujdosásodnak  Földét  a Te  Magodnak  adom Te-
utánad." 

Micsoda  ígéret,  és ebből  az ígéretből  élünk ma is  és az 
egész emberiség az Ábrahámnak tett ígéretnek köszönheti 
létét.  És  az  utód Jákobbal  az  élen  70 lélekkel  együtt  el-
indul  Egyiptomba  és ez a piciny kis maradék mag ott nő 



Néppé,  ahol  már  Isten  Mózessel  elkezdte  előkészíteni  a  
szabadulást a Szolgaság házából:  és vele Isten megújítot-
ta  és  tovább  építette  a  neki  adott  Kőtáblákkal  a  Hóreb  
hegyén  ezt  a  Szövetséget,  melynek  jele  és  bizonyítéka  
megint  konkrét,  ezt jelzik  a  Kőtáblák:  Noéval  a  Szivár-
vány, Ábrahámmal a Körülmetélkedés, Mózessel a Kőtáb-
lák. Tehát látjuk a Szövetségnek  mindig  pecsétje van. 

Isten felpanaszolja, hogy „ez a nép felbontja az  én szö-
vetségemet  és  mindig  megszegi  a maga  részéről  a velem 
való szövetséget"  (5. Móz. 31,15.) De ez nem változtat sem-
mit a Jeremiás bejelentette Újszövetségnek az  elgondolá-
sán  Isten  üdvtervében,  amely  azt  fogja jelenteni,  hogy  
nem a kövek fognak beszélni,  hanem az emberi  hús  szí-
vek  lesznek  Isten  Szövetségének  bizonyságai.  „TÖRVÉ-
NYEMET AZ Ő SZÍVÜKBE HELYEZEM". így látja már Dá-
vid is bizonyságát az Istentöl kapott ígéretnek, az ígéretes 
Újszövetségnek,  amelyre  Péter  is  hivatkozik  a  pünkösdi  
prédikációjában: DÁVIDNAK ISTEN ESKÜVÉSSEL  MEG-
ESKÜDÖTT, hogy az ágyékának gyümölcséből  támasztja  
test szerint a Krisztust, hogy helyezze az Ö királyi  székébe.  
Előre látva  ezt,  szólt  a Krisztus  feltámadásáról,  hogy  az Ő 
Lelke nem hagyatik a sírban, sem az Ő Teste rothadást nem 
lát. (II. Sám. 7,12. Csel. 2,30. Zsolt.  132,11.). Tehát az üdv-
történeti  események,  a  világtörténelem  során  jelentkező  
konkrétumok  nem  véletlenek  sorozata,  hanem  Istennek  
mindig előre bejelentett szándéka szerint mennek végbe az 
események. Nem történhetik semmi, mondja Ámós próféta, 
amit  Isten  előzőleg meg nem jelentene  az  О prófétáinak. 

Isten bejelentette az Újszövetség megvalósulását  és fel-
használt ehhez egy embert, Zakariás papot, akinek a Fiát 
—  Keresztelő  Jánost  — jelölte  ki,  hogy  megkészítse  az  
Újszövetséget kötő Királynak az útját, Dávid sarjának fáj-
dalmas útját, Akiben Isten meglátogatta a világot és meg-
váltotta  az Emberiséget  (Luk.  1,67.).  



Isten  az  Ő  Fia  által  szólt  utoljára  az  emberiséghez,  
nincs  több mondanivalója  és kijelentése Istennek  az em-
beriség  számára,  mint  a Golgothán  halálra  adott  Fia  ér-
tünk,  ezért  sokan  tévelyegnek  amikor  csodákat,  kijelen-
téseket  várnak.  Az  Isten  befejezettnek,  tökéletesnek  
tekinti  azt a művet,  amelyet  az  О  Fia  elvégzett,  amelyről  
Ö így is tett bizonyságot a keresztfán  „ELVEGEZTETETT"  
és  ezt  jelentette  be  előzőleg  azon  a  vacsorán,  amelyen  
hálát  adott  Istennek  és azt mondta:  „Elvégeztem  a mun-
kát, amelyet reám bíztál, hogy végezzem azt." A  Golgotán  
halálra  adott  Fia  értünk  egyszeri  és  tökéletes  áldozata  
elégséges az Újszövetséghez. Ebből a szeretetből, aki nem 
érti  meg  az  Isten  irgalmasságát,  az  a  halálban  marad.  
Akié  a  Fiú,  azé  az  élet,  ,AKIBEN  NINCS  MEG AZ  ISTEN  
FIA,  AZ  ÉLET  SINCS  MEG ABBAN".  Krisztustól jelt  kí-
vánnak  látni  korának  farizeusai,  Ő  azt  mondta:  „Nem  
adatik  más jel,  hanem  ha Jónás  próféta jele,  miképpen  
3  nap  és  3  éjjel volt  a cethal  gyomrában Jónás,  akként  
az Embernek Fia is 3 nap és 3 éjjel lesz a föld gyomrában" 
(Mt.  12,38—42).  

S  noha  a keresztre  még  egy  nap  múlva  megy  az  Isten  
Fia,  aki  Embernek  Fia  is  és Aki  tökéletes  Isten,  de  már  
nagycsütörtök  éjszakáján bejelenti  ezt  az  Újszövetséget,  
amikor elárultaték,  erről beszélt Jeremiás és szólt  Dávid:  
EZ AZ  ÉN TESTEM, AMELY TI  ÉRETTETEK  MEGTÖRE-
TIK, S A POHÁRT IS VETTE, MINEK UTÁNA VACSORÁLT 
VOLNA EZT MONDVÁN, E POHÁR AMAZ ÚJSZÖVETSÉG 
AZ  ÉN VÉREM ÁLTAL.  Kikkel  kötötte  Urunk  ezt  az  Új-
szövetséget? A Zsidó nép fiaival, a  12 tanítvánnyal,  Izráel  
képviselőivel.  Krisztus előre beszélt  arról,  ami még  előtte  
van, a győzelem biztos tudatában jelentette be a bekövet-
kezendőket. Vérrel  kötötte Isten a Szövetséget  az  Ótesta-
mentum Ábrahámjával, és az újat Izráel  törzsének újszö-
vetségi  képviselőivel,  Krisztus vérével  a  Golgothán.  



„Nem éltem  még  e föld  színén, Te  értem  megszülettél,  
még  Rólad  mit  sem  tudtam  én,  tulajdonoddá  tettél".  Az  
Isten Bárányának értünk kiömlött Vére adja tudtul, hogy 
betelt az idő és elközelgetett  az ÚJSZÖVETSÉG,  melynek  
jele  és pecsétje  az  úri  Szent  Vacsora!  Izráel  vezetői  nem  
tudták  manipulálni  azokat  a tanítványokat,  akik  szemé-
lyesen  találkoztak  a feltámadottak  Ezért  mondja  az  Ige:  
Mózes  leple Krisztusban  tűnik  el. A  győzelem  tudatában  
indultak  harcba  az  Újszövetség  képviselői,  megvalósult,  
amit azon az éjszakán bejelentett: „FELTÁMADOTT". Akik 
hűségesek az Újszövetség Közbenjárójához, azok a Népek 
világosságává  tudtak lenni, s ők eleget tettek az Izráelnek 
szánt feladatnak, egy Új Izráel hirdette a föld akkor ismert 
végső határáig: „Én vagyok Dávidnak ama gyökere és ága, 
ama fényes  és  hajnali  Csillag"  (Jel.  22,16).  

12  emberrel  kezdett  kicsiben  Urunk,  de  az  Újszövet-
ségben  ez  a Mustármag  Fává  növekedett,  ezért  lehet  re-
ménységünk minden emberre nézve, mert az Új Szövetség 
Krisztusa  túllép  minden  korláton  határtalanul  határta-
lan! 

Noéval  a Szivárvány,  Ábrahámmal  a  Körülmetélkedés,  
a Kőtáblákkal Mózes, és a Dávidnak adott ígéret pecsétje, 
az Új Szövetség végbement,  megvalósult,  nincs más hát-
ra,  mint  hogy „elfogadd"!!!  



6. A kegyelem felől 

„Kegyelemből tartattatok meg, hit ál-
tal,  és  ez  nem  tőletek  van:  Isten  
ajándéka  ez:  Nem  cselekedetekből  
hogy senki  ne  kérkedjék."  

(Ef.  2,8—9.)  

„Megjelent  az  ISTEN  ÜDVÖZÍTŐ  KEGYELME  minden  
embernek"  (Tit.  2,11).  Mégsem  lesz  a kegyelme  minden-
kié,  nem  részesül  benne  mindenki,  holott  mindenkinek  
megjelent. Miért?  Mert vannak,  akik  eltörlik  és  megvetik  
az  Isten  kegyelmét  (Gal.  2,21,  I. Tim.  4,14.).  

Noha  Isten  kegyelmével  van  tele  a  Föld  (Zsolt.  33,5.),  
mégis  a  legtöbb  ember  érzéketlen  marad  iránta  és  nem  
él vele. Pedig az „Ö ÖRÖKKÉ VALÓ HATALMA ÉS ISTEN-
SÉGE,  A  VILÁG  TEREMTÉSÉTŐL  FOGVA AZ  Ö  ALKO-
TÁSAIBÓL MEGÉRTETVÉN MEGLÁTTATIK,  mert ami Is-
ten felől tudható, azt Isten megjelentette". (Róm. 1,19,20.). 
Pál  apostol  azt akarja ezzel  mondani,  hogy  az emberi  lo-
gikának  egy  magas  szintjén  értelemmel  is  felfogható  az  
Isten  kegyelme.  —  Nagyon  érdekes,  hogy  az  ember  nem  
következetes  ennek  megítélésében.  

Egy  nagyon  egyszerű  példát  hadd  mondjak:  egy  óra  
mögött mindenki feltételez egy órásmestert,  aki készítette 
és a világ teremtését a modern ember véletlen  előállásnak  
tekinti  mindazt,  ami  őt  körülveszi.  Hát  ez  a XX.  század  
embere  magasfokú  kultúrájának  az  a kitermelt  eredmé-
nye,  amit  „nagykorúságnak"  nevezünk.  A  Biblia  ennek  
ellene mond. Azt mondja egyenesen Isten Igéje: AKIK nem 
fordítanak mindezekre figyelmet,  menthetetlenek!  

Isten Kegyelme a látó szemszögéből nézve lehet különös 
Kegyelem vagy  csak  megmarad  az ÁLTALÁNOS  KEGYE-
LEM SZINTJÉN, AMI AKKOR  IS ÉRVÉNYES  MINDENKI-
RE NÉZVE,  HA erre nem tud valaki  érzékenyen  reagálni.  



Isten ÁLTALÁNOS KEGYELMÉT AZ Ő IRÁNTUNK VALÓ 
SZÖVETSÉGÉBŐL KAPJUK. Beszéljünk néhány mondat-
ban az általános kegyelemről előbb. Isten, mint szövetsé-
ges  fél  megígérte,  hogy  a velünk  való  szövetségéből  kö-
vetkezően,  „MÍG  A  FÖLD  LÉSZEN  LESZ  VETÉS  ÉS  
ARATÁS,  HIDEG ÉS MELEG, NYÁR ÉS TÉL, NAP ÉS ÉJ-
SZAKA"  (I.  Móz.  8,22).  Más  szavakkal  az  Új  Szövetség  
ugyanezt így fogalmazza meg, hogy a „TI MENNYEI ATYÁ-
TOK  FELHOZZA AZ  Ö NAPJÁT  MIND A  GONOSZOKRA,  
MIND A JÓKRA,  esőt  ád mind  az igazaknak,  mind  a ha-
misaknak!"  (Mt.  5,45.)  

Isten  általános  kegyelmének  folytonos  érvényű,  mara-
dandó  értékeit,  még  az elmúló látható világunk  is  „meg-
győzően"  visszatükrözi.  Gondoljuk  meg,  hogy  a  termé-
szetben  érvényesülő  Isten  szabta  Törvényben  minden,  
ami  ér  valamit,  nem  az  ember  érdeme,  nem  tehetünk  
róla,  nem  akaratunktól  függ,  nem  befolyásolhatjuk.  Az  
embernek a maga által létrehozott értékei eltörpülnek  Is-
ten  általános  Kegyelmének  kiáradásához  képest.  

így  kell  gondolnunk  arra,  hogy  „felhozza  napját",  az  
égitestek  csodálatos  rendben  sok  évezred  óta  pontosan  
haladnak útjukon, ,AMINT A CSILLAG MEGY AZ ÉGEN!"  
Az  egek Ura  adja a harmatot  és az esőt,  szelet bocsát  ki  
egy meghatározhatatlan helyről és irányból: „Nem tudjuk, 
honnan jő,  s hová megy".  Ebben  az Általános  Kegyelem-
ben  a  legcsodálatosabb,  hogy  „MAGÁTÓL  TEREM  A  
FÖLD!"  Mi volna  az Emberiséggel,  ha nem gondoskodott  
volna ilyen atyai módon teremtményeiről  az általános ke-
gyelem révén,  aki  a  Föld méhében  elrejtette száz és száz 
nemzedék  számára  azokat  a  természeti  kincseket,  ame-
lyekről  a  ma  tudósai  még  semmit  sem  tudnak.  Kicsoda  
olyan,  mint a mi Istenünk?  (Zsolt.  83,16.).  íme Isten  ön-
kijelentése  magáról:  „KOPASZ  HEGYEKEN  FOLYÓKAT  
NYITOK  és  a  rónák  közepén  forrásokat,  a  pusztát  vizek  



tavává  teszem  és  az  aszú  földet  vizeknek  forrásaivá,  a  
pusztában  cédrust,  akácot  nevelek,  mirtuszt  és  olajfát  
plántálok  a kietlenben,  hogy lássák, megtudják,  eszükbe  
vegyék,  és  megértsék  mindnyájan,  hogy  az  Úrnak  keze  
mívelte  ezt!"  (Ézs.  41,18—20).  

Milyen  kevesen  gondolnak  Isten  általános  kegyelmére,  
melyben  élnek,  az  általános  kegyelem  csodája,  hogy  go-
lyóbisunk  sártekéjén van  még  az  emberi  életnek  lehető-
sége, és hogy a kozmoszba  fellelhető minden más égitest-
től  eltérően,  egyedül  sártekénken  van  meg  az  élethez  
minden  feltétel.  Ezért  is  mondja  az  Ige:  hogy  Isten  úgy  
szerette  ezt  a világot,  hogy  erre  a  Földre  küldte  Fiát  ér-
tünk  meghalni  (Jn.  3,16.).  

Tehát lehetséges  és vannak is, akik Isten általános  Ke-
gyelméből  eljutnak  Isten KÜLÖNÖS  KEGYELMÉHEZ!  

A  KÜLÖNÖS  KEGYELEM  ANNAK  FELISMERÉSE,  
HOGY ISTEN ELJEGYZETT SZEMÉLYESEN  engem, vagy 
téged  magának:  „ELJEGYEZLEK  TÉGED  MAGAMNAK  
KEGYELEMMEL" (Hós. 2,18.). A hívő ember Kegyelemmel 
és irgalommal megkoronázott  ember (Zsolt.  103,4.). A hí-
vők  seregében  mindenki  esdve kéri:  „Szálljon reám  a Te 
Kegyelmed!"  (Zsolt.  119,41). A  hívók,  a bűnöket  elismerő  
emberek  tudják,  hogy  Istennek  van  hatalma,  hogy  ránk  
árassza  minden  kegyelmét.  

Akik  az  Isten  kegyelmében  reménykednek  (Zsolt.  147,  
11.), azok ajkán hangzik magasztaló  ének Annak  Nevére,  
Akié a KEGYELEM, AKITŐL JÖN AZ ÁLDÓ KÉZ KEGYEL-
MES megsimogatása.  Akik  a különös  Kegyelemben  van-
nak  elrejtőzve,  azok  tudnak  emlékezni  az Úrnak  Kegyel-
mességéröl  (Ézs. 63,7). Ez az emlékezés arra irányul, AKI 
,ÁLTAL  MENETELÜNK  VAN  A  KEGYELEMHEZ"  (Rm.  
5,2.),  mert Jézus  Krisztus  által vettük  a Kegyelmet  (Rm.  
1,5.),  „megigazulván  ingyen  a Jézus  Krisztus  Kegyelmé-
ből"  (Rm.  3,24.).  Istennek  eme  különös  Kegyelme  által  



hisszük,  hogy  megtartatunk  (Csel.  11,15.).  Csak  akik  a  
különös kegyelemben élnek, vannak  és részesültek,  tud-
ják elmondani magukról: „ISTEN KEGYELME ÁLTAL VA-
GYOK, AMI VAGYOK"  (I.  Kor.  15,10).  

A  különös  kegyelemben  élők  alázatosak,  mert  tudják,  
hogy  megmentett  emberek  és  nem tőlük  függ,  hanem a  
Kegyelem munkálta lehetőség adománya! —Áhogy Igénk-
ben  is  olvastuk:  Kegyelemből  tartattok  meg  hit  által  és  
ez nem tőletek  van.  

A  Kegyelem,  a  különös  kegyelem  az  a  biztosíték,  ami  
erőt ád a csüggedésre  okot adó helyzetekben,  ezért,  mint 
„AKIK  A  KEGYELMET  NYERTÜK,  NEM  CSÜGGEDÜNK  
EL"  (II.  Kor.  4,1.),  mert  nem  lehetnek  hozzánk  olyan  
rosszak  az  emberek,  mint  amilyeneknek  tartjuk  ma-
gunkat a magunk szemében, sokkal rosszabbak vagyunk 
annál,  mint  amennyit  tudnak  rólunk  az  emberek,  de  a  
bűnnek ez az elpusztítani  akarása a kegyelem alá rekesz-
tetett,  mert  a bűn  „mennél  inkább  megnövekedik,  a  Ke-
gyelem annál  inkább bővelkedik"  (Róm. 5,20.).  Mert:  „AZ 
ISTEN  HATALMAS  ARRA,  HOGY  RÁNK ÁRASSZA  MIN-
DEN  KEGYELMÉT"  (II.  Kor.  9,8.).  Ezért  bármit  is  mon-
danak  neked  az  emberek,  mondd,  hogy:  „MONDJATOK  
AKÁRMIT,  JÉZUSÉ  VAGYOK,  ELÉG  NEKEM AZ  Ö  KE-
GYELME"  (II.  Kor.  12,9),  „MERT  KEGYELEMBŐL  TAR-
TATTUNK MEG,  HIT ÁLTAL..."(Ef.  2,8—9).  

A hálaadás a nyomorúság megszabadításáért Istennek, Jé-
zus Krisztuson keresztül  szól a címzetthez  (Róm. 7,24—25.).  

Ezért járulhatunk bizodalommal a kegyelem királyi szé-
kéhez  azok  is,  akik  még  nem  ismerték  fel  az  Isten  álta-
lános  kegyelmén  keresztül  az  Ö  Különös  Kegyelmét  —,  
„hogy irgalmat nyerjünk és Kegyelmet találjunk alkalmas 
időben való segítségül"  (Zsid. 4,16.). De akik gőgösek ma-
radnak  és kevélyek,  azoknak  Isten  ellerte  áll,  „de  az  alá-
zatosaknak  Kegyelmet  ád!"  (Jak.  4,6.).  



Ez a kegyelem kész és képes a szenvedésre  Krisztusért,  
hiszen Krisztus él és Krisztus szenved benne és bennünk 
(Fii.  1,29.) Ezért mondja Pál  apostol:  „Betöltöm,  ami híja 
van a Krisztus szenvedéseinek  az én testemben az Ö tes-
téért,  ami  az  egyház"  (Kol.  1,24.). A  Kegyelem  tart  ben-
nünket  egyensúlyban,  állandóan  megerősít  és vigyázóvá 
tesz  a  megmaradásra,  senki  sem  szakaszthat  el  minket  
az  Isten  Kegyelmétől,  csak  az  ember  maga  követheti  el  
azt  a hibát,  hogy  elszakad  a kegyelemtől  a jelenvaló  go-
nosz világért  (Zsid.  12,15.  13,9.).  

A  minden  Kegyelemnek  Istene legyen veletek,  hogy  le-
gyetek  Isten sokféle kegyelmének —néktek adott ajándé-
kainak — jó  sáfárai!  (I.  Pét.  4,10.)  



7. Az Isten Igéje felől 

„A  te\jes  írás  Istentől  ihletett  és  
hasznos  a  tanításra,  a feddésre,  a  
megjobbításra,  az  igazságban  való  
nevelésre,  hogy  tökéletes  legyen az 
Isten  embere,  minden jó  cselekedet-
re  felkészített  

(II.  Pét.  3,16—17.)  

Az  Isten  Igéje számunkra  olyan,  mint  az elinduló  utas  
számára az iránytű. Ha elindulunk a világ bármely tájára, 
mindenki tudakozódik  arról, hogy milyen irányba kell in-
dulnunk, honnan indulunk hová megyünk, mire  számít-
hatunk  ott ahová menendők vagyunk, hogy  átsegítsenek  
bennünket  a  ránkváró  nehézségeken.  Sajnos  a  legtöbb  
vallásos  ember,  aki  templomba jár, nem él Isten Igéjével.  
Ezért  a  testünk  táplálásán  túl  a lelkünk  elhalóban  van,  
különösen  a XX.  század  emberére jellemző  ez.  

Ha  ilyen  nagy  gondossággal járunk  el  egy földi  utunk  
megszervezésében  is,  mennyivel  inkább  oda  kell  figyel-
nünk  arra  az  útra,  amelyhez  földi  életünk  nem  egyéb,  
mint csupa előkészület. Isten ehhez az előkészülethez ad-
ta  tájékoztatásul  az  Ő Szent  Igéjét  kezünkbe.  

így jelenthet a Biblia sokak számára egy olyan Kincses-
bányát  és  Tárházat,  amelyben  mindenki  megtalálhatja  
azt,  amire  szüksége van  az  induláshoz,  az  út  megtételé-
hez,  a  megérkezéshez.  Ezt  a  lehetőséget  ismerték  fel  az  
első Gyülekezetekben,  köztük BÉREÁBAN, kikről  azt írja 
az  Ige,  hogy:  

„EZEK NEMESEBB  LELKŰEK VOLTAK A  THESZA-
LONIKABELIEKNÉL,  ÚGY  MINT  KIK  BEVEVÉK AZ 
IGÉT TELJES  KÉSZSÉGGEL,  NAPONKÉNT  TUDA-
KOZVA  AZ  ÍRÁSOKAT,  HOGY  ÚGY  VANNAK-E  
EZEK?"  (Csel.  17,11.)  



Nagyon érdekes párhuzamot vonhatunk egy másik Igé-
vel,  amikor Jézus  a farizeusok szemére veti  hogy  ti:  

„TUDAKOZZÁTOK  AZ  ÍRÁSOKAT,  MERT  HISZITEK,  
HOGY AZOKBAN VAN A TI  ÖRÖK ÉLETETEK;  ÉS EZEK 
AZOK,  AMELYEK  BIZONYSÁGOT  TESZNEK  RÓLAM"  
(Ján. 5,39.)  Noha  ez igaz,  de Jézus  Krisztus meg kívánja 
jegyezni,  hogy  „ti  nem abból  a célból  teszitek  ezt,  mint a 
béreabeliek,  hiszen  az  Ö Igéje nincsen  maradandóan  ti-
bennetek,  mert akit Ö elküldött,  ti abban nem hisztek  és  
nem akartok  hozzám jönni,  hogy  életetek  legyen." Tehát 
ez  azt jelenti,  hogy vannak,  akik  az  Igét  a kritika  szem-
szögéből  veszik  kezükbe,  hogy  hibát  keressenek  abban,  
és  ez vezetett Jézus  Krisztus  keresztre  feszítéséhez.  

Valaki egyszer azért vette a Bibliát a kezébe, hogy hibát 
keressen  Isten  Igéjében,  de  mire  a végére  ért,  úgy  tette  
le,  hogy  alázatos  bocsánatkérő  imában  tetőzött  ez  a ke-
resése:  „Én  hibát  kerestem  benned  Istenem  és  szavaid-
ban, a Te Igédben és Te találtál bennem hibát! Köszönöm, 
hogy jót  hoztál  ki  az én  rosszul  induló  törekvésemből!"  

Pál  apostol  is  arra  figyelmezteti  tanítványait  és  Timó-
theust amint olvastuk is: ,A teljes írás Istentől ihletett és 
hasznos a tanításra,  a megjobbításra, az igazságban való 
nevelésre". 

A Szentírás tudakozódására a figyelmeztető felhívás kü-
lönösen  „kötelező"  feladata  a  nagyszülőknek  és  szülők-
nek, noha ők maguk is alig járatosak abban. Gondoljunk 
arra, hogy itt Kárpátalján sok embernek még Bibliája sem 
volt, mennyi  embernek csak napjainkban került és kerül 
a  kezébe  a Szentírás.  S nem egy esetben  a szülő  a gyer-
mekével  együtt jár hittanoktatásra,  mert ő nem részesült 
a  Biblia  tanításában,  abban  a hasznos  tanításban,  mely  
a megjobbításhoz,  az Igazságban való neveléshez  elsegít.  

Nem véletlen, hogy a zsidó gyerekeket az első lehetséges 
pillanattól a törvényre tanították. Izráelben ma több, mint 



100 nép  fiait  összekötik  a Törvény  tanításai,  az  etiópiai  
pásztor  éppen úgy buzgó  ismeretében  fáradozik a Szent-
írásnak, mint az amerikai pénzmágnás. Timótheust a zsi-
dó édesanya  kora gyermekségétől  oktatta  az  Ószövetségi  
írásokra. Amikor Pál tanácsolja Timótheust, már egy őket 
összekötő ismeret birtokában teheti ezt, mennyivel többet 
jelent  már a Biblia  az Újszövetséggel  együtt,  melyben Az 
szólal  meg,  Aki  bizonyságot  tesz  az  Igazságról.  Krisztus  
mondja  magáról:  „MINDENKI, AKI AZ  IGAZSÁGBÓL VA-
LÓ,  HALLGAT AZ  ÉN SZÓMRA"  (Ján.  18,37.). Akik  hall-
gatnak  az Igére,  azok előtt nyílik meg az Út Istenhez.  „KI  
KÉTKEDŐN  BONCOLJA  ÖT, ANNAK VÁLASZT NEM ÁD, 
DE A  HÍVŐ  ELŐTT AZ  ÚR  MEGFEJTI  ÖNMAGÁT".  Ke-
resztyén ségünk  egy  élő  személyre,  a  testet  öltött  Igére  
épül,  a Lógósra,  Krisztusra  (Ján.  1,14).  

Pál  apostol  több helyen  lejegyzi  életének  döntő  esemé-
nyét,  a  Krisztussal  való  személyes  találkozást,  és  azt  
mondja magáról, hogy akik ezt olvassák és hallják, életét 
példának  tekinthetik  arra  nézve,  hogy  higgyenek  akkor  
is,  ha  korábbi  életükben  ellentmondtak  Krisztusnak,  
mint Úrnak. „Ezért könyörült rajtam Jézus Krisztus, hogy 
bennem  mutassa  meg  legelőbb  a  teljes  hosszútűrését,  
példa gyanánt azoknak, akik hisznek az örökéletre nézve" 
(I. Tim.  1,16.). A  13 levelét Pál apostol a mi tudósításunk-
ra  és  tanításunkra  hagyta  hátra  Isten Szentleikétől  ihle-
tetten. Isten Igéjének életünkre átalakító hatása van. „Aki 
figyelmez  az  Igére, jót  nyer,  aki  megutálja,  megrontatik"  
(Példb.  16,20.  13,13.). Az  Ige világosságában,  bátorságá-
ban járunk  utunkon:  „Lábaimnak  szövétneke  a Te  Igéd  
és ösvényemnek világossága."  Ennek a lehetőségét  elmu-
lasztani  és nem  élni vele, jelenti  a sötétben  maradást,  a  
botorkálást,  a bizonytalanságot,  az  elesést.  

Az  Ige  világosít  fel  arról,  hogy  a jó  cselekedetek  előre  
el vannak  készítve,  amelyekben járnunk  kell  (Ef.  2,10.).  



A  gyümölcstermés  a  mások  javát  is  szolgálja  és  bizo-
nyítéka, hogy Isten az Ö tervébe beépítette szolgálatunkat 
és  számít  ránk.  Az  Ige  tanít  meg  a jó  választására  és  
megtételére. Isten az Ó Igéjével munkálja bennünk Szent-
lelke  által  mind  az Ö felé, mind  a Felebarát felé való for-
dulást. így voltak együtt az őskeresztyének  és törték meg 
házanként  a  kenyeret  egy  akarattal,  örömmel  és  tiszta  
szívvel  (Csel.  2,46.).  

Az  írások  tudósítanak  és  informálnak  a  Krisztus  kö-
vetésére  járásban.  „Legyetek  az  én  követőim  —  mondja  
Pál — mint  én  is a Krisztusé"  (I.  Kor.  11,1.).  Legyetek az  
én követőim atyámfiai, és figyeljetek azokra, akik úgy jár-
nak,  ahogyan  mi.  „Figyelvén  életük  végére,  kövessétek  
hitüket"  (Zsid.  13,7—8)  „Példát  adtunk  néktek"  (Fii.  
3,17.).  Milyen  csodálatos  példatára  és  Képeskönyve  van  
az  Isten népének,  ezért  érdemes,  szabad,  és lehet  és kell 
a Bibliából  tudakozódnunk,  mert nélküle nem juthatunk 
el  az  Igazság  megismerésére.  



8. A bűn  és a bűnös  ember  viszonyáról  
(Lukács  18,9—14.)  

A  bűn  ellenkezést jelent,  engedetlenséget  azzal  szem-
ben, aki jót akart mindnyájunknak, Isten ellen. A bűn az 
ember  szabad  akaratából  mint  Isten  teremtménye  teljes  
felelősségének a tudatában került elkövetésre, ezt példáz-
za  az  első  bűn  bemutatása  a  Szentírás  első  lapjain.  Az  
ember  ismerte a következményeket,  hiszen  Isten felhívta 
előre a figyelmét erre, mégis úgy döntött, hogy nem tartja 
meg  az Isten szabta követelményt, vagyis elvétette a célt. 

A  bűn  céltévesztés  hitszegésben jelentkezett,  s nem az  
ember,  hanem  az  ördög  elbukásával  kezdődött.  „AZ  ÖR-
DÖG NEM ÁLLT MEG AZ IGAZSÁGBAN,  az angyalok egy 
része bűnbe esett és nem tarthatták meg fejedelemségü-
ket",  hanem el kellett hagyniuk a mennyet,  mint lakóhe-
lyüket  (Jn.  8,44.  2.  Pt.  2,4. Júdás levele  6.).  Ezért  tud a 
Sátán olyan sokat, amikor Jézus Krisztussal szemben in-
dul  harcba  miatta,  hogy  milyen  esélyei  vannak,  mert jól 
ismerte  a mennyet.  

Az ördög elbukott erő, kísértéseivel megfertőzte az egész 
emberi  nemzetséget,  s  azt  mondta  Ádámnak,  hogy  
„CSAKUGYAN  AZT  MONDTA  ISTEN,  HOGY  A  KERT  
EGYETLEN  FÁJÁRÓL  SEM EHETTEK?"  Holott  Isten  azt  
mondta:  ,Л Kert minden  fájáról szabadon  ehetsz,  de a jó 
és  a  rossz  tudásának  fájáról nem  ehetsz,  mert  ha  eszel  
róla,  meg  kell  halnod."  Ezért  nevezi  az  Ige  a  Sátánt  a  
hazugság atyjának. 

A  céltévesztést  és a szörnyű félreértést mindig az okoz-
za,  hogy  az  embert  a  démoni  erök  egy  olyan  tévhitben  
tudják  tartani,  miszerint  Isten  nélkül  is  megtalálható  a  
jó  útja  és  az  ember  választó  döntése  így  nem  kell  hogy  
igényelje az  Istent,  ezt  nevezi  korunk  embere  „NAGYKO-
RÚSÁGNAK"  (Ef. 4,18). Isten Igéje szerint ez vezetett oda, 



hogy:  „ÉRTELMÜNKBEN  MEGHOMÁLYOSODTUNK,  EL  
IDEGENÜLTÜNK AZ ISTENI ÉLETTŐL A TUDATLANSÁG 
MIATT,  MELY  SZÍVÜNKNEK  A  KEMÉNYSÉGE  MIATT  
VAN  BENNÜNK".  E miatt  a keménység  miatt  nem  akart  
az  ember  hinni  Noénak,  Isten  követének  és  nem  hitte,  
hogy a Bárka, amit épít,  az ember megmaradását jelenti, 
ez  a  gőg  kezdte  el  a  babiloni  tornyot  építeni,  amikor  is  
az  ember  az égig  akarta  emelni  a maga  téglaépítményét.  

Miközben  az  ember  saját  szabad  akaratáról  beszél,  a  
halál erőinek és hatalmának játékszerévé lett, mert nincs 
szabad akarata az elbukott embernek, értelmének eltom-
pultsága  miatt  akarata  gonosz  erők  aktív  kiszolgálójává  
vált. 

Az  Istennel  megszakított  kapcsolat  miatt  az  ember  a  
teremtője ellen lázad. Bűnét  az ember nem tettének fele-
lősségével,  hanem  véletlennel,  emberi  gyarlósággal  ma-
gyarázza. Az ember nem akar hallani vétkes voltáról. Van-
nak, akik egyenesen azt mondják, hogy nem is tudnának 
rosszat cselekedni,  ők olyan jók,  róluk meg lehetne nyu-
godtan  mintázni  a  tökéletesség,  a jóság  szobrát,  s  mivel  
lemond  az  ember  Istennek  felette való  uralmáról,  ezt  az  
uralmat  az ördög erői ragadják meg, mert „valakinek"  az  
uralma  alatt  áll  az  ember,  ha  nem  Isten  uralma  alatt,  
akkor  a  démoni  erők  uralma  alatt.  Mivel  egyre  nagyobb  
uralmat engedélyez az ember a démoni erőknek életében,  
ezért  van  annyi  káosz,  háború,  békétlenség,  szere-
tetlenség és gyűlölet. A bűn az, hogy Istennek nincs joga 
és  dicsősége  a bűnös  ember  életében.  Ha Ő nem Úr  éle-
tünk  felett,  nem  engedjük,  hogy  kibontakoztassa  mind  
azt a jót,  amely az Ő tulajdonsága. Jobbá lett-e az ember 
azáltal,  hogy „nagykorúsodni"  akart?  Nem,  a bűn  termé-
szetellenes.  Korrupciók,  hamisságok  és  szépítgetései  el-
követett bűneinknek, mind-mind azt bizonyítják, hogy az 
engedetlenség  gyökerei  bennünk  vannak!  



A  Bűn  ez?  „Add  ki  a  vagyonból  rám  eső  részt"  (Luk.  
15,12.).  A  tiédet  add  nekem,  én  rendelkezem  vele  úgy,  
ahogy tetszik. A gonosz abból a jóból  él és azzal vétkezik, 
ami Istené. Javaival ellene vétkezünk az adományozónak, 
eltékozoljuk, nem az Ö dicsőségét munkáljuk, s a javak-
hoz jutva  élvezetre  használjuk,  az Atya vagyonát költjük 
messze Istentől, a magunk véleményét és kívánságát szol-
gáljuk,  s  meg  vagyunk  elégedve  magunkak  A  BŰN  AZ,  
HOGY VISSZAÉLÜNK ISTEN AJÁNDÉKAIVAL. A  BÜNTE-
TÉS AZ ELFOGYOTT JUSSBAN ÉR UTOL. Csak egy ideig 
lehet Isten javaival önzőn élni, minden engedetlen életnek 
böjtje következik. 

MIT  TEHET  A  BŰNÖS  EMBER?  Mit  tehet  a  bűnös?  
Egyet: 

NÉKED BŰNÖM MEGVALLOM,  MERT ÉN AZZAL TAR-
TOZOM! Tehet egyet az ember: alázatosan elismeri: „Légy 
irgalmas  nékem  bűnösnek!"  

„Vétkeztem az Ég ellen és Te ellened Istenem és Atyám!" 
„A bűnösök  között  első vagyok  én!"  
Ennek a felismerése rendkívül  fontos, hogy nékem kell 

odaállni  az ítéletre állítottak sorába  és vállalnom kell  an-
nak  ódiumát,  hogy  esetleg  az  emberek  ujjal  mutatnak  
rám:  „íme  a  bűnös  hívő"!  Dávid  bevallotta  vétkét,  elis-
merte  Isten Igéjének igazát megítéltetésére  nézve. Látjuk 
a Publikánus még szemeit sem merte égre emelni,  s mel-
lét verve kérte „Légy irgalmas nékem bűnösnek". S Péter, 
amikor  Krisztus  Ur voltát  elismeri,  így  kiált  fel:  EREDJ  
EL  ÉNTŐLEM,  MERT  ÉN  BŰNÖS  EMBER  VAGYOK  
URAM! S a tékozló Fiú, amikor hazatér, csak ennyit jegyez 
fel róla az Ige, az Atya nem számoltatja el, nem forszírozza 
a  múltat,  minden  vétkét  hátamögé  veti  és  úgy  fogadja,  
mintha  mi  sem  történt  volna.  Csak  ezt  az  egy  szót  tud-
nánk kimondani: „VÉTKEZTEM AZ ÉG ELLEN ÉS TE EL-
LENED!"  hogy megváltozna  a világ! 



Klasszikus példáját adja a bűnös ember bűnben voltá-
nak a tékozló  Fiú.  Krisztus  elmondta példázata, A  BŰNT  
KONKRETIZÁLJA: ELFORDULÁS ISTENTŐL ÉS AZ ADO-
MÁNYAINAK AZ  ELHERDÁLÁSA.  

A BŰNÖSNEK VAN EGY LEHETŐSÉGE A BŰNTŐL VA-
LÓ  SZABADULÁSHOZ.  

„VÉTKEMET  BEVALLÁM  NÉKED,  BŰNÖMET  EL NEM 
FEDEZTEM. AZT MONDTAM:  BEVALLOM  HAMISSÁGO-
MAT AZ ÚRNAK ÉS TE ELVETTED RÓLAM BŰNEIMNEK 
TERHÉT!"  (Zsolt.  32,5.).  Ha  felébred  a  bűntudatunk  a  
súlyos teher vagy kiváltja a bűneink miatt való bánkódást 
(Zsolt 38,5.), vagy kemény marad valaki és nem akar meg-
szabadulni  bűneitől,  azoknak  nincs  mentségük,  mert  a  
bűnből  való  szabadulás  lehetőségét,  amit  Krisztus  áldo-
zata biztosít, megvetik és elutasítják. Soha nem érkeznek 
el  az  ilyen  emberek  a  Golgotához.  A  bűn  elveti  Jézus  
Krisztust  és  a bűn  ebben  az  esetben  egyenlő  a  hitetlen-
séggel.  A  bűn  azt jelenti:  „nem  hisz  valaki  Krisztusban"  
(Jn.  15,22.  16,9.) A  segíteni  kész megmentő kezet eltolja 
magától  és a felkínált kegyelmet megveti,  és ezért van  az  
emberiségen  az  a  bekövetkezendő  és  bekövetkezett  em-
beri  nyomorúság,  amiért  most  már  a bűnös  ember  a fe-
lelős. A bűn elleni küzdés valójában a bűnbocsánat  után  
kezdődik  el  igazán  bennünk,  amikor  megértjük,  hogy  a  
mi bűneink megbocsátása Krisztus életébe került, a min-
ket feloldozó bűnbocsánat. Krisztus vére árán lehetséges. 
A bűn ellen a harcot a Lélek fegyvereivel vesszük fel (Eféz. 
6,11.)  „ÖLTÖZZÉTEK  FEL AZ  ISTEN  MINDEN  FEGYVE-
RÉT,  HOGY  MEGÁLLHASSATOK  AZ  ÖRDÖGNEK  MIN-
DEN RAVASZSÁGÁVAL SZEMBEN". A kérdés az, hogy én 
hol vagyok? Ott vagyok-e a bűn ellen harcolók  Krisztus-
seregében? 



9. A  megtérés  és újjászületés felől 

„Bizony,  bizony rhondom néked: Ha 
valaki  nem  születik  víztől  és  Lélek-
től  nem mehet  be az Isten  országá-
ba. 

(Jn.  3,5.)  

A  megtérés  és  újjászületés  együttható  folyamat,  nem  
szétválasztható,  de megkülönböztethető  aktus.  

A megtérés visszatérést jelent az atyai házba,  szakítani  
a  bűnnel  és visszaállani  az  atyai  ház  szolgálatába,  ahol  
a tékozló fiű, mint béres inkább kész szolgálni,  hazamen-
ni,  mint  szabad  emberként  élni  a  moslékosvályűnál!  

Megtérni  annyit  tesz:  „VÁLTOZZATOK  EL, A TI  ELMÉ-
TEKNEK  MEGUJULÁSA  ÁLTAL":  Visszamenni  abba  az  
erőtérbe,  az  atyai  háznak  abba  a biztonságába,  amit  az  
Úr jónak  tart,  melyet Vele  és uralma  alatt  folytatunk  to-
vább. 

,A bűnös  térjen  az  Úrhoz,  mert  Ö kész  megbocsátani"  
(Ézs.  55,7.)  

A megtérés tulajdonképpen az embernek egy nagy sze-
génységi  bizonyítványa,  mert el kell ismerje a teljes sem-
misségét,  át kell  élnie,  átéreznie:  „EREDJ EL ÉNTŐLEM,  
MERT  ÉN  BÚNÖS  EMBER  VAGYOK".  Sokan  elvétik  és  
elvetik  ennek beismerését  és szükségességét,  és  minden  
áron egy olyan magasságba emelik emberileg a mérőlécet, 
amikor  is  az  ember  kizárja  a  megtérés  szükségességét,  
és  azt  hiszi,  hogy  a  maga  erejével  elérheti  a  felállított  
méröléc magasságát. Mit használ egy olyan eszmény, ami 
nem  érhető  el,  amely  szerint  olyannak  kellene  lennem,  
amilyen sohasem  lehetek.  

Krisztus  tanítása  ebben  az  esetben  csak  tan  marad,  
mert a Krisztussal való személyes ismeret és jelenlét  nél-
kül akarja valaki életében megvalósítani  azt az eszményt, 



amit  felállított  magának  és  a  tanítás  ez  esetben  kétség-
beejtő,  mert  soha  meg nem valósítható.  

A  megtérés  az a kapu, amelyben  Isten országába  belé-
pünk  (Mt.  3,2.  Mk.  1,4.  1,15.) A  megtérés  előfeltétele  a  
bűnbánat,  ez azt jelenti,  hogy felismerem annak  szüksé-
gességét,  hogy  eddigi  életem  a Sátán  uralma  alatt  folyt.  
Bűnös állapotunk felismerésével megragadjuk Isten aján-
latát Jézus Krisztusban  HIT ÁLTAL (Csel. 20,21). A  meg-
térés az ember részére és számára felállított követelmény, 
vagyis  emberi  cselekmény,  mégis  Isten  ereje  által  törté-
nik. (Csel. 3,26.). „Isten az Ő Fiát, Jézust elsősorban nék-
tek  támasztván,  elküldé  Öt,  hogy  megáldjon  titeket,  
mindegyikőtöket  MEGTÉRÍTVÉN  BŰNEITEKBŐL!"  

A  megtérés  kihatással  van  a  cselekedeteink  minőségi  
változására.  Gyümölcseiről  ismeritek  meg a Fát...  „A mit 
tegyünk?" kérdésekre válaszol  Keresztelő János.  ,Akinek  
két köntöse van,  adjon annak, akinek nincs — semmivel  
sem hajtsatok be többet,  mint amennyi  meg van szabva"  
(Lk. 3,11—14.). A megtérés észrevehető életet jelent, mely 
mindig  önmegtagadással  párosul  (Ef.  4,20...)  — A  meg-
térés  egyet jelent,  beállni  Krisztus  követésébe,  bemenni  
a  szoros  kapun  és  a  keskeny  úton járni  (Csel.  9,6.  Mt.  
7,13—14. Csel. 26,18). A megtérés jellemzője a régi ember 
levetkőzése  (II.  Kor.  II.  Kol.  3,9—10)  és az új felöltözése. 
A  Krisztusban való hit által  elkezdett új élet nem marad-
hat elrejtve. Filippiben a börtönőr beviszi lakásába a fog-
lyokat és elsősegélyben részesíti őket. Pálnak és Silásnak 
az Igehirdetés nyomában ilyen gyümölcs terem! (Csel. 16). 
A bűngyűlölet és előle való menekülés szakítás a régi élet-
tel  és  hit  által,  Krisztussal  való  egyesülés.  Gondoljunk  
arra,  amikor  Pótifárné  Józsefnek  pásztoróra  alkalmára  
nyújt  meghívást,  elfút a bűn  elől. A  bűngyűlölet  a  meg-
térésnek  egyik  bizonyítéka.  „Aki  pedig  az  Úrral  egyesül,  
egy  lélek  Ővele!"  (I.  Kor.  6,17).  A  hívők  megtérése  bűn-



vallással párosul, ami tettekben nyilvánul meg. Pál apos-
tol Igehirdetése nyomán egy város közössége fél millió Ft. 
értékű  könyvet  semmisít  meg,  mert  rádöbbent  a  megté-
résben  a  tömeg,  hogy  azok  a könyvek,  melyeket  a  mág-
lyára vetettek,  a Bálványt szolgálták. A  megtért  emberek  
nem  abban  az  értelemben  tökéletesek,  ahogyan  sokan  
várnák ezt tőlük. A hívő is bukhat mélyre, mint Péter:  de 
tudnak  életük  pályáján módosításokat,  korrekciókat  vé-
gezni, amit Péter megtett azon az éjszakán, amelyen meg-
tagadta az Ő Urát, miközben Jézus Krisztus a Sanhédrin 
— a Főtanács papi Fejedelmek Tanácsa előtt átvonult Pi-
látushoz — tekintete  találkozott Péterrel  és ez a tekintet-
találkozás  elég  volt  ahhoz,  hogy  Péter  emlékezni  tudjon  
arra, amikor azt mondta Jézusról „TE VAGY A  KRISZTUS 
AZ  ÉLÖ  ISTENNEK  FIA"  (Mát.  16,16.)  „KIHEZ  MEHET-
NÉNK? ÖRÖK ÉLETNEK BESZÉDE VAN TENÁLAD!"  (Jn.  
6,68.),  és  ez  az  emlékezés  észre  térítette  Pétert  és majd 
a feltámadás után emlékezteti Jézus Pétert, hogy te meg-
térsz  és  a  te  feladatod  az,  hogy  erősítsd  a  te  atyádfiait,  
azzal  a hittel,  amellyel  én erősítettelek  téged.  

Pétert  az  Úr  a mélyből  hozta  vissza.  Ezért vannak  fe-
szültségek a hívő ember életében is. Ezért int az Ige: „Aki 
azt  gondolja,  hogy  áll,  vigyázzon,  hogy  el  ne  essék"  (I.  
Kor.  10,12), mert a hívő emberben  is ugyanazon  gonosz-
ságokra való hajlam és képesség lehetősége áll fenn, mint 
a hitetlennél.  Hogy mégsem olyanok vagyunk,  ezt már az 
Isten  kegyelme munkálta  bennünk.  

A  test  és  a  Lélek  közti  küzdelem megmarad  egész  éle-
tünk folyamán. Pál erre  figyelmezteti saját magát  is: „ÉN 
PEDIG TESTI  VAGYOK,  KI VAGYOK  SZOLGÁLTATVA  A  
BŰNNEK"  (Róm. 7,14.).  Mégis életünk iránya nem a bűn 
és  a világ  felé,  hanem  Krisztusra  mutat,  KEGYELMÉRE  
ÉS  ELJÖVETELÉRE.  ÉLETÜNK  EZÉRT A  MINDENNAPI  
MEGTÉRÉS  FESZÜLTSÉGÉBEN  FOLYIK. A  bukások  Is-



ten  szerinti  szomorúságot,  megbánhatatlan  megtérést  
hoznak  (II. Kor. 7,10). A megtérés ébrentartó folyamatos-
ságáról  a  Szentlélek  gondoskodik  (Mt.  25,4.). AZ  ÚJJÁ-
SZÜLETÉS  ISTEN  FELELETE  A  MI  MEGINDULÁSUNK-
RA.  Az  újjászületésünket  az  biztosítja,  hogy  az  atyai  
HAJLÉKBA ÚJBÓL HAZAMEHETÜNK,  az átölelő  tárt ka-
rok nyitott szeretettel fogadnak. Az Újjászületés az Atyától 
való —  az Ő hazaváró  fogadásából —  felülről való  szüle-
tését jelenti. Az Újjászületés az Isten készségének  kinyil-
vánítása,  felülről való jóváhagyása visszafogadásunknak. 
Az  Újjászületés  ezért  Isten  aktusa,  Isten  tette.  

Az  első születéssel  minden  ember beleszületik  a halál-
ba,  a második  születéssel  Isten  biztosítékokat  adott  ne-
künk, hogy nem hagyott a halálban, a másodszor  történő  
születés,  újjászületés  az  örökéletre.  

Minden élet egy életből  és nem a semmiből  származik,  
akként  Isten  élete  él  az újjászületett  emberben.  Mindkét  
születésben  benne vannak az eljövendő élet csírái.  Nincs  
kész  a mennyei  élet  sem  az  újjászületéskor,  Isten  Lelke  
által készül el a Krisztus Jézus napjára, miközben a meg-
szentelödés folyamatán jut közelebb napról-napra — no-
ha a külső romlik, a belső épül —, míglen hasonlóvá  lesz  
Krisztushoz.  Az  Újjászületésben  részesültek  olyan  aján-
dékkal  rendelkeznek,  amiről  a  természeti  ember  nem  is  
álmodik. Új szívet, új lelket teremt a Szentlélek  Isten Igé-
je,  a  romolhatatlan  mag  által  az  új  emberben.  Ez  az  új  
élet  isteni  eredetű,  a  hit  és  megtérés  által  tapasztaljuk,  
a Szentlélek  munkálta gyümölcstermés  által. Isten életé-
nek részesében  Isten lakozik. A  Szentlélek  munkája meg 
nem semmisíthető,  romolhatatlan,  amikor a felülről szü-
letett  ember, lélekben  és igazságban  imádja Urát,  ezt je-
lenti  az Újjászületés és az újjászületéssel egy új a menny 
irányába fejlődő élet vesz lakozást,  a halálból  az élet irá-
nyába.  Az  újjászületés  mégis  mindezzel  együtt  mind-



annyiunk számára titok marad. Hiszen mondhat-e a földi 
ember valamit a születése pillanatában,  mennyivel  keve-
sebbet mondhatunk  a lelki  élet újjászületéséről. Az újjá-
születés tehát titok marad, nem tudjuk megérteni  képes-
ségeink megnyílását,  vágyaink megváltozását,  értelmünk  
megtisztítását, akaratunk engedelmességét, de elfogadjuk 
ezt a misztériumot és engedjük, hogy Isten munkálkodjon 
bennünk,  mint  akik  tudjuk:'Mind jó  amit  Isten  tészen,  
Szent az Ö akaratja, Ő énvelem is úgy tégyen mint  kedve 
néki  tartja.  Az  Ujteremtésben  —  Újjászületésben  Pál  
apostol  így  nyilatkozik,  és  mi  is  megtehetjük  ezt,  ha  üj-
jászülettünk  és  elmondhatjuk Vele:  ÉLEK TÖBBÉ  NEM  
ÉN, hanem EGY MÁSIK ÉLET,  amely hisz,  remél,  szeret,  
örvendezőn imádkozik és boldog akar lenni, noha itt van, 
mégis  a mennyben  tartózkodik,  nem számít, hogy  itt va-
gyunk vagy haza megyünk ,AMELY ÉLETET E TESTBEN 
ÉLJÜK,  AZ  ISTEN  FIÁBAN  VALÓ  HITBEN  ÉLJÜK,  AKI  
SZERETETT  MINKET  ÉS  ÖNMAGÁT ADTA  ÉRETTÜNK"  
(Gal.  2,20.).  



10. Az  élet kenyere felől 

„Én  vagyok az életnek  kenyere..."  
(Jn.  6.48—58).  

Elmúlt a nyár, nem volt  igazuk azoknak,  akik aggodal-
maskodtak  a Kárpátalján  lakók  kenyere  felől.  Gyakorla-
tilag  az  eledel  betakarítást  nyert.  A  kenyér  azonban  ön-
magában  nem  elég.  Csak  a  testet  éltető  kenyér  mellett  
éhen  lehet  halni.  Ezért  mondja  Urunk,  hogy  miként  a  
kenyér a testet élteti, akként adta Ö magát a világ életéért, 
hogy  életük  legyen  általa. A  Sátán  igyekszik  azt  állítani,  
hogy  Istent  nem  érdekli  az  ember  sorsa  és  annak  szük-
ségei.  Krisztus  megkísértésekor  is  ez  történt,  mintha  
Krisztust nem érdekelte volna az ember szüksége,  az em-
beriség  kenyere,  holott  Ö  soha  senkit  nem  bocsátott  el  
éhen  és  a  kenyér  kérdést  olyan  komplex  és  fontos  fel-
adatnak  tartotta, hogy az Ö tanításának a középpontjába 
helyezte. Hiszen az Uri imában ekként olvassuk és tanul-
tuk ,A  MI  MINDENNAPI  KENYERÜNKET ADD  MEG  NE-
KÜNK MA"  (Mát.  6,11.)  

Jézus  Krisztusnak  önkijelentése  ez  magáról:  „ÉN VA-
GYOK  AZ  ÉLETNEK  KENYERE"!  (Jn.  6,35).  A  sokaság  
kereste Jézust, mert 5 ezer férfit megvendégelt (Jn. 6,10— 
15),  és  amikor  királlyá  akarták  tenni,  mert  ettek  a  ke-
nyerekből  és jóllaktak,  mégis félrevonult és nem vállalta. 

Az Emberiség többségben olyan eledelért munkálkodik, 
amely  elvész.  

Krisztus figyelmeztet: „Munkálkodjatok, ne az eledelért, 
amely  elvész,  hanem  az  eledelért,  amely  megmarad  az  
ÖRÖKÉLETRE!"  (Jn.  6,27).  

A XX. századnak mintha kicsúszott volna a talaj a lába 
alól, nem akarja tudomásul venni,  hogy „NEMCSAK KE-
NYÉRREL  ÉL AZ  EMBER".  (Mt.  4,4.).  



Az ember számára  az Élet Kenyere a naponta  elérhető,  
és táplálkozásra a mennyből adatott eledel számunkra az 
Isten Igéje. IGE NÉLKÜL HALOTT AZ EMBER! Ez a kenyér 
azonban,  miként  a  Manna  felülről  való,  Isten  készítette  
eledel,  természetfeletti,  és  a vele való  élőknek  a megma-
radandó  Lelkét táplálja.  

Az  emberiség  vitaminhiányban  szenved,  mert  a  maga  
készítette  lelki  pótlékokkal,  konzervekkel  táplálkozik,  s  
nem az Isten Igéjének naponkénti  friss eledelével,  amivel  
Isten  mindennap  magrakja  asztalunkat.  

Korunknak nagy adóssága van a nemzedékek ilyen irá-
nyúi tájékoztatásában. Mózes kora nemzedékét Énekében 
is arra tanítja, hogyha már nem fog élni a testben,  akkor  
is  folyamatos  legyen  a nemzedékeknek  az  Igére való  ta-
nítása:  „VEGYÉTEK  SZÍVETEKRE  AZ  IGÉKET,  PARAN-
CSOLJÁTOK  MEG  FIAITOKNAK,  HOGY TARTSÁK  MEG  
ÉS TELJESÍTSÉK A TÖRVÉNYNEK MINDEN IGÉJÉT!" (V. 
Móz.  32,46—47).  Az  Ige  tesz  képessé,  a  lelki  táplálék  a  
lelki harcra: „BIZODALMAM VAN A TE IGÉDBEN,  HOGY  
MEGFELELHESSEK AZ ENGEM GYALÁZÓKNAK"  (Zsolt.  
119,42. 50.) „ATE BESZÉDED MEGELEVENÍT ENGEM!".  

Az  Ige hallgatásának  lehetősége  nagy kegyelem és bol-
dogság,  ezért:  „BOLDOGOK,  AKIK  HALLGATJÁK AZ  IS-
TEN BESZÉDÉT ÉS MEGTARTJÁK AZT'  (Luk.  11,18.) Az 
Igehirdetés  célja,  hogy  „AKIK  MEGHALLJÁK,  AZOK  NE  
LÁSSANAK  HALÁLT  SOHA  ÖRÖKKÉ  (Jn.  8,51.).  Ezt je-
lenti a Krisztus beszéde: ,A BESZÉDEK, AMELYEKET ÉN 
SZÓLOK  NÉKTEK,  LÉLEK  ÉS ÉLET...!"  (Jn.  6,63.).  

Krisztus  az Atyától  kapott  parancs  folyamatosságának  
tesz  eleget  és  azt  biztosítja:  „ÉN  A  TE  IGÉDET  NEKIK  
ADTAM... AMA BESZÉDEKET, AMELYEKET NÉKEM AD-
TÁL, ŐNÉKIK ADTAM, ÉS ÖKBEFOGADTÁK..."  (Jn. 17,8.  
17,14.). 

Az  Igehirdetés  garanciáját Isten  szavatolta:  



A Z  ÉN BESZÉDEM, AMELY SZÁMBÓL KIMEGY, NEM 
TÉR VISSZA  HOZZÁM ÜRESEN,  HANEM  MEGCSELEK-
SZI, AMIT AKAROK,  ÉS SZERENCSÉS  LESZ OTT, AHO-
VÁ KÜLDÖM!" Ennek Újszövetségi biztosítékáért  imádko-
zott  az  Isten  Fia  halálbamenetele  előtt:  „NEMCSAK  
ŐÉRETTÖK — a tanítványokért — KÖNYÖRGÖK, HANEM 
AZOKÉRT  IS, AKIK  —  azok  a tanítványok  lesznek,  akik  
— AZ  Ö BESZÉDÖKRE  HISZNEK  MAJD  BENNEM"  (Jn.  
17,20). Azonban egész más dolog  tudni Jézus  Krisztusról,  
s  megint  más  megismerni  Öt!  

AZ  IGEHIRDETÉSNEK,  KRISZTUSRA  ÉS AZ  ŐT  KÜL-
DŐJÉRE  KELL IRÁNYULNIA. Az ismeret önmagában  ön-
célú:  „AZ  ISMERET  FELFUVALKODOTTÁ TESZ,  A  SZE-
RETET  PEDIG  ÉPÍT"  (I.  Kor.  8,1.). Az  írott  Ige jelenti  a  
Krisztus  testével  és Vérével való  táplálkozást.  

Tehát  a  szeretet  Beszédének,  Isten  Igéjének,  Krisztus  
Beszédének  Igévé  való  válását  számunkra  a  Szentlélek  
Isten  biztosítja  ti.  a betű  megölhet,  a Lélek  ami  megele-
venít.  A  FELISMERÉST  AZ  ISTEN  LELKE  MUNKÁLJA:  
„MERT SENKI SEM MONDHATJA ÚRNAK JÉZUS KRISZ-
TUST, CSAK A SZENTLÉLEK ÁLTAL". Ekként tesz bizony-
ságot  Péter:  „URAM,  KIHEZ MEHETNÉNK,  ÖRÖK  ÉLET-
NEK  BESZÉDE  VAN  TENÁLAD,  MI  ELHITTÜK  ÉS  
MEGISMERTÜK,  HOGY TE VAGY A  KRISZTUS, AZ  ÉLŐ  
ISTENNEK FIA"  (Jn.  6,67...  I.  Kor.  12,3.  2,13.  Csel.  4,8)  

Krisztus  megismerésére  irányul  az  Isten  beszéde:  
„AZ PEDIG AZ  ÖRÖK ÉLET,  HOGY  MEGISMERJENEK  

TÉGED, AZ EGYEDÜL  IGAZ  ISTENT,  ÉS AKIT  ELKÜLD-
TÉL,  A JÉZUS KRISZTUST'  (Jn.  17,3.).  

Mit  csináljunk —  tudakozzák  sokan —,  hogy  az  Isten  
dolgait  cselekedjük? 

„AZ  ISTEN  DOLGA,  HOGY  TI  HIGGYETEK  ABBAN,  
AKIT  Ő  ELKÜLDÖTT"  (Jn.  6,28)  Erről  informál  az  Isten  
Igéje,  ezért  „HA  VALAKI  SZÓL,  ISTEN  IGÉIT  SZÓLJA"  



(Pét.  1,23).  EZÉRT  ÉS ERRE,  BIZTATJA  PÁL TIMOTHE-
USE 

„HIRDESD AZ  IGÉT, ÁLLJ VELE  ELÖ, ALKALMAS  ÉS  
ALKALMATLAN IDŐBEN" (II. Tim. 4,2.) Az ördög uszályá-
ba  került  ember  mindig  kifogásokat keres  és  talál,  hogy  
ne  legyen  ideje  éppen  most  alkalmas,  majd  máskor  —  
mondta  Félix helytartó,  s soha  többé nem volt  máskor...  
Viszont vannak,  akik „ÁRON IS MEGVESZIK AZ ALKAL-
MAKAT"  AZ  IGE  HALLGATÁSÁHOZ,  MERT  SZÁMUKRA  
EZ TÖBBET ÉRŐ A MEGFIZETHETŐSÉGNÉL! A HELYE-
SEN HASOGATOTT IGAZSÁG BESZÉDÉT"  (II. Tim.  2,15)  
érdemes honorálni. Mikor Kálvin Genfből Stuttgartba köl-
tözött,  az  emberek  eladták  a házaikat,  s  ott vettek  újat,  
ahol Kálvin hirdette az Igét, mert ez mindennél fontosabb 
volt  számukra.  Az  Igével  élőknek,  élő  kapcsolatuk  van  
azzal, Akiről  az írás beszél,  ezért  eledel,  étel  és ital  Isten  
Igéje. 

Egyetlen  támadó  fegyvere,  a  fegyvertelen  keresztyén-
ségnek  a  „LÉLEK  KARDJA"  (Ef.  6,17),  az  Isten  beszéde  
„Nem emberekkel,  vagy  egymás  ellen van  harcunk,  nem  
VÉR  ÉS TEST  ELLEN VAN  NÉKÜNK  TUSAKODÁSUNK,  
HANEM A FEJEDELEMSÉGEK ELLEN, A  HATALMASSÁ-
GOK  ELLEN,  EZ  ÉLET  SÖTÉTSÉGÉNEK  VILÁGBÍRÓI  
ELLEN, A GONOSZSÁG LELKEI ELLEN, AMELYEK A MA-
GASSÁGBAN VANNAK"  (Ef. 6,12). A gonoszság  erői  ellen  
emberi  fegyverzettel  teljesen  esélytelenül  vennénk  fel  a  
harcot,  ezért  a  „MI  FEGYVEREINK  NEM TESTIEK —  vi-
tézkedésünk  fegyverei  —  HANEM  ERŐSEK  ISTENNEK,  
ERŐSSÉGEK  LERONTÁSÁRA!"  (II.  Kor.  10,4.)  

Sokan vannak, akik az Igehirdetést emberi  kívánalmak 
szerint  szeretnék  előírni.  Pál  azt mondja,  hogy  „MI  SEN-
KINEK A  KEDVÉÉRT MEG NEM HAMISÍTJUK AZ  ISTEN  
IGÉJÉT!"  (II. Kor. 2,17.) „Tisztán szinte Istenből  szólunk,  
AZ  ISTEN ELŐTT KRISZTUSBAN!"  „KRISZTUS JÓILLAT-



JA VAGYUNK MIND AZ ÜDVÖZÜLÖK,  MIND AZ  ELKÁR-
HOZOTTAK KÖZÖTT'  utóbbiaknak  halál  illatját, a  meg-
maradóknak  élet  illatját jelenti  ugyanaz  a  hirdetett  Ige.  
És  Pál  életét  így  összegezi:  „TELJESEN  BEVÉGEZTEM  
AZ IGEHIRDETEST, MELYBEN NEM AKARTAM MÁSRÓL 
TUDNI, CSAK KRISZTUSRÓL, MÉGPEDIG MINT MEGFE-
SZÍTETTRŐL"  (II. Tim.  4,17.  I.  Kor.  2,2.)  Nem magunkat  
prédikáljuk,  hanem  az  Úr Jézus  Krisztust  (II.  Kor.  4,5).  

KONFUCIUS SZAVAIT ÉRCBE VÉSTÉK. Krisztus a szí-
vekben  él:  

„AKI ÉNBENNEM MARAD, ÉN PEDIG ŐBENNE, AZ TE-
REM SOK  GYÜMÖLCSÖT.  

HA  ÉNBENNEM  MARADTOK,  ÉS AZ  ÉN  BESZÉDEIM  
BENNETEK MARADNAK, KÉRJETEK, AMIT CSAK AKAR-
TOK,  ÉS MEG LESZ AZ NÉKTEK (Jn.  15,5—7). Aki  most  
hallgatsz,  kezdd  el  kérni:  „JÖVEL  URAM  JÉZUS".  MA-
RADJ VELEM,  MERT  MINDJÁRT  ESTE VAN,  NŐ A  SÖ-
TÉT,  Ó EL NE  HAGYJ  URAM!"  

Szívembe jöjj,  szívembe jöjj  
Jöjj  szívembe  most  Úr Jézus: 
Ó  Jöjj  ma  még,  Lakója  légy  
Jöjj  szívembe  most  Ur Jézus. 



11. A nyelv bűnei felől 

„ Miriám  poklossá  lesz  
Mózes  ellen  való  beszédéért " 

(IV.  Mózes  12)  

Nincs nemzet, nép, ember, melynek szájából annyi rot-
hadt beszéd  kijönne, mint  a magyar  emberéből.  

A  felolvasott  Igénk  alapján egy nagyon szomorú  dolgot  
állapíthatunk  meg, hogy Mózest a saját házanépe  akarta  
besározni. A legnagyobb veszély ebben a tekintetben min-
dig Isten népe között leselkedik  reánk,  amiért  is mondja 
Pál apostol a korinthusiaknak — ahol ez is nagy probléma 
volt — mi közünk  a kívülállókhoz. A Sátán mindig  ered-
ményesen igyekszik végezni  ezt a rendbontó munkáját és 
érdekes,  hogy amíg Áron  és Miriám rá nem ébredt,  hogy  
esztelenül  cselekedtek  és  ebből  meg  nem  tértek,  addig  
nem következhetett be Miriám gyógyulása. Itt azt a nagy 
igazságot  látjuk,  hogy  elsősorban  egy  belső  bomlasztó  
munkát igyekszik  a hívők,  a vallásos emberek  között vé-
gezni  a  Sátán,  és  figyelmeztet  minden  hívőt  és  vallásos  
embert,  hogy  meg  kellene  tanulni  és  kijárni  a  hallgatás  
iskoláját úgy, miként  azt Mária-Magdaléna  tette,  amikor  
minden  szitkot  rászórtak  azok  akik  látták,  hogy  Jézus  
lábaira  és fejére öntötte  a drága szelencének  olaját, és Ö 
nem szólt semmit, hanem rábízta Urára, és helyette Krisz-
tus  hadakozott.  

Tulajdonképpen  ebben  a  felolvasott  Igében  arról  van  
szó,  hogy  látszólag  a  kusita  asszony  az,  aki  a  kifogást  
lehetővé teszi,  de sokkal  több van ebben az Igében annál  
ti.  a  2. vers  el  is  mondja,  hogy vajon  az  Úr  nem  éppen  
úgy van-é  a mi számunkra  mint  a tiedre,  és nem  éppen  
úgy szólt-é  miáltalunk  mint  te általad? Vagyis,  más szó-
val,  Áron  és  Miriám  Mózeshez  képest  úgy  érezte,  hogy  



alulmaradt.  A  versenyben  alulmaradottak  rendszerint  
nem nyugosznak abba bele és úgy gondolkoznak, ha nem 
tudtuk legyőzni, akkor legalább besározzuk. Általában in-
kább a lemaradt emberek rágalmaznak —  természetesen  
a  sikeres  embereket  rágalmazzák—,  ezért jobb  annak,  
akit  rágalmaznak,  mint  a  rágalmazónak,  amint  azt  Mó-
zessel  is  tették.  Ö  elvégezte  a célba  érés  miatt  azt  a fel-
adatát, 'amit  Isten  rábízott  és  Isten  dicsőségének  fényö-
zöne ráömlött. A probléma ott van, hogy azok az emberek, 
akik rágalmaznak,  valamilyen  irritáció  következtében  te-
szik  ezt,  és  ez  a  különbözőség  abból  adódik,  hogy  nem  
egy rezgésszámon  rezdülnek  az Isten akarata  megértésé-
ben  és  teljesítésében.  

A  szidalmazó,  rágalmazó  hamis  beszéd  nagyon  gyúlé-
kony anyag s félelmetesebb mint az üllőn kikalapált fegy-
ver,  mélyebb  sebet vág a kardnál  és a dárdánál. A  nyelv  
megannyi  nyílvesszőjével  szemben  figyelmeztet  az  Ige:  
„SEMMI  ROTHADT  BESZÉD  A  TI  SZÁTOKBÓL  KI  NE  
SZÁRMAZZÉK"  (Ef.  4,29.).  

Jakab apostol legbehatóbban foglalkozik a nyelv bűne-
ivel,  és  a  hangsúlyt  a  gyors  hallásra  és  a  késedelmes  
szólásra  teszi. A  GONOSZSÁGNAK  ÖSSZESSÉGE van  a  
nyelvben,  a NYELVET AZ EMBEREK KÖZÜL SENKI SEM 
SZELÍDÍTHETI  MEG:  FÉKEZHETETLEN  GONOSZ  AZ,  
HALÁLOS MÉREGGEL TELJES.  UGYANABBÓL A  SZÁJ-
BÓL JŐ KI ÁLDÁS ÉS ÁTOK. ATYÁMFIAI NEM KELLENE 
EZEKNEK ÍGY LENNI!" figyelmeztet az apostol  (Jak. 3,6— 
10).  Minél jobban  szeretjük Krisztust,  annál  inkább fog-
juk  kevésbé bántani  a felebarátot,  akiért  Krisztus  éppen  
úgy  meghalt,  és  eltörölte  bűneit,  mint  a  mienket.  Akik  
kritizáljuk mások  szemében  a szálkát,  elfelejtkezünk ar-
ról,  hogy  a  mi  szemünkben  gerenda  található.  Találha-
tunk annyi gerendányi szálka tömeget, amely megtilthatja 
nekünk  azt,  hogy  a mások  szemében  kaparásszunk.  



„Szóljatok igazságot...  SEMMI ROTHADT BESZÉD AT I 
SZÁTOKBÓL  KI  NE SZÁRMAZZÉK"...  (Ef.  4,29).  

Az  indulatok  néha  úgy  elszabadulnak,  hogy  a  kimon-
dott  szót  aztán  sokszor  szégyellhetjük.  Ebben  a búnben 
tudja  a hívő  embereket  is  a legkönnyebben  megfogni  az  
ördög. Ezért is szigorú az Isten Igéje a hit emberével szem-
ben,  és  elvárja, hogy a nyelvét  megzabolázza:  

„HA VALAKI ISTENTISZTELŐNEK LÁTSZIK KÖZÖTTE-
TEK,  DE  NEM ZABOLÁZZA  MEG  NYELVÉT,  SŐT  MEG-
CSALJA A MAGA SZÍVÉT, ANNAK AZ  ISTENTISZTELETE  
HIÁBAVALÓ"  (Jak.  1,26.).  Ijesztően elharapózott  a plety-
kálkodás,  a  mások  élete  felett való  szapulás,  a  besáro-
zásnak  szándéka,  a jóízú  csámcsogás  a  mások  bukása  
felett,  ehhez  párosul  az  engesztelhetetlen  harag  és  gyű-
lölet,  szinte  egyik  bűn  vonzza  a  másikat,  s  mindezek  
résztvevői  nem gondolják végig,  hogy akik  ilyeneket  mű-
velnek,  azoknak nincsen Istenhez és nem is lehet semmi 
közük, pont ezáltal árulják el és int is az Ige, Öldököljétek 
meg  földi  tagjaitokat:  „PARÁZNASÁGOT,  TISZTÁTALAN-
SÁGOT,  BUJASÁGOT,  GONOSZ  KÍVÁNSÁGOT,  FÖS-
VÉNYSÉGET...  melyek miatt jő  az Isten haragja az enge-
detlenség fiaira... melyekben ti is jártatok régen ten, mikor 
éltetek  azokban.  Most pedig vessétek  el  magatoktól  ti  is  
mindazokat:  HARAGOT,  FÖLGERJEDÉST,  GONOSZSÁ-
GOT  ÉS  SZÁTOKBÓL A  KÁROMKODÁST  ÉS  GYALÁZA-
TOS  BESZÉDET...  Ne  hazudjatok  egymás  ellen"  (Kol.  
3,5—9). 

Dávid  is  nagyon jól  tudta,  hogy  a  nyelv  veszedelmes  
testrésze  egyéniségünknek,  ezért  így  szólt:  VIGYÁZOK  
UTAMRA,  HOGY NE VÉTKEZZEM NYELVEMMEL,  MEG-
ZABOLÁZOM SZÁJAMAT,  MÍG ELŐTTEM VAN A  HITET-
LEN"  (Zsolt.  39,2).  EZZEL  Dávid  utal  arra  a  különböző-
ségre  is,  ami  a  hívőt  a  hitetlentől  megkülönbözteti.  Pál  
erre tanítja Titust: „EGÉSZSÉGES, FEDDHETETLEN BE-



SZÉDŰ  LÉGY"  (2,8.),  hogy  az  ellenfél  megszégyenüljön,  
semmi  gonoszt  sem tudván rólatok  mondani.  

A lelkipásztort  is nagy veszély fenyegeti, ha akár egyik, 
akár  másik  csoport,  vagy  csapat  oldalára  áll  a  meddő,  
hiábavaló beszédek igazolására. A mi dolgunk, hogy Isten 
oldalán álljunk, Aki nem ad igazat egyetlen hazudozónak, 
rágalmazónak, mocskolódónak sem. Egy dolgot tehetünk, 
ha  Isten megmutatja a mások hibáit  és vétkeit,  azt azért 
teszi,  hogy  hordozzuk  előtte  imádságunkban  a vétkezőt, 
hogy  az  megtérjen  gonosz  útjából  és  gondolásából,  s  a  
nyomában járó vétkező  hamis  cselekedeteiből.  

A zsoltáríró egy nagyon érdekes képet használ az ember 
nyelvének  a  gyorsaságára:  „NYELVEM  OLYAN,  MINT  A  
GYORSÍRÓNAK TOLLA!" (45,2.) Sokszor előbb beszélünk, 
s  azután gondolkodunk.  Dávid  arra tanít és figyelmeztet, 
hogy  Isten  felé  is  elszámolási  kötelezettségünk  van  aj-
kunk  beszédeivel:  „MIKOR  MÉG  NYELVEMEN  SINCS  A  
SZÓ,  IMMÁR  EGÉSZEN  ÉRTED  AZT  URAM!"  (Zsolt.  
139,4).  „Minden  hivalkodó  beszédért  számot  kell  adniok  
az  embereknek,  mert  az  emberek  az  ő  beszédükből  is-
mertetnek  igaznak,  vagy  hamisnak"  (Mt.  12,  36—37).  
Ezért ajánlja Pál „Fordulj el a szentségtelen,  üres lármák-
tól, de az egészséges beszédeknek példáját megtartsd"  (I.  
Tim.  6,20.  II. Tim.  1,13.)  így  tanítja  az  egészséges  theo-
lógiára  az ifjú Timotheust  Pál,  az  igazi  TANARA!  

Különösen  veszedelmes  tévelygésben  és  kárhozatban  
vannak  azok,  akik  ezt  a bűnt  —  a nyelv  bűneit  —  nem  
érzékelik  és  nem  tartják bűnnek,  a  Felebarát  elleni  vé-
teknek.  A  maguk  igazát  kereső  győztesek  még  büszkék  
is gögjük netovábbjára. 

A nyelv éles szablya (Zsolt. 57,5), örökre sebet ütö fegy-
ver lehet. A nyelv az álnokság szórásának a lapátja (Róm. 
3,13).  Kicsiny  tag,  de nagy  dolgokkal  hányja magát,  mi-
ként  a csekély  tűz nagy  erdőt  felgyújt, olyan, benne van 



a  gonoszságnak  összessége,  megszeplősíti  az  egész  tes-
tet... senki sem szelídítheti meg, fékezhetetlen gonosz az, 
halálos méreggel teljes. Ilyen önismerettel kevesen vallot-
tak a nyelv bűneiről, mint Jakab apostol. Ugyanazon száj-
jal  áldjuk  Istent  és  átkozzuk  az  embereket,  ugyanabból  
jön  ki  az  áldás  és  az  átok,  NEM  KELLENE  ENNEK  ÍGY  
LENNIE,  Ugyanabból  a nyílásból  nem csörgedezhet  édes  
és keserű,  sós  és  édes.  

Csak Isten segíthet ezen az átok verte földünkön a bűn 
miatt  megromlott  emberiség  minden  emberén.  „AHOL  
IRIGYSÉG  ÉS  CIVAKODÁS VAN,  ott  háborúság  és  min-
den  gonosz  cselekedet  is van"  (Jak.  3,3—16).  A  kicsiny  
zabla és kicsiny kormánykerék eldönti a kormányos szán-
dékát. 

Akinek  hatalma  alatt  áll  életünk,  annak  vagyunk  a  
szolgái.  (Róm. 6,16) „...AKINEK ODASZÁNJÁTOK MAGA-
TOKAT  SZOLGÁUL  AZ  ENGEDELMESSÉGRE,  ANNAK  
VAGYTOK  SZOLGÁI:  VAGY  A  BŰNNEK  A  HALÁLRA,  
VAGY AZ ENGEDELMESSÉGNEK AZ  IGAZSÁGRA!"  

„SZÁNJÁTOK ODA ATI TAGJAITOKAT — beszédeteket, 
nyelveteket —  ÉLÖ,  SZENT ÉS ISTENNEK  KEDVES  HÁ-
LAÁLDOZATUL,  MINT A TI OKOS  ISTENTISZTELETETE-
KET!"  (Róm.  12,1).  KÉRHETJÜK  ISTENT,  HOGY  MENT-
SEN  MEG  A  CSALÁRD  NYELVTŐL:  „MENTSD  MEG  
URAM  LELKEMET  A  HAZUG  AJAKTÓL  ÉS  CSALÁRD  
NYELVTŐL!"  (Zsolt.  120,2.)  AZ  ÚJSZÖVETSÉG  NAGY  
GYÓGYÍTÓJA,  A  MI  URUNK  JÉZUS  KRISZTUS,  EZT  
MONDTA  AZ  Ö  TANÍTVÁNYAINAK:  „TI  MÁR  TISZTÁK  
VAGYTOK  MINDNYÁJAN  AZ  ÉN  BESZÉDEIM  ÁLTAL!"  
(Jn.  15,3).  

Tehát  az  Ige  fürdővize,  Krisztus  beszéde  által  ma  is  
mindnyájan az egyedüli tisztulás forrásához járulhatunk, 
AHHOZ,  AKINÉL  ÖRÖKÉLETNEK  BESZÉDE  VAN  (Jn.  
6,68). Van lehetőség:  „AKI SZOMJÚHOZIK: JÖJJÖN  ÉN-



HOZZÁM ÉS IGYÉK!" Aki a tiszta Forrásból iszik, ANNAK 
ÉLÖ VÍZNEK  FOLYAMAI  ÁRAMLANAK  A  BELSEJÉBŐL  
(Jn.  7,37—38).  Ha belül  tiszta  leszel,  a  tisztaság fog be-
lőled  kiáradni,  mert  mindenkiből  az  árad  ki,  ami  benne  
van.  HA KRISZTUS ÉL BENNED, AKKOR  MONDHATOD,  
HOGY  ÉLEK TÖBBÉ  NEM  ÉN,  HANEM  ÉL  BENNEM  A  
KRISZTUS,  S MELY ÉLETET  E TESTBEN  ÉLEM, AZ  IS-
TEN FIÁBAN VALÓ HITBEN ÉLEM, AKI SZERETETT EN-
GEM  ÉS ÖNMAGÁT ADTA  ÉRETTEM.  Ha  ezt megértjük 
és megéljük,  akkor mondhatjuk: ,ÁLLJON  EL A  HAMIS-
SÁGTOL  MINDEN,  AKI  A  KRISZTUS  NEVÉT  VALLJA,  
MERT ISMERI AZ  ÚR AZ  ÖVÉIT!"  (II. Tim.  2,19). Akinek 
ilyen Ura van, hogy őt megtisztította,  az azt akarja, hogy 
másoknak  is  része  legyen  ebben  a  megtisztulási  folya-
matban, s nem ellensége, hanem segítsége lesz a Feleba-
rátnak  abban,  hogy  ő is eljusson az  Igazság  megismeré-
séhez. 

Akinek  már  nem  sajátja  a  Beszéde  és  a  Nyelve  sem,  
hanem mind  testestül — mind lelkestül-nyelvestül  — az  
Uré, AKINEK A  BESZÉDJÉRE  MEGTISZTULTUNK,  AKI-
NEK A FELHÍVÓ FELSZÓLÍTÁSÁT MOST IS TUDTUL AD-
JUK,  „BIZONY  MONDOM  NÉKTEK,  HA  VALAKI  MEG-
TARTJA AZ ÉN BESZÉDEMET,  NEM LÁT HALÁLT SOHA 
ÖRÖKKÉ"  (Jn. 8,51.). Figyeljünk a Krisztus beszédére  az  
embereké  helyett,  s  azt  szólja  nyelvünk!  A  hívő  ember  
noha  iszonyodik  ettől  a  bűntől,  a  hamis  bizonyságtéte-
lektől,  a  9.  parancsolat  is  ebbe a körbe  tartozik:  „Ne  ta-
núskodj hamisan a te Felebarátod ellen." Ne gázoljunk a 
másik becsületébe  megvizsgálatlanul,  ellenőrizhetetlenül  
mondott hamis áradatot nehéz megállítani. így rágalmaz-
ták a prófétákat,  Krisztust,  az apostolokat. Akiket  Krisz-
tus felkészített erre. A zsoltárírót idézem: „ÁM ÁTKOZZA-
NAK  ŐK,  DE TE ÁLDJ  MEG  ISTENEM!".  



Egy  kínai  közmondás  szerint,  csak  azt  a fát dobálják 
meg  kővel,  amely  édes  gyümölcsöt  terem.  Lehet,  hogy  
gyümölcs terem rajtad is? Azért dobálnak meg. Szeretné-
nek  abból  a gyümölcsből  enni?  BÁR ÍGY VOLNA!!! 



12. A világ vonzásának  veszélyeiről  
* 

„A  testnek  cselekedetei  pedig  nyil-
vánvalók, melyek ezek: házasságtö-
rés, paráznaság,  tisztátalanság, bu-
jálkodás.  Bálványimádás, varázslás, 
ellenségeskedések,  versengések,  gyű-
lölködések,  harag,  patvarkodások,  
pártütések,  irigységek,  gyilkossá-
gok,  részegségek,  dobzódások  és  
ezekhez  hasonlók:  melyekről  előre  
mondom néktek, miképpen már eze-
lőtt is mondottam,  hogy akik ilyene-
ket  cselekszenek.  Isten  országának  
örökösei  nem  lesznek.  
De  a  Léleknek  gyümölcse:  szeretet,  
öröm,  békesség,  béketiirés,  szíves-
ségjóság,  hűség, szelídség, mérték-
letesség. Az  ilyenek  ellen  nincs tör-
vény. Ha  Lélek  szerint  élünk,  Lélek  
szerint  isjáijunk.  Ne legyünk hiú di-
csőség  kívánók,  egymást  ingerlők,  
egymásra  irigykedők."  

(Gal.  5.19—26.)  

Az  Igében egy hatalmas listát  láttunk,  a mérleg  serpe-
nyőjének kétoldalában  helyet foglaló dolgok,  az egyikben 
e világ gonosz kívánságai, a másikban, azok a jó élvezhető 
friss és megmaradó  gyümölcsök,  amelyek  inkább  volná-
nak  kívánatosak.  

„AZ EGÉSZ VILÁG GONOSZSÁGBAN VESZTEGEL" (Jn. 
5,19.).  Ki  merné  ezt  tagadni,  hogy nem így van? Az  em-
beriség  legsötétebb  krónikáját  napjainkban  írják.  VÉR-
FÜRDÓK,  HÁBORÚK,  menekülttáborok,  éhezők,  szenve-
dők,  bűnözők  és  erőszak,  mind  azt  igazolják,  hogy  az  
emberiség,  a világ,  egyre aljasabb lesz.  Minden  bizonyta-
lan,  labilis  e  világban.  NOÉ  és  SODOMA  NAPJAI  sem  
múlták  felül napjaink  gonoszságait.  



Minden ember  ebbe a világba született,  ennek  gonosz-
ságába,  de van  egy határvonal,  amikor  erről,  mint  múlt  
időről  beszélhetünk,  s  noha  a világban  maradunk,  nem  
értünk  egyet  a világ  gonoszságával.  Mi  is  „A VILÁG  GO-
NOSZSÁGÁBAN  ÉLŐK VOLTUNK"  —  mondja  az  Ige  —  
„DE AZ ÚR MEGSZABADÍTOTT  MINDEN GONOSZ CSE-
LEKEDETTŐL"  (Tit.  3,3.  II. Tim.  4,18).  A  hívő  ember  is  
ebben  a  gonosz  világban  kell  éljen.  ERRE  FIGYELMEZ-
TET KRISZTUS:  „NEM AZT KÉREM — ATYÁM —,  HOGY  
VEDD  KI  ŐKET  A  VILÁGBÓL,  HANEM,  HOGY  ŐRIZD  
MEG ŐKET A GONOSZTÓL"  (Jn.  17,15.).  Úgy éljetek hí-
vők — mondja Pál —, hogy „SEMMI  GONOSZT NE TUD-
JANAK  RÓLATOK  MONDANI!"  (Tit.  2,8.).  Pál  arra  tanít,  
hogy a keresztyének  „NE SZABJÁK MAGUKAT  E VILÁG-
HOZ,  S NE SODRÓDJANAK  a gonosz  áramlatok  ugyan-
azon áradatával"  (Róm.  12,2). Mindez csak Krisztus által  
lehetséges:  „KI ÁLTAL A VILÁG  NÉKEM  MEGFESZÍTTE-
TETT  ÉS  ÉN  IS A  VILÁGNAK"  KRISZTUS  „AKI ADTA  —  
ÖNMAGÁT  —  A  MI  BŰNEINKÉRT,  HOGY  KISZABADÍT-
SON MINKET A JELENVALÓ GONOSZ VILÁGBÓL, AZ IS-
TENNEK ÉS A MI ATYÁNKNAK AKARATA SZERINT!" (Gal. 
1,4.  Gal.  6,14).  

Ezért a világ vonzásával szemben láthatjuk, hogy a hívő 
embert  az Ige tanítása szerint  az különbözteti  meg,  hogy 
míg a vallásos  ember  ugyan bár nem ellensége  Istennek,  
de nem veszi fel a démoni erőkkel szemben vívott harcban 
a  kesztyűt,  és  a  harcban  nem vesz  részt,  míg  viszont  a  
hívók  a vallásos  emberrel  szemben  a vigyázás  dolgában  
körültekintően  járnak  el  és  a  hitetlenség  viharában  is  
megőrzik a hit gyertyalángját, a pislogó mécset, amit Isten 
mint megrepedt nádat nem tör el, és mint pislogó mécsest 
nem olt  ki.  

A  világ vonzása  és befolyása  riválisa  és veszélyeztetője 
az Istennel való barátságunknak.  Ezért mondja az Ige:  A 



VILÁG BARÁTSÁGA ELLENSÉGESKEDÉS AZ ISTENNEL, 
Aki  azért a világ barátja akar lenni,  az ISTEN  ELLENSÉ-
GÉVÉ  LESZ"  (Jak.  4,4.)  Nem lehet  egyszerre  inni  az  ÚR 
POHARÁT ÉS AZ ÖRDÖGNEK A POHARÁT. Ha Isten Igéje 
felhív  arra,  hogy  egyértelmű  kell  legyen  a  beszédünk,  a  
magatartásunk  és  a  Sátán  éppen  ezért  a  megosztására  
igyekszik  Isten  gyermekeinek.  Ő nem  azt  mondja,  hogy  
ne  imádjuk  az  Istent,  hanem,  hogy  imádjuk  Őt  is,  ezért  
van  annyi  sok  félszívű  keresztyén.  

„MIKOR  ÍTÉLTETÜNK,  AZ  ÚRTÓL  TANÍTTATUNK,  
HOGY A VILÁGGAL  EGYÜTT EL NE  KÁRHOZTASSUNK"  
(I.  Kor.  11,32).  Ezért  akar  az  Ige  lelkünkre  beszélni.  Ez  
a  világ  nagy  veszedelmet  rejt  magában  figyelmünk  elte-
relésével  reánk  nézve,  ezért  óv  az  apostol:  „NE  SZERES-
SÉTEK  A  VILÁGOT,  ÉS  AZOKAT,  AMIK  E  VILÁGBAN  
VANNAK... ÉS A VILÁG ELMÚLIK, DE AKI AZ ISTEN AKA-
RATÁT CSELEKSZI, MEGMARAD ÖRÖKRE" (I. Jn. 2,15— 
17). Ezért fel is készíti  Isten az övéit arra, hogy a világgal 
való  különbözöségböl  konfliktusok  keletkeznek:  „NE  
CSODÁLKOZZATOK  ATYÁMFIAI,  HA  GYŰLÖL  TITEKET  
A VILÁG!"  (I. Jn. 3,13). A Farizeusok semmit sem éreztek 
ebből  a gyűlöletből,  amit Krisztus meg is mondott  nekik,  
„TI  E VILÁGBÓL  VALÓK VAGYTOK".  „Titeket  nem  gyű-
lölhet  a világ, de  engem  gyűlöl,  mert  bizonyságot  teszek  
felőle,  hogy  az  Ö cselekedetei  gonoszak"  (Jn.  7,7.  8,23).  
Ez  a  bizonyságtétel  juttatta  Krisztust  a  keresztre,  de  a  
követőinek is kijut a bizonyságtételért a világ gyűlöletéből: 
„HA GYŰLÖL TITEKET A VILÁG, TUDJÁTOK MEG, HOGY 
ENGEM ELŐBB GYŰLÖLT" (Jn.  15,18). Krisztus arra utal 
ezzel,  hogy velünk  nem  történhet  olyan,  ami  előbb  Vele  
meg  ne  történhetett  volna,  s  ebben  a helyzetben  is  örö-
münkre  lehet az  Ő ÍGÉRETE:  „VELETEK VAGYOK  MIN-
DEN NAPON A VILÁG VÉGEZETÉIG!" „Nem vagyunk ma-
gunkra hagyott partizánok.  Pásztorunk  a Jézus... Az  ÚR 



VELÜNK EGYÜTT MUNKÁLKODIK'tMk.  16,20.). Ezért hát 
a  keresztet  örököltük,  de úgy  örököltük,  hogy  azt  követi  
a  feltámadás.  Luther  azt mondja, hogy  a kereszttel  és a 
feltámadással  együtt  örököltük  a mi  koszorúnkat.  

Azt  tapasztaljuk, hogy a gaz magától  nő és megfojtja a 
tiszta  növényt,  így fojtja el  a „VILÁG GONDJA AZ  ISTEN  
IGÉJÉT"  (Mt.  13,22),  ha szem elől  tévesztjük, hogy  „MIT  
HASZNÁL  AZ  EMBERNEK,  HA  AZ  EGÉSZ  VILÁGOT  
MEGNYERI  IS,  DE  LELKÉBEN  KÁRT VALL"  (Mt.  I.  26).  
A világ hatalmas vonzását,  csak  a keresztre  feszített  ha-
talmasabb vonzásával  tudjuk „legyőzni"! „ERŐNK MAGÁ-
BAN  MIT SEM  ÉR,  MI  CSAK  HAMAR  ELESNÉNK!"  kiál-
totta  Luther.  Erőtlenségünk  ha  párosul  a  Krisztusba  
vetett hitünk erejével, csak akkor tudunk mindvégig meg-
állni  és  megmaradni!  

A  Sátán,  mint  a nagy  méregkeverő  —  sötét  útitárs  —  
ott  áll  a világ  minden  portékáját kínálva,  a hívőket  csa-
logatva,  manőverezik,  kísért,  becsap  és  bajban  hagy.  A  
SÁTÁN TANÁCSÁRA  CSAPTÁK  BE ISTEN NÉPÉT ANNÁ-
NIÁS ÉS S AFI RA, AKIK FÖLDJÜKET ELADTÁK, S ANNAK 
ÁRÁT  NEM  ADTÁK  ÁT  PÉTERNEK,  amiért  mindketten  
életükkel  fizettek.  (Csel.  5,1...)  „MIÉRT  FOGLALTA EL A 
SÁTÁN A TI  SZÍVETEKET?"  

Ama régi kígyó kínálta  tanácsra buktak el: ÁDÁM, ÉLI,  
ÁRON  ÉS  SÁMUEL  FIAI.  A  SÁTÁN  CÉLJA  MINDIG  .AZ  
ELBUKTATÁS,  AZ  ELPUSZTÍTÁS,  AZ  ELVESZTÉS,  a  le-
térés  az  Isten  útjáról, ezzel  a céllal  kísértette  meg Jóból, 
s kért rá fekélyeket! A VILÁG KÍVÁNSÁGA ÉS KAPZSISÁ-
GA VITTE  EL  GÉHÁZIT  Elizeustól.  E világ  csábítása  és  
sóvárgása  fordította  vissza  Lót  feleségének  a  tekintetét,  
aki  együtt  indult  el  Sodomából  férjével, de lemaradt,  el-
veszítette  a felkínált lehetőséget,  a kegyelem  megragadá-
sát,  s  elvesztette  a koszorút. 



így  hagyta  el  „DÉMÁS  PÁL APOSTOLT A  JELENVALÓ  
GONOSZ  VILÁGÉRT'  (II.  Tim.  4,10),  többre  becsülve  a  
láthatót,  a mulandót,  az  elveszőt  a megmaradónál!  Ettől  
félti  Pál  azokat,  akikben  már  egyszer  kiábrázolódott  a  
Krisztus,  hogy vajon képes lesz-e  még egyszer fájdalom-
mal szülni őket: „FÉLTELEK TITEKET,  HOGY HIABA FÁ-
RADOZTAM  KÖRÜLÖTTETEK"  (Gal.  4,11).  Kicsoda  igé-
zett  meg  titeket:  „AMIT  LÉLEKBEN  KEZDTETEK  EL,  
TESTBEN  FEJEZNÉTEK  BE?"  „EZ A  HITETÉS  NEM AT-
TÓL VAN, AKI TITEKET  ELHÍV!"  (Gal.  5,8).  

Istentől  a  Sátán  mindig  büntetést  kér  a  hívőkre,  s  ez  
megengedtetik,  hogy javallatára  a hívők börtönbe  kerül-
jenek: „LESZ  10 NAPIG TARTÓ NYOMORÚSÁGOTOK",  de  
a hűségben való megmaradásért  a fizettség  azuÉLETNEK  
KORONÁJA!"  (Jel.  2,10). Az  Úr megengedő  akarata  pon-
tosan kiméri a teherbíróképességét  az övéinek, s nem en-
gedi  meg  „FELJEBB  KÍSÉRTENI  ŐKET,  MINT  AZT  EL-
HORDOZHATNÁNK!" 

A  Sátán  keverte  méregből  Isten  a  legtöbb  esetben  or-
vosságot csinál! A Sátán mint megvert ellenség, tehetetlen 
dühe  miatt  tör  és  pusztít  el  minden  értéket  és  értékest.  
De  ezt  csak  az  engedetlenség  fiaiban  tudja végbe  vinni,  
akiknek  ő  a  világ  fejedelme  (Ef.  2,2.  Jn.  14,30).  Isten  
megengedi  a Sátánnak,  hogy hatalma és befolyása elérje 
a tetőpontot,  amikor mindenki előtt egyértelmű lesz a go-
noszságának  a megítélése,  s akkor  kell  a  betolakodónak 
kivonulnia a világból, de addig sokaknak úgy tűnik, mint-
ha  ő  uralkodna  és  Isten volna  a  trónfosztott.  A  tömeges  
elfordulás Istentől,  az utolsó  idők jele,  s már  sokan nem 
tudják megkülönböztetni  az igazságot a hazugságtól, jobb 
kezüket a bal kezüktől. Csak a kisebbség marad hűséges. 
A világ elmerül az adás-vevésben —Ungváron is láthattuk 
hogy mihez vezet  ez,  sok esetben még áldozatokat  és se-
besülteket  is  követel  —  s  mivel  csak  az  adhat  és  vehet,  



akin  a  fenevad  bélyege  lesz  (Jel.  13,17.),  a  hívőket  —  
bűneik  ostorozóját —  kiközösítik  a világból.  Milliók  cso-
dálják  az Antikrisztust,  aki  a Krisztus helyett  akar  ural-
kodni  és  úgy  tünteti  fel  magát  mint  Istent.  Ezért  hódít  
egyre nagyobb teret a törvénytelenség, s lesz egyre kisebb 
fékező  hatása  az  Igének  a  rosszra.  A  világpolitika  a  dé-
moni  erőket  szolgálja,  az  államhatalmak  diktatúrákban  
végződnek.  A  politikában  az  abszolutizmus  hódít  teret.  
Ebben a miliőben  kell a Gyülekezetnek  megállni  és elvá-
lasztani  tudni  egymástól  a Szentlélek  munkáját és  a VI-
LÁG LELKÉNEK  MUNKÁJÁT!  

A  Sátán mindenki  számára  felállította  a csapdát,  de a 
csapda  kikerülhető,  ha  azzal  kerüljük  ki  és  azzal  me-
gyünk, Aki  képes erre,  hogy azt kikerüljük: a mi  Urunk-
kal, JÉZUS  KRISZTUSSAL.  



13. Az életünk egén átvonuló fellegekről  

„ Csakhogy  a Krisztus  evangéliumá-
hoz  méltóan  viseljétek  magatokat,  
hogy  akár  odamenvén  és  látván ti-
teket,  akár  távol  lévén,  azt  halljam  
dolgaitok Jelöl  hogy megállottok egy 
lélekben,  egy  érzéssel  viaskodván  
az  evangélium  hitéért:  és  meg  nem  
félemlítvén  senvniben  az  ellenségek 
előtt:  ami azoknak  a veszedelem je-
le, nektek pedig az üdvösségé,  és ez 
az Istentől  van: Mert  néktek adatott  
az  a  kegyelem  a  Krisztusért,  nem  
csak  hogy  higgyetek  Őbenne,  ha-
nem hogy szenvedjetek  is  őérette."  

(Fii.  1,27—29).  

Pál  apostol  egy  csodálatos  életutat  mutat  be  az  evan-
géliumokon  keresztül,  amikor majd látni  fogjuk, hogy itt  
nemcsak másoknak ajánlja azt, hogy a szenvedés egy né-
künk  adatott  kegyelem,  hanem  Ö maga  is  kész  volt  ezt  
a  szenvedést  vállalni  mindig  Uráért. Az  az  ember  aki fél  
a  szenvedéstől,  nem  tartozhat  Ahhoz,  Aki  szenvedett  a  
kereszten  érettünk,  nem  tartozhat  a  szenvedőhöz,  nem  
lépett  a szenvedő  nyomdokába.  

Az életünk egén átvonuló fellegek olyanok,  amelyekben  
benne van  a  szenvedés,  gond,  fájdalom, betegség,  vesz-
teség. A  felhők  tárolóedények,  melyek  áldást  hordoznak.  
A  felhőink tanítanak meg hitben járni  akkor  is,  ha sötét-
ség borul  reánk. A  Felhők Isten gondviselésének  nekünk  
küldött üzenetei, jelzések  az Ő jelenlétéről. Amíg  minden  
más szerte foszlik, hogy csak Istenre hagyatkozzunk,  ad-
dig felhő és homály vesz  körül  minket.  

A legsötétebb helyzeteinkben  is nézhetünk a fellegeink-
re úgy, mint amelyek áldást hordoznak számunkra. Ami-
kor  a megdicsőülés  hegyén  (Luk.  9,28.) látták  a  tanítvá-



nyok az Urat Illéssel és Mózessel bemenni a felhőbe, meg-
ijedtek és rémületükben arcra estek, de amikor felemelték 
tekintetüket,  nem láttak  mást,  csak  egyedül Jézust  (Mt.  
17,8.).  Ha  a fellegeinkben nem látjuk Jézust,  akkor  két-
ségbeejtő  lesz  a sötétség. 

A próbatétel rosta, amely elválasztja a búzát a konkoly-
tól!  A  nyomorúság  idején  nappal  is  sötétnek  látjuk  az  
eget.  Ezekre  a konkrét  helyzetekre  időzítve  adta  Isten  az  
ÍGÉRETÉT: 

„HÍVJ SEGÍTSÉGÜL ENGEM A NYOMORÚSÁG IDEJÉN,  
ÉN MEGSZABADÍTLAK,  ÉS TE  DICSŐÍTESZ  ENGEM!"  

(Zsolt.  50,15.).  
Valójában  látnunk  kellene,  hogy  állandóan  segítségül  

kellene  Őt  hívnunk,  ez  a  figyelmeztetés jelzi,  hogy  nem  
tesszük  ezt minden helyzetünkben.  Isten  ennek  ellenére  
—  Ki nagyon jól  ismeri  hűtlenségünket — azt a kiváltsá-
got kínálja, hogy  ŐT HÍVJUK SEGÍTSÉGÜL.  Ha  ezt  tud-
juk,  megszűnünk  segítségért  emberekhez  szaladgálni,  
protekciót,  összeköttetést,  kapcsolatot keresni, mert tud-
juk,  hogy  amit  mi  el nem intézhetünk,  azt  Isten  elintéz-
heti. Az  Úr mindenkit mozgósít a mi érdekünkben,  ha mi 
Őbenne  bízunk!  

„AZ  ÚR  ELÉ  HA TÁROD A  SZÍV ALÁZATÁT,  ŐT  NEM  
HIÁBA  VÁROD,  BETÉR  HOZZÁD,  s  megáld".  Habozás  
nélkül siethetünk az Úrhoz bármely szükségünkben.  Bát-
ran  kérhetjük:  „HALLGASS  MEG  MINKET  NAGY  ÚR  IS-
TEN,  E  MOSTANI  NAGY  SZÜKSÉGÜNKBEN,  KRISZTUS  
JÉZUSÉRT,  MI  URUNKÉRT  ÉS  MEGVÁLTÓNKÉRT!"  

Ö maga akarja rajtunk, bennünk és körülöttünk a sza-
badulásunkat  elvégezni,  akármilyen  nagy  is  legyen  ez  a  
nyomorúság,  a  sötétség  fellege,  a  benne  való  hitünket  
szabadulásunkkal  jutalmazza.  Ó előre  ígérte  a  szabadí-
tást,  boldog,  aki  előre  dicséri  és  dicsőíti  Urát  azzal  a bi-
zalommal,  hogy  Nála  minden  lehetséges,  nincsenek  fel-



tételei az Őhozzá fordulásnak. Egy néni így szokott imád-
kozni:  „KÖSZÖNÖM  URAM,  HOGY  MEGHALLGATTÁL!"  
Úgy tekintette előadott mondanivalóját, hogy fel sem me-
rült  a kétség  benne,  hogy  az  ne  találna  meghallgatásra  
Isten  előtt!  

A bűn okozta  szakadás miatt:  „AZ ASSZONYTÓL  SZÜ-
LETETT EMBER RÖVID ÉLETŰ, TELE  NYUGTALANSÁG-
GAL"  (Jób.  14,1). Az ember engedetlenségének  következ-
ménye,  „HOGY MINDENNAP FÁJDALOM ES BOSSZÚSÁG 
GYÖTRI",  és még éjjel sincs nyugta szívének  (Préd. 2,23). 
Ugyanis atyámfiai, aki a szenvedéseket elhordozza  és iga-
zán vállalja, az ezzel bizonyítja, hogy Krisztushoz tartozik, 
mert képmutatásból senki sem vállalja a szenvedést, mert 
ebben  dől  el,  hogy  valaki  az  Úré  vagy  nem  az  Övé.  A  
szenvedés  hozza  nyilvánosságra,  hogy  Krisztuséi  va-
gyunk. Azonban  nem mindegy,  hogy  Krisztusért  szenve-
dünk-e vagy  a magunk balgasága  miatt?  

A  bűn  miatt  szenved  az  egész  teremtett  világ  minden  
teremtménye. 

„AZ EGÉSZ TEREMTETT VILÁG SÓHAJTOZIK  ÉS VA-
JÚDIK!"  (Róm.  8,22.).  ,AZ  ÚR  SZAVA  MEGRIASZTJA  A  
SZARVASOKAT'. A teremtett mindenség szép harmóniája 
diszharmóniává változott. A bűn megtépázott és szétzilált 
mindent.  AZ  EMBER  KÍNOZZA  AZ  ÁLLATOKAT,  KIRA-
BOLJA A TERMÉSZETET,  még az irgalma is kegyetlen a 
bűnös  embernek  (Préd.  12,10).  Láthatjuk  ezt  a  feleba-
ráthoz való viszonyulásban: népek népek ellen támadnak, 
országok  országok  ellen,  mintha az ókorban élnénk nap-
jaink  Európában.  

A  szenvedés  mégsem  tekinthető  kizárólag  a bűn  bün-
tetésének.  Isten  a  szenvedésből  is  a  Kegyelem  gyógyító  
olaját tudja kisajtolni. 

„Megolvasztottalak,  mint  az  ezüstöt,  megpróbáltalak  a  
nyomorúság  kohójában"  (Ézs.  48,10.).  Az  Isten  megen-



gedte  szenvedésben  szeretet van.  „MEG  NE VESD  FIAM  
AZ ÚR INTÉSÉT,  DORGÁLÁSÁT MEG NE UTÁLD"  (Préd.  
3,11),  mert  akit  szeret  az  Úr,  megdorgálja,  de  mint  apa  
a Fiát,  akit kedvel.  „Megpróbáltál  minket Istenünk,  meg-
tisztítottál,  mint az ezüstöt!"  (Zsolt. 66,  10.). Az  Istennek  
célja van, próbára  tesz, megtisztít a szenvedés  által:  „MI-
ELŐTT NYOMORÚSÁG  ÉRT, TÉVELYEGTEM,  DE MOST 
MEGTARTOM  BESZÉDEDET, jó  nékem,  hogy  Nyomorú-
ság ért, hogy megtanuljam rendelkezéseidet"  (Zsolt.  119,  
67—71). A megaláztatást és szomorúságot felváltja a nyo-
mában járó  öröm. A  menny  polgárai  vagyunk,  de  sokan  
az  életből  is  ki  akarják  hasítani  a  részüket,  a  kettőt  
együtt. Ez a kettősség viszi el az embereknek a többségét, 
ezt  a veszélyt  ellensúlyozza  Isten  rendszabályaival,  amit  
megenged  életünkben  a  fellegekkel!  (Zsolt.  17,14.  Fii.  
3,20.).  Ezek a mi  töviseink,  amely ellen tiltakozunk  mint  
Pál  tette,  de  Istennek  csak  egy  gyógyszere  van:  „ELÉG  
NÉKED AZ  ÉN KEGYELMEM"  (II.  Kor.  12,9)  

Senki sem szenvedett annyit, mint az Isten Fia: „Mind-
nyájan, akik erre jártok,  nézzetek  ide, és lássátok: Van-e 
oly fájdalom, mint az én fájdalmam? Melyet nekem okoz-
tatok,  amellyel  megszomorított  az  Úr  izzó  haragja  nap-
ján!"  (Jer. Sir.  1,12). Őt sújtotta az egész emberi  nemzet-
ségnek járó  büntetés,  melyről  előre  beszéltek  a próféták 
(I.  Pét.  1,11.).  

Péter  ezt  mondta  az  első  pünkösdkor:  „MEGÖLTÉTEK  
A  SZENTET  ÉS  IGAZAT,  DE  AMIT  AZ  ISTEN  ELŐRE  
MEGMONDOTT  MINDEN  PRÓFÉTÁJA  ÁLTAL,  HOGY  A  
KRISZTUS  SZENVEDNI  FOG,  AZT  TELJESÍTETTE  ÍGY  
BE" (Csel. 3,18.  17,3. 26,23). Akit Péter meg akart kímélni 
a  kereszttől  —  az  Urat  —  azt  kellett  elhordoznia  (Mt.  
16,21.  I.  Pét.  2,24.  Zsid.  2,10.  5,8.).  „AZ VOLT  MÉLTÓ  
ISTENHEZ, HOGY ÖT, Aki számtalan fiát vezeti  dicsőség-
re,  fejedelmét szenvedések  által  tegye  tökéletessé,  miért  



is bűneinket maga vitte fel testében a Fára. Amiket  szen-
vedett Urunk, azokból megtanulta az engedelmességet.  A  
SZENVEDŐ  KRISZTUS  SZENVEDÉSE  SZERETETENEK  
JELE  IRÁNTUNK  ÉS  ÉRETTÜNK.  

Pál  a  fellegeket,  melyekben  a  szenvedés  el volt  rejtve,  
Kegyelemnek  nevezi,  mert  az  Krisztusért  esett  rajta  (Fii.  
1,23).  A  Krisztusért  szenvedett  hívó  hite  a  dicsőségért  
munkálkodik,  mely  Uráé. Az érte való szenvedés,  a HOZ-
ZÁTARTOZÁSUNK KÖTŐANYAGA! (Jn.  15,19). Nem érhet 
váratlanul,  Krisztus ezt bejelentette. „HA VELE SZENVE-
DÜNK,  VELE  IS  DICSŐÜLÜNK  MEG  (II.  Kor.  1,5.).  Az  
érte  szenvedésünk  nem  hasonlítható  ahhoz  a  dicsőség-
hez,  mely  nékünk  megjelenik! Ezért  lehetünk  a háború-
ságban  tűrők,  a  könyörgésben  állhatatosak,  és  megbé-
kéltek  a  fellegek  alatt  (Rm.  12,12.).  Jézus  megmondta  
Pálnak,  hogy  Ö megmutatja,  mennyit  kell  Pálnak  szen-
vedni  az Ő nevéért,  ezért  tölti be a híját a Krisztus  szen-
vedésének  Pál. Amit  Krisztusnak  el  kellett  tűrnie,  az jut 
szolgáinak  is  osztályrészül  az  Igehirdetésükért  (Csel.  
9.16.  Kol.  1,24.).  

Jézus  bélyege  a  Krisztus  szolgáján  a  szenvedés  (Gal.  
6.17.  II.  Kor.  11,26...  II. Tim.  1,8).  

Isten munkáját és munkásait  nem hagyja békén a Sá-
tán. Ahol  a Szentlélek  működik,  a Sátán  is harcba  indul  
(I.  Pét.  2,21).  A  Testvérek  vádolója,  mint  betörő  hatol  a  
szívünkbe  (Jel.  12,10.  II.  Kor.  2,11.  Zsolt.  56,3.  9,10.  
92,8).  Krisztus követőire  egyre nagyobb szenvedés vár, a 
gonoszság  megsokasodik,  a  szeretet  meghidegül  (Mt.  
24,12.).  De  a Jóbok  és  Dánielek  szívében  megsemmisít-
hetetlenek  Isten  munkái  (Dán.  12,1.  Sof.  1,14...).  

Sokan  keresik  majd  a  halált  és  káromolják  a  szenve-
dések miatt Istent.  (Jel. 9,6. Jer,  16,9.) Hányan hibáztat-
ják  ma  is  Istent  mindazért,  amiért  életük  nem  úgy  ala-
kult,  hogy  Isten  kimentené  őket  a  fellegekből,  hanem  



benne hagyja a szenvedésben.  Miért  teszik  ezt  a  károm-
kodást?  Mert  az  ő  szenvedéseikben  nincs  benne  Isten.  
De Te, aki most velem együtt hiszed, hogy Isten gyermeke 
szeretnél  és  akarsz  is  lenni:  LÉGY  HŰ,  MINT  ELEINK a  
fellegek alatt és a fellegek között is. (Jel. 2,10. Rm.  16,20.  
Jel,  21,4,5.)  



14. A  halálról  
(I.  Thesz.  4:  14—18.)  

Érdekes, hogy milyen keveset tud vagy szeret az ember 
erről beszélni. Csak legfeljebb a tragédiák, a háborúk kö-
vetkeztében  bekövetkezett  halál  bejelentését,  számszerű  
rideg  tényét  közlik,  mely  felett  aztán  hamar  napirendre  
térünk, mert az élet megy tovább, s a halottak nem akar-
ják  bilincsbe verni  az élőket,  s ez  így van  rendjén.  

A koporsók  összehoznak bennünket.  Hány nagy ember 
koporsójánál szinte az egész világ képviselői  ott állnak és 
tiszteletük jeleként  megjelennek.  De  a  koporsó  el  is  vá-
laszt bennünket azoktól, akiket szerettünk. Mondjuk meg 
őszintén,  hogy  mi,  akik  így  megígérjük,  hogy  soha  nem  
felejtünk, vajon  igazat  mondunk?  Hát  száz  év  múlva  ki  
él  közülünk?  Senki.  Ki  fog ránk emlékezni? Amíg  élünk,  
addig rendben van,  de ha elmentünk,  egy-két  generáció,  
a  gyermekeink,  az  unokáink,  esetleg  dédunokáink  és  
nincs  tovább.  

De az már nincs egyáltalán rendjén, hogy az emberiség 
nagy tömegei csak a koporsóhoz kényszerülve döbbennek 
rá,  hogy  egyszer  mindenkinél  bekövetkezik  ez  az  emberi  
vég,  s ami porból vétetett,  porrá  lesz. A  halálra  a legtöbb 
ember semmi gondot nem fordít.  Ne beszéljünk róla,  há-
rítják el  még a gondolatát  is,  azt hagyjuk utoljára.  Pedig  
a  halálra  éppen  úgy  készülni  kell,  mint  az  életre,  ezért  
ne  sajnáljuk gyermekeinket,  unokáinkat  odavinni  a  ko-
porsó mellé, amikor temetjük azt, akit ő nagyon szeretett, 
ne  akarjuk megkímélni  az  élet valóságától  azokat,  akiké  
a jövő,  aki  ezt elmulasztja, s dolgavégezetlenül  megy  el a 
földről,  az nem becsüli  meg a földi  élet  nyújtotta  kegyel-
met,  melyet  azért kaptunk,  hogy  ez alatt  az idő alatt fel-
készüljünk életünknek arra az örökkévaló folyamatára és 



részére,  mely  nem hasonlítható  ahhoz  az  időtartamhoz,  
amelyet  ez a  70 vagy  80 esztendő jelent. 

Szépek,  fiatalok,  egészségesek  voltunk,  s egyszer  csak  
azt vesszük  észre,  hogy gyermekeink,  unokáink  vannak,  
kezdünk  elfáradni,  fülünk  mintha  rosszabb  lenne  mint  
volt,  már  a  szemünk  sem  lát  tisztán,  a  hajunk  „őszbe  
csavarodott",  miközben  teljesítőképességünk  egyre  rok-
kantabb  lesz,  ott  állunk  a  társadalomtól  is  kifosztottan  
és megalázóttan,  mint a kicsépelt maghéj. Már a környe-
zetünkben  a szeretteink  is mintha  furcsábban  néznének  
ránk,  mint mikor  még  mindent  nekik  adtunk.  S  egyszer  
csak  önmagunkban  is  összeroskadva,  megtépázottan,  
üresnek s értelmetlennek látjuk az egészen eddig megtett 
utat.  Vajon  nem  volna  igazam,  vagy  nem  így  van?  És  
aztán  a legtöbben  reménytelenül  és mindenben,  és min-
denkiben  csalódva  tekintenek  a már  közelgő,  kikerülhe-
tetlen halál  elé  és felé. A halálba való „belenyugvás"  az a 
ringatózó  nyugvó párna,  mely beleszenderíti  aztán  a leg-
több  embert  a  halál  ölébe.  Egy  zuhanás,  és  kész,  vége  
mindennek. A testi halál pont a földi élet végén — mond-
ják  a legtöbben — és nincs  tovább.  

Eddig teijed azoknak az embereknek a lehetősége,  akik 
nem látnak  túl  a halálon,  soha nem is érdekelte  őket az, 
hogy van  folytatása  a földi  életnek.  Nagyon  meg  lesznek  
döbbenve  ezek  az  emberek  azon,  hogy  nekik  is  lesz  fel-
támadásuk,  s  elszámolásra  oda  kell  állniok,  amire  elfe-
lejtettek felkészülni.  Pedig számtalanszor  hallottak  erről,  
elhessegették maguktól a gondolatot, hogy odafigyeljenek 
a  vészjelzésekre,  a  sürgető  felhívásra:  „TÁMADJ  FEL  A  
HALÁLBÓL,  ÉS FELRAGYOG  NÉKED A  KRISZTUS!"  (Ef.  
5,14.). 

Itt,  Kárpátalján,  mennyien  hivatkoznak  arra,  hogy  az  
elmúlt  évtizedekben  nem járhattak  templomba,  mert  a  
kenyerük forgott veszélyben.  No és most? Amikor járhat-



nának, nem hallgatják  az  Igét,  és itt van  az  ember  bűn-
pártolása,  hogy amikor  mentegeti  magát másokra  hivat-
kozik, s amikor maga dönthet sorsa felől, akkor nem talál 
kibúvót,  és  az  Isten  ezért számon  kéri  tőle.  

Senki  sem  születik  az  örökélettel,  de  a  földi  élet  alatt  
kell  és lehet  átalmenni  a halálból  az életbe. Vagyis  min-
den ember a testi életével együtt halálban van mindaddig, 
míg nem találkozik az Élettel, AZZAL, AKIT ÁT TUD VINNI 
A  HALÁLBÓL AZ  ÉLETBE.  Krisztus  az, Aki  erre  egyedül  
képes,  mert  Ö „AZ  ÚT, AZ  IGAZSÁG,  ÉS AZ  ÉLET!"  (Jn.  
14,6.).  Aki  mindnyájunkért  megízlelte  a  halált,  hogy  se-
gíteni  tudjon azokon,  akik  a halálban vannak!  Ha  elma-
rad az Élet Urával való  találkozás a földön, azért egyedül 
mindenki maga felelős. Krisztus elmondta, hogy akik Vele 
mennek  a halálba,  azoknak  a  halál  semmit  sem  árthat:  
„ÉN  VAGYOK  A  FELTÁMADÁS  ÉS AZ  ÉLET,  AKI  HISZ  
ÉNBENNEM,  HA MEGHAL  IS  ÉL AZ!"  (Ján.  11,25).  

És  van,  aki  hisz,  van,  aki  nem  hisz.  „AKI  HISZEN  
ŐBENNE  EL  NEM  KÁRHOZIK,  AKI  PEDIG  NEM  HISZ,  
IMMÁR ELKÁRHOZOTT,  MIVELHOGY NEM HITT AZ  IS-
TEN  EGYSZÜLÖTT  FIÁNAK  NEVÉBEN"  (Ján.  3,18.)  Ér-
dekes,  hogy  az  Ige  az  elkárhozásról  múlt  időben  beszél.  
Ezért  amíg  lehetőségünk  van,  addig  kapjunk  észbe  és  
téijünk  magunkhoz,  hogy  a  kárhozatban  vagyunk,  és  
nem akarunk  oda  menni.  

Krisztus hívásának érvényessége ma is áll:  „JÖJJETEK 
ÉNHOZZÁM  MINDNYÁJAN..."  (Mát.  11,28).  Még  mindig  
nincs  késő,  s  mivel  nem  tudja  senki,  hogy  mikor  van  a  
késő,  ezért  a  ma,  a jelen  a  mienk,  nem vagyunk  a  hol-
napnak  urai:  „AKI  AKARJA,  JÖJJÖN,  ÉS  VEGYE  AZ  
ÉLETNEK VIZÉT  INGYEN!"  (JEL.  22,17). Az  Életért  nem 
adhatunk  semmit,  csak  elfogadhatjuk.  Mennyien  meg-
vennék,  tennének érte valamit,  ha  tehetnék,  de csak  ön-
kéntesek kaphatják és csak ingyen, amikor ráeszmélünk, 



hogy a Forrás nélkül  nem lehet Életünk! Akkor  kezdünk  
érdeklődni  az örökélet felől.  

És egyszer csak a feltámadt emberből  ömleni kezdenek 
az  Élő Víznek  folyamai, s csodálkoznak  a  környezetünk-
ben lévő halottak,  hogy miről  is beszélünk mi.  Mert egy-
szer csak különbséget teszünk feltámadt életünk és a volt 
halott  állapotunk  között,  és  bizonyságot  teszünk  arról,  
aki  az  életet  hozta  le  nekünk  a mennyből.  „AKIÉ A  FIÚ,  
AZÉ AZ  ÉLET,  ÉS AKIBEN  NINCS  MEG A  FIÚ, AZ  ÉLET  
SINCS MEG ABBAN"  (I. Jn.  5,12).  Krisztus nélkül  élette-
len  az ember,  „ÉLŐ HALOTT!" Testestül  lelkestül  a halál 
eljegyzettje! Ezért hívjuk fel a figyelmét ennek a világnak, 
hogy mindenestől  a kárhozatban van  testestül-lelkestül.  

Ha  az  Élet  lakozást  vett  bennünk,  már  nem  félünk  a  
haláltól,  már  másként  nézünk  a  halálra,  már  tudjuk,  
hogy  a  halál  nem  árthat  semmit  sem  és  mint  utolsó  el-
lenség, akadály, bomlik le életünk falaként az útból, ami-
kor  már  nem választhat  el  ő sem  attól,  ahová  megyünk  
és  Aki  szeret  minket.  Mit  árthat  azoknak  a  halál,  akik  
,ÁTALMENTEK A  HALÁLBÓL AZ  ÉLETBE!"  (Jn.  5,24.) A 
hívők legnagyobb  titka, hogy tudnak valamit,  és erről bi-
zonyossággal  bírnak,  amit  a  hitetlen  ember  soha  meg  
nem tapasztalhat  és nem mondhat el: „NÉKEM AZ  ÉLET  
KRISZTUS, A  MEGHALÁS NYERESÉG!"  (Fii.  1,21.)  Őtőle  
már nem választhat el: „SEM ÉLET, SEM HALÁL...  (Róm.  
8,38.)  semmi  el nem SZAKASZTHAT  ISTEN  SZERELMÉ-
TŐL,  MELYET  FIÁBAN  MEGBIZONYÍTOTT!"  Az  örök  ha-
láltól  megváltott  emberek  tudják csak  elénekelni:  „AKAR  
ÉBREN  VAGYUNK,  AKÁR  ALUSZUNK,  AZ  ÚRÉI  VA-
GYUNK!" (I. Tesz. 5,10.) Ennek a kapcsolatnak a köteléke 
szétszakíthatatlan.  Ezért  van  az,  hogy  a személyes  kap-
csolat  Isten  és  az  egyén  között  nélkülözhetetlen  feltétele  
az „ÉLETNEK".  Ez az, amit senki  el nem vehet tőlünk,  és  
akkor tudjuk: „HA ÉLÜNK, AZ ÚRNAK ÉLÜNK, HA MEG-



HALUNK,  AZ  ÚRNAK  HALUNK  MEG,  EZÉRT,  AKÁR  
ÉLÜNK, AKÁR HALUNK, AZ ÚRÉI VAGYUNK!" (Róm. 14,8.).  

Sokszor  elgondolkodom  a  temetéseken,  ahol  gyönyörű  
szép  virágokat  látunk,  amelyet  hajnalban  vagy  reggel,  
vagy  egy  néhány  órával  azelőtt  lemetszenek  a  tőről  és  
tulajdonképpen  mit  is  adhatunk  annak,  akit  legjobban  
szerettünk? A halottnak, halott virágokat, melyek egy né-
hány  óra  múlva  elhervadnak.  De,  ha  keressük  az  Élet  
Urát,  és  amíg  itt  vagyunk,  addig  keressük,  az  „ÚR JÖN 
HOZZÁNK,  HA  HAZAMEGYÜNK  AZ  ÚRHOZ,  ŐHOZZÁ  
MEGYÜNK!"  A  földi  élet  egy  olyan  vég,  amelynek  folyta-
tása  következik!  Ezért  a  hívők  arra  törekszenek,  hogy  
akár  itt vagyunk,  akár elmegyünk:  „...AKÁR ÉBREN VA-
GYUNK,  AKÁR  ALUSZUNK,  EGYÜTT  ÉLJÜNK  ŐVELE!"  
(Thesz.  11. 5,10.)  

Az  „ébresztőóra"  szól,  de sokan  elnémítják, vagy  a fal-
hoz verik, mert kellemetlen a csengetése, a hangja. Sokan 
a  KEGYELMES  KEZET  ELTOLJÁK, meg  is lehet  ütni,  de  
meg  lehet  ragadni  is.  

Van-e ilyen élő reménységed? Nekem van! Ezt hirdetem 
a koporsóknál  az  élőknek!  

,̂ AKINEK  NINCS  ÉLŐ  REMÉNYSÉGE,  ANNAK  MIND  
TESTE,  MIND  LELKE  A  HALÁL  MARTALÉKA  MARAD!"  
„ISTEN  NEM AKARJA A  BŰNÖS  EMBER  HALÁLÁT,  HA-
NEM AZT AKARJA, hogy MINDEN EMBER ÜDVÖZÜLJÖN 
ÉS AZ IGAZSÁG ISMERETÉRE ELJUSSON!" (I. Tim. 2,4.)  
„EZÉRT  SZÓL  A  KEGYELEM  EVANGÉLIUMA.  A  MEG-
SZÓLÍTÓ  ÖRÖMHÍR.  VAN  MEGOLDÁS,  NE ADD  FEL  A  
REMÉNYT..."  „ISTEN  NEM A  HOLTAKNAK,  HANEM  AZ  
ÉLŐKNEK ISTENE..." (Mát. 22, 32.) „MERT MOST TÜKÖR 
ÁLTAL  HOMÁLYOSAN  LÁTUNK,  AKKOR  PEDIG  SZÍN-
RŐL-SZÍNRE"  (I. Kor.  13,12.), akkor mindent megértünk! 

,A HALÁL FULLÁNKJA BELETÖRT KRISZTUS GOLGO-
TAI ÁLDOZATÁBA"  (I. Kor.  15,55.)  Isten SzenÜelke  által,  



már e földön törölgeti könnyeinket. Vigasztal a Szentlélek, 
és kitartásra buzdítja a feltámadt új emberiséget,  a hívők 
kicsiny  nyáját  és  seregét,  akik  bíznak  Őbenne  minden  
helyzetben.  Ők a Krisztus  Gyermekei! Akik  tudják, hogy 
könnyeinknek csak egy részét törli le itt Isten és az odaát 
viendő  könnyeinket  véglegesen  ott  törli  le  szemeinkről,  
melyek ott is emlékeztetnek minket Istennek arra a meg-
bocsátó jóságára,  mellyel  volt velünk  szemben  már földi  
életünk  során.  Ott  döbbenünk  rá,  hogy  milyen  kevésbé  
becsültük  meg  értünk  adott  szerető  Fiát.  A  halál  mint  
egy utolsó válaszfal eltűnik, és megyünk ahhoz, „AKI VÁR 
BENNÜNKET,  s AKI  HELYET  KÉSZÍTETT  MAGÁNÁL AZ 
ŐT SZERETŐKNEK:  (Jn.  14,3.) AKIK  KÖNNYHULLATÁS-
SALVETNEK, VIGADOZÁSSAL ARATNAK MAJD: AKI VE-
TŐMAGJÁT  SÍRVA EMELVE MEGY TOVA,  VIGADOZÁS-
SAL JÖ ELŐ, KÉVÉIT EMELVE!" (126. Zsoltár 5. 6.), mert 
itt  bizonytalan  a  találkozásunk  egymással,  de  ha  Krisz-
tust  szeretjük —  most  akárhogy  is  hallgatsz  minket  —  
találkozni  fogunk!  „OTT".  

Szeretném,  ha  ott  találkozhatnánk  mindnyájatokkal!  



15. A békesség felől 

„Nincs  békesség,  így szól  az Úr, 
az  Istenteleneknek!"  

(Ézs.  48,22.)  

Azt mondtam, hogy békességről beszéljünk, és Ézsaiás 
azt mondja: „NINCS BÉKESSÉG AZ ISTENTELENEKNEK" 

Sokan  köszönnek  így  a  Világon:  ÁLDÁS-BÉKESSÉG,  
de valójában  ez egy kívánalom kifejezése csupán.  Izráel-
ben így köszönnek az emberek egymásnak:  SALOM—BÉ-
KESSÉG.  De, hogy ott is milyen törékeny  ez a  Békesség,  
azt  a  háztetőkön  vigyázó  fegyveresek  igazolják,  s  a  gya-
nútlan turista nem biztos, hogy olyan békességet hoz ha-
za,  mint  amilyet  szándékában  magával  vitt.  

Több  tízezer békeszerződést  regisztráltak  a  történelem  
folyamán,  valamennyit  megsértették.  Ilyen  az  ember,  
adott  szavát  írásba  adva  is  megszegi.  Óriási  áthidalha-
tatlan hasadék tátong a vágy szándéka  és a valóság  cse-
lekedetei  között.  

Ha lehetséges volna  is a külső Békesség  megteremtése  
a külső körülményekkel  a jólét  által —  de ezt sem tudja 
biztosítani  semmilyen  társadalom —, boldogtalan  és elé-
gedetlen  emberekkel  találnánk  magunkat  szembe,  ezt  
igazolják  az úgynevezett jóléti  társadalmak.  

A  külső békesség  belső békesség  következménye  lehet  
csak.  Nem  lehet  külső  békességük  az  embereknek,  ha  
lelkükben  harc folyik.  

Kairóban  láttam  egy  hatalmas  kerítésekkel  körülvett  
palotát  szállóm  tizedik  emeletéről,  ahová  nem lehetett  a  
földszintről belátni. Belül oázis, szökőkutak, gyönyörű vi-
ráglugasok,  luxus élet,  s kívül a koldulók hada,  a baksi-
sért kiáltozó nyomorultak  és az utcán lévő szituáció mu-
tatták  meg  azt  az  egyenlőtlenséget  és  tették  világossá,  



hogy egy kis elkerített boldogság nem azonos a békesség-
gel,  amelyre  mindenki  vágyik.  

Valljuk be  őszintén,  hogy  mióta  ember  él  e földön,  so-
hasem volt  békesség!  Amit  ember  szerezhet  békességet,  
nem egyéb, mint álbékesség  és hamis békesség  (I. Thesz. 
5,3.). Az ember maga zúzta széjjel azt a békességet,  amely 
egyetemes volt a számára  Isten rendjében, amit azzal kö-
vetett  el,  hogy  elfordult  Istentől,  „ISTENTELENNÉ  LETT,  
EZÉRT  MONDJA AZ  IGE,  A  BŰNÖSÖKNEK  NINCS  BÉ-
KESSÉGÜK,  NINCS  BÉKESSÉG,  ÍGY  SZÓL AZ  ÚR,  AZ  
ISTENTELENEKNEK!"  (Ézs.  57,21.).  

Egy  elmulasztott  lehetőség  miatt  a békesség  lehetősé-
gétől és minden áldásától az ember önmaga fosztotta meg 
magát:  „VAJHA FIGYELTÉL VOLNA  PARANCSOLATAIM-
RA,  OLYAN  VOLNA  BÉKESSÉGED,  MINT  A  FOLYÓVÍZ  
ÉS IGAZSÁGOD, MINT A TENGER HABJAI" (Ézs. 48,18.). 
Egy  mélyvizű  „BÉKESSÉGET"  nem  tud  felzavarni  sem-
milyen belé  dobált  kőtömeg,  míg  a látszólagos  külső  bé-
kesség  összeroppan  a körülmények  okozta  boldogtalan-
ságban,  elégtelenségben!  

Ha  így  állunk  a békességgel,  az  ember  mit  tegyen?  Ki  
kell jöjjön az egyén a hitetlenségből! Isten egy új békesség 
frigyét ajánlja fel az embernek  (Ez. 34,25.), melyet Ö sze-
rez  és ez TARTÓS BÉKESSÉG  (Dán.  4,24).  Ez a remény-
ség  irányába  mozdíthat  el  bennünket:  „MERT  BÉKES-
SÉGRE  HÍVOTT  EL  MINKET  AZ  ISTEN"  (I.  Kor.  7,15).  
Ezért  lehetséges,  hogy  a  „jövendő  a  béke  emberéé"  (Zs.  
37,37.),  amiért  is  „BOLDOGOK  A  BÉKESSÉGRE  IGYE-
KEZŐK"  (Mt.  5,9.).  De  ez  a békesség  nem  egy  általános  
és kollektív  elérhető  álom,  hanem az  egyénben,  az egyes 
emberben  végbemenő  és megszülető,  olyan belső  békes-
ség,  mely  belülről  hat  kifelé.  S  a  megbékültek  békessé-
gének  közössége  az  a  só,  fény,  és  világosság,  amelynek  
és akiknek együttes hatása hoz és jelent  békét a BÉKÉT-



LENSÉGBEN!  AMENNYIBEN  RAJTATOK  ÁLL,  MINDEN  
EMBERREL  BÉKESSÉGBEN  LEGYETEK!  (Róm.  12,18.).  
Ez a BÉKESSÉG TEHÁT NEM AZONOS A VILÁG BÉKES-
SÉGÉVEL.  Ennek  a  Békességnek  VÉRREL  FIZETETT  
ARA VAN.  Isten ezt a frigyet drága áron — nem  aranyon,  
vagy ezüstön  szerezte — HANEM FIA ÁLTAL  „BÉKESSÉ-
GET  SZERZETT,  KERESZTJÉNEK  VÉRE  ÁLTAL"  (Kol.  
1,20). Tehát a hitetlenné lett ember számára  Isten azt az 
áthidaló megoldást találta meg, amivel, ILLETVE AKIVEL, 
AKI ÁLTAL helyre tudta állítani azt a megromlott  kapcso-
latot,  ami  a  teremtménynek  teremtő  Istenével  szemben  
fennállt! „BÉKESSÉGÜNK VAN ISTENNEL, A  MI URUNK, 
JÉZUS  KRISZTUS ÁLTAL"  (Róm.  5,1.).  

Egy  nagy  kérdés,  hogy  ezt  a felajánlott békejobbját Is-
tenünknek elfogadjuk-e? Elfogadjuk-e ennek az örömhír-
nek — a hitetlen  ember  számára  — a meghirdetett  lehe-
tőségét.  „Isten,  aki  megbékéltetett  minket  magával,  
NEKÜNK ADTA A  BÉKÉLTETÉS  SZOLGÁLATÁT,  KRISZ-
TUSBAN MEGBÉKÉLTETTE MAGÁVAL A VILÁGOT, NEM 
TULAJDONÍTVÁN  NEKIK  AZ  Ő  BŰNEIKET,  KRISZTU-
SÉRT JÁRVÁN  KÖVETSÉGBEN,  MINTHA ISTEN  KÉRNE  
MIÁLTALUNK,  KÉRÜNK,  BÉKÜLJETEK  MEG AZ  ISTEN-
NEL!"  (I.  Kor.  5,18—21.)  

Itt  van  az  ember  döntésének  a jelentősége,  a  felelős-
ségének a hallatlan nagysága. Isten, aki Békességet adott 
és  szerzett,  (Ézs.  26,12.  45,7.)  egy utolsó  lehetőséget  ad  
és kínál  ahhoz a békességhez,  amelyet  a világ nem adhat 
és nem nyújthat, de el sem vehet, „MERT ISTENNEK BÉ-
KESSÉGE  MINDEN  ÉRTELMET  FELÜL  HALAD"  (Fii.  
4,7.). 

Ezért  szólt  Krisztus  üdvözlése  a  Feltámadás  hajnalán  
így:  „BÉKESSÉG  NÉKTEK.  Egy  megvalósított  egy  kivite-
lezett  Békességet jelentett  az  Ö  GOLGOTAI  ÁLDOZATA,  
ÉS  EGÉSZ  ÉLETMÜVE"  (Luk.  24,36.):  A  Békesség  egy  



személyben  van  és  személytől  függ:  „BÉKESSÉGETEK  
LEGYEN BENNEM"  (Jn.  14,27).  

Arra  a  minőségi  különbségre  utal  Krisztus  mennybe-
menetele  előtt  kijelentésével,  amely  a  világ  és  a  menny  
értelmezte Békesség között van: „BEKESSÉGET HAGYOK 
NÉKTEK, AZ ÉN BÉKESSÉGEMET ADOM NÉKTEK, NEM 
ÚGY ADOM  ÉN NÉKTEK, AMINT A VILÁG ADJA..."  (Jn.  
14,27). Tehát  itt  egy  nekünk  adott  és  egy  általunk  elfo-
gadott békességről van szó, amikor szívünket a Békesség 
Istene  tölti  be,  Ö  marad  velünk  (Rm.  15,13.  II.  Kor.  
13,11.),  s  úgy  lesz  velünk,  hogy  a  „HÁBORÚSÁGOT  IS  
BÉKESSÉGGEL TŰRJÜK!"  (I.  Kor.  4,12.).  

Ez  a békesség  belülről  kifelé hat  és  munkálkodik.  
ÉS  BENNÜNK  AZ  ISTEN  SZENTLELKÉNEK  GYÜ-

MÖLCSEIT TERMI:  
Tehát  a  Békesség  kegyelemből  nékünk  adott  ajándék,  

melyet búneink bocsánata alapján közöl velünk Isten Lelke. 
Д  MI BÉKESSÉGÜNKNEK VAN FEJEDELME, A  MEG-

FESZÍTETT ÉS FELTÁMADOTT JÉZUS KRISZTUS, MERT 
Ö A M I  BÉKESSÉGÜNK,  AKIN  BŰNEINK  BÜNTETÉSE  
VAN!"  Őbelőle  árad  a megerősítésünk,  tápláltatásunk  és  
megőriztetésünk  minden  helyzetünkben.  

Ez a békesség  nem függ a külső körülményektől,  ha a 
hegyek a tengerbe omlanának is, ez mindörökre  egyedül-
állóan megmaradó  és  szilárd!  

Tehát  minden  békességnek  az  alapja  Jézus  Krisztus  
„FUNDÁMENTUMA",  így a Világ békességének is, a benne 
élő emberek  minőségétől  függ a világ békessége  is. AKIK 
MEGBÉKÉLTEK  ISTENNEL,  CSAK  AZOK  BÉKÜLTEK  
MEG ÖNMAGUKKAL IS, s A MAGUNKKAL ÉS ISTENNEL 
VALÓ  MEGBÉKÉLÉSÜNK  KÖVETKEZMÉNYE,  HOGY  A  
FELEBARÁTTAL  SZEMBEN  IS  GYAKOROLJUK  A  MEG-
BÉKÉLÉS, A BÉKÉLTETÉS SZOLGÁLATÁT,  ez a különb-
ség,  ami elválasztja  a hívő ember békességét  a hitetlené-



tői. Én hiszem, hogy még vannak és lesznek akik vágynak 
erre  a békességre,  EZÉRT  KÉRLEK  ÉS KÉRÜNK,  HOGY  
ELSŐSORBAN  BÉKÜLJETEK  MEG  ISTENNEL  JÉZUS  
KRISZTUS  ÁLTAL!,  hogy  önmagatokkal  is  és  a  Feleba-
ráttal  is képesek  legyetek  erre!  



16. A  cselekedetekről  
(ML  25,41—46J  

Most a cselekedetekről,  a jőcs eleked etek összefüggései-
ről  ejtsünk  szót.  Minden  embernek  szabad  akarata  van  
arra, hogy tegye a jót vagy rosszat, mégis nagy különbség 
van a hitetlen ember és a hívő cselekedetei, jócselekedetei 
között. 

A  hitetlen  ember  is  tesz  jót,  de  annak  rugói  nem  a  
menny olajával működnek,  a viszont-elvárás  önzősége, a 
feltűnőség, a kivagyokság gőgje motiválják a hitetlen  em-
ber jótetteit.  Az  Isten  országa  szempontjából  mindezek  
nem jöhetnek  számításba  és  értéktelenek,  de  a  hitetlen  
ember  tiltakozik  is  az  ellen,  hogy  az  általa  tett jót  Isten  
munkájának minősítse bárki  is,  ő maga határolja  el ma-
gát  ezzel  az öntevékenységével  az  Élő  Istentől!  

„HA  CSAK AZOKKAL  TESZTEK  JÓT,  AKIK  VELETEK  
JÓT TESZNEK,  MICSODA JUTALMATOK VAN? AKI TŐ-
LED  KÉR,  ADJ  ANNAK,  ÉS  EL  NE  FORDULJ  ATTÓL!"  
(Lk.  31—38.  Mt.  5,42...)  Ha  ezt  tennénk,  egy  egész  más  
világ venne  körül  bennünket.  

ISTEN  Igéje  arra  figyelmeztet,  hogy  az  ember  döntése  
a jó, vagy rossz tetteit illetően saját felelősségére történik, 
s  egyszer  a  számlát  mindenkinek  ki  kell  egyenlíteni:  
„MERT NEKÜNK MINDNYÁJUNKNAK MEG KELL JELEN-
NI  KRISZTUS  ÍTÉLŐSZÉKE  ELŐTT,  HOGY  KI-KI  MEG-
JUTALMAZTASSÉK ASZERINT,  AMIT  E TESTBEN  CSE-
LEKEDETT  JÓT  VAGY  GONOSZT"  (II.  Kor.  5,10.)  Más  
szavakkal:  életünknek  kétirányú  a választási  lehetősége.  
Az  Ige  így  beszél  erről:  „ELÉD  TETTEM  A  JÓT  ÉS  A  
ROSSZAT,  DE TE VÁLASZD AZÉRT A JÓT!"  (III. Jn.  11.)  
Ez  a felszólítás  örökérvényű,  ami  az  Istenbe vetett  hitre  
építkezik,  ezért is a sorrend ez: „HIT NÉLKÜL  LEHETET-
LEN ISTENNEK TETSZENI" (Zs.  11,6.), ez a „FUNDÁMEN-



TUM".  Istennek  tetsző  és  elfogadott jócselekedeteket  te-
remni csak a hitre építkezve lehet. „A HIT AZONBAN,  HA  
NINCSENEK CSELEKEDETEI,  MEGHALT ÖNMAGÁBAN"  
(Jk.  2,17.),  tehát  itt  egy  élő  hitről  beszélünk,  amely  élő  
hit  gyökerei  Krisztusba  mint  Fundámentumba  oltattak.  
Ezért  sok  embernek  van  ugyan  hite,  de  halott  hit,  mert  
nincsenek  következményei,  ha  megszűnik  az  élettevé-
kenység, akkor nincs termés. Önmagát csapja be, aki azt 
hiszi  magáról,  hogy  hisz  és  cselekedetei  nincsenek.  
„EZÉRT AKI  NEM SZABÁLYSZERŰEN  KÜZD,  NEM  KO-
RONÁZTATIK MEG" (II. Tim.  2,5.). A szabály,  hogy a HIT 
MELLÉ  RAGASSZUNK  JÓCSELEKEDETEKET  (II.  Pét.  
1,5.). Tehát  Isten gyermekei  azok,  akik átadott életük ré-
vén képesek  ISTEN akarata  szerint tenni  a jót,  mert  im-
már  azt  nem maguktól,  hanem  a SZENTLÉLEK  felügye-
lése  mellett  és  alatt  teszik,  „MERT  Ö  MUNKÁLJA  
BENNÜNK AZ AKARÁST  ÉS A  KIVITELEZÉST  IS",  mert  
„AZ  ISTEN AKARATA AZ,  HOGY JÓT  CSELEKEDJÜNK"  
(I.  Pét.  2,15.),  ezért  van  a  minőségi  különbségtétel:  „AKI  
TUDNA JÓT  CSELEKEDNI  ÉS  NEM  CSELEKSZI,  BŰNE  
AZ ANNAK!"  (Jk.  4,17.).  

És  ennek  megszabott  kerete  és  lehetősége  van:  „MÍG  
IDŐNK  VAN,  CSELEKEDJÜNK  JÓT  MINDENKIVEL!"  
(Gal. 6,10). „ISTEN KIFEJEZETTEN A JÓ CSELEKVÉSRE 
ALKOTTA ÉLETÜNKET, s MINDAZOKAT A JÓ TETTEKET 
IS,  AMELYEKBEN  JÁRNUNK  LEHETSÉGES  ÉS  KELL,  
ELŐRE EL VANNAK KÉSZÍTVE.  ÉS NEM NEKÜNK KELL 
KISPEKULÁLNI,  HOGY  MIT  ÉS  HOGYAN  TEGYÜNK,  
CSUPÁN  SZEMÜNK  KELL  LEGYEN  A  MEGTEENDŐK  
FELISMERÉSÉRE,  EZ VISZONT A  MI DOLGUNK,  abban  
az  új  életben,  amit  KRISZTUS  MUNKÁLT  KI  BENNÜNK  
SZENTLELKE ÁLTAL: MERT AZ Ö ALKOTÁSA VAGYUNK, 
TEREMTETVÉN  ÁLTALA  A  KRISZTUS  JÉZUSBAN  JÓ-
CSELEKEDETEKRE, AMELYEKET ELŐRE ELKÉSZÍTETT 
AZ  ISTEN,  HOGY AZOKBAN JÁRJUNK!"  (Ef.  2,10).  



Krisztus  bemutatta,  hogy  mit jelent  másokért  élni  és  
meghalni, ebből tudjuk meg— és ellenőrizhetjük —, hogy 
átalmentünk  a halálból  az  életbe,  hogy  a jócselekedetek 
minősége  és  mélysége  meddig  megy  el  a  Felebarátért,  a  
csúcsa  a  mértéknek:  MÁSOKÉRT  ÉLNI,  SZOLGÁLNI,  
VAGY  MEGHALNI!  „MI TUDJUK,  HOGY ÁTALMENTÜNK 
A  HALÁLBÓL  AZ  ÉLETBE,  MERT  SZERETJÜK  A  MI  
ATYÁNKFIAIT".  (I. Jn.  3,14.)  

A  gonosz cselekvés  és cselekedetei  mindig  sokkal  több  
energiát  vesznek  el,  mint  amennyi  a jó  cselekvéséhez  
szükséges. A baj, hogy ezeknek  az energiáknak  a  töltése  
és irányultsága  nem azonos,  s e különbözőség miatt van 
a jó  és  gonosz  cselekedetek  közt  az  ellentét,  de  egyben  
az összebékíthetetlen  feszültség is. „AKI AZON GONDOD 
KODIK, HOGY GONOSZT CSELEKEDJÉK, azt CSELSZÖ-
VŐNEK HÍVJÁK!"  (Példb. 24,8.).  Isten azt akarja elérni új 
életünkben,  hogy  önként  tegyük  a jót:  „NE  ENGEDD  A  
TE  SZÁDNAK,  HOGY  BŰNRE  KÖTELEZZE  TESTEDET!"  
(Préd.  5,6.).  

Krisztus  határozottan  elhatárolta  magát  a  képmutató  
és hamis hitben  élő embercsoporttól,  s azokat  ellensége-
inek  tekintette,  hiába  ültek  a  Mózes  székében  és  voltak  
koruk  farizeusai  és  írástudói,  mert  amit  mondanak  és  
tanítanak,  az ugyan jó  és kifogástalan,  de a cselekedete-
ikkel  tagadják,  így  ók  elhordozhatatlan  terhet  raknak  a  
mások vállaira és követelnek meg, míg maguk az ujjukkal 
sem illetik azokat (Mt. 23,1—11.). Krisztus a szolgálatban 
jelölte meg — amiben magát is gyakorolta — azt a mércét 
és mértéket,  mely felé nekünk célegyenesbe kell  haladni:  
„AKI  NAGYOBB  KÖZÜLETEK,  LEGYEN  A  TI  SZOLGÁ-
TOK!"  (Mát. 23,11),  Krisztus tetteiről mindenki  kénytelen  
volt  elismerni  és  megállapítani,  hogy  „MINDENT  JÓL  
CSELEKEDETT,  A  SIKETEKET  IS  HALLÓKKÁ TESZI,  A  
NÉMÁKAT  IS BESZÉLŐKKÉ!"  (Mk.  7,37.).  



Egy menny felé fordult ember:  PÁL VALL ERRŐL A JÓ 
IRÁNYBA  VALÓ  TEENDŐNKRŐL  ÉS  TÖREKVÉSÜNK-
RŐL,  A  CSELEKEDET  MEGCSELEKEDENDŐ  SZÁNDÉ-
KÁRÓL:  „NEM MONDOM,  HOGY MÁR ELÉRTEM,  VAGY  
TÖKÉLETES VOLNÉK,  DE EGYET CSELEKSZEM,  AME-
LYEK HÁTAM MEGETT VANNAK, ELFELEJTVÉN, AZOK-
NAK  PEDIG, AMELYEK  ELŐTTEM VANNAK,  NEKI  DŐL-
VÉN,  CÉLEGYENEST  IGYEKSZEM  AZ  ISTENNEK  A  
KRISZTUS  JÉZUSBAN  ONNÉT  FELÜLRŐL VALÓ  ELHÍ-
VÁSA JUTALMÁRA!"  (Fii. 3,14.).  Ez az igyekezet nem ma-
gunktól  van,  hanem Isten Szeritlelkének  bennünk  elvég-
zett munkája  (Fii.  3,14.).  

A  legelemibb  normája  a  jócselekedeteknek:  „AMIT  
AKARTOK,  HOGY AZ  EMBEREK VELETEK  CSELEKED-
JENEK, TI  IS ÚGY CSELEKEDJETEK!"  (Mt.  7,12.),  ezért  
int  az  ISTEN  IGÉJE:  „VIGYÁZZATOK,  HOGY AZ  EMBE-
REKKEL MIT AKARTOK CSELEKEDNI"  (Csel. 5,35.) Akik 
jól  teszik  dolgukat,  azok tudják, hogy mindent  összevéve  
is  „CSAK HASZONTALAN  SZOLGÁK VAGYUNK,  HA AZT 
CSELEKESSZÜK,  AMIT  KÖTELESSÉGÜNK  VOLT  CSE-
LEKEDNI" (Luk.  17,10.). „Minden jócselekedete a SZENT-
LÉLEKNEK,  AMIT  BENNÜNK  MUNKÁLT  A  HÁLA  GYÜ-
MÖLCSE  AZÉRT,  AMIT  KRISZTUS  TETT  ÉRTÜNK  A  
GOLGOTÁN. AKI ÍGY IMÁDKOZOTT, BOCSÁSS MEG NÉ-
KIK, MERT NEM TUDJÁK, HOGY MIT  CSELEKESZNEK!"  
(Luk.  23,34.)  ERRE  EMLÉKEZTETŐÜL  ISMERJÜK  EL  
HELYZETÜNKET  A  HÁLAADÁS  POHARÁNAK  FELEME-
LÉSEKOR.  Krisztus  cselekedetének,  értünk  kiömlött  vé-
rére emlékeztetőül  és emlékezetül.  LEHETETLEN,  HOGY  
AKIK MEGVÁLTATTAK, MEG ne teremjék A HÁLÁD ATOS-
SÁG GYÜMÖLCSEIT, A MEGJUTALMAZÁS ERRE NÉZVE 
FOG A  KEGYELEM  KIRÁLYI  SZÉKÉNÉL  A  HÍVŐK  SZÁ-
MÁRA  BEKÖVETKEZNI:  Ha  mindent  az  ÚR JÉZUS  NE-
VÉBEN CSELEKEDÜNK (Kol. 3,17.), azt Isten dicsőségére 



műveljük  (I.  Kor.  10,31.),  és  ezzel  Isten  akaratát  csele-
kedjük  (Ef.  6,6.),  LÉLEKBŐL!  

A LELKI EMBER TUDJA, HOGY URÁNAK AKKOR KED-
VES,  HA MEGCSELEKSZI,  AMIT  Ő szeretne  és  elvár  tő-
lünk,  s  ez nem kevesebb,  mint  a Felebarát,  akit  látunk,  
akivel  szemben  e testben élve kell  tegyük és cselekedjük 
a jót, mert ki-ki aszerint jutalmaztatik meg (II. Kor. 5,10.). 

Ha  azt  mondjuk,  hogy  szeretjük  Istent,  akit  nem  lá-
tunk, de gyűlöljük a felebarátot, akit látunk, hogyan sze-
retjük akkor Istent? (I. Jn. 4,20.) Zárjuk a sort a Krisztus 
összegezte  összefoglalással:  

„ÉHEZTEM  ÉS  ENNEM ADTATOK,  SZOMJÚHOZTAM,  
ÉS  INNOM ADTATOK,  JÖVEVÉNY VOLTAM,  ÉS  BEFO-
GADTATOK ENGEM: MEZÍTELEN VOLTAM,  FELRUHÁZ-
TATOK,  BETEG  VOLTAM,  MEGLÁTOGATTATOK,  FO-
GOLYVOLTAM ÉS ELJÖTTETEK HOZZÁM." (Mát. 25.35.) 

És  mindezekhez  kétféleképpen  lehet  viszonyulni:  Vol-
tak,  akik  ebből  semmit  nem vettek  észre,  s voltak,  akik  
észrevétlenül  meglátták  a  FELEBARAT  szükségét  és  a  
szükség  szerint jártak  el.  

Válaszd  a  jót,  és  bizonyos  lehetsz  felőle,  hogy:  
„Amennyiben  megcselekedtétek  eggyel  az  én  legkisebb  
atyámfiai  közül,  ÉNVELEM CSELEKEDTÉTEK  MEG!"  



17. Az  örömről  
(Luk.  10,17—20.)  

Mennyi  mindenen  örült  a hívő  ember  és örültek  azok,  
akiknek  öröme  tiszta  forrásból fakadt. Az  írás  így beszél 
az  örvendezőkről:  „ÖRÖM VAN A  MENNYBEN  EGY  BŰ-
NÖS  EMBER  MEGTÉRÉSÉN"  (Luk.  15,7.).  Örömmel  
ment tovább egy etióp komornyik, mert találkozott  Krisz-
tus követével,  aki  Krisztus Jézust mutatta be neki és így 
maga  is  találkozhatott  a bemutatottal  (Csel.  9,35—39.).  
Örömmel  mentek  a  csillag  irányításával  Betlehem  felé a 
babilóniai bölcsek a „CSILLAG KIRÁLYÁHOZ"  (Mt. 2,10.). 

„Ha  kiontatom  is  italáldozatként...  mégis  örülök...  és  
együtt  örülök  mindnyájatokkal,  azonképpen  ti  is örülje-
tek,  és örüljetek együtt velem."  Pál apostol  ebben az Igé-
ben kétszer szólít  fel a vele való együttes örömben  része-
sülésre.  (Fii.  2,17.).  

Az  az ember,  aki legtöbbet szenvedett  az apostolok  kö-
zött  és  Urunk  után  a  földön,  azt  tudja  mondani  és  pél-
daként  a maga  életéből  felmutatni  követésre:  „ÖRÜLJE-
TEK  AZ  ÚRBAN  MINDENKOR,  ISMÉT  MONDOM,  
ÖRÜLJETEK!"  (Fii.  4,4.)  

Aki dicsekedni tud a bántalmazások között, aki kész ital-
áldozatként  kiontatni  életét,  miként  az  áldozó  a  bort  az  
oltárra  önti. A  hitet megtartott  ember örömével  néz még a 
halál  elé  is,  mert  nem  magáért  élt,  hanem  azokért,  akik  
részestársai  lehettek  az ö örömének, mint  akik vele együtt 
egy hervadhatatlan  koszorú várományosai.  Krisztus  apos-
tola  Ura  magasztalását  tartotta  a  legfontosabbnak,  s  ez  
bármibe is kerül, okot ad az örömre, mert ha halála révén 
is, de ezzel a gyülekezetet buzdítja példája követésére, így 
lett  a  „mártírok  vére"  Magvetés,  mely  a  holnap  gyüleke-
zete számára jövőt épít az élet felé, melynek végén:  „BOL-
DOG ARATÁS A JUTALOM  ISTENÜNKTŐL!"  



Teljes félreértelmezése lenne  az  Igének,  ha  azt gondol-
nánk,  hogy  a mindenkori  öröm nem tartalmazhat  bána-
tot, vagy  szomorúságot,  hiszen  maga  az  apostol  sokszor  
roskadozik a bánattól, melyet a gyülekezetek állapota mi-
att hordoz el. A Galata gyülekezethez így szól:  „GYERME-
KEIM,  KIKET ISMÉT FAJDALOMMAL SZÜLÖK,  MÍGLEN  
KIÁBRÁZOLÓDIK BENNETEK KRISZTUS!"  (Gal. 4,19.),  ő 
is  vágyakozott  arra,  hogy  „SZOMORÚSÁG  NE  JÖJJÖN  
SZOMORÚSÁGOMRA!"  (Fii.  2,27.)  Őt  sem  kerülte  el  és  
kímélte  meg  Isten  a keresztektől,  tövisektől,  betegségek-
től:  „KI  BETEG,  HOGY  ÉN  IS  BETEG  NE VOLNÉK?"  És  
aki mindezeknek ki van téve, azt írja: „MINDENKOR ÖRÜL-
JETEK!"  EBBE AZ  ÖRÖMBE  KRISZTUS  KÖNNYEI  IS BE-
LEFÉRTEK, AKI SÍRT LÁZÁR SÍRJÁNÁL ÉS JERUZSÁLEM 
JÖVŐBENI  PUSZTULÁSA  FELETT.  Az  öröm  azt  jelenti,  
hogy a GOLGOTHÁRA INDULÓ JÉZUS GYŐZ! A bánat fe-
lett  az öröm győzedelmeskedik,  mert  alapjai  az  apostol  és  
Isten gyermekeinek mind  Krisztusban  gyökereznek.  

Egy új élet, a megváltott élet, az üdvözült ember öröme 
a  Pálé.  

AKINEK  ÉS  AKIKNEK  NEVEI  FEL  VANNAK  ÍRVA  A  
MENNYBEN,  ennek  örüljön a tanítvány,  figyelmezteti  az  
övéit  Krisztus  (Luk.  10,17—20.).  A  hívőknek  a  „nyomo-
rúság jószívességük gazdagságává  növekedhet"  (Kor. 8,2. 
7,4b.). Felettébb való az én örömöm minden  nyomorúsá-
gunk  mellett.  Ez  a fajta öröm nem a  mi  képességünkön  
múlik,  sőt  erre  képtelenek  volnánk,  ezt  ismerjük  el  alá-
zatunk  és  bűneink  megvallásával.  Az  engedelmesség  
„TERMÉSE"  az  öröm,  megmaradni  a  Krisztus  szere-
tetében,  amiért  is  mondja  Krisztus:  „EZEKET  BESZÉL-
ТЕМ  NÉKTEK,  HOGY  MEGMARADJON  BENNETEK  AZ  
ÉN  ÖRÖMEM,  ÉS  A  TI  ÖRÖMÖTÖK  BETELJÉK!"  (Jn.  
15,10—11). Az Isten  Fia iránt való bizalom bennem, hogy 
„TUDOM  KINEK  HITTEM"  (II.  Tim.  1,12.).  Tudom,  hogy  



értem teszi és javamra munkálja mindazt, ami velem tör-
ténik (Rm. 8,28—29.). Miközben a földön az Isten Országa 
állampolgáraként élek, tudom, hogy az „ISTEN ORSZÁGA 
NEM  EVES,  NEM  IVÁS,  HANEM  IGAZSÁG,  BÉKESSÉG  
ÉS  SZENTLÉLEK  ÁLTAL  VALÓ  ÖRÖM!"  (Rm.  14,17.).  
Vagyis, ha nincs öröm az ember életében azért van,  mert  
életük nem Isten Lelkének  uralma  alatt áll. A  Lélek gyü-
mölcsei  igazolják, hogy kié vagyok, ilyen gyümölcse a Lé-
leknek  az  ÖRÖM,  S AKIK  EZEKET  TERMIK,  azok  ellen  
semmilyen törvény nem emelhet vádat: „AZ ILYENEK EL-
LEN  NINCS TÖRVÉNY!"  (Gal.  5,22.).  

Az  öröm jelent  egy olyan  alapot,  mely  folyamatos,  tartós,  
maradandó, állandó, az örvendezni tudó embert nem uralják 
el a körülményei,  sót sokkal  inkább az örömmel  telt ember 
uralja  a  körülményeket.  Amiben  mások  terhet  látnak,  a  
Krisztus gyermeke feladatot! Ezért belső kötelezettségből ered 
az örömnek kifelé való megnyilvánulása. „VAGYONOTOK EL 
RABLÁSÁT ÖRÖMMEL FOGADTÁTOK, tudván, hogy néktek 
jobb  és  maradandóbb  vagyonotok van  a mennyben"  (Zsid.  
10,33—34.) Az  Isten  Országa  szempontjából a földi vagyon 
teljesen értéktelen, ezért ha a veszendőt elveszik, nem sirán-
kozunk, mert a mi értékeink elvehetetlenek. „NEM ARANYON 
ÉS EZÜSTÖN VÁLTATTUNK MEG, HANEM DRÁGA VÉREN, 
HIBÁTLAN ÉS SZEPLŐTLEN BÁRÁNYÉN, A  KRISZTUSÉN!"  
(I.  Pét.  1,19.) Ez  az a belső kincs,  amit senki  el nem vehet. 
Van-e  ilven  KINCSED?  

A  MI KERESZTYÉN RENDELTETÉSÜNK,  HOGY FÖLDI 
HIVATÁSUNK KÖZBEN LÁTHATÓVÁ TEGYÜK ÉS BEMU-
TASSUK.  MILYEN  NAGY  ISTENNEK A  BENNÜNK  MUN-
KÁLKODÓ KEGYELME! EZT FEJEZI KI AZ ÚRBAN VALÓ 
ÖRÖMÜNK  MINDEN  HELYZETBEN!  Tökéletesnek  lenni  
azt jelenti,  hogy  nem  magamat  mutogatom,  hanem  azt  
hagyom  cselekedni  bennem,  AKIÉ  VAGYOK  (Mt.  5,38—  
45), s ha ez a másik orca odafordítását jelenti is a minket 



megütő  kéznek!  S  ezt  lehet  úgy  tenni,  olyan  helyzetben  
is, amikor szenvedünk.  „NAGY ÖRÖMEST  DICSEKSZEM  
AZ ÉN ERŐTLENSÉGEMMEL, bántalmazásokban,  üldöz-
tetésekben  és szorongattatásokban  KRISZTUSÉRT,  mert  
amikor  erőtelen  vagyok,  akkor  vagyok  erős"  (II.  Kor.  
12,9—13.),  vagyis  Pál  kikapcsol  minden  emberit,  min-
dent,  ami  a kegyelemhez bármit  is hozzáadhatna.  ÖRÖ-
MÖM KRISZTUSBAN  VAN!  

„HA  KRISZTUS  NEVÉÉRT  GYALÁZNAK  TITEKET  —  
BOLDOGOK  VAGYTOK  —,  MERT  MEGNYUGSZIK  RAJ-
TATOK A DICSŐSÉGNEK ÉS AZ ISTENNEK SZENT LED 
KE!  Kit  némelyek  káromolnak,  de  ti  dicsőítitek!"  (I.  Pét.  
4,14.)  Tehát  a  nehéz  helyzetekben  is  vigasztalásunk  a  
SZENTLÉLEK  ISTENTŐL, A  MI VIGASZTALÓNKTÓL VA-
LÓ, AKI SOHA EL NEM HAGY BENNÜNKET. És felragyog 
szemünk előtt állandóan a Krisztusban megjelenendő DI-
CSŐSÉG!  „...AMIKET  MOST  SZENVEDÜNK,  NEM  HA-
SONLÍTHATÓK  AHHOZ  A  DICSŐSÉGHEZ,  AMELY  NÉ-
KÜNK MEGJELENTETIK!"  (II.  Kor. 4,17. Rm. 8,18.) Mert 
a mi pillanatnyi könnyű szenvedésünk IGEN-IGEN NAGY 
ÖRÖK  DICSŐSÉGET  SZEREZ  NÉKÜNK!  Isten  Lelkének  
munkája bennünk  az  ÖRÖM, AKI  MEGMUTATJA AZT A  
JUTALMAT, AMI A MI ELVEHETETLEN RÉSZÜNK, AKIK 
ELMÚLHATATLAN  ÖRÖMMEL  SZERETJÜK  A  MI  MEG-
VÁLTÓNKAT  ÉS  URUNKAT  AZ  ÚR JÉZUS  KRISZTUST!  
AKIT MÁR MÓZES IS ÚGY TEKINTETT,  MINT AKINEK Ő 
CSAK  HALVÁNY  MÁSOLATA,  ŐRÁ  UTAL,  AMIKOR  FED  
HÍVJA A FIGYELMET: „PRÓFÉTÁT TÁMASZT NÉKTEK AZ 
ÚR,  OLYAT,  MINT  ENGEM,  ŐT HALLGASSÁTOK!"  Ezért  
tartotta  „EGYIPTOM  KINCSÉNÉL  NAGYOBB  GAZDAG-
SÁGNAK KRISZTUS GYALÁZATÁT,  MERT A  MEGJUTAL-
MAZÁSRA TEKINTETT!"  (Zsid.  11,24—26.)  

És  a  minden  vigasztalásoknak  Istene,  AKI  ÖRÖKKÉ-
VALÓ  SZERETETTEL  SZERETTE  ÉS JEGYEZTE  EL  IZ-



RÁELT,  MEGÍGÉRTE,  HOGY  NÉPÉNEK  BÁNATÁT  
ÖRÖMRE FORDÍTJA: „MEGVIGASZTALOM ÉS FELVIDÁ-
MÍTOM  ŐKET AZ  Ő  BÁNATUKBÓL!"  (Jer.  31.  13.)  Mert  
Isten örül,  ha népének és gyermekeinek örömet okozhat.  
ÍGY LESZ  ISTEN  ÖRÖME A  MIENK IS!" AZON A  NAPON  
AZT MONDJÁK JERUZSÁLEMNEK:  NE FÉLJ! Ne lankad-
janak kezeid  Sión! Az Úr,  a te Istened közötted van,  erős  
Ö,  megtart.  ÖRÜL TERAJTAD  ÖRÖMMEL,  hallgat  az  Ő  
szerelmében, énekléssel örvendez Néked!" (Sof. 3,16—17.) 

Ilyen  kölcsönös  és  bensőséges  örömet  kínál  az  Isten,  
mint  a Vőlegény  a  Menyasszonyának,  mint  a  PÁSZTOR  
A  NYÁJNAK!  ÍGY  NEM SZERET  MINKET  SENKI:  

Nem  szeret  senki,  senki  igazán,  
Nem  érzi  más  azt,  ha  valami fáj,  
Csak  egyedül  Jézus,  csak  egyedül  ö.  
Csak  egyedül  Jézus,  csak  egyedül  Ö.  

Nem  látja senki,  senki  aki néz, 
Mi  van  a szívben,  s  a  szívnek  mi nehéz.  
Csak  egyedül  Jézus,  csak  egyedül  Ö.  
Csak  egyedül  Jézus,  csak  egyedül  Ö.  

Nem  ért  meg  senki,  senki,  aki  él  
Nem  őriz, félt  ügy,  ha jön  a veszély. 
Csak  egyedül  Jézus,  csak  egyedül  Ö.  
Csak  egyedül  Jézus,  csak  egyedül  Ö.  

Dicsérő  ének,  mély  hálqjelül  
Zengjen  hisz  méltó, Jézus  egyedül  
Csak  egyedül  Jézus,  csak  egyedül  Ő.  
Csak  egyedül  Jézus,  csak  egyedül  Ö.  

Királyi  szózat, jó  hír  ez nekünk,  
Jöjj  el  Krisztusunic, jöjj  el  mivelünk.  
Csak  egyedül  Jézus,  csak  egyedül  ő,  
Csak  egyedül  Jézus,  csak  egyedül  Öl  



18. Az  adakozásról  

„Ajótékonyságról  és az adakozásról 
el ne felejtkezzetek,  mert ilyen áldo-
zatokban gyönyörködik  az Isten. " 

(Zsid.  13,16.)  

Amíg  az  Isten  ügye  nem  kerül  pénzbe,  addig  nagyon  
sokan hajlandók támogatni,  szimpatizánsok,  de abban a 
pillanatban,  amikor  Isten  a  pénztárcánkra  is  rá  akarja  
tenni a kezét, akkor vagy a magunk kezét húzzuk el, vagy 
Isten kezét ütjük meg inkább, sem minthogy felügyeletét 
a  pénztárcánkra  is rátegye  Isten.  

„ILYEN  ÁLDOZATOKBAN  GYÖNYÖRKÖDIK  AZ  ÚR!"  
Hirdetik  az adakozásra  felhívásként.  

Az  emberek  különbözőképpen  reagálnak  az  adakozás  
kérdésére. 

Vannak akik rossz lelkiismeretük megnyugtatása miatt  
adakoznak.  Vannak  akik  azért  adnak  és  úgy,  hogy  azt  
mások lássák vagy hallják. 

Vannak  akik azért adakoznak,  mert problémájuk meg-
oldódott,  s ha  ez megtörtént,  ez csoda  és Istennek tulaj-
donítható,  de ez a csoda  elmúltával  és elfelejtésével  el  is  
hervad, vagyis nincs  több  adakozás.  

Vannak  akik kényszerből  adnak,  mert  ez így illik,  s az 
ilyenek  otthon  lázasan  előkeresik  az  aprópénzt,  amivel  
úgy vélik  Isten  kifizethető!  

És vannak  akik szívből  adakoznak!  
Általában  lelkészi  gyakorlatom  tapasztalata,  hogy  

nem a gazdagok  és  tehetős  emberek  az igazi  adakozók,  
hanem  a  szegény  emberek,  akik  szeretik  az  Úr  Jézus  
Krisztust,  s akiknek  nincs  ugyan felesleges pénzük,  de  
a  szükségesből  is  adni  tudnak,  s  nem  a  feleslegükből  
adnak. 



Ezek a hívők jó  kedvvel  adakoznak.  Ilyen jókedvű  ada-
kozókról  tesz  említést  Pál  apostol,  amikor  a  korinthusi-
aknak  írja: „...A JÓKEDVŰ ADAKOZÓT  SZERETI AZ  IS-
TEN!"  (II.  Kor.  9,7.)  Vagyis  az  adakozásunk  lehetősége  
KITÜNTETŐ  KIVÁLTSÁGUNK.  Akik  szabad  akaratból,  
tiszta szívből, önként gyakorolják, azoknak van jutalmuk 
Istennél  (I.  Kor.  29,9.  II.  Krón.  35,8.  Ezsd.  2,68.).  

Feljegyezték  az  egyik  templom  építéséről  Kolozsváron,  
hogy  mikor  az  építkezésre  került  sor,  az  emberek  sorba  
az  Úr  asztalához járultak  és  mindenki  levette  az  arany  
fülönfüggőit és gyűrűit és áldozatul  adták az Úr oltárára. 
De az Ószövetségi feljegyzések is a templomépítésnél arról 
adnak  számot,  hogy  abba kellett hagyassák  az  építkezés  
vezetői  az  adakozást,  mert  annyi  gyűlt  össze,  hogy  nem  
volt  szükség  a felhasználására.  

Ha az egyházban az adakozás kényszer, akkor nem iga-
zi  az  adakozás.  

A  persely  visszaigazolja,  hogy  a  gyülekezetnek  mit jelent 
a közösség, az Egyház, az Igehirdetés. Egyik Igehirdetőt hall-
gatva valaki mindenét betette a perselybe és másnap elment 
a  lelkészhez,  hogy  legyen  szíves visszaadni  belőle,  mert  az  
egész nyugdíját beletette.  Hát ilyen adakozók is vannak. 

Nagyon érdekes, hogy Jézus egyszer megfigyelte az ada-
kozókat,  és azt tapasztalta,  hogy az adakozás nem tehet-
ség  szerint  történik.  Vagyis  az  adakozás  nagysága  nem  
attól függ, hogy mennyit ad valaki, hanem attól, hogy azt 
milyen szívből  adja. Az  Özvegyasszony  utolsó két  fillérjét  
dobta  be,  s  ezzel  mindenét  odaadta,  azt  mondja  Urunk,  
ezért  ez  az  Ö  szemében  sokkal  nagyobb  súllyal  esik  a  
latba,  mint  a farizeusok  hangosan  koppanó  ezüstpénze,  
akik színből  és gögböl,  a megmutatás  szándékával  tették  
a  perselybe  adományaikat.  

A  legtöbb  lelkész  felhív  az  adakozásra!  Az  én  lelkészi  
gyakorlatomban  én ezt soha nem tettem.  Ha valaki  ada-



kőzni  akar,  azt  nem  kell  unszolni,  mindenképpen  meg-
teheti,  nem  a lelkésznek  adja  az  adakozó  az  adományt,  
hanem  Istennek.  Az  anyagiak  az  egyházban  a  lelki  élet  
alá vannak  rendelve —  és ezt meg  kell  tanulni  a presbi-
tériumoknak,  a  gyülekezeteknek  —,  természetesen  nem  
mindenütt, s ahol még a rossz beidegzett gyakorlatát sem 
tudták áttörni, azt a jövő úgyis elsöpri, vagyis az anyagiak 
valóban  csak  eszközökül  szolgálhatnak  és  a sokkal  fon-
tosabb lelkiek alárendelt szerepét kell betöltse. Az anyagi  
eszközök  csak  a  szolga  szerepét  tölthetik  be  az  egyház-
ban,  ha fordítva van,  a pénz  bálvánnyá  lesz  az  élő  Isten  
helyett.  Ezt  a  rossz  és kárhozatos  gyakorlatot  a jövő  ér-
dekében meg kell  szüntetni. Általában  a probléma  a val-
lásos emberek körében merül fel, akik a pénzt bálványoz-
zák  és  nem  egyedül  áll  életükben  Krisztus  mindenek  
felett. 

A  hívő  ember  is  örül  annak,  ha  kap,  de  csak  azért,  
hogy  adni tudjon! A legnagyobb  öröme a hívő  embernek,  
ha adhat,  ha áteresztheti  magán azokat a kegyelmi  érté-
keket,  ajándékokat,  anyagi  eszközöket,  amelyekkel  a fe-
lebarátot  támogathatja,  segítheti.  

A legtöbb ember félreértelmezi  az adakozást,  ezért nem 
akar  abban  komolyabban  részt vállalni,  mert  az  ember-
nek alaptermészete inkább szeret kapni, mint adni, ezért 
olyan szegény a világunk lelkiekben és az odaátra gyűjtött 
kincsekben. 

A  hívők  tudják ma  is, hogy jövedelmük  10%-a  az  Úré!  
Sőt  ennél  sokkal  többet  tudnak adni,  mert ez a százalék 
csak  ennek  a tudásnak  a kifejezője, hogy  ti.  mindenünk  
az Istené, aki elveheti  egyik pillanatról  a másikra  a sokat 
és meggyarapíthatja egyik pillanatról  a másikra a nagyon 
keveset  is.  Izsák  földje  100-szor  annyit  termett,  mint  a  
szomszédjáé,  mert  Isten  embere volt.  Van  ahol  a  sok  is  
kevés,  és van  ahol  a  kevés  is  elég.  Pál  apostol  a fllippi-



belieknek arról beszél, hogy örülök a ti adakozásotoknak, 
hogy reám gondoltok,  de nem azért,  hogy nekem van  rá  
szükségem,  hanem  tinéktek van  erre  szükségetek,  hogy  
a  ti gyümölcsötök  az örök  életre  nézve sokasodjék.  

Az  egyház  nem  várhatja  el,  hogy  a  világ  fiai  tartsák  
fenn  a  templomaikat,  kórházaikat,  iskoláikat,  szere-
tetotthonaikat,  viszont  a világ  nagy  előszeretettel  mind-
azon  háttértől  megfosztotta  az egyházakat,  amivel  a dia-
kóniai  szolgálatol,  vagyis  a  szeretet  gyakorlásához  
szükséges  hátteret  maga  mögött  tudhatná.  

Az egyház is csak akkor  tud adni,  ha van miből  adnia.  
Atyáink örökségétől megfosztotta az egyházakat az ateista 
állam,  s most nem akarja visszaadni,  amit jogtalanul  el-
vett. Ezért az egyházak roppant nehéz helyzetben vannak 
és sok esetben nem tudják igazolni  hitelességüket  csele-
kedeteik  gyümölcsöztetésével.  Hiányzik  az  anyagi  bázis,  
amellyel  mint  az Igehirdetés  aranypecsétjével,  a diakóni-
ával  szolgálhatna  mint  Egyház,  mint  Krisztus  gyermeke  
a  világban.  

Az Igehirdetésnek  az aranyfedezete az a diakóniai  szol-
gálat — szeretetszolgálat  —, mely  az egyház  adakozását,  
adni tudását a Felebarátnak és Felebarátért kell jellemez-
ze.  Ez  az  igazi  Istentisztelete  az  egyháznak.  Meglátni  a  
szükségben  szenvedőt  akkor  is,  ha nincs háttér. A Jelen 
pillanatban  a hívőknek,  a keresztényeknek  személyesen  
és  egyénileg  kell,  hogy  megnyissák  a  maguk  tárházát,  
mert  a  szenvedők,  az  özvegyek,  az  árvák,  az  éhesek,  a  
mezítelenek,  az  elesettek  közöttük  vannak  akkor  is,  ha  
az  a közösségi  háttér  hiányzik,  ami  az  elmúlt  évtizedek-
ben  elolvadt  az  egyház  mögül,  amiből  ezt  a  szolgálatot  
hűséggel  tudná,  vagy  hűségesebben  és  hitelesebben  el-
látná, mint ahogy azt most tettük. Az állam megfosztotta 
az  egész  Közösséget,  a Nyájat  és  a Pásztort  attól  a  szol-
gálattól,  amellyel  a pásztori  szolgálatot  gyakorolhatná.  



Krisztusnak  együtt  volt  gondja  az  ember,  a  Felebarát  
testi  és  lelki  szükségeire,  etetésére,  gyógyítására,  ettől  a  
pásztori  munkától  ütötte  el az Egyházakat  az Állam  és a 
társadalmi  rend,  amit  a  Nyáj ért  tehetnének  a  lelkipász-
torok. Az Istentelen múlt ilyen mély sebeket hagyott hátra 
és  azt a  diktatórikus  módszerét  az  egyházakba  is  beépí-
tette  és  itt  hagyta  átkos  örökségül,  amellyel  a  diktálás  
módszerét gyakorolta. Ugyanis a lelkipásztornak  csak ar-
ra az egy órára állt rendelkezésére a szószék és a felfogás 
az volt,  hogy  több nem  tartozik  a  lelkipásztorra.  

Csak a jövő  évtizedeinek  új-hívő nemzedéke  tud új re-
formációt,  ébredést  munkálni  ebben  a  kérdésben  is  az  
egyházakban, amelyeknek alapjait napjainkban rakjuk le 
az önkéntes  adakozással  és egyházfenntartói járulékkal. 

Vannak  ahol  elmennek  az  egyházi  adóért,  illetve  ön-
kéntes  adományért,  mégis  ennek nagyon  is kényszer  íze  
van,  s nagyon szeretnénk,  ha  ez nem így lenne.  Én  sze-
mély szerint örülök annak, hogy a költségvetés rendjében 
senkihez nem kellett bekopognunk  az adakozásért,  azt a 
hívők  és  hívek  önként  és maguktól  hozzák  el.  S  a  pénz-
ügyi fegyelem bizonylatolásával  megnőtt az egyház hitele, 
s  az emberek szívesebben adakoznak,  s többszörösét ad-
ják annak, amit a korábbi időkben talán kényszerű szük-
ségből  tettek,  amit  most  teljesen önkéntes  és jószívűség 
alapján vagyunk hajlandók elfogadni. Viszont  mindenkor  
és  mindenkinek  készek  vagyunk  számot  adni  a  reánk  
bízottak  felett  való  hűséges  sáfárkodásról.  Sőt  hiszem,  
hogy ebben elöljárók a hívők és pásztoruk mindenütt. Az 
adakozás a hála gyümölcse a megváltott  ember  szívében.  
A  szentek  szükségeire  az  adakozás  azt jelenti,  hogy  az  
egyház  nyitott  minden  szükségben  lévő  megsegítésére  
(Róm.  12,8—13.).  

A  Református  Egyház hat  templom,  két  imaház,  árva-
ház és működő kórház munkálásában vesz részt  — gim-



náziumot működtet — mindezen nehéz helyzet  közepette  
is,  amelyben  él.  Mindez  azt jelenti,  hogy  ilyen  nagy  dol-
gokat,  amelyeket  napjainkban  teszünk,  csak  az  ébredés  
idején tudta  az egyház véghez vinni. Tehát  ez  ma  azt je-
lenti,  hogy építkezni  és adni az tud,  aki  él,  ez  azt jelenti, 
hogy  Isten  népe  él  és ha el  is  akarták  taposni  az  egyhá-
zakat,  íme  a sárba  tiport mag szárba  szökken.  

A  megújulás  egész  Kárpátalján  egyre  inkább  nyilván-
való  lesz,  amikor  az  emberek  mindenkiben  csalódva  az  
örök élet Urához fordulnak, és ezért bőséges az adakozás, 
és  az  adakozás  és  a vetés  összefügg  egymással.  

Ha bőven vetünk, bőven fogunk aratni, és boldog aratás 
lesz  a jutalom  Istentöl!  



19. A  barátságról  

„Eljött az embernek Fia, aki eszik és 
iszik,  és  ezt  mondják:  ímé  a  nagy  
étű és részeges ember, a vámszedők 
és  bimösök  barátja!"  

(Mát. 11,19.) 

Én  nem  a  népek  és  nemzetek  barátságáról,  hanem  a  
biblikus barátságról szólok, arról, amely tartós, amelynek 
szilárd  alapja van. 

A barátság az egyre inkább megritkuló kapcsolatok kö-
zé  tartozik.  

Kevés  embernek  van  olyan  barátja,  akivel  tartós  kap-
csolata  van.  A  legtöbb  ember  azt  mondhatja  el,  hogy  a  
két kezén  meg  tudja számolni  a barátainak  számát.  

Valójában  mindenkinek  szüksége  van  barátokra,  ba-
rátra. Akiknek nincs Barátjuk, azok azért visszavonultak 
és zárkózottak,  mert a legtöbb esetben — ennek híján — 
nem  tudják  problémáikat  megoldani,  feldolgozni,  a  leg-
több  lelki  zavarban  a szenvedés  oka  a barátság,  a bará-
tok,  a barát  hiánya.  

Nem ivócimborák illékony és nagyon múlékony kapcso-
latára, barátságára gondolunk, hanem arra, amikor meg-
látjuk,  hogy  MÁSOKNAK  VAN  REÁ  SZÜKSÉGE.  A  világ  
fiai  általában  a kalmár  szellem  alapján  kötnek  barátsá-
got,  azt  mondják:  SZÜKSÉG VAN  MÁSOKRA,  ez  a fajta 
barátságtípus  az  önzésen,  az  érdeken,  a  viszonosságon  
alapul, s ezek felborulásával a barátság is széthull. Jézus 
azt mondja, hogy olyan embereket hívjatok meg vacsoráló 
asztalotokhoz,  akik  nem tudják visszaadni.  

Megszegényült életünkből hiányoznak a baráti  kapcso-
latok. Az emberek magányosak,  bezárkózottak,  ez a fajta 
befelé fordulás az elsivárosodáshoz vezet, amikor a kapás 
szintjén  túl  már  nem is  érdekli  az  embereket  semmi.  



Az  Isten  Igéje  azonban  tud  olyan  barátságokról  és  mi  
is tudunk, és nekünk is vannak ilyen barátaink,  akik azt 
mondják, hogy szeretem a barátomat, mert szüksége van 
rám,  azért megnyitom  előtte  életem,  mint egy  könyvet.  

A  barátság  hiánya  vagy  igénye  mindig  is  egyetemes  
problémája  volt  és  marad  az  emberiségnek!  „Emberek,  
akiknek szükségük van más emberekre, azok a legboldo-
gabb  emberei  a világnak!" 

Isten nagyon jól  tudja, hogy „nem jó az embernek egye-
dül lenni" (Gal. 2,18.) Ezért eleve gondolt a kapcsolatokra, 
barátságokra,  társas  lény voltunkra,  amit  aztán  szétzú-
zott  a vétkezésével  az  elbukott  első  emberpár. Az  ember  
megrontotta  a kapcsolatát  mind  az Istenével,  mind  a Fe-
lebarátjával. A  bűnnek  ilyen mélyreható  hatása  alatt  té-
velygünk mint a juhok, mindenki a maga útját járva  (Ézs.  
53,6.).  Ezért  vannak  kevesen,  akik  egy  közös  nevezőn  
akarnak  elindulni,  haladni  és közösségben  maradni.  

A  közösségünk  megszakadása  a Teremtővel  és  az  em-
bertársainkkal az egymástól való elidegenedésben tetőzik. 
A  bún  hatása  fodrozó hullámként végigkíséri  az  emberi-
ség történetét, s ott van a súlyos problémáink görcseiben.  

Az  ember  elrontotta  a barátságát  minden  irányban,  s  
maga  nem képes  azt  helyrehozni,  csak  Isten  tud  ezen a 
barátságon  segíteni.  Ezért  mindig  Ö  a  kezdeményező  a  
szükségben lévő bűnös ember  felé. Egy hívő  tudós  régen 
ezt így fogalmazta meg: „NEM SZERETHETNÉM  ISTENT,  
НА  О MAR  ELŐBB  NEM SZERETETT VOLNA  ENGEM!"  
(I. Jn.  4,19)  Isten  felénk  közeledő  bizalmából  áll  helyre  
és alakulhat  ki újból mind Isten,  mind a Felebarát  felé a 
baráti  kapcsolatunk.  „A  BARÁTSÁG  KÖTŐANYAGA  A  
SZERETET." 

A Barátság új alapjait Isten rakta le: „NEM ABBAN VAN 
A  SZERETET,  HOGY  MI  SZERETTÜK  AZ  ISTENT,  HA-
NEM,  HOGY  Ő SZERETETT  MINKET"  (I. Jn.  4,10).  



Érdekes,  hogy  Keresztelő  János  amikor  hallja  a  hírt,  
hogy Jézus  Krisztus  közelében  milyen  események  men-
nek  végbe,  azt  mondja,  hogy  Ő  a  Vőlegény  Barátja  és  
mint aki a Vőlegény barátjának tekinti magát,  örül a Vő-
legény  sikerének,  Akiről  О  úgy beszélt,  hogy  nem  méltó  
saruja szíjának megoldására  sem.  

„ISTEN  A  MI  HOZZÁNK  VALÓ  SZERETETÉT  ABBAN  
MUTATTA  MEG,  HOGY  MIKOR  MÉG  BŰNÖSÖK  VOL-
TUNK,  KRISZTUS  ÉRETTÜNK  MEGHALT"  (Róin.  5,8.).  
Vagyis  Isten  meglátta  a  szükségben  szenvedésünket  és  
segített rajtunk, előbb megépítette  a tőlünk hozzá  vezető  
utat,  amelyen  eltalálunk  a  Felebaráthoz,  a  barátunkhoz  
„Krisztus  is  szenvedett  a  bűnökért,  MINT  IGAZ  A  NEM  
IGAZAKÉRT,  HOGY  MINKET  ISTENHEZ  VEZÉRELJEN"  
(I.  Pét.  3,18.).  Figyeljük  csak  meg,  egy  utat  nyitott  meg  
Jézus Krisztus,  ami eddig nem volt, amiről Pál így beszél, 
hogy  el volt rejtve évezredek  óta  az  emberek  szemei  elől.  
Mi gyakran azért választunk ki valakit barátunknak, mert 
igencsak  kedveljük,  Krisztusnak  nincsenek  senkivel  
szemben fenntartásai, mert Őreá mindnyájunknak szük-
ségünk van. Ezért alapszik az Ö Barátsága kezdeményező  
szeretetén velünk szemben. Barátságának indítéka a sze-
retet.  Ez a szeretet — mint igazi barátság — a befogadá-
son,  a  megközelíthetőségen  alapszik.  Krisztus  ilyen  ba-
rátian  járt  el  és  fogadott  be  a  bizalmába.  Krisztus  
önfeláldozó  szeretetének,  bennünket  helyettesítő  halálá-
nak köszönhetjük, hogy Isten és egymás ellenségeiből Ba-
rátokat  támaszt  az  Isten  Fia.  

Ez  a barátság,  ha  nem  hat valakire  átalakítólag  kívül  
és  belül,  akkor  nem  mondhatjuk  még  el,  HOGY  JÉZUS  
A  LEGHŰBB  BARÁT,  pedig milyen kitüntetés,  ha ezt va-
laki elmondhatja. Az Ószövetség is Istennel való kapcsolat 
révén jegyzi fel, hogy .ÁBRAHÁMOT ISTEN BARÁTJÁNAK 
NEVEZTE"  (II. Krón. 20,7. Ézs. 41,8. Jak. 2,23.). „És Mó-



zessel  is  úgy beszélt  az  Úr,  mint  ember  szokott  a barát-
jával"  (II. Móz. 33,11.). Mindnyájunknak szükségünk van 
hű  barátokra.  

Krisztus azért halt meg értünk, hogy ezt  a kapcsolatot 
helyre  állítsa  és meggyógyítsa  a Szentháromság  Isten  és  
egymás között  létező sebeket.  S ezt a fajta önzetlenséget 
ragyogtatja fel példájával: „Ahogyan én szerettelek titeket,  
ti  is  úgy  szeressétek  egymást"  (Jn.  13,14.).  Nincs  senki-
ben  nagyobb  szeretet  annál,  mintha  valaki  életét  adja  
Barátaiért.  Ti  az  én  barátaim  vagytok,  ha  azt  teszitek,  
amit én parancsolok néktek"  (Jn.  15,12.  17.).  Pál apostol 
így igazolta vissza személyesen,  személyessé  téve magára 
nézve  Krusztus  Barátságát:  „Ő  SZERETETT  ENGEM  ÉS  
ÖNMAGÁT ADTA  ÉRETTEM"  (Gal.  2,20.).  És  Pál  ennek  
a barátságnak  a konzekvenciáiról  is beszél,  ami  elenged-
hetetlenül jelen van  a BARÁTSÁGBAN:  „ÚGY VÉLEKED-
VÉN,  HA  EGY  MEGHALT  MINDENKIÉRT  —  KRISZTUS  
— AKIK ÉLNEK, EZUTÁN NE MAGUKNAK ÉLJENEK, HA-
NEM ANNAK, AKI MEGHALT ÉRETTÜK ÉS FELTÁMASZ-
TATOTT'  (II.  Kor.  5,15.).  

Tehát  ez  a nem  magunknak  élés A  BARÁTSÁG  IGAZI  
ALAPJA  ÉS  ISMÉRVE!  Mózes  is  kért  Barátokat  Istentől,  
s kapott Áronban  és Józsuéban,  Kálebben.  Dávidnak Jo-
nathánt adta Isten barátul. Dánielnek SIDRÁKOT,  MISÁ-
KOT  és ABADNÉGÓT:  Neked vannak-e  Barátaid,  akiket  
elkértél  Istentől, BARÁTAIM? ,A HÚSÉGES BARÁT ERŐS 
TAMASZOD,  vagyont  talált,  aki  ilyen  barátra  szert  tesz,  
a  hü barátnak  egyszerűen  nincsen  ára,  amivel  értékben  
fölérne"  (apokrif).  Ilyen  alapokon  építkezve  lehet  a bará-
tokról,  a BARÁTSÁGRÓL  úgy beszélni,  mint  Dávid  tette:  
„CSODÁLATOSABB  VOLT  A  SZERELMED  A  NÖK  SZE-
RELMÉNÉL!"  (II.  Sám.  1,26.)  mondta  Dávid  Jonathán-
nak! A barátság adakozik, rendelkezésre áll, odaadja ma-
gát a barátságnak,  a barátságért  a Barátnak,  nem elvár,  



kihasznál,  hanem  önmagát  áldozza,  ami  által  a  barát  
szükségletei kielégíttetnek. Ez a szeretet kifejező, elismer-
hetően konkrét,  nyílt.  Nekem olyan barátokra van  szük-
ségem, akiken segíthetek,  akik felé nincsen  követelésem,  
AKIKET SEGÍTENI TUDOK ABBAN,  HOGY KÉPESSÉGE-
IKET  KIFEJTSÉK,  AKIKNEK  LEHETŐSÉGET  TUDOK  
BIZTOSÍTANI,  HOGY SZOLGÁLHASSANAK ANNAK A BA-
RÁTNAK,  AKIT  ÉN  SZOLGÁLOK,  nincsen  felém  semmi  
kötelessége.  Célja barátságaimnak  barátaim felé, önkén-
tes, ingyenvaló,  önzetlen.  Ha így tudjuk tenni  önzetlenül  
a jót,  amit Isten Lelke munkál általunk, semmit sem vár-
va emberektől  és érte, hanem attól a Baráttól,  aki  KÉSZ-
SÉGESSÉ TESZ  BENNÜNKET  MINDEN JÓRA,  akaratá-
nak  teljesítésére  (Zsid.  13,21.).  Akiért  a  Vele  és  
barátainkkal  való  kapcsolat  áldása  teljesedjék be  mind-
nyájunkon! 



20. Új  év — „Ne  aggodalmaskodjatok"  
(Máté  6,25—27.)  

Most,  amikor  egy  „Új  esztendő"  küszöbén  vagyunk,  
merjünk bátran  az új év ismeretlen  és emberileg  bizony-
talan lépcsőfokaira  lépni,  mint  akik  Istennel jártunk  út-
jainkon  a mögöttünk  lévő  esztendőkben  is,  amelyekben  
több  történt  a lehetségeseknél,  mint  amit  elképzelni  va-
lamikor  is  tudtunk  volna.  

Legyen  hallgatóink  vezérigéje  az  ismeretlen  holnapra  
nézve  az  Ige  „NE AGGODALMASKODJATOK  A  HOLNAP  
FELÖL." Jézus Krisztus azt mondja: „NE AGGODALMAS-
KODJATOK A TI  ÉLETETEK  FELŐL,  MIT  EGYETEK  ÉS  
MIT  IGYATOK:  SEM A  TI TESTETEK  FELÖL,  MIBE  ÖL-
TÖZKÖDJETEK.  AVAGY  NEM TÖBB-É AZ  ÉLET,  HOGY  
NEM AZ ELEDEL ÉS A TEST,  HOGYNEM AZ  ÖLTÖZET?  
TEKINTSETEK AZ  ÉGI  MADARAKRA,  HOGY  NEM VET-
NEK,  NEM ARATNAK,  SEM  CSÚRBE  NEM  TAKARNAK:  
ÉS A  TI  MENNYEI  ATYÁTOK  ELTARTJA AZOKAT.  NEM  
SOKKAL KÜLÖNBEK VAGYTOK-É AZOKNÁL?  KICSODA  
PEDIG AZ KÖZÜLETEK, AKI AGGODALMASKODÁSÁVAL 
MEGNÖVELHETI  TERMETÉT  EGY  ARASSZAL?"  (Mt.  
6,25—27) 

Kedves  testvérek! Aki  aggodalmaskodik,  az rosszul  te-
szi,  az  nem  ad  lehetőséget  Istennek  arra,  hogy  megmu-
tassa  életében  a  hatalmát,  AKI,  ha  szükségesnek  látja,  
kész  értünk megmozdítani  a csillagvilágokat  és  angyala-
inak  légióit.  De  aki  aggodalmaskodik,  az  ezzel  elárulja,  
hogy  hitetlen  ember  és  nem  bízik  a  Mindenható  Úr  Is-
tenben. Az  ilyen  ember  ne várja, hogy kaphat valamit  az  
Istentől, hogyan is várhatná el, hogy attól az Istentöl kap-
jon valamit, amelyikben nem hisz és nem bízik. Rendkívül 
sok gonoszságot látunk magunk körül, amikor egyik em-
ber a másik felebarátja ellen forral bosszút. Ijesztőek azok 



az  állapotok,  melyeket  az  ember  tud  maga  körül  létesí-
teni.  Háborúk  dúlnak  a világ  sok  részében,  elégedetlen-
ség, zúgolódás, népvándorlás, fogolytáborok, katasztrófák 
s  mind  megannyi  családi  békétlenség  nehezíti  az  embe-
rek, az emberiség sorsát és jövőjét. Meg vagyok győződve, 
hogy  mindezek  gyökerei  az  aggodalmaskodáshoz,  a  hol-
naptól való félelemhez nyúlnak vissza, és azokból eredez-
tethetők. 

Isten Igéje arra  tanít,  hogy az aggodalmaskodással  egy  
arasszal  sem  növelhetjük  meg  termetünket,  vagy  más  
szóval  az  aggodalmaskodás  egy  hiábavaló  tépelődés  és  
emésztődés  az  ember  számára.  Ezért  int  és  tanít  az  Ige  
arra,  hogyha  aggodalmaskodunk,  ezt  ne  tegyük  a jövő-
ben, hanem kezdjünk el hinni és bízni abban az Istenben, 
akinek  a kezében van  az  ismeretlen  holnapunk.  Vagyis,  
ha aggodalmaskodsz,  akkor mint említettem, hitetlen em-
ber vagy  és nem bízol  a Mindenható  Istenben.  

Az aggodalmaskodás  az Istenbe vetett hitnek a hiánya. 
Az  aggodalmaskodás jele  az  Isten vezetése hiányának.  A  
hit és az aggodalmaskodás két merőben ellentétes töltésű 
pólus. Az aggodalmaskodó  lehet,  hogy intelligens  ember,  
de az intelligens embernek  is szüksége van arra, hogy ne 
magában bizakodjon, hanem abban,  aki segíteni  tud raj-
ta,  akire  minden  helyzetben  számíthat.  Ezért  mindnyá-
junknak  szükségünk van azonnal  elkezdeni  az új év elsó 
napjától  azt  a  folyamatot,  mely  a  gyógyulás  felé visz  az  
aggodalmaskodásból.  Pál apostol milyen csodálatosan be-
szél  erről:  „NE  SZABJÁTOK  MAGATOKAT  E VILÁGHOZ, 
HANEM VÁLTOZZATOK  EL A TI  ELMÉTEKNEK A  MEG-
ÚJULÁSA ÁLTAL, HOGY MEGVIZSGÁLJÁTOK,  MI AZ IS-
TENNEK JÓ, KEDVES ÉS TÖKÉLETES AKARATA." (Róm. 
12,2.). Az aggodalmaskodásával  az ember önmagát akarja 
megvigasztalni  és  felbecsülni,  mint  aki  meg  fogja oldani 
a  problémákat,  ami  nem  igaz.  Nem  igaz  a  politikusok  



esetében,  nem igaz a közgazdászok  esetében,  a diploma-
ták esetében, nem igaz, aki azt mondja, hogy egy nemzet 
gazdaságát  egy  fél  év  alatt  helyre  lehet  állítani,  annak  
abszolút nincsenek közgazdasági ismeretei sem, ami nem 
igaz,  ugyanakkor  kimarad  életéből  az  Isten.  A  társa-
dalmaknak,  az  emberiségnek,  az  embernek  az  Isten  aki  
teremtője és gondviselője a inindenségnek,  aki  a mi  elle-
hetetlenülő  helyzetünkben  is  a  mi  oltalmunk  és  erőssé-
günk,  „IGEN  BIZONYOS  SEGÍTSÉG  A  NYOMORÚSÁG-
BAN" (Zsolt. 46,2. II. Kor.  1,4. Zsolt. 50,15.), AZÉRT NEM 
FÉLÜNK,  HA ELTÁVOZNÉK  IS A  FÖLD,  és A HEGYEK A 
TENGERBE  OMLANÁNAK  IS",  azt  mondja  a  zsoltáríró  
(Zsolt.  46,3.).  Micsoda  bizalma volt  a zsoltárírónak  Iste-
nében! 

Akármilyen  helyzetben  is  legyen  az  aggodalmaskodó  
ember,  kétségbe  vonja  az  Isten  szeretetét,  bölcsességét,  
hatalmát.  A  hitetlen  ember  azt mondja,  hogy  Isten  nem  
szeret  minket  és  nem  törödik  velünk.  Kétségbe  vonja,  
hogy  Isten  tudna  és  tudná,  hogy  mire  van  szükségünk,  
és hogy van és volna  ereje, és tudna rajtunk segíteni. Az 
aggodalmaskodás  az emberiség szégyenfoltja, amit Krisz-
tus vére  mosott  le.  A  hit  inkább  mindent  és  mindenkit  
tud  nélkülözni,  mint  Istent.  Mindenki  érzi,  tudja  és  ta-
pasztalja a saját bőrén, hogy a világ nem jó irányba halad, 
és  a  hitetlenség  és  aggodalmaskodás  soha  nem  szűnik  
meg,  sőt  inkább  elhatalmasodik.  De ebben  a  helyzetben  
is  lesz  Istennek  népe  a  földön,  akiknek  az  a  szerepük,  
hogy  figyelmeztessenek  az  aggodalmaskodás  hiábavaló-
ságára. Akik a mennyei  töltésű jót  tartóssá  teszik a rom-
landó világban. Akik  az elhatalmasodó sötétségbe egy ki-
csiny  fénysugárként  eligazításul  és  tájékoztatásként  
fénylenek  a  világban.  Viszont  senkit  sem  zár  ki  Isten,  
ennek  a  lehetőségnek  éléséből.  Ezért  szól  Isten  Igéje  és  
követei  ebben  a világban,  hogy hívjanak a fényforrás alá, 



ahol  a  tájékoztatás  igen  bizonyos,  melynél  nyilvánvaló,  
hogy  hogyan  kell  forgolódnia  Isten  népének  a  világban,  
és  aki  úgy  gondolja,  hogy  nagy  bajban van  és  sötétség  
uralkodik körülötte, jöjjön elő a mélység ciszternájából a 
napfényre.  „ÉS  AKINEK  NINCSEN  VILÁGOSSÁGA,  AZ  
KÉRJE  ISTENTŐL,  AKI  MINDENKINEK  KÉSZSÉGESEN  
ÉS  SZEMREHÁNYÁS  NÉLKÜL  ADJA:  ÉS  MEGADATIK  
NÉKI,  DE  KÉRJE  HITTEL..."  (Jak.  1,5—6.)  

Akiben  nincs  Szentlélek,  az  kérjen,  azt  mondja  Isten  
Igéje: 

„HA TI  GONOSZ  LÉTETEKRE TUDTOK A TI  FIAITOK-
NAK JÓ AJÁNDÉKOKAT ADNI,  MENNYIVEL INKÁBB AD 
ATI MENNYEI ATYÁTOK SZENTLELKET AZOKNAK, AKIK 
TŐLE  KÉRIK"  (Luk.  11,  13.).  A  Szentlélek  hiányában  
szenved  az  egész világ.  A  hitben járáshoz  szakadatlanul  
szükség  van  a  Szentlélek  hajtó  erejére.  Isten  Igéje  adja  
meg minden  esetben a helyes  irányt.  Isten Igéje szabja a 
lefektetett  sínek  stabilitásával  a célt,  a haladás  irányát.  
Isten  Igéje a helyes  irányba  haladás biztos  sínpárja földi 
utunkon,  nem  sokra  megyünk  egy  gőzben  álló  moz-
donnyal,  ha  az  nem szilárdan  lefektetett  síneken  áll,  ha  
nem  azon  halad  vagy  fut. Viszont  hiába  van  sínpár,  ha  
nincs mozdony  és abban hajtóerő. így kapcsolódik  össze  
életünk  Isten  Igéjével  a helyes  irányba,  Isten  Szentleiké-
vel,  a hajtó erővel, Aki  a holt betűt megeleveníti  és ener-
giává,  élővé  teszi  hitünk  számára  földi  életünk  alatt.  

A  hitetlenség  embere  a  világnak  adja  át  a  győzelmet.  
Az aggodalmaskodás az értelmetlenségen és hitetlenségen 
túl  bűn  is.  Ha  csak  a  szükségeinket  látjuk  és  nézzük,  
egyre  nagyobbak  lesznek  előttünk,  mint  az  árnyék,  
amelytől  megijedünk.  És végül,  a legtöbb  be  sem  követ-
kező félelem a legtöbb embert leteperi. Az árnyék semmit  
sem árthat. A zsoltáríró azt mondja „MÉG A HALÁL VÖL-
GYÉNEK ÁRNYÉKA  SEM"  (Zsolt.  23,4.).  



Isten azt váija tőlünk, hogy fordítsuk meg a sorrendet. 
A  dolgainkat  irányítsuk  Istenre,  és Ő egyre nagyobb lesz 
előttünk,  amint a valóságban  is nagyobb azok előtt,  akik  
a  hit  szemével  nézik  Öt.  És  akkor  a  nehézségek  egész  
kicsinyekké zsugorodnak, jelentéktelenné lesznek, annak 
szemével  nézve,  Aki  a  mi  hatalmas  Istenünk,  Akinek  
nagysága  és  mindenhatósága  mellett  és  előtt,  mindenek  
térdre  hullanak  és  összeomlanak.  

Isten  tarsolyában  benne  van  minden,  amire  nekünk  
szükségünk van. Figyeljétek csak, hogy mit mond a zsol-
táríró:  „TELJESÍTI  AZ  ÚR AZ  ŐT  FÉLŐK  KÍVÁNSÁGÁT,  
KIÁLTÁSUKAT  MEGHALLJA  ÉS  MEGSEGÍTI  ŐKET"  
(Zsolt.  119,38.).  „HISZED-É  EZT?"  

Az  aggodalmaskodás  olyan,  mint  egy  felesleges  teher,  
a holmijaink között, amit értelmetlenül  cipelünk,  sokszor  
egy  egész  életen  át.  Jézus  Krisztus  minden  terheinket,  
minden bűneinket  odaszegezte a keresztfára  és felszaba-
dított  minket,  a  mennyei  Atyával  való  közösségre.  Meg-
szabadított  az aggodalmaskodástól  is a keresztfán.  „AKI-
KET  A  FIÚ  MEGSZABADÍT  AZ  VALÓSÁGGAL  SZABAD  
LESZ"  (Jn. 8,36.). Szeretnél-e  ilyen  szabad ember  lenni?  
Vagy  az vagy? Van-e  ilyen szabadult-szabadságod,  vagy  
csak  kétségeid  vannak?  És  bízni  csak  akkor  tudsz,  ha  
szemed  előtt  csörgedeznek  az  áldás  csatornái?  Ez  nem  
hit! A  hit ott is hisz,  ahol  az áldás csatornái  eldugulnak,  
mert  az Istenbe vetett  hitünk valódiságát  mindenki  előtt  
hitelesen  kell  megélnünk,  különben  nem  tudunk  hitre  
segíteni  másokat.  Ezért mondja János  apostol:  hogy  „AZ  
A  GYŐZELEM. AMELY  LEGYŐZTE A VILÁGOT, A  MI HI-
TÜNK"  (I. Jn.  5,4.). -

Jézus Krisztus a mi hitünket megkoronázza  (Jel. 2,10.). 
A hit kipróbálja és kimeríti életünk kútját, belenyúl szí-

vünk  mélyébe  és  ott  is  ugyanolyan  minőségű  hitet  akar  
találni,  mint  a  felszínen. A  hit  igényt  tart  a  teljes embe-



rünkre,  nem  csak  életünknek  egy-egy  szakaszára,  vagy  
egyes megért eseményére, hanem mindenestől,  mind tes-
testül, mind lelkestül  egzisztenciális  egyéniségünkre  tart  
igényt. A  hit  elvárása  és  kívánalma  ez:  ,ADJAD  FLAM A 
TE  SZÍVEDET  NÉKEM"  (Péld.  23,26.).  A  hitünket  meg-
termékenyíti  bennünk  Isten Szentlelke,  a cselekedeteink 
a Lélek gyümölcseiként igazolják Istenre figyelő Istenfélel-
münket. „AKI ELŐTT HÁLÁDATOSSÁGGAL  FELTÁRHAT-
JUK  MINDEN  ALKALOMMAL  KÉRÉSEINKBEN  ÉS  KÖ-
NYÖRGÉSE IN KB EN KÍVÁNSÁGAINKAT'  (Fii.  4,6.).  

Isten megad mindent a maga idejében az ŐHOZZÁ for-
dulóknak. 

AKI  KÉR, AZ  MIND  KAP"  (Máté.  8,9—11.),  megígérte.  
HISZED-É EZT? Micsoda ígéret és biztatás ez Isten gyer-
mekeinek  ez  az  ajánlat!  És Garancia! A  hitetlenek  kihez  
forduljanak? Ezért fordulnak az Okkult Új tudományokhoz, 
ahhoz a rendkívül sok babonához, a világ és a sátán kínálta 
portékához.  Mert  kihez  fordulhatnának?  Péter  világosan  
mondta:  „KIHEZ  MEHETNÉNK  URAM?  ÖRÖK  ÉLETNEK  
BESZÉDE  VAN  TENÁLAD!"  (Jn.  6,68.).  Értsétek  meg  
atyámfiai,  ma  ugyanaz  a  helyzet.  Isten  elvárja,  hogy  az  
övéi az Ö Országának javát keressék elsődlegesen  és már 
itt e földön is. Nem kell Isten népének a világtól és a világ 
fiaitól  koldulni. Akik  először  Isten  országát  és az Ö igaz-
ságát  keresik,  azok  számíthatnak  arra,  hogy  minden  
mást,  ráadásul  és bőségesen  megkapnak.  (Mt.  6,33.).  

Ha  Isten  az  Ő  Fiát  nekünk  adta,  a  legdrágábbat,  azt  
mondja Isten Igéje: „MIMÓDON NE AJÁNDÉKOZNA VELE 
EGYÜTT MINDENT MINÉKÜNK"  (Róm.  8,32.)  Ezért  ezt a 
hatalmat ránk is kiárasztotta úgy, hogy Isten fiai legyünk, 
és  ezért  velünk  a  Benne  hívőkkel  úgy bánik  Isten,  mint  
a saját Fiával,  mint  fiaival.  

Az Isten nagy szeretete ebben a világban „azt meglátni, 
hogy  mily  szeretetet  adott  nékünk  az  Isten,  hogy  az  Ő  



fiainak  neveztetünk"  (I.  Jn.  3,1.),  és  a  világ  azért  nem  
ismer minket,  mert nem ismeri,  és nem ismerte meg Ót.  
A világ fiai azért nem érthetik meg azt, hogy a hívők min-
den dologban Istenre bízzák magukat,  mert nem ismerik 
ugyanazt  az  Istent,  és  aki  ugyanakkor  nekik  is  Istenük.  
Nem tudnak róla, vagy nem akarják elismerni,  pedig ne-
kik  is ott  kell  majd megállni,  ahol  nekünk.  

A  hívők  mégis  többet  tesznek  ebben  a világban,  mint  
a  hitetlenek,  mert  munkájukat  az  odafelvalókra  nézve  
végzik.  Többet  tesznek  mint  a világ  fiai,  akik  agyon  ag-
godalmaskodj ák  magukat  és  közben  elvétik  a  célt.  

A  cél  Isten  országa,  ami  nem  evés,  nem  ivás,  hanem:  
„IGAZSÁG,  BÉKESSÉG  ÉS  SZENTLÉLEK  ÁLTAL  VALÓ  
ÖRÖM"  (Róm.  14,17.).  „Ne aggodalmaskodj  hát,  nézz  Is-
tenedre  fel,  Ö  felruház  és  táplál,  rád  gondot  Ö visel.  Ő  
dicső  Király,  Ég és a Föld  Ura,  Szívünk  Övé,  Ö annak  is  
Ura." 

NE AGGODALMASKODJÁL,  NÉZZ  ISTENEDRE  FEL!!!  
Ö A TE  ISTENED  IS? AZ? 



21. A Nap Fia, a fényes, az  erős  
(Bírák  könyve  13.)  

Sámson előtt és után  is közvetlen gyenge bírák voltak, 
akik alatt az Istentől való elhajlás — a bálványimádás —, 
annyira  szabadossá  tette  az  embereket,  hogy  figyelmet,  
tiszteletet  Isten  és  a  felebarát felé  nem  tanúsítottak.  Az  
Ige  így jellemzi  a  bírák  korának,  Krisztus  előtt  1225—  
1025  közt  „elszaladó-elszabadult"  állapotát:  „Ebben  az  
időben nem volt király Izráelben, HANEM KI-KI AZT CSE-
LEKEDTE, AMIT JÓNAK LÁTOTT"  (Bírák.  17,6.).  

Ez a vezetés nélküliség mindig odavezetett — mint nap-
jainkban  is  —,  hogy  „Izráel  fiai  újra  gonoszságot  csele-
kedtek  az Úrnak szemei előtt és ezért az Úr őket negyven 
esztendeig  a filiszteusok kezébe  adta"  (Bir.  13,1.).  

Az  Isten  pedig  Népe hűtlensége  ellenére  is megtartja a 
választott népének ígéretét,  és időről-időre küld olyan bí-
rákat ezekben a korokban,  akik kiszabadítják az ellensé-
ges gyürú  szorításából  Izráelt.  

Isten gondosan előkészíti mindig azokat a karizmatikus 
vezetőket,  akiket a népe szabadításában  felhasznál.  Még  
Sámson  nem is  él,  már  Istennek  gondja van  a  Szabadi-
tóról való törődéssel. Az eseményekben  a fogamzás pilla-
natától ott találjuk a mennyei döntés nyomában járó cso-
dákat. 

Az  édesanya  nevét  nem jegyezte  fel  az  írás,  de tudjuk 
a  leírásból,  „HOGY  MAGTALAN VOLT  ÉS  NEM  SZÜLT:  
DE  TERHES  LESZEL  ÉS  FIAT  SZÜLSZ".  ISTEN  „EGY  
MEDDŐ ASSZONYT VÁLASZTOTr KI A SÁMSON ANYJA-
KÉNT" (Bir.  13,3.)... Mindezt a menny küldötte adja hírül, 
közölve,  hogy  Sámson  kiválasztottsága  a szülők  részéről  
különös  feladatokat  fog jelenteni,  amit  az  áldott  állapo-
tában is az édesanyának figyelembe kell vennie, és ahhoz 
kell  magát  tartania:  „BERETVA  NE  ÉRINTSE  FIAD  FE-



JÉT,  mert  Istennek  szenteltetett  lesz  anyjának  méhétől  
fogva,  és majd Ő kezdi  megszabadítani  Izráelt  a  Filiszte-
usok  kezéből."  

Isten  gondviselő  hatalmát  mutatja  ezekben  az  esemé-
nyekben,  melyekkel jelzi,  hogy törődik Népének — A  NÉ-
PEKNEK —  sorsával,  már  azok  érdekében  akkor  elkezd  
munkálkodni, amikor még ebből nem látszik semmi, vagy 
amit  nagyon  kevesen  tudnak  csak,  amin  maguk  a kivá-
lasztott eszközök  is meglepődnek  és csodálkoznak. A  Fe-
leség  elmegy  és elmondja Férjének, hogy miként  értesült  
a  születendő  gyermek  felől,  s  milyen  tanácsokat  kapott.  
És a férj — MANOÁH — könyörög, hogy üjből ismétlődjék 
meg  ez  a  látogatás,  s  ő  is  együtt  részesüljön  a  mennyei  
eligazításból. A mezőn dolgozó férjet hazahívja a felesége, 
mert  újból eljött AKI  az imádság meghallgatásának  bizo-
nyítékaként  megismétli  a már  elmondottakat.  

Milyen  nagy vigasztalás  lehet  az  Úrban  hívőknek  ez a 
példa  arra,  hogy meghallgatja  imádságainkat,  s válaszul 
intézkedik  érdekünkben  is...  Isten!  

A  férj vendégségbe  hívja az Úr Angyalát,  aki a marasz-
talást  ugyan elfogadja,  de közli,  hogy  nem  él  földi  táplá-
lékkal,  de  mint  az  Úrnak  való  áldozatot  elkészítheti.  Az  
Ige  megjegyzi,  hogy  „MANOÁH  NEM  TUDJA,  HOGY  AZ  
URNÁK ANGYALÁVAL  BESZÉL".  Az  ézsaiási  próféciából  
fontos dolgot tudunk meg, amikor ugyanis a férj a küldött 
neve után tudakozódik,  a menny lakója ezt mondja: „MI-
ÉRT  KÉRDEZŐSKÖDÖL  NEVEM  UTÁN,  AMELY  OLY  
CSODÁS!" Ez a küldött nem volt más, mint az Isten Szent 
Fia: JÉZUS  KRISZTUS.  Bármennyire  is sokan nem érte-
nek egyet vele,  Ö a „menny küldötte" Jézus Krisztus!  Mi-
lyen rossz képünk van Jézus Krisztusról, mikor azt hiszik 
sokan,  hogy  Krisztus  Betlehemben  született.  Igen,  ott  
született,  mint ember,  testet öltött,  hozzánk hasonlót,  de  
minden  kulcseseménynél  ott  volt,  az  Atya  kebelén  a  



mennyben lakott,  s nem egyszer már Betlehem előtt fon-
tos küldetésben járt  el  az emberiség  érdekében.  És  csak 
az  áldozat  bemutatása  közbeni  csoda  láttán  döbbennek  
rá,  hogy  Istennel  volt  dolguk:  .AMIKOR AZ  OLTÁRRÓL  
AZ  ÉG  FELÉ  FELCSAPOTT  A  LÁNG, AZ  OLTÁR  LÁNG-
JÁBAN FELSZÁLLOTT AZ  ÚRNAK ANGYALA,  ekkor  tud-
ták  meg,  hogy  „KI VOLT A  VENDÉGÜNK"  (Bir.  13,12—  
15). Erről a csodálatos megjelenésről vall később  Ézsaiás  
próféta: „EGY GYERMEK SZÜLETIK  NÉKÜNK,  FIÚ ADA-
TIK  NÉKÜNK,  ÉS AZ  URALOM AZ  Ö VÁLLÁN  LESZ,  ÉS  
HÍVJÁK NEVÉT CSODÁLATOSNAK."  (Ézs.  9,6.).  

Sámson nevének jelentése: A NAP FIA, FÉNYES, ERÖS! 
És  az  Úrnak  Lelke volt  Sámson  ereje,  s  mikor  szüleit  

arra kéri, hogy a Filiszteusok leányai közül vegyenek neki 
Feleséget,  a  szülők  megdöbbennek,  mert  nem  tudták,  
hogy  az Úrtól van ez a dolog,  mely mint egy indok  lesz a 
fölöttük uralkodó filiszteusokkal  szemben,  s miközben a  
„leánykérőbe"  mennek  Sámsont  oroszlánkölyök  támadja  
meg,  melyet  kettészakított  puszta  kezével,  de  amit  nem  
mondott meg a szüleinek, melynek teteméből néhány nap 
múlva mézet szedett ki, s adott abból  szüleinek  is, s me-
lyet a menyegzői  alkalom  találós kérdésként  tett fel a Fi-
liszteusoknak:  ,AZ  EVŐBŐL  ÉTEK JÖTT  KI, AZ  ERŐS-
BŐL  ÉDES  JÖTT  KI".  Harminc  inget  ígért  és  öltönyt  a  
megfejtőknek, de a hétnapos lakodalom utolsó napján is  
csak  úgy  tudták  megfejteni,  hogy  a  síró  feleségének  el-
mondta Sámson a „megoldást", amit aztán az továbbított  
a  ílliszteus  vendégek  felé,  amiért  is  elment  Sámson  és  
levágott  30  férfit,  hogy  elvihesse  a  „megfejtőknek"  azok  
ruháit,  de  előbb  elmondta:  „HA NEM AZ  EN  ÜSZÖMÖN  
SZÁNTOTTATOK VOLNA,  MESÉM SOHA KI NEM TALÁL-
TÁTOK VOLNA"  (Bir.  14.)  

A  héber  házasságban  a  menyasszonyt  hazaviszik,  itt  
Sámson  ment  hozzá  ajándékaival,  a  csalás  miatt  —  a  



mese  megfejtése  —  hitvesének  kedvéért  máshoz  adták  
férjhez. 

Sámson  nevét  csodálatos  módon  ott  találjuk  minden  
elkövetett  hibája  ellenére  a  HIT  HŐSEI  KÖZÖTT  (Zsid.  
11,  32);  ez  is  mutatja  az  Újszövetség  Csodálatos  Nevű  
Fiának  minden  vétket  megbocsátó  és  vérével  elfedező  
VOLTÁNAK  IRGALMÁT.  

Isten  Igéje  a —  Biblia  —  a legreálisabb an  mutatja  be  
és  nem  kendőzi  el  Isten  választott  gyermekeinek  sem  a  
mulasztásait, vétkeit  és bűneit,  mint ez esetben — VAGY 
DÁVIDNÁL  IS  LÁTJUK —,  hanem  nevén  nevezi  a  ténye-
ket. A  rosszul  sikerült  házasság haragja újból a  Filiszte-
usok nagy károkozásához vezetett, s a gabonaföldjeik fel-
gyújtásához Sámson  a rókákat használta  fel, s megverte 
az  ellenséget.  „MEGVERTE  ŐKET  KEMÉNYEN  VÁLLUK-
TÓL A TOMPORUKIG"  (Bir.  15,8.). A Filiszteusok kiirtják 
a  bajt  okozó  menyasszonyt  és  atyját,  de  Sámson  fejét  
követelik,  s megszálták Judát,  s  csak  az ellenség  kézbe-
adása révén hajlandók távozni. Sámson „belemegy a meg-
kötöztetésbe",  de  amikor  már  ujjong  az  ellenség,  hogy  
megfogták, Isten Lelke felindította és lenszálként szakad-
tak  le  róla  azok  a kötelékek.  S  egy  szamár  állcsontjával  
ezer  filiszteust vert  agyon.  Melyből  Isten  a szomjúságtól  
elgyötört  harcosnak  vizet  fakaszt,  —  „az  állcsont  zápfo-
gából!"  (Bir.  15,11—20).  

Sámson  beleesett  —  miként  Dávid  is —  a  paráznaság  
bűnébe,  nem  szépíti  az  írás,  hogy  folytonosan  elviszi  a  
gyengébb  nem  iránti  vonzalom  a  neki  szánt  feladattól,  
amelyet  Mikeás  próféta  így  fogalmazott  meg:  NE  HIGY-
GYETEK  A  BARÁTNAK,  NE  BÍZZATOK  A  TANÁCS-
ADÓBAN, AZ ÖLEDBEN ÜLŐ ELŐTT IS ZÁRD BE SZÁD-
NAK  AJTAJÁT  (Mik.  7,5.).  Ellenségei  ezt  is  megölésére  
akaiják felhasználni, de még a város kapuját is kiszakítva 
el  tudta  hagyni  Gázát  és  megmenekült.  



A  Sórek  völgyében  okozta  vesztét  Delila,  akit  megsze-
retett  Sámson,  akit  felbéreltek  az  ellenségei  Sámsonnak  
arra,  hogy tudakolja meg, hogy miben  áll  erejének titka.  
Sámson  előbb igyekszik valamit kitalálni  az igazi  elmon-
dása helyett,  de Sámson minden helyzetben —  gúzsban,  
újkötelékben, összeszőtt hajfonattal is — győzelemmel fe-
lelt  az ellenségnek,  a lesben  állóknak,  akik  Júdás-pénzt  
kínáltak  Sámsonért.  Sámsont  a  szerelem  vakká  tette,  
szem  elől  tévesztette  NARIZEUSI  küldetését,  s  Istennek  
szentelt  voltát  kiszolgáltatta  egy  asszony  mohóságának  
vagyis  Sámson  elbukott.  Miután  Delila:  „MINDENNAP  
ZAKLATTA  SZAVÁVAL  ÉS  GYÖTÖRTE  ÖT,  HALÁLOSAN  
BELEFÁRADT A  LELKE,  kitárta  egész  szívét:  BOROTVA  
NEM VOLT AZ  ÉN  FEJEMEN  SOHA,  MERT  ISTENNEK  
SZENTELT  VAGYOK  ANYÁM  MÉHÉTŐL  FOGVA,  s  ha  
megnyíratom elerőtlenedem,  olyan leszek, mint akármely 
ember!"  (Bir.  16,15.).  

És hozták a pénzt, s jöttek a BÁRÁNYT NYÍRÓK-nyírói,  
s  elvégezték  a  kivégzését!  Szemeit  kiszúrták  és  vaslán-
cokkal  megkötözve  őröltettek  vele  Gáza  fogházába.  

A  zárójelenetben  Sámsont  táncolni  viszik  Dágon  ünne-
pére  ahol — noha  az Úr eltávozott  töle — imáját meghall-
gatja és utoljára — mintegy  megbocsátásként —  3000-en  
pusztulnak  el Sámsonnal,  így bizonyítva,  hogy Isten  em-
bere  marad  akkor  is,  amikor  Isten  bűnét  megbocsátva  
még  egyszer  lehetővé  tette,  hogy  a  halálával  több  ellen-
séget  semmisítsen  meg,  mint  egész  életében.  De  mindez  
nem jelenti azt, hogy Sámson ne vegye el 20 éve vetésének 
aratását a kegyelemben  is. Sámson,  kit Isten a neve sze-
rint  a NAP  FIÁNAK  SZÁNT,  vakon  kell  meghaljon!  

Mennyi  példa,  mennyi  mondanivalója  van  számunkra  
Sámson  egyéniségének.  

Akit  Isten BÍRA-ként  Szabadítónak  szánt,  elbukott,  és  
az utolsó pillanatban megbocsátott neki. Ilyenek vagyunk 



mi emberek, készek minden gonoszra, érdekeink és egyé-
ni  szempontjaink mit  sem  számítanak.  

Azonban a Kegyelem megbocsát, de a megbocsátás nem 
jelenti  azt,  hogy  nem  kell  elvennünk  vetésünknek  gyü-
mölcseit,  fájdalmasan. Ezért  hát,  tanítson  meg  bennün-
ket Sámson  története  arra,  hogy legyünk kitartók,  enge-
delmesek  és  álljunk  meg  a  hitben,  az  Isten  iránti  
hűségben,  hogy Istennek  dicsőséget  szerezzünk  az ellen-
ségnek  szeme  láttára  is!  



22. Jób  szenvedése  
(Jakab  5,11.)  

Jóbnak a neve azt jelenti, hogy megtámadott és gyűlölt. 
Milyen érdekes, ezt a megtámadottságot elsősorban a Sá-
tán részéről igyekszik az Ige bemutatni. Valamennyi  írás-
nak  a  szerzője  az  Isten  Szentlelke  (II.  Pét.  1,21.).  Ezért  
beszéljünk  most  Jóbről  és  a  Sátánnak  rettenetes  hatal-
máról,  amelyet ebben a feszültségben konkrétan egy em-
ber életén keresztül mutassunk be, mint az embert vádoló 
hazug,  hazugságnak  atyját, a Sátánt  (Ján.  8,44.).  

Jób  magas  kort  ért  el,  Mózes  előtt  élt.  NEM VOLT  IZ-
RÁELITA! 

A  Törvény  Mózes  által  szólt  egy jelentéktelen  népnek.  
Isten Jobbal  megmutatja,  hogy  számára  minden  emberi  
lélek a legnagyobb  érdeklődést váltja  ki belőle.  Izráel  so-
kat  tartott  önmagáról,  ezért  Isten  gondoskodása,  hogy  
Mózes könyvei mellett Jób könyvét is adta Izráelnek, meg-
mutatja Isten irgalmát a pogányok iránt. Izráel ha elfelejt 
irgalmas lenni más népek felé, Isten itt leckét ad Népének 
a maga  nagy  irgalmából.  

Isten  az  Izráelen  kívüli  népek  iránti  kegyelmének  le-
ereszkedését  bizonyítja,  s nem igaz,  hogy  Isten  semmire  
nem  becsüli  a  pogányokat.  (Ezék.  14,20.  és Jak.  5,11.)  
Jób  példájával Isten  a dicsőségét  és a Sátán  megszégye-
nítését  érte el.  

Családja és személye kerülnek a sátán gonosz és meg-
semmisítő  hatalma  alá,  hét  fiú és három leány  (Jób  1,2.  
19). S egy gonosz  feleség. A  KEGYELEM TOVÁBB  MEGY  
AZ IZRÁELNEK ADOTT SZÖVETSÉGI  ÍGÉRETNÉL.  Isten  
nem kötözi  meg  magát,  mint  a perzsa  töivények  uralko-
dói. 

Messze  a mérték  fölött fenntartja  a kegyelem  és  áldás  
jogát  magának,  s  így  igazolja,  hogy  akik  Istent  szeretik,  



azoknak  minden  a javukat  szolgálja.  (Rom.  8,28.)  Az  a  
kegyetlen  helyzet  is,  amibe Jób  került.  

Jób Istent dicsőíti  azzal, hogy a próbákban megállt (fe-
lesége, 4 hírhozó) ajkával nem vétkezett, legyőzte a sátánt, 
az Úr adta,  az Úr vette el. Áldott legyen az Úr neve!  (Jób.  
1,21.) 

A  mennyben  hozott  határozatoknak  következményei  a  
földi  események.  

Jób Istenfélő és bűngyűlölő volt, ezért mutatott be gyer-
mekeiért  áldozatot  naponként  (Jób  1,5.).  Számolt  a  lát-
hatatlan ellenség létezésével, miként Istennel! A földi ese-
mények  kezdete  mindig  a  mennyben  van!  De  az  ember  
elrontja azt! Az emberek garázdálkodása  és a sátán min-
den gonosz  támadása  nem tehet semmit  Isten  nélkül!  

A  próbatételek  sohasem  a  Sátántól,  hanem  Istentől  
erednek.  Isten  dicséri Jóbot  a Sátán  előtt.  (Jób.  1,8).  

A  Sátán maga-magát  akarta  Isten helyett  imádatni,  ez  
a  célja,  ezért  vádolja  a  Testvéreket  Isten  előtt,  s  így  el  
akarja szakítani  a teremtményt Teremtőjétől. A Sátán el-
lenséges  indulata  Isten szeretetét bizonyítja,  a Sátán  ezt  
tudva  nem  tud  elviselni  minket,  mert  Isten  szeretetének  
tárgyai maradtunk elesésünk és minden bűnünk ellenére 
is. 

Isten  türelmes  az  ítéletben,  mindig  alászáll  az  ember  
olyan mélységébe,  ahol  éppen van,  Gomorába  azért  száll  
alá,  hogy  meglássa  a  gonoszt  (I.  Móz.  18,20.).  Isten  di-
cséretét  —  amelyet  Jobbal  szemben  bemutat  —  váddá  
változtatja  a  Sátán:  BOCSÁSD  CSAK  RÁ  A  KEZEDET,  
VERD  MEG  MINDAZT,  AMI  AZ  ÖVÉ,  AVAGY  NEM  ÁT-
KOD-E  MEG SZEMTŐL SZEMBE TÉGED?!  (Jób  11,1.)  

A  Sátán  keze  volt  a vádban,  míg  magából  a  Sátánból  
semmit sem láttunk. Jób hű maradt, a sátán megszégye-
nült,  merénylete  tökéletesen  meghiúsult. A  SÁTÁN SZÉ-
GYENTELEN  és jön  a következő váddal:  DE VERD  MEG  



ŐT CSONTJAIBAN ÉS TESTÉBEN: AVAGY NEM ÁTKOZr-E 
MEG  SZEMTŐL  SZEMBE TÉGED?  (2,5.)  És jön  az  asz-
szony;  aki  a Sátánnak  társává  szegődött  és  azt mondja: 
ERŐSEN ÁLLSZ-E  MÉG?  MÉG  MINDIG  SZERETED  AZ  
ISTENT?  Jób  válasza:  ÚGY  SZÓLSZ,  MINT  EGY A  BO-
LONDOK  KÖZÜL  (2,9.). Jób  nem érti,  de elfogadja  Isten  
kezéből a történteket. A Sátánról már a 2. fejezettől nincs 
is szó  a könyvben,  mert véglegesen vereséget  mért  rá  Is-
ten!  A  Próbatétel  megmutatja  nekünk  Isten  hatalmát  a  
gonosz felett.  

Van három barátja, ELIFÁZ,  BILDÁD ÉS CÓFÁR, AMI-
KOR FELKERESIK.  NEM ismerik meg Jóbot, mert leprás 
lett,  a  szenvedésnek  egy  olyan  kohójában  égett  össze,  
amelyben  felismerhetetlenné  vált.  Mégis  Jób  a  szemét-
dombon  a  „VIRÁGSZÁL",  aki jó  illatot  terjeszt  a  menny  
felé,  és  az  emberek  a  kárhozat  illatát  vélik  felfedezni,  a  
szenvedésnek  Jóbra  mért  okát vizsgálják  valamennyien,  
és  Jób  így  összegezi  véleményeit  barátairól,  akik  ebben  
az elesett helyzetében nem szolidárisak megértésében, azt  
mondja:  „VALAMENNYIEN  NYOMORULT  VIGASZTALÓK  
VAGYTOK"  (13,4.).  Csak  egy negyedik  barát,  ELIHU  tud  
vigasztalni  igazán,  aki  elmondja,  hogy  a szenvedés  nem  
a bűn  megtorlása,  vagy  cselekedeteink  igazságos  bünte-
tése. Jób hisz a KIVÁLTÓBAN ÉS MEGVÁLTÓBAN, a saját 
maga  nagyszerű  jövőjében,  és  megtartotta  a  hitét  min-
dennek  ellenére,  hogy  még  a születése  napját  is  megát-
kozta  amiatt,  hogy ezek  a barátok nem tudták  öt megvi-
gasztalni,  sót megnehezítették  a helyzetét,  és ebből  mint  
egy csillag felé nézve mondja: „TUDOM, AZ ÉN MEGVÁL-
TOM ÉL..."  (19,25).  

Jób  az  Istennel  helyreállított  kapcsolatban  látja  az  ér-
telmét  annak,  ami vele  történt:  „AZ IGAZSÁG  ÖSVÉNYE  
OLYAN,  MINT A  HAJNAL VILÁGOSSÁGA,  MELY  MINÉL  
TOVÁBB HALAD, ANNÁL VILÁGOSABB LESZ, A TELJES 



DÉLIG" (Péld. 4,18.). Az ítélkezés — a barátok részéről — 
egy nyomorúságban lévő lélek számára nem jelent vigasz-
talást. ,Л BÖLCSESSÉG ISTENNÉL LAKOZIK, ÉS AZ ÉR-
TELEM  A  GONOSZTÓL  VALÓ  ELTÁVOZÁSBAN".  Amíg  
igazolni akarjuk Isten előtt magunkat, addig nem tudunk 
porba  omolni.  (Jób.  28,28.)  

Elihu  Krisztus  előképeként  az Atya  akaratát jelenti  ki  
(Ján.  1,18.).  Elihu  együtt  tud  szenvedni  a  szenvedővel,  
neve  azt jelenti:  az  én  Istenem  Ö. A  fenyítés nem  hatás-
talan,  mert  előkészíti  szívünket valamilyen  áldás  számá-
ra. Elihu segít Jóbnak Istenre terelni minden gondját (36, 
16.).  Minden helyzetben  érvényes:  „MINDEN  GONDOTO-
KAT ŐREÁ VESSÉTEK,  MERT NÉKI GONDJA VAN  REÁ-
TOK"  (I.  Pét.  5,7.).  

Jób  megsejti  a  nagyszerű  igazságot,  ami  Krisztusban  
teljesedett  be,  a  KÖZBENJÁRÓNAK  MAGÁNAK  ISTEN-
NEK  KELL  LENNIE.  Elihu  Jób  rettenetes  terheibe  bele-
érezve  mondja:  „Én szintúgy  Istené vagyok, mint  te,  íme  
a  tőlem  való  félelem  meg  ne  háborítson,  KEZEM  NEM  
LESZ  SÚLYOS  RAJTAD"  (33,6—7.).  A  hívő  emberből  
gyakran  hiányzik  a világ  előtti  bátor  és  nyílt  bizonyság-
tétel, és ugyanakkor a könyörület a szenvedővel  szemben. 
A természeti  ember a gonoszt azonnal meg akarja torolni, 
Istennél  ennek  is rendelt  ideje van.  „AZ  Ó  GONDOLATA  
NEM A  MIENK"  (Ézs.  55,8—9.).  

Ideje van a szenvedésnek.  (Préd. 3,1.) Krisztus  minden  
embernél jobban szenvedett, mégis az igazságosan  ítélőre  
bízta  az  ítéletet,  előjogunk  a Krisztusért  való  szenvedés,  
ami  nem azonos  a bűneink  miattival  „ne mint  gonoszte-
vők  szenvedjetek".  (I.  Pét.  4,15.)  Az  apostolok  örültek,  
hogy méltóvá tétettek Urukért a szenvedésre  (Csel.  5,41).  
A  szenvedés  által jutunk  a dicsőségbe,  mely  elévülhetet-
len áldás a lelkek számára,  az áldásokhoz  nagy nehézsé-
gek és próbatételek útján kell végigmenni. Kijutott bőség-



gel  a Krisztus  szenvedéséből,  de ugyanúgy bőséges  a mi 
vigasztalásunk  is, mondja Pál apostol  és az életével  bizo-
nyítja,  amikor  azt  mondja,  hogy  a zsidók  ötször  megos-
toroztak,  ötször  kaptam negyvenet  egy híján és folytatja 
tovább,  hogy  nekünk  sok  nyomorúságon  keresztül  kell  
bejutni  az  Isten  országába.  (II.  Kor.  1,5.  II.  24.  25.  Csel.  
14,22). 

A szenvedésnek a célja, hogy Isten meg akar bennünket 
áldani!  Elihu  annak  nagyságára  mutatott  rá,  AKI  MIN-
DENT  A  KEZÉBEN  TART.  Isten  vonhat  számadásra.  A  
tudatlanul szólás az, amit Jób lázadásával születése nap-
ján  megátkozásával  tesz.  Amiért  nem  látjuk  a  miértet,  
nem kell Isten büntetését sejteni sorsunkban „AMIT NEM 
LÁTOK,  ARRA TE  TANÍTS  MEG  ENGEM,  HA  GONOSZ-
SÁGOT  CSELEKEDTEM,  többé  nem  teszem"  (Zsolt.  
19,13). Elihu a felhők fenségén túl mutat arra, aki  a TE-
REMTŐ  FELSÉG,  MELYHEZ  KÉPEST  EL  KELL  ISMER-
NÜNK TULAJDON  CSEKÉLYSÉGÜNKET.  (Jób. 34,32.  és 
a  37.  rész)  

Nekünk  tökéletes,  megbízható  forrásunk  a  Biblia,  
amelybe  Jóbnak  nem  volt  bepillantása,  Isten  mégis  jól  
elő  tudta  készíteni,  hogy  odafigyeljen reá. 

Az ÖNIGAZSÁG, A TÜRELMETLENSÉG  és a HÓDOLAT 
HIANYA teszi Jóbot  ingerültté  és lázadóvá  a sorsa  iránt.  
A szenvedés zendülést  és lázadást  idézett  elő,  de ha  GŐ-
GÜNKTŐL  MEGSZABADULUNK,  KÉTSZERES  ÁLDÁS-
BAN  RÉSZESÜLÜNK.  Jób  az  Izráelnek  ajándékozott  ki-
jelentés  eszköze.  Isten  nem  bocsátkozik  vitába  többé,  
mint  barátai,  hanem  visszaviszi  Jóbot  az  Istenével  való  
helyes viszonyba,  ez a hely a megbánás helye,  ahol  mint  
por  és hamu  omlunk  térdre.  

Isten  teremtésére  és alkotására  mutat  rá,  amikor Job-
bal  beszél,  és  azt  mondja:  Hol  voltál,  amikor  a  földnek  
alapot vetettem,  hol voltál, mikor kifeszítettem az eget, ki 



vagy te?  (38,4—11.)  És ha  ilyen csodálatosak  alkotásai,  
mennyivel csodálatosabb az ALKOTÓ. E felismerés bátorít 
arra,  hogy  bizalmunkat  teljesen  belé  helyezzük  (Zsolt.  
146,5—6).  A  TEREMTÉSBEN  ISTENNEK  HATALMA,  A  
LELKEK VEZETÉSÉBEN A SZÍVÉ SZÓLAL MEG. Ő szent-
jeiben  akarja  megdicsőíteni  és  csodáltatni  magát  (II.  
Thess.  1,10).  Isten,  aki  a mező liliomát és a verebecskék 
példáját  hozza  fel  ott  is,  és  az  Újszövetségben  az  Isten  
Fia  (Mát.  10,31).  

Az  ember  csak  mindenre  azt  válaszolhatja  Isten  hoz-
zánk  intézett  kérdéseire:  Méltatlan vagyok  Uram!  

„Nem szóltatok felölem igazán, mint az én szolgám Jób" 
— mondja Isten a három barát felöl —, mert Jób  különb  
ember  nálatok,  imádkozik  értetek,  akik  a  tüskét  bele  
szúrtátok.  Isten  igazolja Jób  tevékenységét,  aki  kész vá-
dolóiért  égö  áldozatot  bemutatni  az  Úr  előtt,  és  milyen  
érdekes:  ,A  MI  PILLANATNYI  SZENVEDÉSÜNK  IGEN-
IGEN NAGY ÖRÖK DICSŐSÉGET  SZEREZ NÉKÜNK"  (II.  
Kor. 4,17),  ennek befejezése, Jób életének a lekerekítése, 
amikor  is Jób újra hét fiút és három leányt kap,  és min-
den vagyonát megkétszerezte az Isten (Jób. 42,8.  12—13).  

A hit és a bűnbánat megelőzi  a jócselekedeteket,  de ha 
elvégezzük  ezeket  a korrekciókat  életünkben  és  odaom-
lunk Isten elé térdre kényszerülve, megsemmisülve — ál-
dás jár érte —, meg nem vonja senkitől áldását, aki Őhoz-
zá  megy.  

„HÍVJ  SEGÍTSÉGÜL  ENGEM A  NYOMORÚSÁG  
IDEJÉN,  ÉN MEGSZABADÍTLAK  TÉGED  

ÉS TE  DICSŐÍTESZ  ENGEM".  
(50. Zsolt.  15. v.) 



23. Salamon,  a  templomépítő  
(I.  Kir.  3,5—9.)  

Noha  Salamon  építette  a  templomot,  de  Isten  mégis  
mindent Dáviddal készíttetett elő ahhoz. Isten ismerte Sa-
lamont, s tudta, hogy kivé lesz, noha felhasználta a temp-
lom megépítésére, de hogy az megépülhetett, az Dávidnak 
az  elhatározó  szándékától  és  a hűséges  előzetes  gondvi-
seléstől  függött. Az  én fiam gyermek,  igen gyenge,  az Úr-
nak  pedig  nagy  házat  kell  építeni,  mely  híres  legyen  és  
ékesség az egész világon:  ELKÉSZÍTEK  AZÉRT  MINDENE-
KEIT NEKI. „Az Úr házának építéséhez szereztem  100 ezer 
aranyat és ezerszer-ezer  tálentum ezüst öt, és rezet, s va-
sat mérték nélkül, mert igen bőven van, fákat és köveket 
is  szerzettem,  te  is  szerezz  ezekhez..."  (I.  Krón.  22,5  és  
14.) mintha  egy végrendeletet  olvasnánk.  

Dávid  volt  az,  akinek  az  Úr  —  miként  Mózesnek  —  
megmutatta, és a saját kezével írta le, hogy milyen legyen 
a  templom,  s  azoknak  minden  tervrajzát és részletes  le-
írását  készen  kapta  Salamon  Dávidtól:  „MINDEZEK  AZ  
ÚR  KEZÉTŐL  ÍRATTAK  MEG,  AKI  ENGEM  MEGTANÍ-
TOTT  AZ  EGÉSZ  ALKOTMÁNY  FORMÁJÁRA"  (I.  Krón.  
28,11—19). 

És Dávid alatt ment végbe a Templomra való adakozás 
és anyagi  alapjainak lerakása. Vagyis  Isten  és az Ő szol-
gája semmit  nem bízott  Salamonra,  ami  tőle függött vol-
na. 

Salamon személye noha tündöklőnek látszik,  Isten Igé-
je nem leplezi el, MÉG HA RAJTA KERESZTÜL IS ÍRATTA 
A  PÉLDABESZÉDEK  ÉS PRÉDIKÁTOROK  KÖNYVÉT,  az  
ÉNEKEK-ÉNEKÉT  is  Ő  írta.  HOZZÁ  FOGHATÓ  BÚNÖS  
EMBER ALIGHA VOLT A  VILÁGON!  

Mintegy jelzésértékű  ez arra nézve, hogy Istennél  sem-
mi  sem lehetetlen  (a megbocsátó  irgalomra  nézve)!  



Dávid egy teli kincstárat, egy rendezett birodalmat hagy 
fiára, de a templomépítést Isten Salamonnak tette felada-
tává: ATE ÁGYÉKODBÓL származik, aki házat fog építeni 
az  én  nevemnek,  én  leszek  Atyja...  ő  nékem  fiam...  ki  
mikor  gonoszul  cselekszik,  megfenyítem  őt  emberi  
vesszővel  és  emberek  fiainak  büntetésével.  Mindazáltal  
IRGALMASSÁGOMAT  NEM VONOM  MEG TŐLE,  mikép-
pen  megvonám  Saultól,  akit  kivágék  előtted."  (II.  Sám.  
7,12—16). 

Ezek  után  természetesnek  tartanánk,  hogy  az  alma  
nem  esik  messze  a fájától, de sajnos,  az  ígéretes  kezdet  
nem torkollik Isten előtt kedves cselekedetekbe — minden 
salamoni  dicsőség  ellenére sem — s csak a kegyelem ré-
vén  és  Dávidért  gyakorol  Isten  irgalmat  Salamon  felett,  
mert erre elkötelezte magát és ezt megígérte  Dávidnak.  S 
amiként  Dávidért  irgalmat  nyert  Salamon,  úgy  nyerünk  
MI  IS  IRGALMAT  DÁVID  NAGY  FIÁÉRT,  A  MI  URUNK  
JÉZUS  KRUSZTUSÉRT.  

Milyen érdekes, azt hinnénk sokszor mi, hívő emberek, 
hogy  a  gyermekeink  is  hívő  emberek  lesznek.  Volt  egy  
kiváló  bírája  Izráelnek  Sámuel,  ki  Isten  kedves  embere  
volt,  s a fiai elégtelennek bizonyultak  az Isten  oltára  kö-
rüli  szolgálatban  (I.  Sám.  8,3.).  Ugyanúgy  Lévinek,  a fő-
papnak  a fiai  is haszontalan  emberek voltak,  akik  halá-
lukkal  fizettek  gonoszságukért.  Nem  mondhatja  senki,  
hogy  az Atyák  ették  meg  az  egrest  és  a  fiak  foga  vásott  
bele  (Jer.  31,29.).  Itt  érvényesíti  Isten  azt  az  igazságot,  
hogy mindenki saját maga felel a bűneiért (Jer. Sir. 3,39.). 

Ha nagyvonalakban végigpásztázzuk  Salamon  életét, a 
következőket látjuk: Szépen indul, noha már  az  indulást  
megelőzi  egy rossz döntés. A FÁRAÓ LEÁNYÁT VESZI EL, 
így  szerzett  sógorságot  Egyiptom  uralkodójával,  Izráel  
egyik  örökös  ellenségével,  már ez  a döntés  is arra  enged  
következtetni,  hogy  nem  lesz  minden  rendjén  ott,  ahol  



idegen  bálványisten  imádó  az  Úr  Felkentjének  felesége,  
amire később a király is rájött. Mivel nem volt méltó, hogy 
Sión  hegyén  lakozzék,  felvitte  a  fáraó  leányát  a  házba,  
amelyet  neki  építettetett — mivel  az szentséges  hely volt 
— s az Úr ládája abba vitetett.  (II. Krón. 6,11.)  Salamon-
nak  tudnia  kellett  volna,  hogy  ha  arra  nem  méltó  a  fe-
lesége,  hogy  Dávid  városában  lakjék,  arra  sem  méltó,  
hogy a FELESÉGE LEGYEN! Salamon első rossz döntését 
mintha  egy jó  követné:  egyezik  Isten  tetszésével.  Gyer-
mekségére  hivatkozva,  értelmes szívet kér  az éjjeli  álmá-
ban  megjelent  Úrtól,  hogy  népét  bölcsen  tudja  kormá-
nyozni. Isten megígéri, hogy mivel sem hosszú életet, sem 
gazdagságot  nem  kért,  így  a bölcsességet  olyan  mérték-
ben kapja, mellyel sem előtte, sem utána nem rendelkezik 
senki,  s mindezt  gazdagsággal  és  dicsőséggel  tetézi  meg  
Isten,  mert  bölcsességet  kért  a  király  az  ítélettételre  (I.  
Kir. 3,5—15).  De Jézus szebbnek  lát egy felöltöztetett  Li-
liomot Salamon minden dicsőségénél  (Mát. 6,28—29.).  S  
ezzel  el  is  mondta  véleményét,  az  emberi  nagyság  sem-
misségéről. 

Salamon  bölcsességét  példázza  az  az  igazságtétel,  
amellyel  két parázna nő vitáját igyekszik  eldönteni,  s ki-
nyomozni, hogy ki a valódi édesanya, „VÁGJÁTOK KETTÉ 
A  GYERMEKET'  (I.  Kir.  3,16.).  

És Salamon elkezdi  a templomépítést,  s Dávid  akarata  
szerint szerzi be Libanon cédrusait és ciprusait — a temp-
lomépítés  faanyagát — és  a megfelelő szakembereket  Ti-
rus királyától,  HIRÁMTÓL  (I.  Kir.  5,6.  7,13—14).  

Salamon  már Dávid  által  számbavett jövevényekből je-
lölte ki a rabszolgamunka  elvégzését.  80 ezer kővágót,  70 
ezer  teherhordót,  és  3300-an  munkálkodtak  a  munkál-
kodó  nép  szorgalmaztatásán,  vagy  szorongattatásán.  És  
az  izráeliek  közül  30  ezer  embert  szedett  robotosul,  fe-
jükké  téve  ADÓRINÁMOT!  (I.  Kir.  5,13—18.)  Amit  nem  



bocsátottak  meg Salamonnak.  Később fiainak ezt vetik a 
szemére.  (I.  Kir.  12,4.)  

És mintegy biztatásul  az építés befejezéséhez,  szólt  az  
Úr  Salamonhoz:  „Ez  ama  ház,  amelyet  te  építesz.  Ha  az  
én rendeléseimben jársz, és az én ítéletem szerint cselek-
szel,  és megtartod  minden én parancsolatomat,  azokban  
járván.  Én  is bizonyára  megerősítem veled  az  én  beszé-
demet,  amelyet  szólottam  Dávidnak,  a  te atyádnak..."  (I.  
Kir.  6,11—12...)  Isten  mindig  figyelmeztet,  mielőtt  bekö-
vetkezne ítélettétele, de egyben biztatás is, hogy az Ő irán-
ti engedelmesség előbbre viszi egyéni életünk minden  tet-
tét! 

És  közben  Salamon  —  párhuzamosan  elkezdi  építeni  
a maga palotáit —  13 esztendeig építtette a saját nejei luxus 
villáit,  miközben  az Úr házát 7 évig építette.  (I.  Kir.  7,1.)  

Salamon imájában sok az én... (II. Krón. 7,9.) építettem 
Neked... 

Salamon a nép előtt egy hétnapos ünnepet ül és rendez, 
amikor  hálát  ad  a nagy  mű befejezéséért,  de már  ebben  
az imádságban jelzi,  hogy a nép vétkező,  amelyre  harag-
jában az Isten ellenség kezébe adhat, és fogva elvitethetik, 
ellenség földére, messze, vagy  távol istentelen  cselekede-
teik  miatt.  (I.  Kir.  8,45.)  

És az Úr másodszor is megjelent Salamonnak és figyel-
meztette: HOGYHA ELSZAKADTOK TI ÉS ATI  FIAITOK...  
ÉS  IDEGEN  ISTENNEK  SZOLGÁLTOK,  ÉS  MEGHAJOL-
TOK AZOK ELŐTT: KIGYOMLÁLOM AZ IZRÁELT A FÖLD 
SZÍNÉRŐL...  A  HÁZAT,  AMELYET  AZ  ÉN  NEVEMNEK  
SZENTELTEM,  ELVETEM A  SZEMEIM  ELŐL...  ÉS AKIK 
ELMENNEK  MELLETTE,  ELCSODÁLKOZVÁN  EZT  
MONDJÁK,  MIÉRT CSELEKEDETT  ÍGY AZ  ÚR  EZZEL A 
FÖLDDEL  ÉS HÁZZAL? ÉS FELELIK: AZÉRT,  MERT  EL-
HAGYTÁK  AZ  URAT...  ÉS  IMÁDTÁK  AZ  IDEGEN  ISTE-
NEKET...  (I. Kir. 9,6—9.) Itt már egy elhatározott jövőbeni 



folyamatos véghezvitelről  beszél  Isten,  mert az ítélet  érik  
Salamon  magatartása  miatt  és  a bűn érleli  az  ítéletet.  

Salamon jobbággyá tette a jövevényeket és kívülvalókat 
(I.  Kir.  9,20—22).  A  SÉBAI  KIRÁLYNŐ LÁTOGATÁSA  ÉS  
ELCSUDÁLKOZÁSA  SEM VÁLTOZTAT AZON,  HOGY SA-
LAMON  (I.  Kir.  10.)  a  hatalomtól  és  a  csodájára járók 
hódolatától  a bálvány imádása  és parázna életmódja mel-
lett  teljesen megrontotta  kapcsolatát  Istennel,  s szíve  el-
hajlott  Istentől  (I.  Kir.  11,9—13).  Bár  ez  a  ház  felséges,  
mégis  elvetem  szemeim  elől  (I.  Kir.  9,7—8).  Salamont  a  
hatalom megrontotta,  mint mindenkit  megront  és a böl-
csessége  elpárolgott,  s  nem  a  kapott  célt  tartotta  már  
szeme  előtt,  sem  népe javát,  hanem  egyéni  érdekeit.  Az  
ezer  nő bálványa  elvitte  Istentől.  Mindent  elrontott  és el-
herdált  Salamon,  ami  korábban jó  volt benne  és jól  csi-
nált,  Istentöl  származott,  s  bálványok  felé  fordulásával  
nem bizonyult  Isten dicsőségére  használható  embernek.  

Ezért  súlyos  árat  kellett  személy  szerint  is fizetnie,  de  
bálványimádó  tettei  mai  napig  is  kihatnak  Izráel  egész  
életére.  Gondoljunk  mindig  arra,  hogy  napjaink  tettei  
mennyit  árthatnak  azoknak,  akik  utánunk jönnek. 

„Hétszáz királyné asszony és háromszáz  ágyas,  és az ő 
feleségei  elhajtották  szívét  az  idegen  istenek  után,  hogy  
szíve  már  nem volt  tökéletes  az  Úrhoz,  az  Ő  Istenéhez,  
mint volt atyjáé, Dávidé. Templomot épített Kámosnak, a 
Moábiták utálatos bálványának a hegyen, Jeruzsálem át-
ellenében.  Mólóknak  az  Amnion  fiai  utálatos  bálványá-
nak...  S így cselekedett  a sionbeliek  és hitteusok  leánya-
inak  bálványaival  is.  Holott  az  Úr  megparancsolta  Izráel  
fiainak, hogy ne menjetek hozzájuk és ne engedjétek ma-
gatokhozjönni, mert isteneik után hajtják a ti szíveteket!" 
(I.  Kir.  11,1—8.)  Isten  szigorúan járt  el  Dáviddal,  amikor  
Bethsábéval vétkezett — az eggyel — s Dávid  megpróbál-
tatásai  és  a  nyomorúságok  amiken  átment,  mind  ebből  



eredtek  (V.  Móz.  17,15—17.).  Mennyivel  inkább  súlyo-
sabb  és  messzehatóbb  Salamon  vétkének  következmé-
nye, akinek akarata elnyomta az Úr akaratát, és a magáét 
fölébe helyezte annak. A pogány kultuszt — paráznasága 
következtében  —  eddig  soha  nem  látott  gazdag  pompá-
zatú bálványtemplomok emelésével ékesítette  építkezése-
iben. 

Isten  döntése  nagyon  súlyos  —  noha  Salamont  még  
életében  Dávidért  megkíméli,  s  közel jár  Belsazár  lako-
májához  annak  mértéke.  Salamon  ebben  az  elhajolt  ál-
lapotában olyan despota,  aki már nem rendelkezik  az ál-
tala  kért  és kapott bölcsességgel,  s annak fittyet hányva 
élt  vissza  és  élvezte  a  hatalmát.  Már  elvétette  szem  elöl  
népe java szolgálatát. Engedetlensége miatt már nem kor-
mányozni  akarta a rábízott népet, hanem  kizsákmányol-
ni.  Sokba került az idegen istenek  imádata.  S noha  gaz-
dag volt,  s  az  arany,  mint  a  kő,  úgy  hevert  Jeruzsálem  
utcáin,  a  pozitív  királyból  Isten  ellenségeként,  alattvaló-
inak  is  ellenségévé  vált.  S  nem  véletlen,  hogy  fiának  a  
nép vénei  szemére vetik, hogy apja — Salamon — „IGEN 
MEGNEHEZÍTETTE A  MI IGÁNKAT'  (I.  Kir.  12,4.).  

És  Isten  Salamonnak  a  tudomására  hozza  az  ellene  
hozott határozatát: „Mivel  ezt tetted — ez történt veled — 
és nem őrizted  meg  az  én szövetségemet,  rendeléseimet,  
melyeket  parancsoltam  neked,  ELSZAKASZTVÁN,  EL-
SZAKÍTOM TŐLED AZ ORSZÁGOT ÉS ADOM A TE SZOL-
GÁDNAK.  MINDAZÁLTAL,  AMÍG  ÉLSZ,  NEM  CSELEK-
SZEM  EZT  A  TE  ATYÁDÉRT,  HANEM  A  TE  FIADNAK  
KEZÉTŐL  SZAKASZTOM  EL AZT'  (I.  Kir.  11,7—13).  

Isten egyidejűleg intézkedik  e döntés  ügyében,  s  tudo-
mására  hozza  Salamon  szolgájának is,  hogy  Ő lesz  a ki-
rály Izráelben Salamon után. Amiért is Salamon igyekszik 
megölni Jeroboámot,  akire bízta  a József  háza  gondvise-
lésének  egész  terhét,  aki  Egyiptomba  menekül  a  király  



haragja elől haláláig. Akinek előbb a silóbeli próféta: AHI-
JA  megjelenti,  hogy  tíz  törzs  királya  lesz.  A  Biblia  nem  
takarja el a legnagyobbak bűnét és vétkét sem, nem szé-
píti  meg  csak  azért  az Ö választottait,  mert  hatalmasok,  
gazdagok.  Embereket  ez  elkápráztathat,  megtéveszthet,  
de Isten igazságot szolgáltat kivétel  nélkül  (I. Kir.  11,11.)  
Hogy  azonban  hogyan,  miként  és  mikor  következik  be,  
ezt a szuverenitását  Isten itt magának  tartotta  fenn. Dá-
vidért  minden  gonosz  bűnét  megbocsátotta  és  elfedezte  
Salamonnak,  de az elfedezés nem jelenti  a bűn  eltakará-
sát,  hanem  sokkal  inkább  a bűn  nagyságának  bemuta-
tását, hogy nyilvánvaló legyen, hogy Isten bocsánata  nél-
kül  az  emberek,  kicsik  és  nagyok,  koldusok  és  királyok  
csak halált  érdemelnek.  

De ha Isten akaija, él a megbocsátás lehetőségével, azért, 
mert  az  Ö  Kegyelme  nagyobb  az  ember  minden  bűnénél,  
s ,ДНОЬ A  BÚN MEGNÖVEKEDIK, A KEGYELEM ANNÁL 
INKÁBB  BŐVELKEDIK!"  (I. Tim.  1,14.  Rom.  5,20.)  

Isten  ismerte  és  látta  előre  Salamon  labilitását,  ezért  
figyelmeztette  és  megmondta,  hogy  elbukása  elkerülhe-
tetlen  lesz.  

Milyen  szomorú,  hogy  akit  a  Neve  szerint  is  az  „ÚR  
KEDVELTJÉNEK" hívlak,  nem sokat lelte  Isten  a kedvét 
benne.  Isten  nem  veszi  el  akaratunkat,  de  ha  nem  en-
gedjük,  hogy  azt  erőteljesen  Ő irányítsa,  akkor  az  enge-
detlenség  mindig  súlyos bukáshoz  vezet!  

Salamon  előtt  intő példaként  ott kellett volna lebegjen 
apja bűne.  

Ugyanakkor  Isten  világos  parancsban  elmondta,  hogy  
mit vár  el  tőle!  

Salamon  tudatosan  megszegte  Isten  intelmeit,  és  nyíl-
tan  engedetlenné  lett.  

Ez  az  engedetlensége  nagy  árat  követelt.  Izráel  tíz  tör-
zsének  elvesztéséhez  vezetett  — melyet  Isten  csak  Sala-



mon fia, Roboám alatt hajtott végre, hogy ti.  az egységes 
Izráel  kettészakadt  Kr.  e. 976-ban.  Salamon  engedetlen-
ségének  keserű  gyümölcsei  mind  a  mai  napig  érnek,  
melynek  kihatásai  egy  évszázadra  elnyúlnak,  senki  sem  
tudja ma sem megmondani,  hogy hová lett ez a tíz  törzs.  
De sem az  ember  bukása,  sem Salamon bűne meg  nem 
akadályozhatja,  hogy  Isten  egyszer  előszólítsa  az  eltűnt  
tíz  törzsét  Izráelnek  és  hazavigye  a  földre,  melyet  réges-
régen  elvesztettek  (Ez.  37,15—28.  Jer.  16,16.). Az  Isten  
kalászszedőket  és  halászokat  küld,  hogy  vadászokként  
szedjék  össze,  ha kell  a hegyekből,  halmokból  és  sziklák  
hasadékaiból  „eltűnt  Népének"  maradékát!  S  ezt  látjuk  
napjainkban is igazoltnak, amiről Jeremiás szólt. Ha csak 
Salamon bűneit  látnánk,  elkeseredésre  adna  okot,  de az 
Isten kegyelme nagyobb minden emberi bűnnél,  mely vé-
gül  is legyőzi  a bűnt  és helyreállítja a bűnös embert,  mi-
ként  Dávidért Salamont is ebben a kegyelemben  részesí-
tette,  aki  az  emberek  legbölcsebbikeként  okozta  népének  
ezt a nagy tragédiáját — szenvedésekkel  teli kálváriáját —, 
noha minden ember között  a legszebb  földi  reményekkel  
indult neki  az  életnek,  de önmagától  minden  reménytel-
jesnek  induló  életnek  is  az  összege  csőd  és  kudarc,  s  
ezért mindnyájunkra nézve érvényes és megmagyarázha-
tatlan Istennek minden bűneinket elfedező és Krisztusért 
megbocsátó szeretete Dávid Sarjáért. Amiért is énekelhet-
jük: 

CSAK AZ  ÚRNAK NAGY  KEGYELME,  
HOGY  MÉG NINCSEN VÉGÜNK!  



24. Nehémiás  küzdelme  
(Neh.  1,2—4.14.  2,11.)  

Nehémiás  próféta a perzsa  királynak  a pohárnoka  volt  
(Neh.  1,11.}.  Fontos  és  bizalmas  szerepkört jelentett  ez  
az  uralkodó  és alattvalója  közt. Artaxerxés  hatalmas  bi-
rodalmához  tartoztak  a  Babilonba  hurcolt  foglyok,  de a 
meghódított Palesztina  is vazallusa volt. A perzsa  uralko-
dó Kr.  e.  485—465 között  uralkodott.  

Nehémiás,  akinek  neve  azt jelenti:  ISTEN  VIGASZTA-
LÁSA,  valóban  vigaszt  jelentett  Izráel  Népének  törté-
netében és történelmében.  S kulcsszerepet szánt Isten az 
Ő  számára  Jeruzsálem  falainak  megépítésében!  

Nehémiás  sosem látta Jeruzsálemet,  apja,  talán  nagy-
apja is Babilonban születtek.  141 év telt el a fogságbavitel 
óta  —  Kr.  e.  587  —  s  Nehémiás  testvére  —  Hanani  —  
hozza  a szomorú  híreket  a jeruzsálemi  zsidóság  helyzete  
felől (Neh.  1,2—3.). Imádságba és böjtölésbe kezd, amikor 
meghallja  a  hírt,  hogy  minden  romokban van.  Nehézsé-
geink  kezdetén,  ha  az  imádság  szelleme  van  bennünk,  
ezt fogja követni  a problémák  megoldása.  Közbenjár  Né-
péért,  kéri  Istent  Népéért,  akik  az  Ő  szolgái  és  elesett  
helyzetükben  is az Ő Népe. Négy hónapot vár, míg  imád-
sága  meghallgatásra  talál.  

Nehémiás  tudja,  hogy  az  uralkodó  engedélye  nélkül  
nem indulhat el, tiszteli a felsőbbséget, kinek Jeruzsálem 
is  felségterülete,  s  a király  biztosította  levelek  és  kíséret  
nélkül  veszedelmes  útnak  látszott  a megteendő  távolság  
és  feladat,  de  a  Perzsa  tartomány  helytartójaként  már  
minden  másként  alakult,  mint  azt  ellenfelei  —  ismeret-
lenül  is —  eltervelték.  

Kr. e. 444-ben a királyi rezidencián,  Susán várában áll 
a  király  elé,  Isten  kiszemelt  embere  a  száműzetés  gyer-
mekének  harmadik  generációjából,  hogy  számot  adjon  



szomorúsága  okáról, melyet a király észrevett,  bizalmába  
fogadott  főtisztviselőjénél, A VIGASZTALANNAK  LÁTSZÓ  
NEHÉMLÁSNÁL! 

Nehémiás  komoly  veszélynek  tette  ki  magát,  hisz  szo-
morúságának  több oka is volt.  Maga,  akivel  beszél,  állít-
tatta  le rendeletével  Jeruzsálem városfalainak  megépíté-
sét.  S  most  Ö pártfogásba veszi  azt a várost,  amelyet  az  
uralkodó  előtt  a  „lázadások  melegágyaként"  festettek  le  
előtte. Ő mondja: „Jeruzsálem atyáink  temetkezési  helye,  
s mennyi  idő óta romokban hever, kapuit  tűz égette meg. 
S  az  újjáépítés  megszakadt."  Nehémiás  szeretete  Népe  
iránt,  háttérbe  szorította  személyes  egyéni  érdekeit.  Jó  
pozíciója van,  magas  tisztsége,  mégsem hagyta  közönyö-
sen,  mint  sok  társát,  az  otthon  maradottak  sorsa.  Isten  
elkezd  dolgozni  a  távolban  is Jeruzsálem  kőfalaiért,  aki  
túllát  a maga  hasznán,  s  enged  az  Isten  Lelke gerjedez-
tetésének.  Napokig búsul,  de a bánat felemeli  és megter-
mékenyíti,  ez  a  szomorúság  „megbánhatatlan  megtérés-
hez  vezetett"!  Miután  megvallja  Izráel  bűneit,  s  azokkal  
közben  eggyé  teszi  magát.  Elismeri,  hogy  eljátszották  
igényjogosultságukat  Isten jóságára. 

És a király hazaengedi, kíséretet ad bizalmi emberének, 
az, akinél korábban bevádolták  az otthoniakat.  És Nehé-
miás elindul hittel.  Minél sötétebbek  a napok,  annál job-
ban világít  a  Hit!  

Amíg  az  első  hullámban  hazamenő  Zorobábel  Kr.  e.  
536-ban  42  ezer  emberrel  indult  és  Ezsdrás  457-ben  
1800-zal,  addig Nehémiás 445-ben „egyedül" indul haza. 

Isten  az  erőfeletti  munkához  méri  az  EREJE  ADÁSÁT  
IS! Isten előbb felkészíti követét, nem engedi, hogy rögtön 
munkába álljon. Önmegtagadást jelent a BÖJT ES IMÁD-
KOZÁS. Akit  Isten használni  akar,  azt böjtre fogja, s kö-
nyörgésre  tanítja. Ez az Isten szerinti  szomorúság!  Isten,  
ha akaratával  egyezően beleenged  egy vállalkozásba,  ak-



kor  a  feladat  iránt  feltétlen  hitet  ébreszt  bennünk,  ezt  
munkálja  az  imádkozással  és  böjtöléssel.  Az  elindulás,  
az újjáépítés az imádságainkon nyugszanak, s megbízha-
tó  tettekben  folytatódnak.  Isten meghallgatva  imádságát  
szolgájának, kiemeli  pozíciójából  és  előkelő  helyéből  Ne-
hémiást  és  elkezdi  „használni".  Nehémiás  előadásával  
szinte  megfordítja  az  ellenség  keltette  rossz  információt  
a perzsa uralkodó előtt és Isten jóindulatúvá teszi a Népét 
is  a  pohárnokának.  

Már  megérkezésekor  az  ellenzék  megneszeli  és  nem jó 
szemmel  tekinti,  s bosszúságot  okozott  nekik,  hogy jött 
valaki,  AKI  IZRÁEL  FIAINAK JAVÁT  KERESI!  Nehémiás  
saját maga  akar meggyőződni  a romlás mértékéről.  Amit 
Isten  bíz  az  emberre,  ahhoz  képességeket  is  ad.  Olyan  
bizonyos volt Ö küldetésében,  hogy NEM VOLT SZÜKSÉ-
GE,  BÁRKIVEL  IS  TANÁCSKOZZÉK  OLYAN  FELADAT-
RÓL, AMELYET  ISTEN  BÍZOTT  REÁ.  EZEK  UTÁN  FEL-
HÍVJA  A  NÉP  VÉNEIT,  LÁSSANAK  BÁTRAN  NEKI  A  
ROMLÁS MEGÉPÍTÉSÉNEK.  (Neh. 2,17.)  Nabukodonozor 
lerombolta  Jeruzsálemet,  most  Nehémiásnak  kell  meg-
építeni.  Keljünk fel  és  építsük  meg  — volt  az  egyöntetű  
határozat,  de az ellenzék meg akarja akadályozni  a falak 
felépítését. Nehémiás NEM ENGED: NEKTEK NINCS RÉ-
SZETEK,  JOGOTOK,  EMLÉKEZETETEK  JERUZSÁLEM-
BEN (2,19,20). Úgy állítják be, hogy a király ellen akartok 
szövetkezni?  (Neh.  6,6.) A  legnagyobb  ellenállást  mindig  
azok  tanúsítják,  akik  keresztyéneknek  vallják  magukat,  
s közben kapcsolatban állnak ISTEN NÉPE ELLENSÉGE-
IVEL. 

Több ébredési hullám volt  a fogságot kővetően. Az  első  
visszatéréskor Zorobábel és Jósua főpap alatt, amikor fel-
építették  az oltárt  és lerakták  a templom alapjait  (Ezsdr.  
3.) A  második  17 évvel  később Aggeus  és Zakariás  alatt  
volt,  akik  az építés  további befejezésére mozgósítottak.  A  



harmadik  Ezsdrás működése nyomában,  míg a negyedik 
Nehémiás alatt, mint utolsó ébredés is volt. Azonban min-
den  ébredésnek  megvolt  az  ellenzéke  és  az  a  csoportja,  
amely ellenezte. Nehémiásnak a FALAKAT ÉS A KAPUKAT 
KELLETT MEGÉPÍTENI a zárakkal, melyek biztosítják Is-
ten népe elkülönülését a világ fiaitól. Ebben a munkában 
ettől  az  ellenzéktől  kivéve  mindenki  egy  akaraton  volt  a  
falak  megépítésében,  s  kitűntek  személyes  hűségükkel,  
s  a  Biblia  megörökítette  Neveiket  (olvassátok  е1).иА TÉ-
KOABELIEK  ELŐKELŐI  AZONBAN  NEM  HAJTOTTÁK  
NYAKUKAT AZ Ő URUK MUNKÁJÁNAK JÁRMÁBA" (3,5.),  
mindazok,  akik  ügy látták,  hogy nem emeli  ki  az  emberi  
tevékenységet  munkájuk,  azt  nem  tartották  fontosnak,  
így  maga  a  főpap  sem  törődött  házával,  s  amit  épített,  
nem törődött azzal, hogy azon kapcsok és zárak legyenek, 
így  nyitva  hagyta  házát  és  kapuját  az  ellenség  előtt.  Ez  
a FŐPAP — ELIÁSIS — szövetségben volt a falak megépí-
tésének ellenségeivel, az ammonita Tóbiással és a Hornita 
Szanbalattal.  Tóbiás  számára  készített  egy  nagy  kamrát  
az  Úr  házában  a  főpap,  így  nem  csoda,  ha  nem  szerelt  
fel zárakat,  hiszen  az ellenséget hogyan engedte volna be 
úgy,  hogy  az ne  úgy  tűnjék, hogy  О  eresztené be.  Nehé-
miás nem számíthatott  a főpapra, aki jó barátságban volt 
a romlott és keverék ellenséggel.  Ha a kapukat  biztosítás  
nélkül  hagyjuk,' ez  Isten  népének  gyengüléséhez,  a  ke-
resztyénség  romlásához vezet.  Ezért  aztán  Nehémiás  ki-
füstöli  a  főpap  adta  templomi  kamrából  Tóbiás jogát,  s  
ezzel  is  növelte  ellenségei  haragját.  Akik  vezetése  alatt  
(Ezsd.  4.)  óvást  emelnek  Nehémiás  és  ébredése  ellen  
Szanballattal  és Tóbiással  szövetségben.  AZ  ELLENSÉG  
BOSSZÚT  FORRAL,  s  gúnyolódik  a  falak  felépítésén,  s  
összeesküdnek, hogy megostromolják Jeruzsálemet, s azt 
mondják,  hogy  egy  róka  is  ledönti  az  épített  falakat,  ha  
ez  igaz  lett  volna,  azt  a  rókára  hagyhatták  volna.  A  kis  



MARADÉKOT NYOMORULTNAK NEVEZTE, s ez igaz volt, 
HA  A  KÖRÜLMÉNYEKET  NÉZZÜK,  MERT  A  HITETLE-
NEK NEM SZÁMOLNAK  ISTENNEL.  (Neh.  4,2.)  

Nehémiás nem egyezkedik, s nem tárgyal, Isten elé viszi 
a  dolgot.  Újból elismerve népe gyalázatát. A  mostani  kö-
rülményekben  a fal megépítése miatt gúnyolják Isten né-
pét, ami a leromboláskor  a megvetés gyalázata volt,  most 
az  a  tisztességük  miatt  esik  rajtuk.  Nehémiás  Isten  íté-
letére hagyatkozik,  és a nép kedvvel  dolgozott  tovább.  Is-
ten csak mindig néhány embert használ  a gonosztól  való  
elkülönítés  figyelmeztetésére,  szükségességére. Az  össze-
esküvés  az  építés  ellen  egy  tábori  szövetségbe  hozza  az  
arabokat,  ammonitákat  és  a zsidókat,  különböző  érdek-
lődésű  és  nézetű  emberek  összefogtak  az  Istentöl  való  
mozgalom  ellen,  az  ellenségeskedés  szelleme  mögött  ha-
rag és összeesküvés  áll,  az ellenség: AZ EMBERNEK  HA-
RAGJA  ISTEN  IGAZSÁGÁT  NEM  MUNKÁLJA"  (Jak.  
1,20.).  Isten  nem  segíti  a  titkos  emberi  szándékokat  a  
megvalósuláshoz.  Nehémiás  imádkozik  és  őrséget  állít.  
Egyik  kezükben  fegyver,  másikban  vakoló  kanál.  A  KI-
TARTÁS ÉS IMÁDSÁG AZ  ERÖS  FEGYVERE  ISTEN  NÉ-
PÉNEK.  A  nép  nyugtalanítását  az  ellenség  mindig  a  be-
lülről jövő bomlasztó befolyások  által  akarja elérni,  a cél 
most  az építkezés  leállítása.  

Belül  azt  mondják,  a  rom  sok,  az  ereje  a  teherhordo-
zóknak  fogytán van,  képtelenek vagyunk  a falat megépí-
teni.  Ez  a kitérés  a munka  és  a feladatok  elől  teljesen a 
mai  hozzáállást  ábrázolja  ki.  Ha  azt  halljuk,  hogy  a fel-
adatokat  lehetetlen  megoldani,  ezt  mindig  az  ellenség  
hangjának  tekintsük.  Akik  azt  mondják,  hogy  az  Isten  
népe gyenge, azok akaratlanul  is az igazság  ellenségeinek 
titkos  hívei.  

Vannak,  akik Nehémiás  idejéhez hasonlóan ismerik  az  
ellenség szándékát,  hisz  köztük  laknak,  s az általuk  ho-



zott  hírekkel  meg akarják zavarni  Isten  népének  építke-
zését.  Nem ellenségek  a hírhordók,  hanem zsidók,  s  azt  
gondolják,  hogy  a hírhordásukkal  segítenek,  s  akaratla-
nul  is  az  ellenség  munkáját  végzik.  A  maroknyi  Izráelt  
külső és belső erők nyugtalanítják. Nehémiás a NAGY ÉS 
RETTENETES  ÚRRA  EMLÉKEZTET  (4,14),  IMÁDKOZIK  
ÉS ŐRT ÁLL:  „LEGYETEK ERŐSEK AZ ÚRBAN  ÉS AZ  Ő  
HATALMAS  EREJÉBEN"  (Ef.  6,10.).  AZ  EVANGÉLIUM  
IGAZSÁGÁÉRT  VÍVOTT  HARC  MINDEN  TESTVÉRÉRT  
SZÓL,  az utánunk jövő nemzedékért,  fiainkért,  leányain-
kért, s a nép visszatért  Nehémiás szavára  a fal  építésére.  
Nem sikerült  az ellenség  aknamunkája.  Mindnyájan egy 
végső  cél érdekében  dolgoztak  FÖLÉPÍTENI A  KAPUKAT,  
FELÁLLÍTANI A  FALAKAT. A  NÉP NAGY KEDVVEL  DOU  
GOZOTT  (4,6.)  TOVÁBB. 

Építeni  csak az Úrral  történt „megbeszélés"  alapján le-
het.  „Ha  az  Úr nem építi  a házat,  hiába  dolgoznak  azon  
annak  építői"  (Zsolt.  127,1.). Az  építés  az  Úr  „dolgában"  
mindig  a hitnek kockázatával  kezdődik,  mert ha  megvan  
a pénz,  akkor  a pénzre  építünk,  ha  nincs  pénz,  akkor a 
hitre  építünk.  Feltehető  kérdés:  nem  könnyelműség  ez?  
Nem. A hitet nem lehet felelőtlenséggel  és könnyelműség-
gel vádolni.  Miért? A  FELELŐTLENSÉG  NEM AZ  ISTEN-
RE ÉPÍT. Akinek nincs pénze és nincs hite, az ne építsen, 
DE AKINEK NINCS PÉNZE, DE VAN HITE, AZ NEHÉMIÁS 
PÉLDÁJÁRA  NYUGODTAN  ELKEZDHETI  AZ  ÉPÍTKE-
ZÉST. 

Milyen  mai  képet  fest  Nehémiás  (5.  fej.)? A  fal  építői  
között  ott vannak  a gazdag  zsidók,  kik  kihasználták  tu-
lajdon testvéreik  szegénységét,  és  ínségét,  hogy  meggaz-
dagodjanak  még jobban. 

A GAZDAGOK KIVÁLTSÁGOS OSZTÁLYÁNAK TARTOT-
TÁK  MAGUKAT  ÉS ELFELEJTETTÉK,  hogy  a  szegények  
nekik testvéreik! NEHÉMIÁS A GAZDAGOKAT MEGDOR-



GÁLJA ÉS A SZEGÉNYEK ÜGYÉT EGY GYŰLÉS ELÉ VI-
SZI.  Elmondja, hogy ez a testvérieden magatartás össze-
egyeztethetetlen  és  a  baj  forrása,  mert  MINDANNYIAN  
UGYANABBÓL A FOGSÁGBÓL SZABADULTAK.  Ez az Is-
tenfélelem  hiánya  miatt  van,  s  ezzel  alkalmat  adnak  a  
pogányoknak  arra,  hogy GÚNYOLJÁK  ŐKET. A  világnak  
Isten  népe  NE  NYÚJTSON  ALKALMAT  A  BOTRÁN-
KOZÁSRA.  „MÉRTÉKLETESEN,  IGAZÁN  ÉS  SZENTÜL  
ÉLJÜNK E JELENVALÓ VILÁGON" (Tit. 2,12.). LEGYÜNK 
A  KÍVÜLVALÓKKAL  SZEMBEN  IGAZSÁGOSAK,  ISTEN-
NEL  SZEMBEN  ISTENFÉLŐK.  Egymás  terhét  ha  nem  
hordozzuk (Gal. 6,2.), ebből társadalmi különbségek lesz-
nek, melyek egymással  szembeállítják az embereket.  Ne-
hémiás saját életével példaképpen állt a nép előtt. Gondja 
volt  a népre  (14,18.).  Istenfélő életet  élt.  (14,15.)  

Az  ellenség  szívélyes  találkozóra  hívja  több  esetben  is  
Nehémiást,  ajánlatuk  ellenséges,  Nehémiás  kikerüli  a  
csapdát:  „NAGY  DOLGOT  CSELEKSZEM,  AZÉRT  NEM  
MEHETEK ALÁ". A módszere az ellenségnek kifogyhatat-
lan!  A  csapdaállítás  folytatódik.  Egy  felnyitott  levél  kör-
bejárásával  az  a  célja  az  ellenségnek,  hogy  Nehémiást  
gonosz hírekbe keverjék, a lázadás vádját tudják rásütni, 
aki  király  akar  lenni,  ki  prófétákat  állít  Jeruzsálembe,  
hogy így isteni szóval erősítse meg királyságra való törek-
vését. Céljuk, hogy a népet elriasszák az építkezéstől.  Ne-
hémiást  támadják,  hogy  a  népet  gyengítsék.  Nehémiás  
Istenhez  fordul,  hogy  О  erősítse  meg  kezét,  s  ezzel  tá-
mogassa a népet. Nehémiás egyet mond: „TELJESEN LE-
KÖTI  A  NAGY  MŰ  ÉS  NEM  HAJLANDÓ  VITÁBA  BO-
CSÁTKOZNI  OLYANOKKAL,  AKIK  KÖZISMERTEN  
ELLENSÉGEI  ENNEK  A  MUNKÁNAK!"  Egy  másik  fino-
mabb  csapdát  készítenek  elő,  a  barátság  ürügyén.  SÉ-
MÁJA,  a hamis próféta pénzért megközelíti  Nehémiást,  s  
megmondja,  hogy  az  ellenségei  az  életére  törnek,  akik  



éjjel  fogják megölni.  „MENJÜNK  AZ  ISTEN  HÁZÁBA  ÉS  
ZÁRJUK MAGUNKRA A  KAPUT".  Nehémiás  szemében  az  
ajánlat módja támasztott bizalmatlanságot.  Ez a javaslat 
azt jelentette  volna,  hogy  a munka vezetője  meneküljön 
el, hagyja abba a munkát,  melyet Isten  helyezett  a szívé-
re.  Nehémiáshoz  hasonlóan  kell  eljárnunk  napjainkban  
is.  A  KERESZTYÉNSÉGEN  BELÜL  SZÁMOS  GONOSZ  
MUNKÁST  BÉKÉBEN  HAGYUNK,  MERT  HA  MEGTÁ-
MADNÁNK  ŐKET,  EZZEL  CSAK  AZ  ELLENSÉG  ÜGYÉ-
NEK  SZOLGÁLNÁNK,  AZ  EGYETLEN  SEGÉLYFORRÁS:  
ISTENT  HÍVJUK SEGÍTSÉGÜL  ELLENÜK!  

Isten mindig  ad munkatársakat  az  együttműködésben  
a  feladatok  elvégzéséhez,  olyan  kulcsembereket,  mint  
amilyeneket jelentett  ZOROBÁBEL,  EZSDRÁS.  Ezsdrás,  
aki papként és írástudó prófétaként volt Nehémiás mun-
katársa,  a kultikus  reformok végrehajtásában,  s a  keve-
sek  —  mint  vezetők  —  együttműködése  párosult  az  Is-
tennek  tetsző  szándékkal,  s  az  ellenségnek  minden  
mesterkedése  meghiúsult.  Ebből  megtanulhatjuk,  hogy  
ha  Istenhez  hűségesek  maradunk,  az  ellenség  mindig  
csődöt mond. Mert Istent kihagyják minden  számításuk-
ból. 

Az  Ószövetség  utolsó  nagy  ébredése  történt  Nehémiás  
alatt.  Isten  Igéjének,  tekintélyének  helyreállítása  egyben  
azt  is jelenti,  hogy  el  kell  különülnünk  a  gonosz  azon  
tagjaitól,  akik  mindig  a SZENTLÉLEK  ELLEN  IGYEKEZ-
NEK,  s el kell  határolnunk  magunkat  az  ellenségeinktől,  
akik  az Úrnak  szolgálunk.  

És  a  fal  minden  cselvetés  ellenére  52  nap  alatt  elké-
szült.  És megrettent  az ellenség,  hogy előttük  Isten  az Ö 
kicsiny  nyájának  asztalt  terített  és  egy  nehéz  szövetség  
jelenlétében  végezte  el  a  kicsiny  nyáj  a  nehéz  munkát.  
2500  év  óta  ma  is  áll.  Nem  tudjuk,  hogy  kik  és  mikor  
javítgatták,  de  alapjait  Nehémiás  rakta  le.  Nyilvánvaló,  



hogy л  nagy  munkát  valóban  gyenge  emberek  hajtották  
végre erős ellenség jelenlétében. így számunkra is bizony-
ságtételt  jelentett,  HOGY  A  NAGY  MUNKA  A  MI  ISTE-
NÜNKTŐL VITETETT VÉGBE  (6,15—16.)  

A  felszentelés  alkalmával,  amikor  a törvény  szavait  ol-
vasta  Ezsdrás és magyarázták  a léviták, AZ  EGÉSZ NÉP  
SÍRT  (8,9.),  mert  feltárta  a törvény  az  ember  csődjét,  de  
kijelenti  Isten hűségét.  Ezen  az  ünnepen  a nép elfoglalja 
az  Isten  előtti  valóságos  helyzetét,  megvallja  múltjának  
szüntelen  csődjét.  Jelenlegi  nyomorúságos  állapotát,  
HOGY LEHETETLEN TOVÁBBRA IS AZOKAT A  KAPCSO-
LATOKAT  FENNTARTANI,  AMIVEL  AZ  ÚR  NEM  ÉRT  
EGYET: ÁLLJON  EL A  HAMISSÁGTÓL  MINDAZ,  AKI  AZ  
ÚR NEVÉT VALLJA (II. Tim. 2,19.). A bűnvallásban  meg-
vallja a hamis kapcsolatokat  és az attól való  elszakadást.  
A VALÓDI ELSZAKADÁS a múlttól  és a bűnvallás mindig 
összetartozik.  A  HÁZ  SZENTSÉGÉNEK  FENNTARTÁSA  
FŐ KÖVETELMÉNY VOLT. KÉPTELENSÉG AZ ISTEN HÁ-
ZÁNAK  SZENTSÉGÉT  MEGTARTANI,  HA  UGYANOLYA-
NOK VAGYUNK,  MINT A VILÁG, AKKOR MIBEN  KÜLÖN-
BÖZÜNK ATTÓL? 

Nehémiás  egyedül  elég volt  az Úr kezében  ahhoz,  hogy 
határt  szabjon  a gonosznak,  s életével  és  hűséges  enge-
delmességével leszerelje az ellenséget. A Sátán mindig így 
jár,  ha isten talál hűséges és kitartó keresztyéneket,  akik  
nem alkudnak  meg, hanem szüntelenül  Istenben  bíznak  
és reá bízzák  az  igazságszolgáltatást.  

Senki  el  nem veheti  a mi  koszorúnkat:,  amit  Isten  őriz  
számunkra, és azoknak, akik mindvégig kitartanak a hit-
ben,  akik  úgy  futnak,  hogy  a  világ  fiai  is  kénytelenek  
elismerni,  hogy  ezeknek  az  embereknek  minden  akadá-
lyoztatásuk  ellenére  nem  hiábavaló  a  munkájuk,  s  még  
nagyobb csoda, ha ilyen bizonyságtételük nyomán sokan 
az igazság  oldalára  állnak  és jutnak,  mint  akik belátják, 



hogy  hadakozásuk  nem  ember,  hanem  Isten  ellen  tör-
tént. 

Nehémiás  Isten  szolgája  volt,  s  kitartott.  Nagy  az  a  
munka,  amit végzünk  ma  is. Te  akadályozója,  vagy  elő-
segítője vagy  az  Isten  anyaszentegyháza  építésének?  

BOLDOG AZ A  SZOLGA,  
AKIT AMIKOR JÖN JÉZUS KRISZTUS,  MUNKÁBAN,  

AZ  Ö MUNKÁJÁBAN  TALÁL!  



25. Naámán  a  leprás...  
(II.  Kir.  5,5  —  19.  Luk.  4,27.)  

Nekünk  adatott  az  a  tisztesség,  hogy  elsőként járhat-
tunk  Oroszországban  a  leprások  között,  abból  az  alka-
lomból, hogy Igét hirdessünk felebarátaink és Testvéreink 
között. Soha nem jártak még Igét hirdetni Asztrahányban 
az elmúlt  50 esztendőben.  Isten kiváltságos  megbízatása  
volt  ez  a kitüntető  feladat  számunkra.  

Közelebb segítenek bennünket a személyes élmények a 
Bibliában leírt, ennek a betegségfajtának a megismerésé-
hez, akik ebben a betegségben ma is vannak. Sokan elő-
ítélettel,  undorral,  megvetéssel  gondolnak  azokra,  akik  
szinte  élő  halottak.  Csak  az  ember  tud  embertársával  
ilyan  kegyetlen  lenni.  

Naámán  is ebben  a gyógyíthatatlan betegségben  szen-
vedett Krisztus születése előtt a VIII. évszázadban. (II. Kir. 
5,1) Ez a szíriai hadvezér, aki a király megbecsült embere 
volt  és  sok  győzelmet  aratott,  nem  akart  a biztos  halált  
jelentő  betegségével  együtt  élni,  hanem kereste  a  szaba-
dulást ebből. A gazdagságát is gyógyítása céljára kész volt 
egy lapra feltenni és így minden kis esélyt érzékelt,  amely  
kihozta  volna  ennek  a betegségnek  a fertőjéből. 

Isten  adott  számára  egy  kis  esélyt,  egy  kis  névtelen  
zsidólányon  keresztül,  akit  fogolyként  hurcoltak  el  egy  
portya  alkalmából  és  aki  így  került  Naámán  udvarába,  
Isten  útmutatást  adott  általa,  ahol  a beteg  vezér  felesé-
gének  szolgálóleánya  volt  (II.  Kir.  5,2.)  

A gyógyuláshoz az útkeresés mindig a betegség elisme-
résén és az abból való szabadulni  akaráson indul el. Hiá-
ba  megy valaki  orvoshoz,  ha  nem  akar  meggyógyulni.  

Minden  ember  ma  is,  miként  Naámán  tette,  Isten  nél-
kül tudatlan, — amit később így ismer el: „MOST TUDOM 
MÁR, HOGY AZ EGÉSZ FÖLDÓN NINCS MÁSHOL ISTEN, 



CSAK IZRÁELBEN"  (II.  Kir.  15,15. b.) — A betegségből  a  
szabadulást emberi eszközök és az ész síkján hiába akar-
juk  biztosítani,  nem hoz  semmit.  

Ezt  a  szabadulást  akarta  a  felesége,  aki  meghallgatta  
a  rabszolgapiacon vett  szolgálóleánya  tanácsát. A  Gazda  
gyógyulását  akarták  a szolgák,  akik vele mentek  erre  az  
expedíciós  útra,  hogy  elérjék  az  orvosnál,  Elizeusnál  a  
gyógyulást.  (II.  Kir.  5,3.).  A  társadalom  szemében  egy  
olyan ember lett leprás,  aki jó volt,  aki erős volt,  aki gaz-
dag volt, de akit  a lepra leterített,  s egészsége  hiányában  
mindezek  az  emberi  értékek,  amelyekkel  bírt,  semmivé  
lettek. A hatalmának is vége szakadt, most már mindenki 
a  szemében  többet  ért  nála,  akinek  emberileg  egyetlen  
lehetősége,  hogy  mint  élőhalott várja a halált.  

Ki gondolta volna, hogy Isten egy kislányt mozgósít,  aki 
fogságba esik, nem a panaszáról  beszél  a rabszolgamun-
kában, hanem arról,  hogy ebből a betegségből  a szeretett 
gazdája  megszabadulhat.  

És  pontosan  meg  is  mondja,  hogy  hová  menjen:  SA-
MÁRIÁBA  és  kihez.  AZ  ISTEN  EMBERÉHEZ.  Milyen  ál-
dott  szülök  voltak  azok,  aki  egy  ilyen  kislányt  adtak  a  
világnak, akiről az Ige ma is szólhat, aki otthonában olyan 
hatásokat  kapott,  hogy  Isten  kezében  a  leghatékonyabb  
eszköz  lett  a szabadulás  útjának  a megmutatásában.  Ö  
a fogságban nem hitetlen lett, hanem hitvalló, és Pál ami-
kor leírta, erre is gondolhatott:  „Szolgai  állapotban  hívat-
tál  el?  Ne gondolj vele,  sőt  ha  szabad  lehetsz  is,  inkább  
élj azzal" (I. Kor. 7,21). Ez a kislány ennek a követelmény-
nek  teljesen megfelelt  és eleget  tett,  s  élt  az  Evangélium  
hirdette  szabadsággal  a  szolgaság  igája  közepette  is.  Ő  
maga  fogoly  volt,  de  az  Isten  Igéjét  nem  lehet  bilincsbe  
verni.  Egy kislány személyében  meglátta  az  úrnője, hogy 
hitelt érdemlő ez az üzenet, s hogyan gyűrűzik ez tovább. 
Indul  a kislánytól,  felfogja az  úrnője,  rohan vele  a férjé-



h ez,  a  férje  a  királyhoz,  mindez  a  lánc  egy  kislány,  az  
ismeretlen  és névnélküli  zsidólánytól  indul  el,  ki  mögött  
ott voltak  szülei,  akik  mögött  ott volt  Isten,  IZRÁEL  IS-
TENE! 

És Izráel  Istene most egy pogány számára jelentette  ki  
magát  és  mutatkozik  be  neki  szabadi tójaként,  mint  a  
minden  kegyelem  Istene,  mint  minden  ember  teremtője  
és gondviselője.  Ez a kislány  egy pogány nép fiának mu-
tatta  be  a  minden  népek  Istenét,  ő volt  az  a  „rugó",  aki  
segített Naámán szekerének  elindulásában  a nehéz útra.  

Ez  a  betegség  utal  arra,  hogy  nincs  emberi  segítség,  
Naámán nem  tud segíteni  minden vitézsége,  gazdagsága  
és  erőssége  ellenére  sem  magán,  de  amiben  nem  segít  
sem  a királyi  hatalom,  sem  a  baráti  készség,  de  még  a  
hitvesi szeretet sem. Amint Naámánon csak egyedül Isten 
segíthetett,  úgy most  is csak egyedül Jézus,  egyedül  Ö a 
segítség.  „TÁMASZTOTT  ISTEN  ÍGÉRETE  SZERINT,  IZ-
RAELNEK SZABADÍTÓT,  JÉZUST".  (Csel  13,23.)  

Ó most is segítségül hívható, a nyomorúság idején: „ÉS 
ÉN MEGSZABADÍTLAK".  (50. Zsolt.  15. v.) A magunk vi-
tézsége nem  tud a bajból kihúzni minket.  Ha beteg  a fej, 
erőtlen  a szív,  ha  daganat  és  kelés,  ha  csupa  seb  a  test  
tetőtől  talpig  (Ézs.  1,5-6.),  akkor  el kell  fogadnunk  Isten  
megállapítását,  hogy  elveszettek,  halálraítéltek  vagyunk.  
(I.  Móz.  6,5.).  

Az emberi erőlködés mindig a tájékozatlanságból és tu-
datlanságból származik. Az emberi igyekezet és tenniaka-
rás az, ami ez esetben is felesleges tehercipelés. Akárhogy 
megraknánk  is  kocsijainkat  arannyal,  ezüsttel,  s  lenné-
nek bár  akármilyen  királyi  ajánlóleveleink is,  semmilyen  
összeköttetést  gyógyulásunk  érdekében  Isten  nem fogad 
el,  csak  Fia Vérét. A  bűn rajtunk semmilyen  ügyeskedé-
sünkkel  és  rólunk,  belőlünk  el  nem  tüntethető.  Amint  
Naámánnak  a  kincseit  vissza  kellett  fuvaroznia,  mert  a  



szabadulást  ingyen  kapta,  ugyanúgy  nem  segít  rajtunk 
semmiféle  emberileg  elért,  megtermelt,  vagy  hozott  érték,  
csak  egyetlen  lehetőségünk  van  az ANYAGIAKKAL  SZEM-
BEN: „Tudván, hogy nem aranyon, ezüstön — veszendő hol-
min — váltottatok  meg  ti  atyáitoktól  örökölt  hiábavaló  éle-
tetekből,  HANEM  DRÁGA  VÉREN,  MINT  HIBÁTLAN  ÉS  
SZEPLŐTLEN BÁRÁNYÉN A KRISZTUSÉN" (I. Pét.  1,18-19).  

Miként  Naámán  a  testi  gyógyulásával  együtt  az  örök-
életre is meggyógyult,  úgy gyógyította meg Krisztus a lep-
ra betegséget és vele a lélekben is meggyógyulni  akarókat  
ugyanazon  a Jordán parton  IX.  évszázaddal  később:  EL-
JÖTT  EGY  BÉLPOKLOS  ÉS  LEBORULT  ELŐTTE  és  ezt  
mondta:  „Uram,  ha akarod  megtisztíthatsz  engem, AKA-
ROM  TISZTULJ  MEG"  (Mát.  8,13).  Krisztus  mindig  és  
mindenkinél  akaija,  de be  kell  lépjen életünkbe  a hit — 
ajándéka,  mely  bízik  abban,  akihez  kérését  és  kérdését  
intézi:  URAM,  TE  MEGGYÓGYÍTHATSZ,  TUDOM,  hogy  
Tenálad van a segítség. Aki kiált,  „AKI AKARJA, JÖJJÖN, 
VEGYE AZ ÉLET VIZET INGYEN..."  (Jel. 22,17.)  Naámán 
nem vásárolhatta  meg  a gyógyulását  pénzével,  protekci-
ójával, de megkaphatja ingyen. Isten azért vetett be annyi 
embert Naámán érdekében,  hogy benne  hitet  támasszon  
az iránt, Aki érdekében egyengette az utat, Aki már iránta 
való szeretetével  elindította  az eseményeket  a biztos sza-
badulás,  a gyógyulás felé. S amikor  Izráelben  is sokan a 
bálványok  felé  fordultak,  ím  egy  kislány  Isten fáklyája-
ként  világít  a  bálványközpontú  pogány  szomszédok  kö-
zött,  hirdette, van  ebben a helyzetben  is Izráelnek  prófé-
tája,  van  egy  embere  Istennek,  aki  tud  mit  kezdeni  a  
mérgezett  ételekkel  és  italokkal,  halottakat  támaszt  (II.  
Kir.  4,  1-36. 4,38-44). 

És  tud mit kezdeni  Naámánnal.  Ez a kislány  érzékeny  
maradt  a szenvedő  felebaráttal  szemben  a maga  szenve-
désén  túl  is,  akit  ellenségnek  tarthatott  volna,  abban  is  



meglátta  a szenvedő,  segítséget kérő nyomorultat,  példát  
adott az ellenség  szeretetéből,  mert  Isten élő  Igéjét hozta 
el  a  szívéből  oda,  ahol  nem  ismerték  volna  meg  nélküle  
Elizeus  Istenét.  S  miként  Pál  a  császár  udvarában  hir-
dette a Megváltót, úgy tette ezt korában egy kislány, Isten 
alázatos  szolgálóleánya.  Senkinek nem áll hatalmában a  
gyógyítás,  de  segíthet  az  orvoshoz  vinni  a beteget,  mint  
tették  azt  azok,  akik  még  a  tetőt  is  megbontották,  hogy  
Krisztushoz jussanak,  hogy  eléje járuljanak  a gyógyulá-
sért,  közbenjárva betegükért  (Márk.  2.  4,5.).  

Naámán a döntő lépést az elindulásával tette meg: „TÁ-
MADJ  FEL A  HALÁLBÓL  ÉS  FELRAGYOG  TENÉKED  A  
KRISZTUS"  (Ef.  5,14). A  feltámadás  az  elindulással  kez-
dődik.  S  ebben  az  esetben  senki  sem  tagadhatja,  hogy  
Naámán élő halott, de elindult az ÉLÖ ISTENNEL TALÁL-
KOZNI, MÉG NEM TUDTA, HOGY hogyan fog ez bekövet-
kezni, mindenesetre nem az általa elképzelt módon, mint 
ahogyan alig gondoltuk  egyszer, hogy az értünk  született  
és  a mennyből  elindult  Krisztus  lesz  a  mi  elindítónk  is,  
Aki  nagyobb volt  Elizeusnál  és elért  hozzánk,. Akihez já-
rulhatunk  ma is bizalommal  (Zsid.  4,16.).  

Előbb  mindnyájan  a  magunk  feje  után  megyünk,  mint  
Naámán,  protekciót  szerzünk,  ajánlóleveleket,  amitől  má-
sokat dühbe gurítunk,  miként Jórám tette,  aki  provokáci-
ónak értelmezte a megszállója kérését.  Ez segítség lehet és 
eligazítás  számunkra  is,  hogy  ti.  életünk  nagy  problémáit  
nem  tudjuk  megoldani,  s  úgy  irányítani,  mintha  rajtunk  
múlna, el kell ismernünk, hogy vannak dolgok, amelyekhez 
nem értünk és meghaladják képességeinket, a bajok éppen 
attól bajok életünkben,  hogy nem tudunk  rajtuk segíteni. 

A megengedhetetlen eszközök csak ártanak az Isten út-
ján járóknak,  a hívő kész más kárán tanulni, s nem kezd 
el  kísérletezni  ott,  ahol  már  mások  átestek  a  hiábavaló  
kudarcokon. 



Jórám,  Izráel  királya  megijed. Jó lenne  a szekér  rako-
mánya a mázsányi arany és az 5 mázsányi ezüst, s príma 
szíriai  öltönyök,  de „Isten vagyok  én,  aki  öl  és megeleve-
nít?"  (II.  Kir.  5,7.).  

Aki  a  leprát  gyógyítja —  halottat  támaszt  —,  az  csak  
Isten.  És  az  az  Isten,  Aki  a  lepra  gyógyítója,  most  szól  
bele  ebbe  a tehetetlenségébe,  Jórám vaksága,  s jön  Eli-
zeus  követe:  „JÖJJÖN  IDE HOZZÁM AZ AZ  EMBER,  ÉS  
TUDJA MEG, HOGY VAN PRÓFÉTA IZRAELBEN". (II. Kir. 
5,8.). 

És  Naámán  eredetileg  is  ide kellett volna,  hogy jöjjön, 
hiszen  a címzést  eltévesztette  az  ajánlólevele,  amit  a kis 
zsidólány  pontosan  megmondott:  „BÁR  CSAK  EGYSZER  
SZEMBE  LENNE AZ  ÉN URAM AZZAL A  PRÓFÉTÁVAL,  
AKI SAMÁRLÁBAN VAN, KÉTSÉG NÉLKÜL MEGGYÓGYÍ-
TANÁ  ÖT A  LEPRÁJÁBÓL"  —  Elizeushoz  szólt. A  varga-
betű  leírását  meg  lehetett  volna  spórolni,  de  Isten  lehe-
tővé tette a pályamódosítást, amit az emberek elrontanak, 
Isten  helyrehozza.  Izráel  királyának  igaza  volt,  hiszen  ő  
nem  Isten,  de  nem  is  utasíthatja  Istent  vagy  szolgáját,  
ahol  a gyógyulás  található.  

Isten  szolgáját  a  király  sem  utasíthatja,  ahogyan  azt  
gondolták  az udvarokban  az udvar prófétáiról. A gyógyu-
láshoz  Istennel  kell  találkozni.  

Korunkban legtöbb ember rossz címen keresi az orvost. 
Csoportos  therápiákon, jövendőmondóknál,  hamis  taní-
tóknál,  akik szívesen mondják azt,  amit hallani  akarnak  
a betegeik. A  Bibliát címezte  Isten  az élő ember  számára  
receptül,  s inkább  fizetnek az emberek  és tenni  akarnak  
valamit,  semmint  elfogadják  minden  nyomorúságunk  
gyógyszerét:  ISTEN  KEGYELMÉT.  

Naámán már megtette a nagy utat, de még nem valósult 
meg a célja, már a szabadulás közelében van, de még most 
nyiladozik  a szeme,  mint  Pálnak  a  damaszkuszi  úton.  



Előbb  Isten  követével  kell  találkoznia,  s  ím  ő  eljön  és  
az kitér a személyes találkozás elől, feldühítő, hogy ő, aki 
messziről jön,  megrakott  ajándékszekérrel,  mégsem  kap  
semmi  tiszteletet,  nem hódolnak  a szokásos  módon,  hát  
ennyire nem respektálja Elizeus a királyt, hogy akit hozzá 
küld,  legalább  fogadja? „Es  Naámán  megharagudott",  s  
csak kiüzent Elizeus, hogy fürödjem meg hétszer a koszos 
Jordánukban!  (10. v) 

Eljött  a  király  után  ahhoz,  akihez  a  kislány javasolta 
és íme a bolondját járatja egy megszálló hatalom vezérkari 
főnökével,  de  itt  a  hatalmával  semmire  sem  ment  Naá-
mán,  itt  csödött mondott  a saját elképzelése  és gőgje,  itt  
kell  a hit  útjára lépni,  és megtenni,  amit  Elizeus  üzen,  de  
ez kegyetlenül lealázó.  Ilyen megalázó kétvállrafektetést je-
lentett Péternek, amikor előbb engedelmeskedett ugyan, de 
utólag  kellett  elismernie,  hogy  .AKINEK A  SZAVÁRA  BE-
VETETTE A  HÁLÓT',  az Ura a tenger halainak,  aki  előtt ő 
csak egy nagyon is szakképzetlen halász, a gőgös szakem-
ber nem egyéb nyomorult  bűnösnél  (Luk.  5. 4,6.).  

Elizeus  nem  irritálni  akarta  Naámánt,  hanem  megta-
nítani valamire, amire Naámán rá is jött és elismert, hogy 
magával  az  Istennel  kell  találkoznia  az embernek  ahhoz,  
hogy  hite  feltételnélküli  legyen,  s  Isten  alázatos  szolgái  
ennek  érdekében  mindig  készek  arra,  hogy  a  háttérben  
maradjanak.  Fürödj  meg  a Jordánban  hétszer  és  meg-
újulsz,  így  szólt  a  „parancs"  —  kérés  —  a  régi  katona-
tisztnek,  míg  az Újszövetség  katonatisztje —  a  kaperna-
umi  százados  —  Krisztusra  bízta  szolgája  
meggyógyításának  mikéntjét  teljes  bizalommal  —,  aki  
még abban  az órában  meggyógyult  (Luk.  7,1—10). A  ke-
zünkből ki kell ereszteni a markolt értékeinket, hogy meg-
foghassuk  a gyógyító  Kezet!  

És miként az Újszövetségben a szerecsen főkomornyik,  
most  úgy  száll  le  Naámán  a  szekérről,  hogy  a  megtett  



hosszú  utat  a legdöntőbb  lépéseivel  a Jordánban  megte-
gye, noha a szolgái  tanácsára  teszi, akik annyira szeretik 
és akiket Isten annyira tudott használni,  hogy a kisebbet 
tegye meg  a nagyobb  helyett  és  meggyógyulhat.  

Megtanulhatjuk ebből, hogy a nagy dolgok a kicsivel kez-
dődnek és sokszor a kicsin múlnak. És, amikor hitt és azt 
párosította  tettével,  elérkezett  a hallott  Igétől  a gyógyulás-
hoz hitével. És most már egy gyógyult ember ujjongó öröm-
kiáltása vallja hittel:  „MOST MÁR TUDOM,  HOGY NINCS 
MÁS  ISTEN,  CSAK, AKI  ENGEM  MEGGYÓGYÍTOTT!"  

Naámán  majdnem  visszafordult,  s  mennyi  ember  
visszafordul,  mint  Lót  Felesége,  de  amikor  „ISTEN  EM-
BERÉNEK  BESZÉDE  SZERINT  CSELEKEDETT",  MEG-
GYÓGYULT!  (13.  v.)  Amit  korábban  butaságnak  tartott  
és  felháborította,  azt  gondolkozásának  a  megváltoztatá-
sával  megmentette.  

„HA A  KEVESET  KÉSZEK VAGYUNK  MEGTENNI,  IS-
TEN  ÉRTE A  SOKAT ADJA  CSERÉBE:  EZ A  MUSTÁR-
MAGNYI  HITET JELENTI, AZ ÚJJÁSZÜLETÉSE  KETTŐS  
TESTBEN ÉS LÉLEKBEN, EZ PÉLDÁZZA ISTENNEK AZT 
A  SZÁNDÉKÁT, AMIKOR MAJD MINDENT ÚJJÁ TESZ." 

Ezt a gyógyulást mindenki el kellett ismerje. Isten mun-
kája  mindig  megbízható  és  konkrét.  így  végzi  Isten  Fia  
Vérével  bűneinknek  bocsánatát  és  megtisztításunkat  az  
Örökéletre  (I. Ján. 1,7.  Kol.  1,13-14).  

Isten  univerzálisan  gyógyít  meg  nemcsak  testileg,  ha-
nem lelkileg  is,  nemcsak  erre  az életre,  hanem az öröké-
letre  is  akar  meggyógyítani!  

Isten  a hétszer való bemerítkezést  tökéletesnek  tartja,  
teljesnek.  És a búnösök  Barátja  is  a Jordánban  vállalta  
el  az  ítéletre  állítottak  sorában  a velünk való  sorsközös-
séget,  amiért  mondta  Keresztelő  János:  

„ÍMÉ AZ  ISTENNEK BÁRÁNYA, AKI  ELVESZI A VILÁG 
BÚNEIT'  (Jn.  1,29). És az újjászületett Naámán már nem 



gőgösen,  hanem alázatosan  keresi  meg az Isten  emberét  
és megállt  előtte,  amit  előbb  Elizeustól várt volna  el. Aki 
Isten közelébe került,  keresi  az Igéjével való  kapcsolatot,  
aki meggyógyult  ember,  az keresi  az Isten emberét,  és ez 
már  az  élet jele,  és most már  magát nevezi  a "TE  SZOL-
GÁDNAK".  Ó a tisztelettel  köszöntő  Elizeus  iránt.  Ha  Is-
tennel találkozunk, érezzük, hogy milyen kicsik vagyunk, 
s  minden  nagy  eltörpül  a  tény mellett,  a rang,  a cím,  az  
összeköttetés,  a vagyon.  Egy valóságos  új teremtésú  em-
berrel van dolgunk  (II. Kor. 5,17.) AKIBEN  ISTEN SZENT 
LELKE  MUNKÁLTA  ÉS  VEZÉRELTE,  VÉGEZTE  EL  A  
VÁLTOZÁST,  KÖZBEN  SOK  EMBERT  MEG MOZGATVA 
ÉS  FELHASZNÁLVA  ÉRTE,  AMINT  ÉRTÜNK  IS  TESZI!  
Isten Lelke kezdi  el a gyógyítást belülről,  magunktól  nem 
tudnánk érzékelni  ezt a gyógyítást és változást.  így lett a 
„hit  hallásból  Isten  Igéje  által"  (Róm.  10,17.).  

Naánám biztos a dolgában,  s mintegy  üdvbizonyosság-
gal vallja, hogy ,ÁLTALMENT A HALÁLBÓL AZ  ÉLETRE".  
Meggyógyultam kívül-belül:  „NINCS MÁS ISTEN"  Elizeus  
nem  fogad  el jutalmat  és  ajándékot,  Ő missziót  teljesít,  
s fény marad  a Föld végső határáig  (Ézs. 49,6.).  Naámán 
koldus,  csak  elfogadhatott  ajándékot,  a  Kegyelmet  nem  
lehet viszonozni!  Ingyen van!  

Hogy a Kegyelmet ingyen kapjuk, ez azt jelenti, hogy Isten 
maga fizette meg a nekünk  ajándékozott kegyelem árát!  

Naámán  útja nem volt  sima,  olyan  akadályokat  kelleti  
legyőzni,  amit elsősorban  önmaga  keresett  és állított  ön-
magának. 

Újonnan  elnyert  hitének  örömével  megy  haza,  mint  a  
szerecsen  főkomornyik,  ajkán  a  legszebb  hitvallással,  
most  már  senki  sem ingathat  meg  abban  a pogány  kör-
nyezetben  az  élő  Istenbe  vetett  hitem  felől:  TUDOM,  
HOGY  NINCS  MÁS  ISTEN  CSAK AZ,  AKI  MEGGYÓGYÍ-
TOTT,  Izráel  Istene, Aki  az  én  Istenem  is.  



Ezért  nem akar  már  otthon  a hazájában sem  másnak  
szolgálni,  mint annak, Aki az Ö számára mindörökre szí-
vét-Lelkét  megújította!  (II.  Kir.  5,17).  

Naámán  hálaáldozatának  bemutatásához  annyi  földet  
kér,  amennyit  egy pár  öszvér  elbír,  hogy  IZRÁEL  FÖLD-
JÉN  HAJTSON  TÉRDET  A  BÁLVÁNYIMÁDÓK  KÖZÖTT  
IS,  s  hogy  soha  el  ne  felejtse  azt  a  földet,  amelyen  Őt  
Isten  kigyógyította  a leprájából. 

Krisztus is hivatkozik  a sokkal előtte élt Naámánra  Eli-
zeus  idejéből.  „Sok  leprás  volt  Elizeus  próféta  idejében,  
de egyikük sem tisztult meg,  CSAK A SZÍRIAI  NAÁMÁN!"  
(Luk.  4,27).  

Krisztus  programjában  benne  volt  a  betegség  minden  
fajtájának gyógyítása.  (Luk.  4,16-21).  

Amikor Ézsaiás 61-et kezdte olvasni Urunk még álmél-
kodott,  a  hallgatósága  kedvesnek  találta  a beszédét,  de  
amikor  —  Názáretben  —  értelmezni  kezdi  a programját, 
már  maga  figyelmezteti  őket:  Egy próféta sem kedves  az  
ő  hazájában,  s amikor  személyessé  teszi  az  engedelmes-
séget  és  programja  elfogadásának  kérdését,  ugyanez  a  
társaság  nagyon  rövid  idő  alatt,  MINDNYÁJAN  haraggal  
teltek be és kiűzték Krisztust a városból, hogy a hegyükről 
letaszítsák. Amikor kijelenti Magát és elmondja hallgatói-
ról,  hogy  kik  ÓK  és  azért  van  szükségetek,  hogy  a  sza-
badítótokként  —  ami  ma  teljesedett  be  —  elfogadjátok,  
akkor inkább a halálát, mint saját elképzelésük feladását 
kívánták  és  akarták  is,  de  még  nem jött  el  az  Ö órája. 
Ha szépeket  mond,  nem vált ki  haragot,  ha  az igazat,  ez  
tüntetést,  forradalmat jelent.  (Luk.  4,28-29).  

Naámán  messziről  —  200  km-ről  jött,  leküzdötte  az  
akadályokat,  elismerte  súlyos nyavalyáját, amit nem ba-
gatelizált el, megalázta magát, leszállt kocsijáról, meggyó-
gyult.  Názáretben  ezt nem  tették  meg,  nem  alázták  meg  
magukat  és nem fogadták  el  az  Orvost.  



Isten  egy  pogányt  állított  példaképül  elébük.  Naámán  
neve  bombaként  robban,  600  évvel  korábban  már  szólt  
Ezékiel  Krisztusnak  ily módon való  elutasításáról:  „AKIK  
HALLGATJÁK  BESZÉDEIT  DE NEM CSELEKSZIK  MEG,  
amikor beteljesednek,  megtudják,  hogy  íme,  próféta volt  
Izráelben"  (Ez.  33,30-33).  

Naámán  gyógyulása  az  engedelmes  Igehallgatásban  
van — noha ez is nehezen ment —, mert kész volt feladni 
saját  magát,  a  maga  vallotta  elképzeléseit,  és  igazodott  
az  Isten  kiszabta  úthoz.  Ö  igazolta,  hogy  az  IGÉNEK  
NEMCSAK  HALLGATÓJA,  HANEM  MEGTARTÓJA  IS  
VOLT  (Jak.  1,22).  

Az  Ige hallgatása  gyógyít,  de hogy mégsem gyógyulnak 
meg sokan,  ez azért van, mert tiltakoznak  az ellen,  mint-
ha  ők  betegek  volnának,  életük  minden  tünete  a  lelki  
lepráról  beszél,  de  ók  elnéznek  mások  feje felett  és  mo-
solyognak,  mintha  megbocsátanának  azoknak,  akik  ezt  
látják, sőt sokan  ezt maguknak  kikérik,  őket ne  nevezze  
senki sem bűnösnek, ók olyan egészségesek mint a makk. 

Isten  Igéje  pedig  egyértélmúen  megállapítja  a  diagnó-
zist, Te vagy  a vak,  a koldus,  a nyomorult,  a  nyavalyás,  
szegény és mezítelen (Jel. 3,17.), és foglya a bűnnek, ami-
ből  meg  akarlak  gyógyítani,  vannak,  akik  fölényesen  és  
gúnyolódón  megvetik  Isten  népét,  a  hívőket,  miközben  
maguk  panaszkodnak  a legtöbbször  arról,  hogy  nincsen  
közösségük.  És közben jön  Krisztus  és az Övéi,  és kínál-
ják  Barátságukat  és a  kegyelmét!  

S  ha némelyek  akarnak  csak Naámánok  lenni, ez min-
denkinek  a maga  felelőssége.  Isten  az Ő kimondhatatlan 
és  elbeszélhetetlen  szeretetével  mindenkit  megkeres  és  
megtalál  és elér az Evangéliumával,  ez az Isten ajándéka, 
ez az Ö dolga felénk, a mienk,  hogy ezt hittel elfogadjuk, 
mint  Naámán  tette,  s  ha  nem  tesszük  meg,  amit  Isten  



akar  és  kér,  akkor  korcsok  vagyunk  és  nem  fiak,  nem  
gyermekek,  hanem fattyak.  

Krisztus mindent megtett értünk, hogy meggyógyíthas-
son minket, ha megalázzuk magunkat és megvalljuk vét-
keinket  Ő hű  és  igaz,  hogy  meg  is  bocsássa  azt.  (I.  Jn. 
1,9.) 

Ha  mi  akarjuk,  ha  te  akarod,  és még  nem  tudtad,  AZ  
Ő  VÉRE  MEGTISZTÍT  TÉGED  IS  MINDEN  BŰNTŐL.  (I.  
Jn.  1,7). Ő a mi Megváltónk, Aki kész könyörülni rajtunk 
és  meggyógyítani.  

Örült  mindenki  Naámán  megtérésén,  a  házanépe,  a  
szolgái,  Elizeus  és  Isten  az  Ő  angyalaival  a  mennyben,  
mint  egy bűnös ember megtérésén,  (Luk.  15,7.) amit ne-
ked  is  felkínál. A  teljes gyógyulást  és  az  Ő  Országát  kí-
nálja,  és  már  csak FÁD vár!  



26. A Napkeleti  Bölcsekről  
(Máté  2,1-12.)  

Az  adventi  időszak  előzte  meg  ünnepünket.  A  kará-
csony  —  szomorú  —  napjainkban  családi  ünneppé  mi-
nősült,  s  rosszul  értelmezzük,  és  mennyi  ember  rosszul  
értelmezi,  amikor  a család  számára  kisajátítja, beszűkíti 
ezt  az  ünnepet.  Nem  szűkíthető  be  sem  a  család,  sem  
akármelyik  egyháznak  ünnepébe  ez  az  ünnep,  mert  ka-
rácsony  az  egész  világot  szerető  Isten  üzenete:  „MERT  
ÚGY  SZERETTE  ISTEN  E VILÁGOT,  HOGY  AZ  Ő  EGY-
SZÜLÖTT FIÁT ADTA, HOGY VALAKI  HISZEN Ő BENNE, 
EL NE VESSZEN,  HANEM ÉLETE  LEGYEN"  (Jn.  3,16.)  

Nem a csecsemő kisded Jézust,  hanem a világ  Megvál-
tóját, a megfeszített és feltámadott,  az Atya jobbján ural-
kodó Úr Jézus Krisztust magasztaljuk a karácsonyra való 
emlékezésben.  Ö  mindenkiért  meghalt,  de  nem  azért,  
hogy bennünk  újra és újra megszülessen.  Bármilyen  re-
inkarnációja,  újraszületése Jézus  Krisztusnak  bennünk,  
teljesen  félreértése  a  karácsonynak.  Ö  HIT  ÁLTAL  ÉL  
BENNÜNK,  ÉS LAKOZIK A SZÍVÜNKBEN"  (Ef, 3,17.),  „Ő  
A  MI  SZŐLŐTŐNK,  MI  A  SZŐLŐVESSZŐI  VAGYUNK"  
(Ján.  15,5.).  A  karácsonyt  a  keresztyénség  ünnepének  
tekintjük. Nagyon érdekes, sokan nem tudják, hogy a III. 
vagy IV. században kezdték csak a karácsonyt ünnepelni. 
Azért olvastuk  el az Evangéliumot,  mely a keleti  bölcsek-
ről ad képet számunkra, mert nagyon fontos üzenete van 
az  Igében,  akiknek  a karácsony  Betlehemet jelentette. 

A  karácsonyt  sokféleképpen  értelmezik:  Eszerint,  be-
szélnek róla úgymint a szeretet, békesség, vagy a hit ün-
nepéről.  Azonban  ma  általában  olyan  családi  ünneppé  
vált,  amivel  sikerült  megfosztani  a Krisztus  születésének  
a földre születését, attól a mennyei  tartalomtól, mely által 
utoljára szólt  Isten a világhoz,  az emberiséghez  Fia  meg-



születésében. Az inkarnáció  a láthatatlan isten testbe öl-
tözése. 

Sokféleképpen kijelentette Isten magát a világnak a te-
remtés óta: a történelemben, a természetben, és azok tör-
vényeiben,  a  lelkiismeretünkben,  de  karácsonykor  az  
üdvtörténet  ígéretének beteljesüléseként utoljára szólt.  A 
láthatatlan  isteni  test  felvette  az  embernek  mindenben  
hozzánk  hasonló  ruháját, a testet,  de bún nélkül.  Benne  
az  „IGE TESTTÉ  LETT'  (Jn.  1,14.),  így  beszélünk  testté  
lett  Igéről  és  írott  Igéről.  

„LABAIMNAK  SZÖVÉTNEKE  A  TE  IGÉD",  mondta  az  
Ószövetség  hívő  embere  (Zsolt.  Illü,  105.),  s  mi  benne  
ígéret volt, most testbe öltözött s Igeként is „SZIKLAZÚZÓ 
PÖRÖLY"  marad  az  emberiség  számára,  s vele  szemben  
senki  sem  maradhat  közömbös,  miként  olvastuk  Igénk-
ben.  Krisztus  megszületése  a  napkeleti  bölcseket  sem  
hagyta  közönyösen.  Megemlékeztek  Bálám próféciójáról:  
„CSILLAG  SZÁRMAZIK  JÁKOBBÓL,  ÉS  KIRÁLYI  PÁLCA  
TÁMAD IZRAELBŐL"  (IV.  Móz. 24,17.)  és mikor egy soha 
nem  látott  fényes  csillagképet  látnak  az  égen,  nem  ma-
radnak  tétlenül.  Ismereteik  voltak  az  emberek  világára  
vonatkozó  csillagok állása jelentéséről.  Fölismerték a Ju-
piter  király  csillag,  és  a  Saturnusnak  mint  Izráel  csilla-
gának állásából,  hogy Izráelben  kell megszületnie a meg-
ígért  zsidó  Királynak.  

Érdekes,  hogy  Kepler  1603-ban  bebizonyította,  hogy  
erre  az  időre  esett  a Jupiter  és  a Saturnus  találkozása.  
A  pogányság  képviselőit  készítette  Isten,  hogy  elindulja-
nak  az  új  csillag  megjelenésével  és  vezetésével  a  nagy  
ismeretlenbe.  Ezek  az  emberek  nagyon  praktikus  embe-
rek voltak, gyakorlatiasan  gondolkodtak,  nem azt mond-
ták:  Láttuk  a  csillagot,  menjünk  haza.  Nem  nyugodtak  
bele  magának  a  ténynek  a  valóságába,  hanem  azonnal  
elkezdtek  készülődni  és  cselekedni.  Meg  akarták  találni  



a  királyt,  Akinek  Izráelben  kell  megszületnie.  A  Királyt,  
Akié  a  „CSILLAG",  és  Babilonból  elindul  az  expedíció  
„MEGSZÜLETETT A MESSIÁS, MEG KELL TALÁLNUNK", 
kerül,  amibe kerül. Otthagytak otthont, gazdagságot,  ké-
nyelmet  és  hittel  a szívükben  elindul  az  expedíció.  Úgy,  
miként  egyszer  tette Ábrahám  Háránból  —  Úr-Kaszdiin-
ból. 

Amikor  elindultak,  legnagyobb  bámulatukra  a  csillag  
elkezd  előttük  haladni,  melynek  nyomvonalát  követték.  
A  csillag  mozgott  és  ment  előttük,  vezette  őket,  miként  
Izráel  fiait  a  tűz  és  felhőoszlop  Kánaánba.  Ilyen  mozgás  
közönséges módon nem lehetséges, természetfeletti, meg-
magyarázhatatlan  csoda  ment  végbe,  miként  csoda  volt  
maga  az  is,  hogy  a  pogányság  képviselőinek  volt  hitük  
elindulni  Izráelbe, megkeresni  a zsidók  Messiását,  holott  
a zsidók, akikhez jött a Messiás,  tétlenek maradtak. Akik 
Betlehemben  találkoztak  a  Messiással,  ott  csak  pászto-
rokat és  az ezer kilométerre  Babilonban élő bölcseket  ta-
lálja  együtt,  mint  örvendező  sereget  az  Ige  olvasója. Aki 
Betlehemben  megszületett,  bár  még  csecsemő  a bölcső-
ben,  de  „csillaga"  volt  az  égen,  előbb  tette  hírül  adó  
követeivé  az  égieket,  mint  az  embereket.  Miért  voltak  a  
babiloni  csillagjósok bölcsek?  Mert  engedtek  a belső  hí-
vásnak  és küldetésnek,  mely  elvitte  őket  Betlehemig.  

Bölcsességük  az engedelmességükben  nyilvánult  meg,  
amellyel kitartottak a célbaérésig,  és amikor Jeruzsálem-
be érnek,  megdöbbenve veszik  észre, hogy ott  semmi  ér-
deklődést nem tanúsítottak  a hivatalosak  a megszületett 
királyukkal  szemben.  A  Király  szinte  dührohamot  kap,  
hogy  megszületett  a  riválisa,  Ö  még  él,  és  már  itt  a  ve-
télytársa?  De a farizeusok és írástudók  pontosan  tudják  
Mikeást  idézni:  

„DE  TE  EFRATÁNAK  BETLEHEME,  BÁR  KICSINY  
VAGY  A  JUDA  EZREI  KÖZÖTT,  BELŐLED  SZÁRMAZIK  



NÉKEM, AKI URALKODÓ AZ IZRAELBEN, AKINEK SZÁR-
MAZÁSA ELEITŐL FOGVA, ÖRÖKTŐL FOGVA VAN" (Mik. 
5,2),  tudták,  hogy  Betlehemben  kell  megszületni  a  Mes-
siásnak, de egy szóval sem mondták, hogy mi is tiveletek 
megyünk,  és  ha  tinektek  megjelentette  Isten,  és  Csillag  
van  az  égen  és odavisz  titeket,  elmegyünk veletek  és  ör-
vendezünk  veletek  együtt  mi  is.  A  királyi  Gyermeknek  
hatalmas ellensége volt a király és udvara, aki majd gyer-
mekek  gyilkosává  lesz  tehetetlenségében.  

A messziről jött tudósokat a hitetlen Messiás keresőket, 
Isten  figyelmeztető  közvetítőknek  is  felhasználta,  Izráel  
hivatalosaival  szemben  és  felé. A  csalódásuk  a  bölcsek-
nek  nem  tudta  őket  levenni  a lábukról,  ha  elindultak  a  
csillag  nyomában,  nem  hagyják  magukat  eltéríteni,  se  
oda se visszafelé való céljuktól, — áldozat, fáradtság, idő. 
Ezek  az  emberek  nem nézték  Heródes  hatalmát,  akinek  
volt  ugyan palotája,  de nem volt  csillaga.  És  ez  a  csillag  
Jeruzsálemből  újból  elindul  a bölcsek  előtt  Betlehembe.  
Ez  a  csillag  szinte  vonzotta  a jászol  felé a  Megváltót  ke-
resőket, ez a csillag nem magáért csillogott, hanem azért, 
Aki  a jászolban  feküdt,  a  „BETLEHEMI  KIRÁLYÉRT".  A  
bölcsek példája arra tanít minket ma is, ha nem jönnének 
is  velünk  mások  a  Krisztus  megtalálására,  akkor  men-
jünk magunk! Ha senki nem jön velem, akkor megtalálom 
magam egyedül  Uramat,  miként  az etiópiai  komornyik  a  
pusztában,  aki  úgyszintén  nem  találta  meg  a  keresett  
Megváltót Jeruzsálemben,  de  a gázai  úton  Isten  küldött  
egy szolgát. Mert aki keresi az Urat, azért mozgósítja Isten 
az  ö  küldötteit  és  Samáriából  átemeli  a  gázai  övezetbe,  
hogy Jézushoz vezesse.  (Csel. 8,3ф-38.) Ez az etiópiai ko-
mornyik  kereste  Jézus  Krisztust,  és  a  kitartó  emberek  
feje fölött  Betlehemben  megállt  a csillag  a jászol  előtt.  A  
csillagot  nem csodálják tovább  a kelleténél.  Elérkeztek a 
Királyhoz, Aki  Maga  a CSILLAG.  Ha  a királyhoz  elérkez-



tünk,  akkor  nincs  tovább  szükségünk  arra,  hogy  a  hír-
nökét  és  követét  hallgassuk,  amikor  Ővele,  magával  a  
Királlyal  találkozhatunk.  Micsoda  feszültség húzódik  ab-
ban  a tényben,  hogy  a bölcsőnél  a még  megvetett  pogá-
nyok és a megvetettebb zsidó barom-pásztorok együtt hó-
dolnak a testbe öltözött Isten színe előtt. Kora egyházának 
képviselői  nincsenek  sehol.  Egy  csillag,  amely  betöltötte  
szerepét  és  eltűnt.  

Atyámfiai!  Tegyük  magunkat  a  csillag  helyébe,  most  
nem csillagokon  keresztül vezet Isten bennünket,  hanem 
emberi követeket használ a Krisztushoz vezetésben. A Ki-
rály  azt  mondta  magáról:  „ÉN  VAGYOK  A  VILÁG  VILÁ-
GOSSÁGA"  (Jn. 8,12),  de ha  találkozásunk volt Vele,  ak-
kor  a  fényét  átadja  követőinek  és  azonosul  a  
megbízottjával,  ezt mondván:  Most már  ti vagytok a világ 
világossága. A világosságot  látni  lehet. A  keresztyénséget  
a világ  nem hallani,  hanem  látni  akarja.  

Krisztus elvezet, mint a csillaga. A csillag csak a jászolig 
tehette  ezt,  de Ő az Isten  országába  vezet,  ahonnan jött: 
„ÉN VAGYOK DÁVIDNAK AMA GYÖKERE  ÉS ÁGA, AMA 
FÉNYES ÉS HAJNALI CSILLAG" (Jel. 22,16.), mondja ma-
gáról  a feltámadott,  mennyben  lakozó  Krisztus,  „AKI  ŐT  
KÖVETI,  NEM  JÁRHAT  SÖTÉTSÉGBEN,  MERT  ÖVÉ  
LESZ AZ  ÉLETNEK VILÁGOSSÁGA."  (Jn.  8,12.),  Most  is  
elérhető közelségben van  a király,  aki vár rád. S mondd, 
vagy  énekeld:  

És  bölcsőd,  szállásod  leszek:  
Jövel  hát,  tölts el  engemet  
Magaddal:  nagy  örömmel!  

Istennek  terve  van  veled!  Azt  akarja,  hogy  a nagy  sö-
tétségben  kis  pislogó  gyertyabél  légy  legalább. Au  tájé-
kozódni  tud a nagy sötétségben  az korod embere, feleba-
rátod!  „LEGYETEK  FEDDHETETLENEK  ÉS  TISZTÁK,  
ISTENNEK SZEPLŐTELEN GYERMEKEI AZ ELFORDULT 



ÉS ELVETEMEDETT NEMZETSÉG KÖZEPETTE, KIK KÖ-
ZÖTT FÉNYLETEK,  MINT CSILLAGOK E VILÁGON".  (Fii.  
2,15.) 

A bölcsek ajándékai híven tükrözik  az eljövendő t. A ki-
rály  még gyermek,  de már  halálra  szánták. Ami  nem si-
került  a bölcsőben,  azt  a kereszten végzik  el Rajta. 

Isten maga indul el Fiában az ember felé. Egyedül Isten 
keresi  az  embert.  Immánuel  az  Ö neve,  azt jelenti:  „VE-
LÜNK AZ  ISTEN"  (Mt.  1,23)  Születésében  benne  rejlik a 
mi  újjászületésünk  lehetősége,  mert  „NÉKÜNK  SZÜLE-
TETT A  MEGTARTÓ  ŰR  KRISZTUS,  A  DÁVID  VÁROSÁ-
BAN"  (Luk.  2,11,).  

Megszületett  a  második Ádám,  az  emberiség  Neki  kö-
szönheti  létét.  

Egy  új „Genezis",  egy  új „Kezdet" vette  kezdetét.  
Mi  is  nézhetünk,  mint  a bölcsek  a hit  szemével  Jézus  

Krisztusra.  Két  advent  közt  élünk  testvérem!  Az  egyikre  
visszatekintünk  hittel,  mely  megtörtént  és  végbement,  
amikor még nem is éltünk, és semmit sem tudtunk Róla.  
Isten  már  akkor  szeretett  bennünket,  adventben  viszont  
tehetünk valamit,  örömmel várhatjuk vissza  most már a 
„DICSŐSÉG ERÖS KIRÁLYÁT! ŐNEKI MENNYEI  KAROK-
KAL EGYÜTT ZENGHETÜNK  HÁLÁT!  

A  második  ádventre  reménységgel  tekinthetünk  előre,  
s  elő kell  készíteni  az emberiséget,  minden  egyes  embert  
arra,  hogy  meg  kell  jelenni:  „AZ  ELŐTT  A  KRISZTUS  
ELŐTT, AKI BETLEHEMBEN ÉRTÜNK SZÜLETETT MEG, 
AKI A KERESZTEN MIATTUNK HALT MEG",  az előtt, AKI 
KIJÖTT  A  HALÁLBÓL,  KELL  MEGJELENNÜNK,  hogy  
minket  is  életre  tudjon  kelteni,  miként  ő  él,  mi  is  élni  
fogunk  ÁLTALA,  akik  hiszünk  BENNE,  és  VISSZAVÁR-
JUK! Mert megígérte, hogy „aki mindvégig állhatatos ma-
rad  az  idvezül"  (Mt.  24,13.).  



Legalább ezen a karácsonyon kezdd el — ha eddig adós 
maradtál vele —  a téged  kereső  és  téged megbecsülő  Is-
tent szeretni,  imádni  és visszavárni!  En is hívlak Ahhoz, 
Aki  hív  és vár!  Énekeljük együtt:  

Ó, jöjjetek,  hívek,  ma  lelki  nagy  örömmel  
A jászolhoz  Betlehembe jöjjetek  el!  
Megszületett  az angyalok  királya:  
Ó, jöjjetek,  imádjuk  ,  Ó, jöjjetek,  imádjuk,  
Ó, jöjjetek,  imádjuk  az  Úr Krisztust.  

Ámen. 



27. A kegyelmi  ajándékokról  

Ô  adott  némelyeket  apostolokul  né-
melyeket  prófétákul  némelyeket  
evangélistáikul  némelyeket  pedig  
pásztorokul  és  tanítókul:  A  szentek  
tökéletesbítése  céljából  szolgálat  
munkájára,  a Krisztus  testének épí-
tésére:  míg  eljutunk  mindnyájan  az  
Isten  Fiába:i  való  hitnek  és  az  ó  
megismerésének  egységére,  érett  
férfiúságra,  a Krisztus  teljességével  
ékeskedő  kornak  mértékére,  hogy  
többé  ne  legyünk  gyermekek,  kiket  
ide  s  tova  hány  a hab  és  hajt  a ta-
nításnak  akármi  szele,  az emberek-
nek álnoksága  által  a tévelygés ra-
vaszságához  való  csalárdság  által  
hanem az igazságot  követvén szere-
tetben,  mindenestől fogva  neveked-

jünk  Abban,  aki a fej,  a Krisztusban: 
Akiből  az  egész  test,  szép  renddel  
egyberakatván  és  egybe  szerkesz-
tetvén  az  ó  segedelmének  minden  
kapcsaival,  minden  egyes  tagnak  
mértéke  szerint  való  munkássággal  
teljesíti a testnek nevekedését  a ma-
ga fölépítésére  szeretetben.  

(Ef.  4,11-16).  

Mózes  egy  rendkívül  nehéz  és  megterhelt  ember  volt.  
Ezért  az apósa  azt javasolta  és ajánlotta neki,  hogy nem 
helyes  mindent  egyedül  csinálni.  Válassz  magad  mellé  
vezetőket,  akik  segítenek  terheidet  hordozni,  és  nagyon  
érdekes,  hogy  olyan jó  tanácsot  adott Jethró,  az  apósa,  
amit  a  Szentlélek  visszaigazolt,  és  70  embert  ki  kellett  
Mózesnek választani,  és ezek lettek Mózes szolgatársai  és  
Isten a Mózesben  lévő Lélekből  szakított  el és adott a  70 
emberbe munkája végzéséhez mennyei erőket. Milyen ér-



dekes  Mózes  70  ember  munkáját  végezte  el.  (II.  Móz.  
18,17-25). 

Sokan  teljesen  félreértik  ezt  az  idegen  hangzású  kife-
jezést,  hogy „Karizma",  és rögtön valami  rendellenes  do-
logra gondolnak. A magyar nyelvben úgy alakult ki, hogy 
a karizmatikus kifejezések köré negatív értelmezésű  mel-
lékzöngéjú  tartalmat  gondolnak  vagy  vélnek  felfedezni  
sokan.  Ha azt mondjuk, hogy tehetséges valaki,  az egyér-
telműen  nyilvánvaló,  hogy  világi  értelmezésben  is  hasz-
nálni szoktuk, ennek elismeréseképpen  tálentummal  bír.  
A  karizma  nem jelent  mást  a Bibliában  mint  ajándékot,  
lelki  ajándékot,  Isten  kegyelmi  ajándékát. A  bún zsoldja 
a  halál,  Isten  kegyelmi  ajándéka  pedig  örök  élet  (Róm.  
6,23.)  Az  örök  élet  maga  a  karizma.  Elég  szomorú,  ha  
valakinek  nincsen  kegyelmi  ajándéka, vagyis  karizmája.  
Azonban a kegyelmi ajándékok haszonra adatnak, s értük 
elszámolási  kötelezettség  terhel  mindnyájunkat.  Úgy be-
szél az Ige arról, hogy vannak akik egy tálentumot kapnak 
és  kettőt  kell  majd  felmutatni,  és  akik  többet  kaptak,  
azoktól  többet  kér  számon  Isten.  Ez ebben  a világban  is  
így van. A munkáját az embereknek  azok  szerint  értéke-
lik,  hogy valaki  mennyit  tud  az  asztalra  tenni.  A  Biblia  
arról  beszél,  hogy  ezek  a  kegyelmi  ajándékok  bennünk  
és  általunk  működnek,  azonban  abban  tér  el  a  tálentu-
moktól,  hogy  azokat  az  örök  életre  nézve  gyakoroljuk  a  
jelen való gonosz világban —  természetesen  mint  a világ 
fiai  —  sokan  hívők  is,  akik  azt  állítják  magukról,  hogy  
azok,  beleesnek  abba  a  hibába,  hogy  nem  forgatják  ha-
szonnal  a  nekik  adott  kegyelmi  ajándékokat,  sőt  az  el-
számoltatásra  utalva. Krisztus azt mondja, hogy az egyik 
ilyen gonosz szolga  azzal mentegeti  magát és vádként vá-
dolja  a  Gazdát  azt  mondván:  tudtam,  hogy  te  kegyetlen  
vagy  és  ott  is  aratsz,  ahol  nem  vetettél,  ezért  elástam,  
amit nékem adtál  és most nézd, kiásom  a- földből  és sér-



tetlenül  visszaadom  ugyanúgy  (Mt.  25,24-25.).  Isten  
azonban haragszik és joggal, mert az elvetett gabonamag-
ból is a vetésnek többszörösét kell a földnek megteremnie, 
és  ha  ezt  teszi  Isten  a gabonamaggal,  mennyivel  inkább  
az élő emberrel.  Egy másik hasonlattal  élve, Jézus sónak 
szánta  a világ  megízesítőiül  a hívőket  (Mát.  5,13.).  Az  Ő  
követői,  akik  a romlástól,  pusztulástól  óvják meg  a vilá-
got,  ha ezt nem teszik, nem alkalmasak sem a földi, sem 
a  mennyei  ízesítésre.  

Isten Szentlelke  természetesen  a világban  is  működik,  
a hívőktől  függetlenül is,  és teszi  az emberekben  és álta-
luk  a jót  akkor  is,  ha  erről  mit  sem  tudnak,  vagy  nem  
akarnak tudni az emberek. Azonban a karizmák Krisztus 
Testének az Anyaszentegyháznak építésére adatnak. A hí-
vők tudatában vannak annak, hogy kaptak ajándékot, de 
azoknak felismerése és az azokkal való élés rajtuk is mú-
lik,  csak aki a Testhez  tartozik  a krisztusi  testhez,  és aki 
akarja, az fogja a  testben  kijelölt feladatát elvégezni.  Pál  
figyelmezteti  a  szolgatársat,  amely  minden  hívőre  nézve  
is  igaz,  hogy  szükséges  ajándékaink  gyakorlatban  való  
működtetése.  Isten  nem  bábuknak  tekint  bennünket,  
akiket  úgy  rángathat,  ahogy  akar,  hanem  együtt  akar  
velünk  cselekedni  és fejti ki  munkáját bennünk  és  álta-
lunk Szentleikén keresztül, amit mi önként teszünk. Ilyen 
szempontokra tekintettel hívja fel Timotheus figyelmét Pál 
„ŐRIZD  MEG,  AMI  RÁD  VAN  BÍZVA"  (I.  Tim.  6,20).  A  
bennünk lakozó Szentlélek által: „GERJESZD FEL AZ IS-
TEN  KEGYELMI  AJÁNDÉKÁT,  AMELY  BENNED  VAN..."  
(II.  Tim.  1,6).  Mennyi  ember  tehetetlenül,  érzéketlenül,  
közömbösen  áll a neki adott Isten által elhalmozott aján-
dékokkal  szemben,  és  mint  egy  halott  tőkét  fogja majd 
visszaadni és kárhozatot szerez magának. Tehát a kegyel-
mi ajándékok a hívőben vannak  és szunnyadnak.  Szük-
séges,  hogy  azokat  felismerjük  és  általuk  használható  



eszközök  legyünk  az  Isten  kezében,  amelyekkel  az  oda-
felvalókra nézve tesszük  a földön dolgainkat. A  kegyelmi  
ajándékok időlegesek és részszerint vannak bennünk. Né-
mely  ajándékokat  egyes  feladatok  elvégzésére  kapunk,  
majd  annak  teljesítésével  Urunk  elvonja  tőlünk.  Pl.  egy  
lelkészből püspök lesz a Krisztus testének építésére. Isten 
Lelkétől  kap  időleges  egyház  kormányzói  karizmát,  a  
Krisztus osztotta ajándékok révén: „Ő ADOTT NÉMELYE-
KET APOSTOLOKUL, PRÓFÉTÁKUL,  EVANGÉLISTÁKUL,  
PÁSZTOROKUL és TANÍTÓKUL"  (Fii. 4,11),  és meg is ha-
tározza, hogy mi  célból: ,A SZENTEK TÖKÉLETESÍTÉSE 
CÉLJÁBÓL  A  SZOLGÁLAT  MUNKÁJÁRA  A  KRISZTUS  
TESTÉNEK ÉPÍTÉSÉRE" (Fii. 4,12.), tehát pontosan meg-
határozott  céllal:  „MÍG ELJUTUNK MINDNYÁJAN AZ  IS-
TEN  FIÁBAN  VALÓ  HITNEK  ÉS AZ  Ő  MEGISMERÉSÉ-
NEK  EGYSÉGÉRE  ÉRETT  FÉRFIÚSÁGRA,  A  KRISZTUS  
TELJESSÉGÉVEL  ÉKESKEDŐ  KORNAK  MÉRTÉKÉRE"  
(Ef.  4,13).  Hogy mégis szót  ejtünk a karizmáról  és a ka-
rizmatikus  mozgalmak  különbségéről,  ezt  azért  tesszük,  
mert az egyik nem azonos a másikkal. A  Bibliában egye-
dül a Korinthus-i gyülekezetben voltak problémák a lelki 
ajándékok értelmezésével,  amit  Pál  az  I.  Korinthus  12—  
14-ben  fejez ki,  és a két  fejezet közé  teszi  a  „SZERETET  
HIMNUSZÁT'az  I. Kor.  13-mat, mint minden téves dolog-
nak  elrendezőjét:  ,Д  KEGYELMI  AJÁNDÉKOKBAN  KÜ-
LÖNBSÉG  VAN,  DE  UGYANAZ  A  LÉLEK"  (Kor.  12,4.)  
„Mindezeket  egy  és  ugyanazon  lélek  cselekszi,  osztogat-
ván  mindenkinek  külön-külön,  amint  akarja"  (I.  Kor.  
12,11.),  „MINDENKINEK AZONBAN  HASZONRA ADATIK 
A  LÉLEK KIJELENTÉSE"  (I.  Kor.  12,7.)  

Pál  felveti  azt  a  problémát,  amit  a  mai  karizmatikus  
mozgalmak  Biblia-ellenesei  ugyancsak  félreértelmeznek,  
mint  tették azt Korinthusban,  ott és akkor azt  mondták:  
hogy a nyelveken szólás a kritériuma a gyülekezethez való 



tartozásnak.  Pál  azt  mondja,  hogy  ez  egy  nagy  tévedés.  
„HA VALAKI TUD NYELVEKEN SZÓLNI:  ÉN SOKKAL IN-
KÁBB  TUDOK"  (I.  Kor.  14,18.). „DE  INKÁBB  ÖT  SZÓT  
SZÓLOK ÉRTELEMMEL ÉRTHETŐ NYELVEN,  MINTSEM 
A  BIZONYTALAN  NYELVEN  ZENGÉSŰ  HANGON  TÍZE-
ZER  SZÓT"  (I.  Kor.  14,19.).  Ami  a  nyelveken  szólást je-
lenti: „MERT, AKI NYELVEKEN SZÓL, ÖNMAGÁT ÉPÍTI".  
(I.  Kor.  14,4.).  „AKI  PEDIG  PRÓFÉTÁL,  A  GYÜLEKEZE-
TET  ÉPÍTI".  

A szeretetben fogant és gyökerező lelki ajándékok érnek 
a  legtöbbet,  mert  ezek  szolgálnak  Krisztus  testének  épí-
tésére  és  mindenki javára,  aki  a Testhez  tartozik.  Ezért  
kiemelkedő  karizma  ebben  a  szolgálatban  a  prófétálás,  
ami konkrétan akkor és ma is azt jelenti,  hogy a fennálló 
helyzetben  a hívőknek  eligazítással  tudjanak szolgálni  a  
próféták abban a társadalomban,  abban  a politikai  mili-
őben, abban  az Egyházban, ahol élnek és vannak, vagyis 
az  Evangélium  üzenetét  sértetlenül  és  leplezetlenül  kö-
zöljék.  Míg  a  nyelveken  szóló  csak  magát  építi  —  mivel  
Istennel való beszélgetését  a nyelveken szólónak nem érti 
az avatatlan kívülálló, bár elismeri és nem tagadja a nyel-
veken szólás lehetőségét, létezését, és létjogosultságát, de 
ennek használatát  a gyülekezetben  szigorú  rend  követe-
léséhez köti: ,ANNAK MEGMAGYARÁZASÁVAL  NEM MA-
RADHAT  ADÓS  AZ,  AKI  GYAKOROLJA,  VAGY  GYAKO-
ROLNI  AKARJA"  (I.  Kor.  14,13.).  Tehát  Korinthusban  a  
nyelveken  szólás  a  Szentlélektől  volt  ugyan,  de  nem jól 
éltek vele. Ezt igazította ki Pál és tette helyére a probléma 
kérdését. 

A  mai  nyelveken  szólóknak  semmi  köze  a  Szentlélek-
hez. Egy idegen lélek démoni hatása alatt vannak és vég-
zik  tanításaikat.  Miért?  Mert  a  Biblia  világosan  tanítja,  
hogy a Szentlélek az újjászületéskor belekeresztel a Krisz-
tus Gyülekezetébe.  Ez egy egyszeri  és végleges Szentlélek 



keresztség, amikor is a Szentlélek a hívőknek adatik, ben-
nük lakozást vesz,  annak  a templomává  lett  testünk,  és  
állandóan és folyamatosan kiárad aszerint, ahogy a Krisz-
tussal  való  kapcsolatunk  rendben  van.  Ettől  függően  
megolthatjuk,  megszomoríthatjuk,  emiatt  egy  időre  fel-
függeszti  működését,  de  bünbánatunk  után  helyreáll  a  
bennünk  való  munkálkodása  a  Szentléleknek.  A  hit  
Krisztusban való egyesülést jelent Vele.  Ezt egyszeri  ese-
mény révén kapja  a hitre jutott  Keresztyén,  a Szentlélek 
Istent,  mint  az  Új  ember  legnagyobb  és  legkitüntetőbb  
ajándékát. A  karizmatikus  mozgalmak  a megtérést  és a 
Lélek keresztségét elkülönítik.  Pál beszél a test „titkáról". 
A  damaszkuszi  út  Krisztusa  egynek jelenti  ki  magát  a  
földön megvetett tanítványaival. „KIJELENTÉS ÚTJÁN IS-
MERTETTE  MEG  VELEM  A  TITKOT  (Ef.  3,3.),  AMELY  
MÁS  IDŐBEN  NEM  KÖZÖLTETETT AZ  EMBEREK  FIAI-
VAL,  AHOGYAN  MOST  KIJELENTETTE  AZT,  SZENT  
APOSTOLAINAK ÉS PRÓFÉTÁINAK A LÉLEK ÁLTAL", úgy 
a nemzetek örökös társak és ugyanazon Test tagjai. Tehát 
Pál apostol fogalmazta meg először a Szentírásban a hírt, 
tájékoztatást  adva  a  Krisztus  Testének  ezeknek  a  kom-
ponenseiről. Krisztus keresztje tette lehetővé, hogy a Test 
létrejöjjön a Lélek  által.  Egy Testté  kereszteltettünk,  Aki  
eggyé tesz Krisztussal és az övéivel. Krisztusnak egy Teste 
van  atyámfiai  és  minden  más  test  idegen  és  „vad  hús".  
A  Krisztus szentjeinek  csak  Isten  Lelke  teremthet  egysé-
get  ebben  a  kérdésben.  

„IGYEKEZZETEK  MEGTARTANI  A  LÉLEK  EGYSÉGÉT  
A  BÉKESSÉG  KÖTELÉKÉVEL.  EGY A TEST,  EGY A  LÉ-
LEK, AMINTHOGY EGY REMÉNYSÉGRE  KAPTATOK EL-
HÍVÁST IS!" (Fii. 4,3-4.) Krisztus Teste egységének látha;  
tó  megvalósulása  az,  ahol  ketten  vagy  hárman  az  Ő  
nevében jönnek  össze  és  tudják  a  kenyeret  megtörni  az  
értük  megtöretett  Krisztus  nevében  és  emlékezetére,  az  



egy  Lélek által.  Isten  a saját Igéjével cselekedne  ellentét-
ben, ha az újjászületést egy olyan másik lépcső  követné,  
amit  ezek  a mozgalmak  a Szentlélek  keresztségének  ne-
veznek.  Ez egy külön  élmény  szerintük,  amikor  ebben  a  
második áldásban keni fel a hívőt a Szentlélek olyan szol-
gálatra,  melyhez  ez  az  aktus  maga  a  felhatalmazás  és  
erőnyerés  alkalma.  Egy  olyan  elpecsételésről  beszélnek,  
amely teljesen Biblia-ellenes tanítás. Ezt a felhatalmazást 
használják  fel  hamis  próféciáik  közlésére,  melyeknek  
Krisztus  áldozatától  függetlenül  „búntisztító  funkciót"  
hirdetnek,  melynek  megtanulása  szerintük  lehetséges.  
Ezekben  a mozgalmakban  tapasztalhatjuk  a vízió  szere-
pének  eltúlozását,  aminek  révületében  az  emberek  elve-
szítik  a  lélekkel  és  az  értelemmel  való  összhangot  és  az  
ájulásuk összeeséssel  végződik.  

„MI  HITBEN  JÁRUNK  ÉS  NEM  LÁTÁSBAN"  (II.  Kor.  
5,7.).  EZ AZ  IGE TANÍTÁSA!  És végül  ejtsünk szót  a ke-
gyelmi ajándékoknak a kézrátétellel  történő  kiárasztásá-
ról.  Pál  is gyakorolta  ezt  az aktust.  Pl. Timótheusnál,  de  
tisztában volt ennek a veszélyességével,  azért  azt mondja 
Timótheusnak:  ,A  KÉZRÁTEVÉST  EL  NE  HIRTELEN-
KEDD,  SE  NE  LÉGY  RÉSZES A  MÁS  BŰNEIBEN:  TEN-
MAGADAT TISZTÁN TARTSD" (II. Tim. 5,22). A Szentlélek 
nem  a  mi  tulajdonunk,  nem  rendelkezhetünk  vele,  ha-
nem  Ö rendelkezik  felettünk.  

Ő  ott „FÚJ, AHOL AKAR"  (Jn. 3,8.),  és nem  tisztelteük  
emberek  kezeitől.  Pál  szándéka Timótheusnál  kézrátéte-
lével,  az  egyidejú  teljes  közösségvállalást  jelentette  sze-
mélyével,  akire  Isten  Lelkének  áldását  kérte,  amit  én  is  
kérek mindnyájatokra most! KRISZTUS TESTÉHEZ TAR-
TOZTOK? Vagy  szeretnétek  tartozni?  



28. Az irgalmas  szamaritánus  
(Luk.  10,25—37.)  

Isten Igéje tanítani  akar bennünket arra, hogy Isten az 
emberrel  a  másik  emberben  akar  találkozni;  a  vallásos  
szempontok  semmit sem fognak számítani,  akit a példá-
zatban a pap és a lévita képvisel. Hiába jártak naponként 
a templomba, szolgálatot végeztek, de szívük üres volt és 
nem szívből  tették a szolgálatokat sem és nem voltak ké-
szek  szolgálni  a  felebarátot.  Akik  adósak  maradnak  az  
emberszeretettel,  azok  Istennel  találják  magukat  szem-
ben,  mégpedig  mint  ítélő  Istennel. A  mérték  és a mérce: 
AMIT  MEGTETTETEK  EGGYEL  AZ  ÉN  LEGKISEBB  
ATYÁMFIAI  KÖZÜL,  ÉNVELEM  CSELEKEDTÉTEK  MEG  
(Mát.  25,40).  

A jeruzsálemi  papság jórésze Jerikóban lakott — Jeru-
zsálemből  Jerikóba  27 km útszakasz  —, ezt  az ismert  le-
hetőséget  ragadja  meg  Urunk  arra,  hogy  bemutassa  a  
példázatban szereplőket, a hivatalból  is vallásos emberek 
magatartását,  kiknek  nem  írja javára,  hogy  az  ellensé-
gesnek  tartott  helyzetben  nem  tudtak  felülemelkedni,  s  
ebben  a Törvényre  való  hivatkozásuk  szinte  felmentette  
őket  tetteik  igazolásához.  

Rosszul  értelmezték  és  alkalmazták  a  Törvényt,  nem  
Krisztus-i  módon.  

Csupa feszültség és mozgalmas dinamizmus füti át azt 
a  helyzetet,  ami  az egész  példázat  tartalmát adja. 

Egy  törvénytudó  kifejezetten  megkísértette  Krisztust.  
Tehát  nemcsak  a sátán  tud  kísérteni,  hanem az  emberi  
vallásos  álarcba  öltözött  rosszindulat  is,  mert  a  kérdést  
felvetőnek  nem  az  a szándéka,  hogy  engedelmesen  elfo-
gadja a választ,  hanem  az,  hogy elméleti  síkon  maradva,  
kitérő  kérdésekkel  provokálja  Urunkat.  Krisztus  a  törté-
net  első  felében  a Törvényben  leírt  követelményre  utal,  



amelyet  elméletileg jelesre  minősített  Urunk:  „SZERESD  
AZ  URAT  A  TE  ISTENEDET,  teljes  szívedből,  teljes  lel-
kedből,  és minden erődből  és teljes elmédből:  és a te FE-
LEBARÁTODAT,  mint magadat"(Lk.  10,27.)  

Krisztus  azt  mondja: A  FELELET  KITŰNŐ,  EZT  CSE-
LEKEDD  ÉS ÉLSZ ÁLTALA  (28. v.) 

Azonban  a törvénytudó embernek van valami  hiányér-
zete, mert noha tudja a dolgokat,  de érzi, hogy a gyakor-
latban számára kétségek merülnek fel annak  megítélésé-
ben,  hogy  ki  a  Felebarát  (V.  Móz.  6,5.  Mt.  22,37—39),  
mert Ő a Felebarátot csak hasonszőrű  emberekben tudja 
elképzelni. 

A  kérdező  igazolni  akarván  magát  teszi  fel  a  kérdést:  
KI  AZ  ÉN  FELEBARÁTOM?  Krisztus  a  Felebarát  körét  
kiszélesíti  mindenkire,  amikor  az  Istentisztelet  követel-
ményeit  a felebaráttal  szembeni  szeretettel  hasonlítja  az  
Újszövetség  két  nagy  parancsolatában,  melytől  függ  a  
Törvény  és  a próféták. A  TÖRVÉNYTUDÓ  CSELEKEDNI  
AKAR VALAMIT ÉS URUNK A TÖRVÉNYRE VALÓ HIVAT-
KOZÁSSAL  KÉRDEZ VISSZA:  MI VAN MEGÍRVA A TÖR-
VÉNYBEN?  Ami  a Törvényben  a  válasz  az  az,  hogy  „az  
ismeret  kevés",  az  ember  teljes  egzisztenciája  kell  össz-
hangban legyen a törvénnyel. Vagyis mindenből  a teljes-
séget,  melyből  ha valaki  kimarad, nem valósulhat  meg a 
Törvény betöltése. Krisztus nem engedi, hogy a feltett kér-
dés:  „KI  AZ  ÉN  FELEBARÁTOM?"  ELMELETI  VITÁBA  
FULLADJON,  az  élet  realitásából  merítve  mondja  el  azt  
a  példázatot,  amelyben  a  főszereplő  az  „ellenséges"  sza-
maritánus. 

Krisztus az ellenség szeretetét gyakorolja, akit a zsidók 
megvetnek,  ezzel  is utal  arra  Urunk,  hogy  az  Izráel  által  
ellenségesnek  tartott  szamaritánusok  irgalmasabbak  
tudnak- lenni,  mint  akik  tudnák,  hogy  mi  a  teendőjük  
elméletben,  de gyakorlatban  megbuktak,  a példát  a  ho-



gyanhoz, az irgalmasság gyakorlásához egy szamaritánus 
szolgáltatja. A  példázatot  akkor értjük jól,  ha a szamari-
tánus  tettének  indítékát  Isten, vagy  Krisztusnak  velünk  
szembeni  irgalmasságát  irgalmasságként  értelmezzük.  
(Ef.  2,4—7)  

A pap és a lévita irtózott a tisztátalantól. És most eszembe 
jut mikor leprások között jártunk — nem oly régen —, azt 
mondták,  akik  még  itt jártak,  mindenki  megtörölte  még a 
kilincset  is,  önök  az elsők,  akik velünk kezet fogtak. 

De  talán  azt  is  gondolták  ezek  az  emberek,  akiknek  
útjában  volt  ez  a  leütött  ember  —  nem  tudjuk  milyen  
nemzetiségű,  vallású  ember  volt  —,  hogy  hullával  van  
dolguk,  s  inkább  átlépték  ezt  az  egész  számukra  csak  
problémát jelentő  helyzetet.  (31—32 v) Szinte  hihetetlen,  
hogy  a  szeretetlenségükről  voltak  közismertek  a  temp-
lomban szolgálatot teljesítők, hiszen még a legelemibb pa-
lesztinai  szokásokat  is  megvetették,  ami  azt  jelentette,  
hogy  aki  a bajbajutott embert  megérintette,  akkor  is kö-
teles volt  rajta segíteni,  ha  az  anyagi  áldozatot  kívánt.  

A  félpogány  szamaritánus  azonban  minden  aggályt  és  
félelmet félretesz és vállalja a félholtra vert felebarát iránt 
való kötelessége minden következményét, s a példázatban 
Jézus  itt  kifejezetten  az  áldozatot  zsidónak  tekinti,  akin  
nem  egy  másik  zsidó,  hanem  az  ellenségnek  tartott  és  
gyúlölt  szamaritánus  segít.  Megteszi  az  elsősegélynyúj-
tásban  azt,  ami  rajta áll.  Három dolgot  cselekszik.  És ez 
egyben  az  igazi  böjt jellemzője  is.  (33—35 v)  

1. ANYAGI ÁLDOZATOT  HOZ,  az  élet  értékesebb  min-
den  pénznél,  ezért vállalja  a  kötelességeket.  

2. Nem azt mondja, hogy sietek, mert nincs időm, vagy-
is  a felebarátra  mindig  kell  időnk  legyen.  

3.  Nem  azt  mondja,  hogy  a beteget  a szamaram  után  
kötöm,  hanem  lemond  a  kényelméről  és  ALÁSZÁLLT  A  
SZAMÁRRÓL A  MÁSIKÉRT.  



Ezek  a komponensek  a példázatban  olyan  összetevők,  
amelyek Urunkra utalnak: „MEGVEREM A PÁSZTORT ÉS 
ELSZÉLEDNEK A JUHOK."(Mát.  26,31)  Milyen nagy bá-
natot okozhatott  Krisztusnak,  hogy az övéi között is egé-
szen egyedül élte életét, a végén minden tanítvány elhagy-
ta,  (Mát,  26,56)  egyik  elárulta,  a  másik  megtagadta,  s  
amikor perbefogták, hamis tanúk emeltek vádat és senki 
sem jelentkezett  mellette  és  az  érdekében  nem  szólt  és  
nem tett semmit.  Hol voltak,  akiket meggyógyított,  feltá-
masztott,  akik jóllaktak  terített asztaláról,  akiknek  Orvo-
sa  volt?  

Amíg  semmibe  sem került,  addig  mellette voltak,  ami-
kor a hozzátartozás vállalása veszélyt jelentett,  elhagyták. 
Aki  az  emberiséggel  a  legtöbb jót  tette,  egy  pohár  vizet  
sem  kapott  a  kereszten.  Úgy  égett  el  emberi  testében,  
hogy  amikor  életéveit  saccolták,  ötven  évesnek  nézték  
harminc  éves  korában.  

Amikor mindenki  menekült,  Ö maradt  (Jn.  18,5), hogy 
felnyalábolja  a  félholtra  vert  és  halálosan  megmart  el-
pusztuló  embert.  Ö  igazán  nem  kímélte  az  idejét.  Niko-
démus  éjjel  látogatta  meg,  mehetünk  Hozzá  bármikor  
most is. Ó nem kért semmit azoktól, akiket meggyógyított, 
Ö  le  tudott mondani  a honoráriumról,  sőt vállalta  a TO-
RONYÉPÍTÉS  ÖSSZES  KÖLTSÉGEIT.  Őrajta  senki  nem  
nevethetett.  Ö kiszámította  előre,  hogy  mibe  fog  kerülni  
és  elvégezte,  bevégezte  a  munkát  teljesen  az Atya  meg-
elégedésére.  Egy követendő példára hívja fel a kérdezőnek 
a  figyelmét.  (Jn.  18,5.  Mát.  11,28.  Zsid.  4,16. Jn.  17,4.)  

A  törvénytudó  úgy gondolkodik,  hogy más juthat  csak  
bajba és  szorulhat  segítségre.  Jézus  pont  azt  az  eshető-
séget  veti  fel,  hogy  maga  a  kérdező  is  lehet  segítségre  
utalt,  és  a kérdés  az,  hogy  ki  segít rajta? 

Krisztus  az  irgalmasság  gyakorlati  következményeire  
mutat  rá.  A  felebaráti  szeretet  nem  ismer  a  segítségre  



szoruló ember megítélésében semmilyen  különbségtételt.  
A  fogolytáborban  az orvos  csak  az embert láthatja, hogy 
ellenség,  vagy  barát,  orvosi  esküje megtiltja,  hogy  ezt  ő  
ítélje  meg.  Ne  kérdezd  hát  ki  a  te  Felebarátod,  hanem  
lebegjen szemed  előtt,  ha  „TUDNÁL JÓT  CSELEKEDNI,  
DE NEM CSELEKSZED, EZ FOG BŰNÖDÜL SZÁMÍTANI". 
Légy olyan irgalmas és könyörületes, mint Isten volt hoz-
zád  Fiában.  Ne mérlegelj,  ne lépj  át  senkit.  Cselekedd  a  
jót  erőd  szerint,  amíg van  időd!  (Gal.  6,10 Zsid.  13,21)  

És  ennek  a  Példázatnak  vége  intsen  téged  arra,  hogy  
Jézus  milyen  áldozatot  hozott  és  azt  ígérte,  hogy  „visz-
szajön" ELSZÁMOLNI  és addig a nyáját ránk bízta,  hogy  
mi viseljünk gondot  a Felebarátra,  és egymásra,  de amit  
egymásra költünk, mikor „VISSZAJÖVÖK, megadom nék-
tek".  (Mát,  24,44.  Csel.  20,28.  I.  Pét.  5,3)  

HISZED-É EZT? JÉZUS VISSZAJÖN és várja, hogy ad-
dig  te  a  Felebaráthoz  olyan  irgalmas  légy  és  türelmes,  
olyan szerető szívű és annyit tegyél érte, amennyit Ö pél-
daként  az  életével  bemutatott.  

„ÉS BIZONYOS,  HOGY VISSZAJÖN,  ÉS  
MEGFIZET  MINDENKINEK  CSELEKEDETEI  SZERINT!  

(Mát.  16,27,  I  Pét  1,17, Jel.  2,23)  



29. A  gazdag ifjú 
(Mk.  10,17-31).  

Egy  fiatalember,  akit  az  írástudók  és  farizeusok  isko-
lájában príma vallásoktatásban  részesítettek,  most  nem  
is gondolja, hogy az előtt áll, Aki előtt teljesen őszintének 
kell  lennie.  

Jó helyre megy a gazdag ifjú, ott és annál  tudakozódik,  
Aki  pontos  feleletet  tud  adni  a  még  tisztázatlan  kérdé-
sekre. Krisztus megkedveli  Öt, de van egy baj, hogy eljött 
megnézni a tükörben magát. A Világ Világosságához meg-
nézni, megméretni magát és amikor a diagnózist  Krisztus  
megmondja, könnyűnek találtatik, s érintetlenül megy el. 
A  legtöbb  ember  a világon  találkozik  ugyan Jézussal,  de  
visszamegy  a világba,  mert  azt jobbnak  és  többre  tartja  
a  Vizsgáztatónál.  

Krisztus mindjárt kiábrándítja ezt a fiatalembert,  ami-
kor az Jó Mesternek szólítja, Krisztus ezzel jelezni akarja, 
hogy senki sem tarthatja magát jónak, Istenre mutat, Aki 
minden jónak  a  Forrása,  Akiből  Ö  maga  is  töltekezett.  
(18. v.). 

Jézus  Krisztustól  a  gazdag  ifjú valami  parancsot  vár,  
mondj valami  rendkívülit,  amivel  — ha megteszem — el-
nyerem az örökéletet. Érdekes, hogy ez a fiatalember min-
den törekvése  dacára elismerte,  hogy nincs  örökélete,  de  
szeretné. (17. v.), amit Ö is érzett, hogy ezt a kérdést csak 
a földön  lehet  elintézni.  

Jézus marad kora felfogásának megfelelően a Törvény-
nél és arra utal, amikor próbára teszi  ezt a fiatal embert. 
Tartsd  meg a parancsolatokat.  (19. v.) 

Az  iíjú ember  szinte  büszke  önmagára  és  azt  mondja,  
ezt megtettem. Megvan elégedve,  és már azt hiszi a célnál 
van,  amikor  elégnek  tartja  azt  az  életfolytatást,  ami  mö-
götte van.  (20. v.)  



Jézust nem hatja meg a fiatal ember vallomása. Jézus 
Krisztust  nem  a Törvény  formája, hanem  a  tartalma  ér-
dekli,  ami  a szeretet.  SZERESD AZ URAT,  ÉS SZERESD 
FELEBARÁTODAT  a  kettő  együtt  a  Törvény  betöltése.  
(Róm.  13,8.) Ennek az ifjúnak a Törvénye a vagyona volt. 

Téged  — megkedvelte  ezt  az ifjút — akadályoz  valami,  
gátol  abban, hogy kincsed legyen  a mennyben  és engem 
kövess,  ami gátol  és akadályoz,  ami kolonc  és visszahúz, 
attól  kell  megszabadulnod.  

Ez  a  gát  a  te vagyonod,  MENJ  EL, ADD  EL  MINDEN  
VAGYONODAT,  HA MEGTESZED, AKKOR  GYERE VISZ-
SZA  ÉS KÖVESS  ENGEM!  (21. v.) 

Jézus nem kényszerít senkit az Ő követésére,  szeretné,  
ha ez az ifjú a tanítványa lenne, s érte mindent otthagyna, 
de Krisztus követésének  ára van, mivel a gondod, az aka-
dályod  a  gazdagság,  ezért  kell  tőle  szabadulnod,  mert  
mindig  gátolni  fog  az  én  követésemben.  

A  Krisztus  követésében  nem  lehet  semmi  gát,  amit  a  
kegyelem ne  törne  át.  

Mi  gátol,  kérdezte  a  szerecsen  komornyik,  hogy  meg-
keresztelkedj em? 

Ha szívből  hiszel,  meglehet,  megteheted,  mondta  Filep  
a királyi tisztviselőnek,  s Ö megállította a szekeret és bol-
dog  örömmel  ment  a  víz  alá,  hogy  mindent  otthagyjon  
(Csel. 8,36-38.)  Boldogok,  akiknek a gazdagságuk  az Úr-
ban van.  (Zsolt.  34,9.  112,3.)  

Ezt találta meg Pál, aki kárnak ítélt mindent. „Kárnak ítélek 
mindent Jézus  Krisztus ismeretének  GAZDAGSÁGA MIATT' 
(Fii.  3,8.).  Némelyek  és  legtöbben  azt  mondják:  Egyél,  igyál,  
gyönyörködjél ez a világ fia, de ha éjjel elkérik a lelkedet kiéi 
lesznek, amiket készítettél? (Luk.  12,20). így van dolga annak, 
aki magának gyújt és nem Istenben gazdag  (Luk,  12. 21:6). 

Volt  egy  ember, Vald  Péternek  hívták  1140—1217  kö-
zött  élt.  Ö  volt  az  egyik  legnagyobb  előreformátor.  Volt  



egy  selyemgyára  Lyonban,  Franciaországban,  mohó  em-
ber volt,  uzsorával  is  gyarapítani  akarta  vagyonát.  Meg-
halt  a legjobb barátja hirtelen.  Ez olyan hatást váltott ki 
belőle, ami vele is megtörténhet,  ezért elment egy lelkész-
hez,  s kérte,  hogy  mutassa  meg  az  örök  élethez  az  utat,  
ami  elég  nehezen  akart  sikerülni,  végül  elmondta  a  pap 
a  gazdag  iQú  történetét.  

Vald Péter úgy gondolkodott,  ez a gazdag ifjú nem volt 
okos ember,  mert  nem tette meg,  amit Krisztus  kért.  Én  
nem követem  el  ezt  a hibát. 

Eladta  vagyonát  és  Feleségének  egy  részét  átadva,  el-
kezdte vagyonát szétosztani  a szegényeknek.  Kenyeret  és 
húst  osztott  a szegényeknek,  amikor  Ö is  már  ilyen  sze-
gény  volt,  a  parancs  másik  felét  is  teljesítette:  JER  ÉS  
KÖVESS  ENGEM!  

S  milyen nagy dolgot  tett  egy  ember  az  engedelmessé-
gével,  lefordította  a Biblia jórészét  egy hasonlóan  élő ba-
rátjával  latinból  franciára  és  barátjával jártak  Krisztus  
parancsa  szerint  a  Bibliát  olvasva  és  tanítva  az  egész  
Franciaországban.  Ébredést eredményezett ennek az em-
bernek  a  megtérése.  Bot  és  erszény  nélkül,  mezítláb  és  
fapapucsban rótták az utat a szegénységet fogadott Krisz-
tuskövetők,  akiket  „VALDESEKNEK  HÍVTAK"  a  történe-
lem folyamán Vald Péterről,  aki nem úgy tett mint a gaz-
dag ifjú, akit Krisztus soha nem tudott használni. S noha 
kiátkozta  őket a Lyon-i püspök  és az inkvizíció szent há-
borút  hirdetett  ellenük,  s  üldözte  őket,  de  elvégezték  a  
magvetést,  kipróbálták  a  Krisztus  ajánlatát,  akinek  ma  
is vannak  utódai,  ők  útkészítői  voltak  a  reformációnak,  
amit követői  is elfogadtak  1532-ben, s ma is virágzó egy-
házaikvannak Olaszországban, ahová menekültek annak 
idején. 

Isten  Izráelnek  tejjel-mézzel  folyó  Kánaánt  ígért,  de  
azok  mindig  visszavágyakoztak  Egyiptom  húsos  fazekai  



mellé,  a fűszerezett ételekhez,  melyeket  Egyiptomban  él-
veztek.  Ugyanez  a  helyzet  ma  is:  MEGVAN  A  VÁGY  A  
KERESZTYÉNEKBEN AZ  ISTENI DOLGOK IRÁNT,  mégis  
azon  vesszük  észre  magunkat,  hogy  természetes  hajla-
maink és a világ vonzereje visszatart mennyei örökségünk 
és áldásai  elvételétől,  mert nem bízunk a mennyei  Kána-
án örökségében.  Ezért a habozó bizonytalan  iQak és öre-
gek megszomorodva  elmennek Jézustól,  mert nem is sej-
tik, hogy valóban pogányok, mert kitölti életüket a kérdés: 
„Mit. együnk,  mit  igyunk,  mibe  ruházkodjunk",  mert  ezt  
kérdezik  a pogányok  is.  (Luk.  12,29-30).  

Egy  kanadai  állampolgártól  azt  kérdezte  a  vámtiszt:  
ugye  Ön  gazdag?  Igaza  van  —  válaszolta  —,  apámnak  
nagyon  sok  földje van,  aztán  a hegyekre  mutatott,  ezek  
mind apám tulajdonai. Az nagy szemeket meresztett, mire 
a  válasz  volt:  Tudja  én  Isten  gyermeke  vagyok.  Az  én  
Atyám  a  mennyei  Atya.  Ezért  vagyok  olyan  gazdag!  (I.  
Kor.  1,5.).  

Krisztus nélkül  az emberek elvesznek,  és  értéktelenek,  
de egyetlen emberért  is öröm van a mennyben,  akit meg-
talált  az  Isten  Fia.  Nem  akarnád,  hogy  öröm  legyen  a  
mennyben,  s te is azzal okoznál örömet, ha valakit  Krisz-
tushoz  segítenél?  Légy  örömmondó  béke  követ,  hirdesd  
a Szabadítót,  aki  meg  tud szabadítani  a  gazdagságódtól,  
hogy  az  Úrban  legyen  gazdagságod,  amely  értékálló  és  
maradandó legyen, amit nem kell itthagynod, hanem ma-
gaddal  vihetsz!  (Luk.  15.).  

A  gazdag  ifjú nem  állta  ki  a  szakítópróbát.  Krisztus  a  
földön vizsgáztat  bennünket  és nem a mennyben. Aki  itt  
nem  az  Ö  katonája,  az  nem  kerülhet  a  megpróbáltak  
mennyei  seregébe.  (23. v.) 

A  tanítványok  álmélkodnak:  a gazdagot elküldte  Krisz-
tus és őket a szegényeket nem. Jézus példázattal válaszol, 
a  tanítványok  ki  nem  mondott  kérdéseire.  A  tű  fokán a 



tevének  könnyebb  átjutni,  mint  a  gazdagnak  Isten  Or-
szágába  bejutni.  Ezzel  kimondja  Urunk,  hogy  a gazdag-
ság,  az  emberi  lehetőségekben való bizakodás  Isten  sze-
mében  kizáró  ok.  (24. 25. v.) 

A  tanítványok  meg  is  fogalmazzák,  DE  MI  MINDENT  
ELHAGYTUNK?  Mink  lesz  hát  nekünk?  Krisztus  azt  
mondja az övéinek, AKI EZT AZ ELHAGYÁST NEM TUDJA 
ÉRTEM  MEGTENNI,  NEM  MÉLTÓ  ÉNHOZZÁM:  Péter:  
„JOBBAN  SZERETSZ-E  ENGEM  EZEKNÉL?"  Kérdezte  
Jézus  a feltámadás  után,  mert  csak  akkor  legeltetheted  
az  én nyájamat  (Jn.  21,15-17.)  „Ha  valaki  hozzám jő  és  
nem  gyűlöli  meg  az  Ö  atyját,  anyját,  feleségét  és  gyer-
mekeit,  fitestvéreit  és nőtestvéreit,  sőt még a maga  életét  
is, nem lehet az én tanítványom" (Luk.  14,26. Mát.  10,37-
38.) 

„Aki nem veszi  fel  a keresztjét és úgy nem követ  engem,  
nem  méltó  énhozzám."  

A gazdag ifjú nem vette  fel a Krisztus kínálta  keresztet  
és méltatlan lett, s eldöntötte a maga sorsát. Nem a jobbik 
részt  választotta.  

Isten  Országába  emberi  lehetőségekkel  nem  lehet  be-
jutni, ezt semmi igyekezet el nem érheti és nem biztosítja. 
Viszont  aki  a  Krisztus  keresztjét  felveszi,  az  már  ebben  
az  életben  ellenőrzött  ember.  

A  rendőr  ellenőrizte  az  utas  papírjait,  aki  hívő  ember  
lévén  ezt  mondta,  most  ön  ellenőrzi  az  én  papírjaimat,  
de egy napon Isten fogja az ön papírjait ellenőrizni, s ezek 
akkor  rendben  lesznek?  Krisztus  már  itt  törődik  vele,  
hogy  ott ne kerüljön sor és nem is kerülhet  a papírjaink 
rendbetételére.  Aki  hisz  a  Fiúban,  nem megy  az  ítéletre.  
(Ján. 5,22). A gazdag ifjú nem volt hajlandó az okmányait 
rendezni  a földön,  az  Isten  Fia  itt  tud rajtad segíteni,  itt  
mondja  meg,  hogy  mit  tégy,  itt  halt  meg  érted,  hogy  így  
segítsen, ott már nem áll lehetőségében, mert e földi életet 



szabta  korlátul  az  Ö  Országa  felé haladáshoz  és  megér-
kezéshez  (Luk.  16 22-31.) 

ISTEN  ORSZÁGÁBA  BEMENNI  ISTEN ADOMÁNYA  —  
Ide  hívta  Krisztus  és kérte  a gazdag ifjú a bejutást. — 

Nála nincs lehetetlen. Ezt nehéz elhinni, az ember azért 
aggályoskodik,  kételkedik,  ezért jut  fontos  szerephez  a  
HIT,  ami nem más,  MINT TELJES BIZALOM  KRISZTUS-
BAN. A  gazdag  ifjú nem adott hitelt  Krisztusnak  és nem 
volt  bizalma  benne,  többre  tartotta  Nála  mindenét.  Az  
emberi  számítás semmit nem ér, semmit nem  ér a maga 
elképzelte  gondolata  az  embernek  Isten  Országa  bejutá-
sához.  Pál  LÁTTA  ezt  a  célt  és  Krisztussal  haladt feléje,  
s  ebben  az esetben  az igyekezet nem hiábavaló:  „Azokat,  
amelyek hátam megett vannak, elfelejtvén, azoknak pedig, 
amelyek  előttem vannak,  nekidőlvén,  célegyenest  igyek-
szem az Istennek a Krisztus Jézusban onnét felülről való 
elhívásának jutalmára"  (Fii.  3,14.).  

A gazdag ifjú nem ítélte kárnak és szemétnek  a múltat 
és nem vetette háta megé, ezért nem is volt célja az Isten 
Fiának  felülről való jutalma.  (Fii.  3,8.).  

A jutalom  a kárpótlás  az  Isten  Országában  van,  noha  
itt  100-szor  annyit kap  a hívó,  mint amennyit  Uráért el-
hagyott.  Itt csak zálogot kap abból  az örök értékből,  amit  
Krisztusért megtapasztalt,  bármit is eldobott  ebben  a vi-
lágban  Ő érette.  (Mrk.  10,29,30.)  

ISTEN  ORSZÁGA  GYÖKERESEN  MEGFORDÍTJA  
A  FÖLDI  ÉRTÉKELÉSMÓDOT!  

Ezt ismerték fel sokan,  akik szeretik a mi Urunk Jézus 
Krisztust és elmondták „MÁR KERESZTEM VÁLLRA VET-
TEM,  ÉRTE MINDENT  ELHAGYOK."  

Őérte hagyott  el mindent Assisi  Szent  Ferenc  a közép-
kor nagy hitvallója, szüleit, örökségét, barátait, vagyonát, 
hogy  új barátokat  keressen  Krisztusnak.  



Ő  is Vald  Péterként  hagyott  el  mindent,  aki  keresztes-
háborúk idején — az Aranybulla kiadásának korában élt. 
Huszonnégy éves volt, amikor megtette azt, amit a gazdag 
ifjú  tett  meg,  s  egyetlen  célja  volt,  hogy  a  MEGFESZÍ-
TETTHEZ vezesse a világot,  s örök örömének  titkát  célul  
tűzte ki felfedezni az egész világ  előtt,  azt kérte:  „ÚR JÉ-
ZUS  ÁRASZD  VILÁGOSSÁGODAT  SÖTÉT  ÉRTELMEM-
RE"  és  mindvégig  hirdette:  „AZ  ÉN  SZERELMESEM  AZ  
ENYÉM ÉS ÉN AZ  ÖVÉ VAGYOK."  Krisztusért  akarta  el-
végezni  és  elveszíteni  magát  a  szolgálatban.  Krisztusért  
mindent  elhagyott  „NEKEM  NE  LEGYEN  MÁSBAN  DI-
CSEKEDÉSEM,  MINT  AZ  ÚR  JÉZUS  KERESZTJÉBEN,  
AKI ÁLTAL NEKEM MEGFESZÍTTETETT A VILÁG  ÉS ÉN 
IS  A  VILÁGNAK."  (Gal.  6,14.)  s  levette  drága  pompás  
öltözetét,  ami  a  bálványa  volt  —,  MINT  JÓZSEFNEK  A  
KÖPENYE."  S  a  daróc  köpenyt  öltötte  magára,  a  FE-
RENCES  REND  ÖLTÖNYÉT,  Olaszország  misszioná-
riusaként  hirdette  a  Kereszt  csodáját,  hirdette  a  leprá-
soknak  is  a  kereszt  vigasztalását,  akiket  azelőtt  utált.  
Felkereste Európa és Ázsia országait Krisztus tanítványa-
ként.  Mit  tett  egy  ember,  mert  Krisztus  elérte  őt.  Ez  a  
gazdag  assisi  iíjú  szegénnyé  lett,  hogy  sokakat  meggaz-
dagítson. Egyetlen ember mit tehet, ha Öt Isten használni 
tudja. 

EGYÜTT  LÁTTA  A  MAGA  SEMMISÉGÉT,  ÉS  ANNAK  
NAGYSÁGÁT, AKI KÜLDTE. Aki értett a madarak nyelvén, 
megértette  az embereket is, s azt hirdette, AKI mindenkit  
megértett,  Akinek  keresztje  összeköti  az  eget  a  földdel,  
miként Jakób  létrája.  (Móz.  28,12.)  

Assisi  megértette Vald  Péterrel,  hogy az ember  gazdag-
sága  nem  abban  van,  amije  van,  hanem  abban,  AMIT  
SZÁMÁRA ISTEN AD. Aki nem érzi magát szegénynek  azt  
Isten  nem tudja  meggazdagítani.  

A gazdag ifjú elkezdett valamit, de nem fejezte be, leállt. 



Nem mondhatja senki, hogy részese lett a mennyei világ 
ajándékának a  Szentlélek  által,  ha  előbb  nem lett  Isten  
gyermeke.  (Mrk.  1,15.) Vannak felébredt életek, ilyen volt 
a gazdag ifjú — Démás.  (Tim. 4,10.)  Különbség van  azok  
között,  akik elestek és akik az Úrtól elszakadtak. A  GAZ-
DAG IFJÚ ELSZAKADT KRISZTUSTÓL, AKI ELSZAKADT, 
OLYAN,  MINT A  HALOTT, NEM LEHET  ÉLETRE  KELTE-
NI,  MERT NEM AKAR A  MEGTÉRÉSRE  ELJUTNI.  Dávid  
is  és  Péter  is  elesett,  de  nem szakadt  el  Krisztustól.  Aki  
az  Úrral  volt  és  elszakadt,  emberileg  nincs  lehetősége  a  
visszatérésre.  A  Tékozló  fiú  felkelt  hazamenni  (Luk.  
15,18), de aki a Krisztust elutasítja, azt Isten fogja eluta-
sítani,  Akik  nem  térnek  meg,  az  Isten  Fiát  újból  megfe-
szítik. Ezt tette a gazdag ifjú. Egy ember azt mondta, hogy 
ő  mindig  Isten  gyermeke  volt.  Isten  pedig  azt  mondja,  
hogy  „ÚJJÁ  KELL SZÜLETNI"  (Ján.  3,7.),  mert  csak  an-
nak van  örökélete,  aki  Isten  Fiát befogadta. 

Jó ha valaki vár és üdvözöl bennünket az Út végén. István 
felemelte szemeit  és  LÁTTA, HOGY VÁRJA JÉZUS.  Ö vár!!! 

Siessetek  hamar  lejár! Kegyelme  már  régóta vár,  
Ma  még  lehet,  ma még  szabad:  
Borulj  le a  kereszt  alatt!  

Ha elkésel  mi lesz veled? Hogy mented meg a lelkedet? 
Bezárul  a  kegyelmi út,  
Lelked  örök  halálba jut.  

Elszáll  a perc  az életed,  ma  még  ha jössz  elérheted.  
Ne  késs  tovább,  ne  váij  tovább,  
Ma  kérd Atyád  bocsánatát!  



30. Zákeus 
(Luk  19,1—10.)  

Az  Igehirdető  köteles  úgynevezett  környezettanulmá-
nyozást  folytatni  azon  Ige körül,  amit  tárgyalni  fog a bi-
zonyságtételében.  Ez  az úgynevezett  „műhelymunkához"  
tartozik,  amelyről  az Igehallgató nem köteles tudni, vagy 
nem  is  gondol  erre.  Mégis jó  és  kívánatos  volna,  hogy  
azok,  akik  az  Igével  foglalkoznak,  s  üzenetét  vizsgálják,  
maguk  is  legyenek  ilyen  környezettanulmányozók,  ez  
esetben  ez  azt jelenti,  hogy  a vizsgált  Igeszakaszt  körül-
fogó  és  azt  követő  szakaszokat  teszik  vizsgálat  tárgyává  
és levonják az ezekről  kapott következtetéseket  az éppen 
soron  lévő  Igeszakaszra  nézve.  

A  Lukács  18.  fejezetének  zárószakaszában  Krisztus  a  
felségjogát,  királyi  igényét  nem  csak  tudatosítja,  hanem  
gyakorolja  is.  Elözö  esetben  Dávid  Fiaként  könyörül  a  
Jerikó-i  vakon  (18,38),  a  történetünket  követő  szakasz-
ban  nemes  emberként  megy  messze  tartományba,  hogy  
ott  királyságot  szerezzen  (19,12).  Miközben  alattvalóira  
feladatot  bíz,  amelyet  némelyek  elfogadnak,  míg  mások  
ezért a megbízásért  haragudtak  és azt kívánták,  hogy ne 
is jöjjön  vissza:  „Nem  akarjuk,  hogy  Ö  uralkodjon  raj-
tunk"  (I.  19,14).  Ez  a girákról,  vagy  minákról  szóló  pél-
dázatnak  a lényege. A  haszonra  és elszámolásra  kiadott  
tökét  némelyek  megtízszerezték,  némelyek  keszkenőbe  
kötve  elásták,  hogy  pontosan  annyi  legyen,  mint  
amennyit  kaptak.  (19,20.)  

És  itt  van  Zákeus,  a  kis  emberke  a  nagy  vámszedők  
parancsnoka,  akit  nemigen  szerettek  az  emberek,  mint  
ahogy  ma sem nagyon rajongunk a vámhivatalnokokért, 
vagy  teszem  azt  a  rendörökért,  de  akkor  mást jelentett 
vámosnak  lenni.  Zákeus  maszek  volt,  egyéni  vállalkozó,  
aki  bérbe vette  a  területet  a megszálló  hatalom  képvise-



lőitől, és a maga hasznát nézte, így gyarapította vagyonát 
és volt  gazdag  ember,  sőt  voltak  emberei,  kikkel  a  még  
piszkosabb  munkát  is  el  tudta  végeztetni  a  maga  hasz-
nára, ezt jelzi a rang, hogy ti. a vámszedők közt is fővám-
szedő volt  és igen  gazdag.  

Jerikhóban  ma  is  mutogatnak  egy  ilyen  hatalmas  fát,  
amely kerítéssel van körülvéve,  s amit magam is láttam, 
— de egyáltalán nem biztos, hogy ez volt az a fa —, amely-
re Zákeus felmászott, amikor Krisztus éppen ide érkezett 
a  zarándokok  menetével  —  innen  indulva  tovább  Jeru-
zsálembe,  ami  még  egy  napi  járás  Jerikhőtól  —,  hogy-
mint  utolsó  állomáson  megpihenjenek.  

A vámszedők fölöttese, akit mindenki megvet, mert zsi-
dó létére  kiszolgálja  a rómaiakat,  mitsem  törődve  senki-
vel,  itt  is  megtalálja  a  módját  felfelé jutásának  és  nem  
rohan  a tömeg  elé, hanem fentről nézi  a lenti  eseménye-
ket.  Zákeus  mindenáron  akart  találkozni  Jézussal,  nem  
tudta,  hogy  hogyan  fog  ez  bekövetkezni,  de  leleményes-
sége szinte jellemzi lelki állapotát. Tény, hogy nem a pusz-
ta  kíváncsiság  vitte  a  fára,  hanem  a  találkozni  akarás,  
hiszem  ezt  igazolja Jézus  is felé, s  ezért  szinte  szemünk  
előtt  igazolódik  az  Ige:  „AKIK  ENGEM  SZORGALMASAN  
KERESNEK,  MEGTALÁLNAK"  (Jer.  29,13.  Ezs.  55,6.  
Zsolt.  34,5.  Mát.  7,7.).  

Krisztus  az életünkben  mindig  a kezdeményező,  Ö re-
agál  azonnal  azok  kérésére,  akik  Öt akarják látni  és ke-
resni.  Ö mindig  előbb  keres,  Ő  mindig  előbb  szeret.  Öt  
nem lehet megelőzni,  Ö elibénk jön,  s mint ez esetben  is  
valóság:  „AKI HOZZÁM JÖN SEMMIKÉPPEN  KI NEM VE-
TEM"  (Ján.  6,37.).  

Zákeusnak  nagyon  rossz  a lelkiismerete  és sejti,  hogy 
ha most nem történik valami,  akkor soha nem szabadul-
hat meg az általa is megutált életformától, de neki semmit 
nem  kell  szólnia,  nem  kell  magyarázkodnia,  Krisztus  



szinte leszakítja Zákeust, mint valami beérett gyümölcsöt 
a  fáról.  Krisztus  belelát  a lelkek  mélyébe,  így  mindnyá-
junkba  is,  s pontosan  tudja, hogy  mi van  abban,  azt  is,  
amit  nem  gondolnánk  magunkról.  Zákeus  kereste  ezt  a  
találkozást,  de  el  kell  ismernie,  hogy  a  Messiás  Őt jól  
ismeri,  NEVÉN  NEVEZI.  Vajon  honnan  tudja  a  nevét,  
honnan tudja, hogy ott van az öt eltakaró lombok között? 
Aki  mindent  tud énrólam,  az nem akárki,  nem  tudod  el-
takarni  előle  életedet.  Ő  megszólít,  lehív  és  meghívatja  
magát, Ő velem akar vacsorázni  „AZ AJTÓ ELŐTT ÁLLOK 
ÉS ZÖRGETEK: Zákeus BEERESZTESZ?"  (Jel. 3,20.) So-
se jövök  már  érted  erre,  ez  a te  órád,  felismered? Akkor 
gyere,beszélni akarok veled, üdvösséget akarok neked ad-
ni,  mert  noha  megvetnek,  mint  zsidót,  de én mégis  elfo-
gadlak Ábrahám  fiának és gyermekének,  én  tudok veled 
mit kezdeni,  s te máris  kezdesz más ember  lenni,  ha ve-
lem beszéltél, értsd meg, ezen a találkozásunkon áll, vagy 
bukik minden.  Még van remény, még van lehetőség,  még  
nem késő,  most vagy  soha.  

És Zákeus máris  ugrik,  a pillanat  töredéke alatt feléb-
red,  dolgozik  az  agya  és  örömmel  rohan,  ilyen  megtisz-
teltetést, jön a Messiás az én házamba? Gyerünk,  érte és 
neki mindent megteszek, aki így ismer és azt mondja „NE 
FÉLJ,  MERT  MEGVÁLTOTTALAK,  Neveden  hívtalak,  
enyém  vagy  Zákeus,  közösséget  vállalok  veled"  (Ézs.  
43,1.), vállalom érted az emberek megvetését,  gúnyos vi-
gyorát, mint a samáriai asszonynál  és mindazoknál,  akik  
készek  lejönni  hozzám:  „JÖJJETEK  MINDNYÁJAN  ÉN  
HOZZÁM!"  (Mát.  11,28:)  Nekem van  a számotokra  meg-
oldásom,  Én  vagyok  az  Út,  Igazság  és  az  Élet...  (Ján.  
14,6.). 

Milyen  nehezen  mennek  be  Isten  Országába  a  gazda-
gok,  azt  mondta  Krisztus  a  gazdag  ifjúnak,  s  lám  ez  a  
gazdag  ember  rájött, hogy pénzével  nem  ér semmit,  s  az  



nem tudja megvidámítani  őt, s amit nem tett meg az ifjú, 
azt megtette a nem fiatal gazdag. Ne félj, mert megváltot-
talak,  neveden  hívtalak.  A vagyon  veszélyeiről  itt  is  szót  
kell ejtsünk és értsünk, nem a vagyon a bűn, hanem, ha 
arról  nem  tudunk  lemondani  a jobb  érdekében,  ha fös-
vénnyé  és  érzéketlenné  tesz  a  mások  nyomorúságával  
szemben,  a  pokolhoz  vezető  üt,  a  telhetetlenség,  mohó-
ság,  kapzsiság,  magányosság,  sivárrá  és üressé  tesz,  ezt  
a  telhetetlenséget  ismerte  az Úr,  de az elérhetetlent  csak  
Krisztus  tudja adni,  az  olthatatlan  szomjúság Élő vize Ö 
maga. (Ján. 4,14). „Ö előle elrejtenünk semmit sem lehet!" 
A MA A MIÉNK, A HAMAR, a mostan gyere alá azt jelenti, 
hogy gyorsan és azonnal. Az ördög azt mondja, most még 
nem,  majd máskor,  majd  ha  nyugdíjas  leszek,  majd  ha  
megöregszem,  s közben  az alkalom nem ismétlődik  meg,  
az  óra  lejár, s  nem lehet  többé  felhúzni. A  Fa  leveleinek  
zizegése az örömmel való meghívás csengőiként  csilingel-
tek,  és örömmel  daloltak, mely kitört Zákeusból  a felszó-
lításra:  „SZÁLLJ ALÁ HAMAR!"  (Luk.  19,5.).  

Zákeus  örömmel  szállt  alá,  mert  a  megtérő  bűnösök  
öröme  a  mennyé  is,  az  Isten  Fiával  való  találkozás  egy  
soha el nem múló kezdete, az újjászületés öröme az örök-
életre  is  érvényes.  

Nem  mindenki  örült  annak,  hogy  az  Isten  Fia  búnös  
ember  házába  ment  be,  ezért  Krisztus  inkább  volt  szá-
mukra a Törvény megsértője, így nem lehetett messiásuk, 
csak  ajkaikkal  tisztelték,  szívük  távol  állt  Töle.  Ök  igaz  
embereknek tartották magukat, akik megelégedtek a kül-
sőséges szertartásokkal  és nem értették meg, hogy Krisz-
tus  a  szívünket  akarja  uralni,  és  abban  akar  lakozást  
venni  és  király  maradni.  A  vallásos  emberek  igyekezete  
és jószándéka nem tudja megérteni, hogy a Krisztus prog-
ramja szerint  a bűnösök  és paráznák  előbb bejuthatnak 
az Isten Országába,  mint  Ök. A vámszedő szerintük  „cé-



gères"  bűnös,  míg  a  zúgolódók  az  önigazságuktól  nem  
látják  a  saját  szívük  szennyét.  Zákeusra  ujjal  mutogat-
nak,  mert búne  mindenki  által  ismert,  míg  a  zúgolódók  
rejtegetik,  nehogy  napvilágra jöjjön,  ennyi  a  különbség  
csupán  az  általuk  elítélt  búnös  és  ő közöttük.  Felhábo-
rodásukkal  igazolták  Krisztust,  HOGY,  О  ,Д  BŰNÖSÖK  
BARÁTJA",  Aki  nem szégyenli  a bűnösöket  magához  fo-
gadni, hiszen kifejezetten egy ilyen megtérő bűnöshöz tért 
be.  Jézus  azt  mondta,  így  fogadlak  el,  de  megtisztítlak.  
A  találkozás  elkerülhetetlen  Krisztussal,  de jaj  azoknak,  
akik  itt  e  földön  nem  akartak  Vele  találkozni,  azoknak  
kénytelen  lesz  azt  mondani,  nem  ismerlek  titeket,  HI-
SZEN TI SEM ISMERTÉTEK FELA MEGLÁTOGATÁS AL-
KALMÁT.  „HÁNYSZOR  AKARTALAK  EGYBEGYŰJTENI  
IZRÁEL, DE TI NEM AKARTÁTOK"  (Mát. 23,7). S most itt 
van Ábrahám  Fia,  Izráel  gyermeke,  aki jön, jöhet,  mert  
amikor hívtam és szóltam, követett, beengedett a szívébe, 
szállást  adott  és  mindörökre  lakozást  vettem  benne  és  
Nála,  mostantól  fogva  én  leszek  a  szállásadója  az  Isten  
Országában.  Oda hívlak benneteket  emberek!  

A  Krisztussal  való  találkozás  azonnal  elkezd  hatni  Zá-
keusban,  és  ez  a bizonyítéka  a  Krisztussal  való  találko-
zásnak,  ha  érintetlenek  maradunk  és  semmi  változás  
nem  áll  be  az  életünkbe,  elmentünk  Krisztus  mellett,  a  
kegyelem mellett,  de számunkra  sohasem jelentett  sem-
mit. 

Zákeus örömét nem tudták megrontani irigyei. Krisztus 
legnagyobb  csodája, ha jelenlétében  felismerjük bűnein-
ket és búnös voltunkat és elismerjük, ez minden csodánál 
maradandóbb  és emlékeztetőbb.  Ez a változás  az  üdvös-
ség, amikor úgy látjuk magunkat,  ahogyan Isten lát min-
ket. 

Zákeus  rájött,  hogy  a gazdagsága  a szegények  megrö-
vidítésébőljött össze. Önző harácsoló ember volt, aki min-



dent  magának  akart  megkaparintani,  aki  mindenből  a  
legszebbet  és a legjobbat akarta  magáénak  tudni, rájött, 
hogy  ami  a birtokában van,  az mind  olyan,  ami  nem  az  
övé,  hanem  a  másé,  hiszen  másoktól  vette  el,  másokat  
fosztott meg  azoktól. Ami  másokat  illetne  meg,  akkor  is  
lopott jószág,  ha  nem  tolvaj valaki,  de  mégis  tudatosan  
hozzájutott, s elfelejtette tulajdonosának  átadni.  

Ha  a  szegények  része  a  gazdagoknál  van,  akkor  ezt  
gyorsan el kell intézni, így történt, hogy egy-egy megtérés 
után  mindenkinek  vannak  lerendezni  való  dolgai,  mint  
Zákeusnak.  Te  már  lerendezted?  A  régieknek  jóvátételt  
írt a Törvény elő (Móz. 22,1). Zákeus nem tesz mást, mint 
engedelmeskedik  a  lelki  ember,  a  megtért  ember  belső  
Törvényének. Jézus nem mondja, hogy ezt vagy azt tedd, 
hanem  belülről  kifelé  kezd  el  munkálkodni  a  bennünk  
lévő  kegyelem.  Zákeus  a  vagyon  és  anyag  rabsága  alól  
ügy  felszabadult,  hogy  Krisztusért  kezdi  azokat  kárnak  
ítélni,  s már csak azt nem lehet  elrendezni,  ami a múlté, 
amit  a kegyelem  elfedez,  mert  képtelenek  vagyunk jóvá-
tenni,  de  Krisztus  ezekért  a bűnökért  is meghalt,  s Vére 
elmosta a jóvátehetetlent, de nincs kibúvó a meglévő meg-
teendő lehetőségeink  rendezése alól. „Minden vagyonom-
nak felét a szegényeknek  adon,  és ha valakitől  patvarko-
dással  vettem  el  valamit,  négy  annyit  adok  a  helyébe"  
(Luk.  19,8).  A  meg  nem  vallott,  el  nem  ismert,  el  nein  
rendezett bún megkötöző erő a továbbjutásban a keskeny 
úton.  ,AKIKET  A  FIÚ  MEGSZABADÍT,  VALÓSÁGGAL  
SZABADOK LESZNEK!"  (Ján.  8,16).  Ő azt mondta  Záke-
usnak:  „MA  LETT  ÜDVÖSSÉGE  ENNEK A  HÁZNAK"  (8.  
v.)  Krisztus  teljes  munkát  akar  végezni  életünkben,  azt  
akarja, hogy a mi örömünk teljes legyen, hogy megismer-
jük  a szabadulás  teljes örömét!  

Ne legyen semmi, amit át akarnánk menteni az Új élet-
be, a Krisztussal való közösségben nem fér össze, és nem 



fér meg a kettő együtt a régi az újjal. Az új bort új tömlőbe 
kell  tölteni  (Mát. 9,17). Jézus nem foltozni akarja az éle-
tünket,  hanem újjászüli.  

Becsüljük  meg  azt  a  kegyelmet,  miként  Zákeus  tette,  
mert  azért jött  közel  hozzánk,  hogy  nekünk  életünk  le-
gyen  és bővelkedjünk.  (Ján.  10,10).  

Ő  azért jött,  hogy  megkeresse  és  megtartsa,  ami  elve-
szett!  (Jn.  10,11).  

Az  igazaknak  nincs  szüksége  a Jó  Pásztorra,  Aki  jött  
megkeresni  elveszett  juhait,  akik  viszont  elveszettnek  
tartják  magukat,  jöjjenek  Krisztushoz,  mert  Ö  mondta:  
„ÉN VAGYOK  A JÓ  PÁSZTOR,  A  JÓ  PÁSZTOR  ÉLETÉT  
ADJA A JUHOKÉRT."  Ő nemcsak  mondta  ezt,  hanem a 
Kereszten  oda is adta  a bűnösökért,  az elveszettekért  azt  
a  drága  életét,  amely  nekünk  nyereség.  

Azt akarja, hogy a földön nyert ügyed legyen, mert csak 
így  tudja  befejezni  azt  a  munkát,  amit  szeretne  benned  
elvégezni  az  Ó megjelenése napjára,  ha  az  BENNED  ITT  
A  FÖLDÖN  MÁR  ELKEZDTE  (Fii.  1,6).  

Kérdezem, elkezdte már benned Jézus a munkáját? Szólt 
már neked? Behívod, beengeded, hogy üdvösséget adjon, 
hogy  mindörökkön  megajándékozzon, vagy  elutasítod?  

Most még mindig szól  az Ige: „ímé az ajtó előtt állok és  
zörgetek,  ha  valaki  MEGHALLJA  AZ  ÉN  SZÓMAT  ÉS  
MEGNYITJA AZ  AJTÓT,  BEMEGYEK  AHHOZ  ÉS  VELE  
VACSORÁLOK  ÉS Ö ÉNVELEM!"  (Jel.  3,20).  

Zákeus meghallotta  a zörgető  és sürgető  szót,  és  meg-
nyitotta szíve ajtaját, és mindörökre szállást vett egy min-
denki által elítélt bűnös emberben és Vele vacsorált Jézus 
Krisztus. 

A mennybement  Krisztus  ugyanazt üzeni  az Atya meg-
dicsőült  jobbjáról  is,  amit  Zekáusnak  mondott  és  vele  
tett.  Zákeussal  a földön  tette  ezt,  de neki  a mennyből  is  
van hatalma,  hogy megtegye ugyanazt veled  és  magához  



hív  már  nem  a  földi,  hanem  a  mennyei  vacsorára,  az  
öröklétre, amit itt csak ígért Ábrahám fiának, de a menny-
ben meg is adott neki. О azt akarja, hogy mi mindnyájan 
Hitből  élő Ábrahám  fiak  legyünk,  akik  Hozzá  megyünk,  
hogy mindörökre Vele legyünk.  Kész vagy-e erre  az új és 
örökéletre?  Ha még  nem volnál  készen  hirdetem  néked,  
hogy vezet  a Kereszthez  Üt.  

Indulj el és cselekedj, szállj alá hamar, mert neked szól 
az Isten Fia, nem tudom, hogy mi módon menekedel  meg 
a veszedelem napján, ha nem törődsz ily nagy  üdvösség-
gel  (Zsid.  2,3.),  amelyet  Isten  Fia  halála  árán  adott  Ne-
ked?! 

A  világ  fiaiból lesznek  a Zákeusok,  a  Krisztus  követői.  
Senkik  sem  születnek  Krisztus  követőnek,  hanem  azzá  
tétetnek.  Nektek  adatott,  hogy  a Krisztus  országát  meg-
érthessétek. A  különbség  hamar nyilvánvalóvá  kell  hogy  
legyen  a hívő  és a világ  fiai  között.  Krisztus  azonnal  ga-
bonává  tudta  őrölni  Zákeust,  aki  azonnal  beáll  Krisztus  
követésébe,  többé  nem lesz  magánember  és nem  marad  
önző,  ezt  értette  meg  Zákeus.  

Eddig  magát  szolgálta.  Sem  földi java,  sem  ideje  nem 
az  övé  ezután,  hanem  Uráé,  Aki  bejött  hozzá  és  akihez  
bement  Ő.  

AZ  Úrnak  élni  azt jelenti,  hogy  másoknak  élünk.  Aki  
az  Úr  szolgálatát  elválasztja  a  felebarát,  a  másik  ember  
szolgálatától,  az szektás,  önző,  vagy  hamis  tanú, vagy  a  
halálban  van.  A  Krisztus  embere  nem  önmagában  él.  
Krisztust  szeretni  azt jelenti,  hogy  mindig  a  másik  em-
berben lehet Krisztust szeretni. Azért mondja Krisztus az 
utolsó  elszámolásnál,  amit  mondott:  „VELEM  CSELE-
KEDTÉTEK". 

A  szeretetben  az emberek  mindig  úgy érzik,  hogy min-
denki  nekik  tartozik.  Akik  Isten  szeretetének  és  megbo-
csátásának részesei,  azok egy állandóan és folyamatosan 



ható meg nem szűnő tevékeny, megváltozott Új élettel élik 
tovább földi  életüket.  

Az Egyház életében fájdalmas dolog, hogy csak a lelké-
szek beszélnek,  és  a  szószék  egyik  oldaláról  beszél  a  tö-
meg  felé. Kezdetben  ez nem így volt.  Ma  a  Gyülekezetek  
csak hallgató  és nem beszélő  Gyülekezetek.  

Isten  Igéje  arra  tanít,  hogy  mindenkinek  beszélő  élete  
kell  hogy  legyen  élő  hitéről.  Akik  az  Isten  kegyelmében  
részesültek, azoknak erről a kegyelemről bizonyságot kell 
tenniök, mint ahogy ezt tette Zákeus, „Aki szégyell engem 
én  is  szégyelleni  fogom".  Noha  lehet,  hogy velünk  szem-
ben  állnak  sokan  és  mindnyájan.  Zákeus  és  Jézus  az  
egyik  oldalon  és  mindnyájan  a  másik  oldalon,  akik  gú-
nyolódnak,  akik megvetik  és előítélettel vannak,  akik  ar-
ról  beszélnek,  hogy Jézus  a bűnösök  barátja,  bűnöshöz  
ment  be.  Adjatok  számot  beszélő  élettel  a  Krisztusban  
való  hitünkről  örömmel  Istent  dicsőítve,  mint  akik  tud-
juk, mint Zákeus is tudta, hogy aki Krisztusban van, min-
dent  megnyert.  



31. A gazdag ember  és Lázár 
(Luk.  16,19-31.)  

„Atyám, Ábrahám,  könyörül)  rajtam  
és küldd el Lázárt,  hogy ujja hegyét 
mártsa  a  vízbe  és  hűsítse  meg  a  
nyelvemet,  mert  igen  gyötrődöm  e  
lángban."  (24. v.) 
Fiam  jusson  eszedbe,  hogy te meg-
kaptad javaidat  az életben... (25. v.) 
Ezen felül  még  közöttünk  és  közöt-
tetek nagy szakadék  is tátor^g,  hogy  
akik innen át akarnak menni hozzá-
tok, ne mehessenek,  se onnan ideát 
ne jöhessen  senki.  (26. v.) 

Krisztus  ebben  a  példázatban  arra  tanítja  az  embert,  
hogy  csak  ebben  a  földi  életben  döntheti  el  örök  élete  
sorsát. A földi élet tehát ajándék. A most azt jelenti,  hogy 
a jövőre  készülhetek. A  földi  élet  egész  tartama  a próba-
idő.  Ezalatt kínálja  Isten  mindenkinek  az  Ö kegyelmét. 

A  történet egy gazdag  emberről  szól,  aki  nap mint nap 
fényűzően  élt,  akinek  csak  önmagára  volt  gondja,  nem  
törődött  sem  Istennel,  sem  Isten  népével,  sem  pedig  a  
szegény  Lázárral.  Ennek  a  gazdagnak  a  sorsa  mutatja,  
mi  lesz  a végük  azoknak,  akik  így viselkednek.  

A  19—22. vers  leírja a két ember  helyzetét  e világban. 
A 23—31. vers pedig mindkettőjük helyzetét a túlvilágon. 
A  gazdag  ember  története  azt mutatja, hogy  miközben  

a földi javait élvezte, nem gondolt a jövőre, nem látta meg 
a felebarátja nyomorúságát  és nem hallotta  meg,  mit  kí-
ván tőle Isten.  Nem gondolt sem Istennel  sem az örökké-
valósággal.  Nem  tudunk  semmiféle  olyan  nagy  bűnéről,  
melyet  elkövetett volna,  hanem a mulasztás búne vitte a 
kárhozatba.  (Jak.  4,17).  Miként  Ézsau,  úgy Ö  is,  a földi 
gyönyörűség élvezése közben megvetette azt az örökkéva-



ló kincset, amit neki Isten akart adni. A földet választotta 
és nem a mennyet, ezért a halállal elvesztette mindkettőt. 
A  halál  elvette  tőle mindazt,  ami  itt  a földön az  övé volt, 
és  a  mennyet  sem nyerte  el.  (Zsolt.  49,14.  Mát.  16,27.)  
Nem gondoskodott  a jövőjéről. 

Ez  az  ember,  aki  gazdag  volt  elfelejtette,  hogy  éhező  
testvére szükséget  szenved,  ez  az ember  a hamis  bíróval  
ábrázoltak  osztályába  tartozik,  aki  nyíltan  azt  mondta;  
hogy nem törődik  sem Istennel, sem emberrel.  Elfelejtet-
te, hogy minden javait,  Isten adta  és elszámolásra, sáfár-
ságra kapta. Isten elvárja, hogy a kapott ajándékokat ka-
mattal  adjuk  vissza.  Ha  elfelejtjük,  hogy  minden  
vagyonunk tulajdonosa Isten és mi csak sáfárai vagyunk, 
akkor  a gazdag  helyzetében  vagyunk.  

Más  volt  a  helyzet  Lázárral.  Neve  azt jelenti  „Isten  az  
én segítségem".  Szegény volt  és beteg,  semmije nem volt 
e világon, de bízott Istenben. Hogyan végezték be életüket 
ők ketten?  Lázárról  azt  olvassuk:  „VITETEK AZ ANGYA-
LOKTÓL AZ  ÁBRAHÁM  KEBELÉBE  "  (22  V).  Az  Ige  itt  
úgy ábrázolja az üdvösséget, mint  egy nagy vendégséget, 
melyen  Lázár  díszvendégnek  kijáró  helyet  kapott  Ábra-
hámnak, a hívők atyjának kebelén. Milyen nagy nyereség! 
(Fii.  1,21. Róm.  8,18.  II.  Kor.  4,17—18).  

A gazdag ember is meghalt, eltemették, nyilván pompás 
temetése  volt,  de  a  túlvilágon  az  örök  gyötrelem  helyén  
ébredt.  (23. v.) A gazdag ember látja távolban Ábrahámot, 
aki ugyan életében  szintén gazdag volt,  de mint jövevény 
hitben  élt  és  az  Isten  barátja  nevet  kapta.  (Zsid.  11,9—  
10).  És látja Ábrahám mellett  Lázárt  is  az  üdvösségben.  
Ö maga  azonban gyötrődik. Itt nyílik  meg a szeme. Amíg 
a  földön  élt,  soha  nem  emelte  fel  az  égre  a  szemét,  és  
nem látta  Istent.  

Csak most,  amikor  felemelte szemét, vette  észre,  hogy  
a POKOLBAN van. S most látja saját magát, hogy bajban 



van  és  hogy  Isten  levette  róla  a kezét.  Most  ö van  a  kí-
nokban,  mint  Lázár  volt  az  ő  kapujában,  akit  „nem  is  
akart  meglátni".  S  azt  látja  Ábrahámnak  kebelén,  akit  
nem is tartott  embernek,  akit  semmire  sem becsült,  aki  
útjában volt, valahányszor kilépett a háza kapuján. És most 
ébred  rá  és  tér  meg bűneiből,  s  látja be,  hogy  Isten  azért  
engedte, hogy az ö kapujába rakják le Lázárt, mert tehetett 
volna érte valamit „AKI TUDNA JÓT CSELEKEDNI ÉS NEM 
CSELEKSZI, BŰNE AZ ANNAK". (Jak. 4,17.). Amit nem tet-
tünk meg és elmulasztottuk, soha nem tehető jóvá. Vannak 
az életben egyszeri alkalmak, melyek soha meg nem ismét-
lődnek.  Hányan mondjátok, csak még egyszer lehetne mó-
domban az életben másként csinálni, de rémes, helyrehoz-
hatatlan  mulasztásunkért  a számadáskor fizetni kell.  

A  példázat célja: „VAN ÉLET A HALÁL UTÁN, VAN PO-
KOL ÉS  MENNY"  

Aki amit vet, azt aratja (Gal. 6,7—8). A gazdag a Testből 
arat veszedelmet,  mert  az ő  testének  vetett.  

AZ  EMBER  NEM  TUDJA  HALÁLA  UTÁN AZ  ÜDVÖSSÉ-
GÉT  BIZTOSÍTANI.  

Ezekben  a versekben  (22—23. v.)  két  nagy  tanítást  is  
közöl  Krisztus.  

1. VAN ÉLET A HALÁL UTÁN és ez rögtön megkezdődik. 
2.  Ez  a  halál  utáni  élet  ÖRÖKKÉTARTÓ,  de  másként  

örök  a  gonosz  gazdagnak  és  megint  másképpen  a  
jó  szegénynek.  

A  FÖLDRŐL  ELKÖLTÖZŐITEK  LÁTNI  FOGJÁK  EGY-
MÁST, a gazdag a halottak birodalmában van, de betekint 
a  mennybe,  a két világ  között  átlátás  van.  

Nagy közbevettetés van... (26. v.) így ábrázolta  Krisztus,  
hogy milyen reménytelen  MÁSODIK  PRÓBAIDŐRE VÁR-
NI. Az ember csak ebben az életben készülhet fel az örök-
kévalóságra,  ha valakinek  itt  e földön nem lesz  Krisztus  
az  Ura  és Megváltója,  ODAÁT SEM  LESZ AZ! 



A  gazdag  mindig  azt  képzelte,  hogy  ő Ábrahám  gyer-
meke,  kit  Isten  fölé  helyezett  és  hozzá  való  viszonyára  
építi  üdvösségét.  

Isten  csak  Krisztust  emelte Fejedelemmé és  megtartó-
vá, ki ad Izráelnek bocsánatot, ami nincsen senki másban 
(Csel.  15,31.  4,12.) A  latornak  a kereszten  (Luk.  23,42.)  
Az Istentelen gazdag csak azt az örökséget veheti  el, amit 
vetett  a földön. 

TÚL  KÉSŐN  LÁTTA MEG,  HOGY A  NEKI ADOTT  IDŐ  
ALATT NEM KÉSZÜLT FEL AZ ÖRÖKKÉVALÓSÁGRA.  És  
ezen az nem változtat, hogy Ábrahámot Atyjának szólítja. 
Isten választott  népe közé tartozónak számítja magát, de 
ez az úgyvélt kiváltság sem szabadíthatja meg a kárhozat 
gyötrelmeitől. 

Az  elhunytak  látják  egymást,  de  nincs  átjárás  a  két  
világ között. A purgatórium átmeneti állapota nem létezik. 
Nem lehet a gyötrelmek helyéről a menny boldog világába 
átmenni.  Mi  egy  igazságos  Istenben hiszünk,  aki  a búnt 
nem hagyja büntetés nélkül. A földön meg nem bocsátott 
búnök  ott  sem bocsáttatnak  meg,  ha  ez  igaz  lenne,  úgy  
élhetne mindenki,  hogy úgysem számít, hiszen  akárhogy  
élünk,  mennybe jutunk,  ez  nem igaz,  ez  a Sátán  ravasz  
hamisítása tetszetős  tálalásban.  

A pokolban mindenki meg fog térni  és kívánatos volna, 
ha a tanítás felelőssé tenne mindnyájunkat még itt e föl-
dön és nem majd a gyötrelemben. 

A  helyzet  a  halál  után  egészen  más,  mint  gondoljuk.  
Aki nem gondol és nem készül a számadásra, bolond em-
ber. 

Egy  ilyen  bolondot  láttunk  a  dúsgazdagban:  „MIT  
HASZNÁL  AZ  EMBERNEK,  HA  AZ  EGÉSZ  VILÁGOT  
MEGNYERI IS, DE LELKÉBEN KÁRT VALL" (Mát.  16,26.).  
„BOLOND  EZ  ÉJJEL  ELKÉRIK A  TE  LELKEDET"  (Luk.  
12,20). 



A  bajban  lévő  gazdag  segítségért  kiált,  Isten  meg  se  
hallgatja. 

A  gazdag  megtér  a pokolban. Ábrahám  a  menny  kép-
viselője elmarasztalja,  a nagy közbenjáró, aki  Sodomáért  
felemelte szavát,  de most más  a helyzet.  

A dolgok már eldőltek, mégpedig akkor, amikor „ÉHEZ-
TEM  ÉS  NEM ADTATOK  ENNEM  (Mát.  25,42.),  BETEG  
ÉS  FOGOLY  VOLTAM,  ÉS  NEM  LÁTOGATTATOK  MEG  
ENGEM"  (44. V.). 

Ezen  a  földön  a bajban való  helytálláskor  dől  el,  hogy  
az elkárhozottakhoz megy valaki, vagy Ábrahám kebelére  
vitetik. 

Aki  azt  hiszi,  hogy  a  földön  javainak  tulajdonosa  és  
nem fogja fel teljes egzisztenciájával, hogy az csak kama-
toztatásra van nála, s hogy Ö csak annak sáfára lehet — 
„MERT AZ ÚRÉ A  FÖLD ÉS ANNAK TELJESSÉGE" — az  
soha  nem fogja a mások  szükségeit  meglátni!  

Amit  Isten nálad  helyezett  el,  az nem a  tiéd  „oszd  szét  
a  szegényeknek  és  kincsed  lesz  a  mennyben".  (Mát.  
19,21.). 

Isten  letette  Lázárt  a  te  kapudba  —  s  ott van  most  is  
—  hogy gyorsan  lásd  meg,  láss minden  emberben  olyan  
Testvéredet, akiért Krisztus meghalt s akiért Téged szám-
adásra von  az  Isten.  

És  ha  a családodon  sem  tudsz  a pokolból  segíteni,  itt  
kell megtenni. A temetéseken jön rá az ember, hogy adós 
maradt.  A  sok  virág  és  koszorú  halott jótett,  mellyel  a  
meghalt már semmit sem kezdhet, de nagyon örült volna 
az  életben,  ha  attól  kapott  volna  valamit,  amit  most  a  
halottnak  halála  után  adnak.  

A földön dől el, hogy hová megyünk, hogy hova visznek. 
S  ez  a koporsó  után már  MEGVÁLTOZHATATLAN!  

A  gazdag  5  testvérét  akarja  megmenteni,  de  bizo-
nyítékokat,  garanciát  akar,  ha  valaki  a  halottak  közül  



megy hozzájuk... (27—28. v.) Hiába könyörög szenvedései 
enyhítéséért, vagy Lázárnak az ő még élö testvéreihez való 
elküldéséért.  Itt hallunk arról is, hogy milyen nagy értéke 
van Isten Igéjének, mert Ábrahám ezt feleli a gazdagnak: 
„HA MÓZESRE ÉS A PRÓFÉTÁKRA  NEM  HALLGATNAK,  
AZ  SEM  GYŐZI  MEG  ŐKET,  HA VALAKI  A  HALOTTAK  
KÖZÜL FELTÁMAD"  (31. v.) Még ha valaki  feltámadna is  
a halottak országából, bizonyságtételének  akkor sem len-
ne  olyan  nagy  értéke,  MINT AMILYEN  ÉRTÉKES  ISTEN  
IGÉJE!  Ezért  nem jelent  meg Jézus  a feltámadása  után  
a zsidóknak,  akik  nem akartak  hinni  Isten  Igéjének.  

Mózes és a próféták üzenete,  tanítása  tartalmazzák  Is-
ten törvényét,  útmutatást  adnak a SZABADÍTÓRÓL:  IM-
MÁNUELRŐL,  KIBEN HINNIE KELL ANNAK,  aki  örökélet  
örököse  akar  lenni,  ez  az egyetlen  út  a kárhozatból  való  
megmenekülésre HIT, ENGEDELMESSÉG ÉS ODASZEN-
TELT  ÉLET!  

Aki földi életében nem hallgat ezekre a tanításokra,  an-
nak  az odaát való megtérése  értéktelen,  sorsán nem vál-
toztathat. 

Aki  a  legnagyobb  bizonyságtevőnek  nem  hisz,  Aki  a  
mennyből szállt alá és meghalt értünk és feltámadott, aki 
ezt  a legnagyobb bizonyítékot  a Golgotát  nem tudja elfo-
gadni elegendőnek, azon Isten nem tud segíteni, aki elveti 
a Világ Világosságát,  az  önmaga  felett  mondja  ki  az  íté-
letet. 

Óvakodjunk ezért  attól,  hogy  félvállról  vegyük  a  Biblia  
mondanivalóját  az  eljövendő  világról.  A  gazdag  embert  
pontosan  az  indította  el  a  kárhozat  felé,  hogy  ezt  nem  
vette  túlságosan  komolyan.  

Állapotunk  földi  boldogsága  és  halál  utáni  sorsunk  
azon  dől  el,  hogy  meglátjuk-e  és  segítünk-e  a  segítsé-
günkre szoruló Lázáron,  akit Isten a mi kapunkba  helye-
zett  el  kipróbálásunkra.  



A szegény Lázár a földön akarta igénybe venni a gazdag 
segítségét.  A  gazdag  halála  után  igényelné  Lázár  külde-
tését.  Csak  a földi  élet  alatt  lehet  elrendezendő  dolgokat  
helyrehozni.  A  HALÁL UTÁNI  MEGTÉRÉS  OLYAN,  MINT  
A  HALOTTNAK A  SZENTELTVÍZ.  

Az Úr Jézus azt tanítja, hogy aki a mennybe akar jutni, 
annak egész életében a menny felé kell irányítani a szívét 
és gondolatát:  a cél  felé!  

Ö azt akarja, hogy a földön a legfontosabb dolog: legyen 
gondunk arra, hogy mindig készen legyünk  az örökkéva-
lóságra! 



32. Tüzet  Samáriára!  
(Luk.  9,51—56.)  

A Jeruzsálembe  vezető  utat  többször  megteszi  Urunk,  
míg egyszer csak a Golgotához vezető útjához érkezik.  És  
ezért, hogy ezt a hosszú  utat nem  tudjáik egyszerre  meg-
tenni  —  Galileából  Júdeába  —,  Jézus  a  nehezebb  utat  
választja, Samárián,  az ellenségesnek  ítélt népen keresz-
tül  akar  átmenni  és  a tanítványok  samáriai  szálláskere-
sésre  indulnak  egy  éjszakára.  MINTHA  EZ  IS  IGAZOLNI  
AKARNÁ,  HOGY  NEM VOLT  FEJÉT  URUNKNAK  HOVÁ  
LEHAJTANIA,  mennyiszer  volt  problémája  annak,  akié  
minden hatalom,  a napi  szállásának  megoldásával  a föl-
dön. A zsidók elkerülték Samáriát, olyan nagy volt a gyű-
löletük a keverék nép ellen, mely a fogság alatt ott maradt 
föld  népeként  a  babiloni  királynak  sem  kellett,  s  kik  a  
70  év  alatt  összekeveredtek  a vegyes  házasságok  révén,  
s  ezzel  a zsidók  szemében  tisztátalanokká  váltak!  

Krisztus a Népe által megvetett Samárián keresztül, fél-
pogány  tévelygőknek  tartott  nép  országán  keresztül  kí-
vánja megtenni Jeruzsálembe  az  utat  (Ján.  4,4—5).  

A  tanítványok  próbálkozása  a  szálláskeresésben  visz-
szautasításra  talál,  mivel  megtudják,  hogy  a  vendégük  
Jeruzsálembe  akar  menni.  (Luk.  9,52—53).  

IZRÁEL  MEGVETÉSÉRE,  SAMÁRIA  IS  GYŰLÖLKÖ-
DÉSSEL VÁLASZOL!  

Jakab  és János heveskedő kitörése  elsősorban  szemé-
lyes  sérelmük  sikertelenségéből  ered.  És  bosszúvágyuk  
legalizálására,  Urunk iránti sérelmüket úgy akarják meg-
torolni,  hogy  Illés  módjára  fognak  tüzet  kérni,  de  előbb  
tudakozódnak  Uruknál,  hogy  mit  szól  hozzá?  (54. vers). 

De jó volna,  ha ezt a kérdést előbb mindig  Krisztushoz  
intéznénk.  Mit szólsz hozzá Uram? Krisztust nem téveszti 
meg a hátsó gondolat, amiben ott van a bosszú és a harag 



szeretetlensége.  Jézust  nem tévesztik  meg  a  tanítványa-
inak  szeretetlen  szándékai.  Ö  mindig  azt  tartotta,  hogy  
az övéinek az ellenségeiket  is szeretni kell  (Mát.  5,44.45),  
már nem  az Ószövetségben  vagyunk.  (II.  Kir.  1,10—12).  

Krisztus leinti  tanítványait és figyelmezteti a hamis Lé-
lekre, ami lehetséges azokban is, akik Krisztus közelében 
vannak. Holott éppen Izráel fiainak nincsen semmi erköl-
csi  alapjuk  a  SZAMARITÁNUSOK  ÉRTETLENSÉGÉNEK  
ÉS  ELUTASÍTÓ  MAGATARTÁSUKNAK  ELÍTÉLÉSÉRE.  
Jézus  maga  is  zsidó,  mégsem  gyűlöli  azokat,  akik  való-
jában  nem  ismerték  fel,  hogy  ki  kért  tőlük  szállást,  de  
eljött az idő,  amikor Samária befogadta az Igét! Egy nagy 
ébredésnek  lett  a  színhelye.  A  samáriai  asszony,  mikor  
hírül vitte, hogy itt van a megígért Messiás, Aki  megmon-
dott nekem mindent, jertek halljátok, és Jézust arra kér-
ték,  maradjon közöttük. Jézus  bebizonyította  az  irántuk  
való  szeretetét  és  ebben  a nagy  ébredési  hullámban  két  
napig  marad  Samáriában.  Krisztus  már  látta  Samária  
érését, holnapját, s hogy a tanítványokból  az idegen Lélek 
beszél. Az  ítéletre való készség  földi életünkben  sohasem  
időszerű,  indokolt vagy elfogadható. Az  Isten Fia  megtar-
tani jött  az  emberek  Lelkét.  (Ján.  4,39—42):  

Spurgeon a téli tájba tekintve éppen azon gondolkozott, 
hogy  mi lesz  a vasárnapi  textusa,  amikor  meglátta  a ve-
rebeket a fán, s rögtön kész volt a témával:  DRÁGÁBBAK  
VAGYTOK TI A VEREBEKNÉL  (a napi  sajtót elolvasva).  

így voltam  az  1993. január  23-i  Igaz  Szóban  a bibliai  
arcképsorozat  felett elmélkedve s megláttam egy szimpa-
tikus fiatalembert, s felette és mellette a címet:  MINDEN-
BEN  ISTEN  KEZE VAN.  „NEM VAGYOK  OLYAN,  MINT  A  
TÖBBI EMBER!" Korunk tipikus hamis tanítója, egy szép 
ideológiába  öltöztetett  köntösben,  amikor  az  orvosi  kö-
penyben  rendelő  tudós  talán  maga  sem tudja az  igazsá-
got, hogy áldozata és médiuma maga is, s a gonosz erőket 



szolgálja ki, amikor egy tetszetős tálalásban kínálja a sa-
ját  maga  ételeit  és  csalogatja jó  pénzért  az  embereket  a  
sátán mérgezte  terített  asztalhoz.  

Nézzünk meg egy-két gondolatot a hamis lelkek kínálta 
ideológiából. 

Azt  állítja  ez  a  mi  fiatal  barátunk,  hogy  nem  olyan  
ember,  mint  más... Tehát  különb,  nagyobb,  és ezért jöj-
jetek, keressetek fel, kielégítem a kíváncsiságotokat,  meg-
mondom,  kik vagytok.  Ez az ember nem ismeri  a Bibliát, 
s nem találkozott  Krisztussal,  mint  Megváltójával,  s ezért 
a  gőg  tudásával  áll  elő,  ezért  mondja  Isten  IGÉJE:  AZ  
ISMERET  FELFUVALKODOTTÁ TESZ,  A  SZERETET AZ,  
MELY  ÉPÍT!"  (Luk.  8,11.  2.  Kor.  8,1).  

Krisztus  szeretetét  abban mutatta  meg,  hogy  minden-
ben hasonlóvá lett hozzánk, kivéve a bűneinket, ezzel mu-
tatta meg, hogy Ő vállalt  minket,  nem mondta,  NEM VA-
GYOK  OLYAN,  MINT  A  TÖBBI  EMBER,  SÖT  MIVEL  
MAGÁT  OLYANNAK  TARTOTTA  MINT  BÁRMELYIKÖNK  
vagyunk,  ezért  kellett  meghalnia.  (Fii.  2,7).  

Es  a  Krisztusát  követő  Pál  így vall  magáról:  MINDEN-
KINEK  MINDENÉVÉ  LETTEM,  görögnek  göröggé,  zsidó-
nak zsidóvá  azért,  mert  ezzel  a célom  az,  hogy  Krisztus-
nak  megnyerjem  az  embereket.  A  hamis  prófétáknak  és  
tanítóknak  nem  ez  a  céljuk,  hanem  saját  maguk  által  
való látásuk  értékesítése,  úgyannyira,  hogy nem is szük-
séges,  hogy  a  beteg  ember  panaszát  meghallgassa,  sőt  
jelen sem kell legyen. Jézus  Kr isztus viszont személyesen 
és  szemtől  szembe  kérdi  ma  is:  ,AKARSZ-E  MEGGYÓ-
GYULNI?"  Isten gyermekei  Pál  szerint  is mindig  utolsók-
nak,  mindenki  másnál  alábbvalóknak  tartják  magukat,  
mert  tudják,  hogy  a bűnösök  között  az  elsőségük  miatt  
kárhozatot  érdemelnek,  de  azért,  AKI  MEGKEGYELME-
ZETT NÉKÜNK, ALÁZATBAN TARTJA ÉLETÜNK,  S AZ  A  
NAGY, AKI MEGBOCSÁTOTT, S NEKÜNK EGYRE KISEB-



BEKNEK KELL LENNÜNK és alábbszállnunk onnan, ahol 
azt  hisszük,  hogy  valakik  vagyunk.  (Jn.  3,30.  I.  Kor.  
9,20). 

A  Hamis  tanítókkal  hirdeti  ez  az  orvos,  mint  az  ördög  
eszköze,  hogy  tudja,  hol  van  a  halott  ember  lelke,  mit  
csinál,  mire  gondol,  mit  szeretne!  S  az emberek  fizetnek  
és hisznek ezeknek a hamis hazugoknak,  mert  kíváncsi-
ak.  Sokat  gondolnak  magukról  ma  is  a  sátán  szolgái,  s  
hitetésük  a  démoni  lelkeknek  annyira  szemtelen,  hogy  
minden tudásukra  hivatkozással  Jézust  utánozzák  és rá 
hivatkoznak,  AKI  PEDIG AZT  MONDTA,  HOGY AMIKOR 
SZÍNRŐL SZÍNRE FOGUNK ÁLLNI AZ ISTEN ELŐTT, csak 
akkor fogjuk látni  a dolgokat  a maguk valóságában,  AD-
DIG CSAK TÜKÖR ÁLTAL ÉS HOMÁLYOSÁN LÁTUNK. (I.  
Kor.  13,12). Nem véletlen, hogy Izráelben ki kellett végez-
ni  a jövőbe  néző  és  kuruzsló  lelkeket.  (I.  Sám.  28,10.)  
Nincs  Isten  Izráelben,  Akihez  fordulhatnátok,  hanem  a  
halottidézőket  kérdezitek?  (V.  Móz.  18,11).  

Nekünk  mindnyájunknak meg  kell jelennünk  az  Isten  
ítélőszéke  előtt.  О  az  igazi  Bíránk...  (I.  Kor.  5,10),  aki  
emberekhez  fordul,  ezzel  elismeri,  hogy  nem  érdekli  az  
Isten  Igéjének az eligazítása  és a sátánnak  adja oda ma-
gát  áldozatul.  

Ennek a hamis tanító orvosnak a legfeltűnőbb vélemé-
nye az, ami elkerüli sokak figyelmét, hogy amit másoknak 
kínál önmagával együtt, abból Ő nem kér, s abból Ő maga 
ki  akar  maradni.  

A  LONDONI  LIMONÁDÉÁRUS  KISLÁNY JUT  ESZEM-
BE,  aki  kínálja  a  portékáját:  tessék  venni  „finom édes a 
limonádé",  s  akitől  megkérdezi  a  vevő:  „KISLÁNY  KÓS-
TOLTA  MAGA?" —  „Még  soha  nem jutott  eszembe,  hogy  
megkóstoljam" — felelte.  

Megkérdezte  a riporter  ettől  a  fiatalembertől,  Ön saját 
magáról  is  tud  mindent?  és  azt  felelte:  SZÖRNYŰNEK  



TARTANÁ, HA ÖNMAGÁRÓL TUDNA MINDENT, s nem is 
akaija  tudni,  hogy  Ö milyen,  és  Ő kicsoda,  ígéretet  tesz  
arra,  hogy  önmagával  nem is  próbálkozik,  mint  azt  má-
sokkal  teszi  és  nem  is  fog.  Ez  maga  a  sátán,  amit  má-
soknak AJÁNL, AZT MAGANAK SOHA MEG NEM TENNÉ. 

Szomorú, hogy egyházi emberek is felkeresik, a bűnül-
döző szervek,  tisztviselők,  diplomaták, akiknek Isten Igé-
jéből  a kijelentés  egyetlen  forrásából  kellene  tudakozód-
niuk és nem a sátán szolgáitól, eszközeitől és küldötteitől. 
Nem  önigazult  emberektől,  akiknél  hiányzik  a  voltakép-
peni bűnismeret és önmagát nem ismeri és nem is akarja, 
mert  élvezi  az  életet  és jól  érzi  magát.  Ha  magát  meg  
akarná  ismerni,  bűnbánatot  kellene,  hogy  tartson,  és  a  
gondtalan élete az önigazulásból  el kellene, hogy mozdul-
jon  és  a  biztonságérzete  meg  kellene,  hogy  rendüljön.  
Ezért  fél,  hogy  a  fényre  kellene  állni,  hogy  világosságra  
jöjjön  a benne  lévő  sötétség.  

A  KEZELÉS  SZEÁNSZAIRA,  HÍVOGATÁSAIRA  ENNEK  
AZ ORVOSNAK A SÁTÁN MEGHÍVÁSÁT JELENTI,  MERT  
AZ EMBEREK INKÁBB SZERETIK A SÖTÉTSÉGET, MINT 
A VILÁGOSSÁGOT  (Ján.  3,19).  

S a bioenergiával  gyógyító beteg lelkű  orvos betegeinek 
100%-os  gyógyulást  ígér,  ilyen hazugságokat  csak  a sá-
tán  arcátlansága  engedhet  meg.  S utánzásában  nem vé-
letlen,  hogy  Isten  kezének  mindenben való  ottvoltára  hi-
vatkozik,  mert  azzal  szeretne  tekintélyt  adni  és  szerezni  
a hamissága látszatának.  Ne higgyetek minden  léleknek,  
mondja  az  Ige,  próbáljátok  meg  a  lelkeket,  hogy  vajon  
Istentől vannak-e? (I. Jn. 4,1.) Ez a fiatalember azt mond-
ja, hogy Ö hisz Istenben, Krisztusban,  az Ördögök is hisz-
nek  és  rettegnek  tőle  (Jak.  2,19.),  de ajánl még valamit,  
noha  elismeri,  hogy  az  emberrel  született baj és elmebaj 
ellen nem tehet semmit, ajánlja, hogy követői tartsák meg 
a  10 parancsolatot. Olyat ajánl, amit soha senki még meg 



nem  tartott.  (Gal.  3,11.)  Jézus  és  a  tanítványok  és  az  
apostolok  is hangsúlyozták,  hogy  olyan  igát  akarnak  Iz-
ráel vezetői a nép nyakába erőszakolni, amelyet ők maguk 
soha  meg nem tartottak.  (Mát.  23,4.  Csel.  15,10.)  

A Sátán hangját kell kiérezni ebből a kettősségből. Mert 
a  tízparancsolatot  senki  sem  tudja megtartani,  ellenben  
azért  kell  Krisztusban  hinnünk,  mert  Ő  a Törvényt  be-
töltötte.  Krisztus  áldozatáért,  nem  a Törvény  cselekede-
teiből  igazulunk  meg  (Róm.  3,24).  A  kettőből  egyik  sem  
járható  út.  Ez  a  Sátán  evangéliuma,  higgy  az  Ur  Jézus  
Krisztusban,  de metélkedj  körül  és  tartsd  meg  a  paran-
csolatokat.  A  KRISZTUS  EVANGÉLIUMA  EZ:AKIK  A  
TÖRVÉNYBŐL AKARTOK MEGIGAZULNI, A  KEGYELEM-
BŐL  KIESTETEK"  (Gal.  5,4).  

Nem lehet  Krisztus  áldozatát  emberi  teljesítményekkel  
megfejelni.  Aki  nem  szabályszerűen  küzd,  nem  KORO-
NÁZTATIK  MEG!  (II. Tim.  2,5).  

Gyümölcseiről  ismeritek  meg  őket.  Ez  a  fiatalember  
szponzorokat  keres,  világot  akar  látni,  energiával,  bio-
energiával  akar  gyógyítani,  valamit  hozzátenni  Krisztus  
érdeméhez,  váltságához,  ahhoz,  amiről  Ö  azt  mondta,  
hogy  „ELVÉGEZTETETT",  egy  teljes  műhöz  hozzátenni  
valamit,  ezt jelenti  a hamis  tanítás  és  a hamis  próféták  
jelenléte,  a  rossz  fa  gyümölcse,  amely  a  tűzre  vettetik  
(Mát.  3,10).  

Ez a veszély lehet a hívők között is. Ezért mondja Jézus: 
TUDJÁTOK  MINÉMÜ  LÉLEK  LAKIK  BENNETEK?  Vagy  
tudtok engedni annak, aki, ha ezeket tettétek,  megmond-
ja,  HOGY NEM TUDJÁTOK MINÉMŰ LÉLEK LAKIK BEN-
NETEK! (Luk. 9,55). S ezt azonnal  tisztázzátok  azzal, AKI 
EZT MONDTA NÉKTEK, amíg meg nem kötöz ezzel  a HA-
MIS  LÉLEKKEL A SÁTÁN örökre  akárkit  is!  

ARRA  SZERETNÉM  FELHÍVNI  A  FIGYELMÉT  AZ  
EVANGÉLIUMMAL  ÉLŐ TESTVÉREK  KÖZÖSSÉGÉNEK,  



hogy  kerüljék  az  ilyen  embereket  és  ne  segítsék  anyagi  
erőkkel  a  sátán  hatalmát  és  tekintélyét,  még  ha  Krisz-
tusra hivatkozik  is vagy Isten nevét veszi  is ajkára, hogy 
azokhoz megyünk, akiknek semmi közük Jézus Krisztus-
hoz,  Megváltónkhoz  és  Egyetlen  Tökéletes  Áldozatunk-
hoz! 



33. A kilence hol  van?  

„Jézus  mondta:  Avagy  nem  tízen  
tisztulának-é  meg? A  kilence  pedig  
hol  van? 

Lukács  17,17.  

A  tíz  bélpoklosról,  vagyis  a  leprásokról  ejtsünk  szót,  
akik miként az „egészségesek" legtöbbje törölték ezt a szót 
a  szótárukból,  hogy  HÁLA.  Kivéve  egyet.  

A  Lukács  17,  11—19-ben  olvassuk,  hogy  Krisztus  Sa-
márián  ment  át  és  10 leprás jött  hozzá  gyógyulásért.  

Ebből  a gyógyító  tevékenységéből  Urunknak  több taní-
tását  kell  tudomásul  vennünk  és  megszégyenülve  elfo-
gadnunk.  Isten és az Ő szerelmes Fia úgy értékeli  az em-
berekért  tett  jóságát,  hogy  ezért  teremtményei  egyedül  
neki tartoznak hálával. Az ember önmagának elvárja má-
soktól  a hálát,  amivel  Isten  felé a legtöbben  adósak  ma-
radnak. A XX. század embere szinte irtózik ettől a szótól, 
hogy  hála.  És  az  embernél  nincs  is  hálátlanabb  lény  a  
teremtésben.  A  kivétel  előfordul.  

Tíz  meggyógyult leprásból  csak  egy ment vissza  a gyó-
gyító  Orvoshoz  hálát  adni. Jézus  mondta: AVAGY  NEM  
TÍZEN  TISZTULTAK-É  MEG?  A  KILENCE  PEDIG  HOL  
VAN? 

A  világon  legsúlyosabb  betegség  a  lepra.  Ezek  az  em-
berek  a  társadalom  megvetettjei  és  kicsúfoltjai,  akiknek  
csak  a  táboron  kívül  volt  a  helyük,  s  csak  egymás  közt  
lakhattak.  Ahol  elhaladtak,  kiáltaniok  kellett  (III.  Móz.  
13,46.),  hogy  a szembejövök  kitérhessenek,  kikerülhes-
sék  őket.  

Krisztust azonban nem kerülték ki a leprások,  mivel Ö 
sem  kerülte  el  őket,  szinte  vonzódtak  Ahhoz,  Akinek  a  
hírét már hallották,  hogy Ö a betegek  és bűnösök  Barát-
jaként kész segíteni mindenkin.  Ezt a kis esélyt ragadták 



meg  Samária  egyik falujában,  akik  azt  kérték:  MESTER  
KÖNYÖRÜLJ  RAJTUNK!"  

A  Biblia  hallgat  róla,  hogy  miként  ment  végbe  a  gyó-
gyulás,  az írás hallgat a mikéntről, magának a gyógyulás 
folyamatának a végbemenéséről,  a papokhoz küldte a be-
tegeket,  s  miközben  azok  engedtek  a küldésnek,  a gyó-
gyulásért  rimánkodók  meggyógyultak.  

Krisztusnál  nincs  sablon,  Naámánnak  a  Jordánba  
kellett  hétszer  merítkeznie  Elizeus  tanácsára  a  gyógyu-
lásért. A visszajött  és meggyógyult leprás  is pogány volt,  
és  Izráelből  senki  sem  gyógyult  meg  Elizeus  idejében  
ebből  a  szörnyű  betegségből.  S  amikor  Urunk  erre  hi-
vatkozik  a  názáreti  zsinagógában,  Krisztust  el  akar-
ják  pusztítani  (Luk. 4,27—29).  És kilökik  a  templom-
ból. 

A papoknak előírt rend, hogy a gyógyulást is a táboron 
kívül  kell  megállapítaniok. Az  itt meggyógyult  10 leprás-
ból  csak  egy  tér vissza  dicsőíteni  Izráel  Istenét,  és  ez  is  
samaritánus  volt.  Krisztus  ezzel  utal  megint  arra,  hogy  
Izráel népe, akik ott voltak a 9 meggyógyult között, megint 
érzéketlenek  maradtak  a  gyógyulás  ellenére,  s  adósak  
maradtak  Krisztus  Istenségének,  hatalmának  elismeré-
sével,  vagyis  nem  ismerték  fel  Benne  az  Isten  küldötte  
MESSIÁST! 

Ez  az  egy,  a  megvetett  samaritánus,  egy  más  nép  fia  
Izráel fiainak megszégyenítője a hála a példaadásban.  ÉS  
KRISZTUS  ISTENSÉGÉNEK  FELISMERÉSÉBEN.  

Erre a szégyenére utal Izráelnek Krisztus,  aki a pogány 
Naámánra  utalt,  Aki  soha  nem  ismerte  Izráel  Istenét,  a  
gyógyítás a személyes  megismerésre  segítette  el. A  hitet-
lenség szégyene, Izráel engedetlensége, hogy csak egy em-
ber volt  Elizeus  idejében  is,  aki  hitt  és  az  is  pogány volt  
és  Izráel  ellenségének  számított.  Maga  Izráel  királya  —  
Jórám — sem hitt, ezt fejezte ki ruhája megszaggatásával, 



nem hitt  Istenben  és  Isten  emberének,  amire  figyelmez-
tette  is  Elizeus  (II.  Kir.  5,8—19).  

Itt  viszont  a  beteg  leprásoknak  kellett  megszaggatott  
ruhákban járniok,  s  az  élő  halottakkal  nyomorultabbul  
bántak minden embernél. A  fertőzés veszélye miatt kitil-
tották  a legtöbb helyen  a templomokból,  vagy csak jóval 
előbb  mehettek  be  a  kultuszhelyre  és  legutolsóként  jö-
hettek  ki,  akik megérintették  őket,  azokat  tisztátalanok-
nak  tekintették. A lepra betegség egy elkülönített,  bezárt  
halott  várost jelentett,  amelynek  lakói  azt  várták,  hogy  
mikor  teríti  le  őket  a halál.  

Csak  Jézus  volt  az,  aki  megérintette  őket,  a  minden  
nyomorúság  ismerője és elhordozója.  

A  szörnyű  betegségből  való  gyógyulás  után  csak  egy  
ment vissza  hálás  köszönetét  kinyilvánítani.  Jézus  ezzel  
jelezni  akarja, hogy  a testi  gyógyulás  adott  esetben  nem  
jelent  lelki  gyógyulást  is.  A  helyreállítás  testileg-lelkileg  
csak  egy  embernél  következett  be,  aki  hitt  és  ezt  a hitét 
visszajött igazolni  Gyógyítójához és Gyógyítójában.  Lebo-
rult  Orvosa  előtt  a meggyógyult.  

Krisztus  szomorúan  állapítja  meg,  hogy  a  többi  meg-
gyógyultak  a  gyógyulás  ellenére  sem  jutottak  hitre.  
Mennyi ember meggyógyul, de nem jut hitre. A gyógyulás 
a testi nyavalyákból nem jelent semmi biztosítékot a lelki 
gyógyuláshoz. 

Ebből  a  konkrét  helyzetből  okulhatunk  és  megérthet-
jük, többségben vannak emberek, akik kapnak ugyan jó-
kat  Istentöl,  mint  akik  „HÁLÁT ADNAK  ÉRTE!" Az  Isten  
jóságára  az  ember  —  a  legtöbb  ember  —  hálátlan,  fele-
dékeny  nemtörődömséggel,  közönyösséggel  von vállat.  A  
KÉRŐK SZÁMA MEGSZÁMLÁLHATATLAN, A  KÖSZÖNŐ-
KÉ MEGSZÁMLÁLHATÓ. Avagy nem tartozna mindenki kö-
szönettel?  Hiszen  a bajban mindenki  kész volna  erre,  de  
a baj elmúltával  természetesnek  tűnik  a  hálátlanság.  



HOL VAN A KILENCE? Hol vannak, akik nem tagadják 
meg  Jézust,  holott  NEKI  köszönhetik  gyógyulásukat?  A  
vallásos  ember  csak elfogadja Isten jótéteményét. Aki  Is-
tentől  csak kapni  akar,  az becsapja  önmagát  és környe-
zetét,  s adós marad a gyógyítója bemutatójával  az embe-
reknek,  ezek  használhatatlan  emberek,  miként  Krisztus  
ezzel  kora  Izráelének  haszontalan voltára,  használhatat-
lanságára  is  akart  utalni.  Hol  vannak  az  Övéi,  akik  a  
meggyógyítás jogán  hozzá  kellene hogy tartozzanak?  Hol  
vannak,  akik  az  elvett  áldásokat  megköszönik.  A  hála  
kihalóban van,  de  az Isten emberének  szívében  kimond-
hatatlanul  sok  a  hála  ma  is,  mint  mindig  is volt.  A  há-
látlan  ember  árulkodik  hite  hamis  voltáról.  

Az  ember  a  leghálátlanabb  lény  a világon,  csak  a  ke-
vesek, a leborulok hálásak, akik nem felejtik el soha, hogy 
„KICSODA  SZABADÍTHAT  MEG  MINKET  E  HALÁLNAK  
TESTÉBŐL!"  Mindig  lesznek  mégis  kevesen  Naámánok,  
Izráel  Istenének  örök  imádói!  

A  teljes gyógyulást a hit emberei hirdethetik csak. Akik 
hirdetik  a Szabadítót, Aki  eljött, Aki  engem  megszabadí-
tott, Aki  ezt mondta:  „KELJ FEL, A TE  HITED MEGTAR-
TOTT TÉGED!"  

Krisztus  befogadta  az  Ő  családjába  a  családjukból  is  
kivetetteket. Akik  már senkinek nem kellenek,  akik  már  
az anyatejben magukba szívták a cseppfertőzés bacilusa-
it,  akiknek  hám és  idegszöveteiket  kikezdte  az  elhordoz-
hatatlan szagú váladék. Akiken egy piciny folt árulkodott 
csak a teljes igazságról,  mígnem az érzéketlenül  dobta ki 
magából  a  test  szőrzetét,  míg  a fekélyes  és sebes  felület  
teljesen  el  nem  érzéktelenedett.  Az  idegsejtek  elérzéket-
lenedése  így  teszi  a betegeket  emberi  ronccsá,  akikről  az  
élő  testrészek  rothadva  leválnak.  

A  felismerhetetlenségig  ható  munkája  a  halálnak  az  
emberi  életből  csontvázat  csinál,  s  ahol  emberi  segítség  



nincsen,  ott  Krisztus  lép  a színre,  hogy a halálon  is  dia-
dalt  aratott győzelmével  megmutassa,  hogy  Ő az  életnek  
és halálnak  is  Ura.  Ura  a betegségnek,  hiszen  az „Ő SE-
BEIVEL GYÓGYULTUNK MEG!"  (I. Pét 2,24.) A  Mát.  8,2-
ben is egy bélpoklos — leprás — megy Urunkhoz így kér-
ve:  „HA AKAROD,  MEGTISZTÍTHATSZ  ENGEM."  

Ez  a kérés  teljesen  telített  a hittel, Aki  felé irányul  ké-
rése. 

Nincs benne kételkedés, hogy ezt meg tudja tenni. Nem 
vergődik vajúdva a kérése felett. Ez a hit nem szab felté-
teleket,  hanem feltétel  nélkül  a Gyógyítóra  irányul.  

Csak az alázat tud ilyen megadással lenni. Téged senki 
sem  kényszeríthet  a  gyógyulásra,  csak  akkor  történhet  
meg, ha Te akarod! A megmaradásért  a hitben  állandóan  
küzdeni  kell.  

Alázatát  a  beteg  összeköti  a  bizonyossággal,  bizalma  
teljes:  Ha megteszed  és  akarod,  MEGGYÓGYULOK!  

Téged  nem  akadályozhatnak  és nem  kötnek  meg  kor-
látok,  szeretetednek  nincs  lehetetlen!  A  mi  kéréseinkből  
annyiszor kimarad az alázatos bizalom,  amely bűnbánat-
tal megvallaná, hogy a magam érdemét nézve semmit sem 
kérhetek.  De kegyelmedet látva mégis bízhatok  és remél-
hetek. 

Hányszor előfordul, hogy kérjük gyógyulásunkat, s köz-
ben  magunk  sem  hiszünk  benne.  S  összeroppanunk,  a  
hit  nem valódi.  Ismerd  el,  hogy  így  kell  könyörögni:  HI-
SZEK URAM,  DE LÉGY SEGÍTSÉGÜL AZ ÉN HITETLEN-
SÉGEMNEK.  (Mrk.  9,24)  

A  materiális  hit  semmit  sem  ér.  A  hitetlen  ember  így  
beszél:  a  látható  a biztos,  aki  a  láthatatlanra  épít,  az  a  
levegőbe  épít.  Magunk  kovácsoljuk  a  szerencsénket,  az  
lesz  a győztes,  akinél  a hatalom van.  

Ezért  áll  ellene  a világ  a  hívők  hitének.  Jelenti  nekik  
—  a  hívőknek  —  a  Krisztus  hozta  győzelemből  fakadó  



engedelmességet.  Ha  engedünk  a  világ  nyomásának,  a  
győzelemre vereség  következik.  

Krisztus  a Benne való hit győzelméről,  győztes voltáról 
beszél,  s  ha  ez  mustármagnyi  is,  a valódi  hit  csodákat  
mivel.  De nem  a mi  hitünkön  múlik végső  soron  a győ-
zelem,  hanem Krisztuson, Akin  múlik  minden,  Ö megte-
heti...  A  hit  ÖT  RAGADJA  MEG.  A  HIT  AZ  Ö  EREJÉT  
RAGADJA  MEG  s mondja:  „NEM  BOCSÁTLAK  EL,  MÍG  
MEG NEM ÁLDASZ  ENGEM!"  (I.  Móz.  32,26).  

A  Biblia  mond  a  lepráról  a  legtöbbet.  így  adja  hírül  
azokat  az  eseteket  is,  amelyek  ismeretesek voltak  a  rég-
múlt  koroktól  kezdve  Krisztus földönjártáig. 

így  olvasunk  egy  királyról,  aki  Juda  királyaként  esett  
leprába.  Uzziásnak  hívták,  akinek  mindaddig jó  előme-
netelt  adott Isten,  amíg  az Urat kereste  (II.  Krn. 26,5.),  s  
bár  52  évig  sikeresen  uralkodott,  de felfuvalkodottságá-
ban  és gőgjében nem  ismerte  el  hatalmának  határait,  s  
azon túllépve mutatott be illetéktelenül  az Úrnak füstölő 
áldozatot,  amiért  Isten  leprával  sújtotta.  (16—21.v.)  

A  király  „betört"  a  templomba,  és  a papok  helyett  vé-
gezte  el  a  szolgálatot,  semmibe  vette  Isten  törvényét  —  
mint egyszer Saul király Sámuel helyett — és rendeléseit, 
s noha fegyveres ereje és királyi hatalma miatt nem mer-
tek vele  szembeszállni,  de  Istennel  büntetlenül  szembe-
szállni  nem lehet.  Nem engedte,  hogy a szent  szolgálatot  
bárki  is meggyalázza,  még  ha  király  is  az.  Őt nem  lehet  
meggyalázni, megcsúfolni, megszentségteleníteni. A  Kirá-
lyok-Királya  megmutatta  a földi királlyal  szemben fölötte 
állását,  amit  a  király  már  nem  ismert  el.  Isten  térdre-
kényszerítette  és meghódoltatja mindenkor az engedetlen 
hatalmaskodókat,  s ehhez a leprát kapta büntetésül  UZ-
ZIÁS. 

„Isten  képes  leállítani  az  ellene  irányult  támadást  az  
ellene való  harc  kellős  közepén  is". A  papok  is  megdöb-



bentek,  de meg is erősödtek  a szolgálatukra  nézve,  elűz-
ték  a  poklos  királyt,  a  szentségtörőt  a  templomból,  ami  
egyet jelentett  a királyi  palotából való elűzéssel  is. Útja a 
leprások  telepére vezetett  és ott  tengődött,  míg meg nem 
halt. 

A  király  elbukott,  s  ez  mutatta  a  maga  és  népe  rom-
lottságát!  S  ekkor  hangzik  fel  a próféta  ajkáról: „Jaj ne-
kem, mert elvesztem, mert tisztátalan ajkú vagyok és tisz-
tátalan  ajkú  nép  között  lakozom.  Hiszen  a  Királyt  a  
Seregek  Urának  Istenét  látták  szemeim"  (Ézs.  6,1.  6,5).  

Noha előbb Ézsaiás keményen figyelmezteti és hívja né-
pét: „JÁKÓB  HÁZA  JÖJJETEK,  JÁRJUNK  AZ  ÚR  VILÁ-
GOSSÁGÁBAN"  (Ézs.  2,5.).  

így  kapta  el  Naámán  poklosságát  Géházi  az  Elizeus  
szolgája, aki be akarta Istent csapni, és kinyújtotta kezét 
azon  kincsekre,  amit  Elizeus  elutasított,  s  noha  Ö jelen 
sem  volt  a  történteknél,  de  Isten  Lelke  megjelentette  a  
hamis szolga elkövetett búnét  és szól hamis szolgájához, 
mint  aki  tudja,  hogy  Istent  nem  lehet  becsapni  és  nem  
csúfolható meg:„BÉLPOKLOS LESZEL, ÉS NAAMÁN POK-
LOSSÁGA SZÁLL TEREÁD".  (II.  Kir.  5,27).  

Mi  ne váljunk hálát  tetteinkért,  de tanuljunk meg  há-
lásak  lenni  Istennek  irántunk  való jóságáért:  „DICSÉR-
JÉTEK AZ  URAT,  MAGASZTALJÁTOK AZ  URAT,  MERT  
ÖRÖKKÉ VALÓ AZ  Ö KEGYELME!"  (106.  Zsolt,  i.v.)  

Minden  országnak  vannak  törvényei  a  Lepra  ellen,  de  
Isten Országába  ők is bejutnak, mert nekik szól a kegye-
lem, a Krisztus mindenek felett való lelki-testi gyógyítása, 
az Isten Országa Törvényei értelmében nincs kivétel, mert 
mindnyájan  tetőtől  talpig  sebesek  vagyunk,  csak  az  IR-
GALMAS  ORVOS TUD SEGÍTENI  mindnyájunkon!  



34. Megszentelődés  — szent  élet  
(I.  Thessz.  4,3.  Jn.  17,17.  Zsid.  12,14.)  

„Mert  az Isten  akarata,  a  ti  szentté  
tételetek..." 

(I. Thessz.  4,3.)  
„Szenteld  meg  őket  a  te  igazságod-
dal: A  Te Igéd  igazság".  

(Jn.  17,17.)  
„Kövessétek  mindenki  irányába  a  
békességet  és  a  szentséget.  amely  
nélkül  senki  sem látja  meg az Urat." 

(Zsid.  12,14.)  

Minden  ember  Megváltásához  hozzátartozik  a  megiga-
zulás,  újjászületés és megszentelődés,  aki nem felel meg 
e  feltételeknek,  nem láthatja meg  az  Isten  Országát.  

A  megszentelődés  nem  emberi  cselekmény,  hanem  
Krisztus  által  végzett  belső  lelki  munka  az  emberben  a  
SZENTLÉLEK ÁLTAL. Ez azt jelenti,  hogy Krisztus a Vére 
által  nemcsak  megtisztítja  az  embert  mindörökre,  HA-
NEM,  HOGY AZ  EMBERT  ELSZAKASZTJA  A  VILÁG  ÉS  
BŰN  SZERETETÉTŐL.  Isten  ezt  elsősorban  Igéjével,  de  
szenvedések  által  és gondviselésszerű  próbáival  is  mun-
kálja  életünkben.  

Megszentelt ember az, AKIBEN KRISZTUS A LÉLEK ÁL-
TAL VÉGZI  EZT A  MUNKÁJÁT!  

Krisztus  nemcsak  a  bűn  alól  szabadított  fel  nekünk  
adott  Szentlelke  által,  hanem  munkálja  az  űj  életben  
járás  szent  feladatát.  „Hogy  miután  meghaltunk  a  bű-
nöknek,  az Igazságnak  éljünk". Krisztus  teljes munkájá-
ból  következik,  hogy,  „MINT  SZENTEKET,  HIBÁTLANO-
KAT,  FEDDHETETLENEKET  ÁLLÍTSON  MAJD  SZÍNE  
ELÉ". 

Ezért  áldozta  oda  magát:  „ÉN  ŐÉRETTÜK  ODASZEN-
TELEM  MAGAMAT,  HOGY  ÖK  IS  MEGSZENTELÖDJE-



NEK  AZ  IGAZSÁGBAN".  Igénk  szerint  Krisztus  a  meg-
szentelő,  és  a  népe  a  megszenteltek.  (Zsid.  2,11.  Ján.  
17,19.  Ef.  5,25—26. Tit.  2,14.  I.  Pét. 2,24.  Kol.  1,22.)  

A  Krisztussal  való  folyamatos  közösség  eredménye  a  
MEGSZENTELŐDÉS. 

Akik  tagadják  a Krisztussal  való  közösségnek  a  szük-
ségességét, azoknál csak formális a kapcsolat. Eredmény-
telen és Isten  előtt  értéktelen  az üres vallásosságuk.  Egy  
vesszőszál,  ha nem élő ága a szőlőtőkének, nem teremhet  
gyümölcsöt  (Jn.  15,5).  A  megtisztított  ember  vigyáz  a  
Krisztust jelentő  ruhára  (Tit.  1,1.  I.  Jn.  1,17.  3,3.  Gal.  
5,6. Jak.  2,17—20).  

Az  újjászületésben  új teremtmény jön  létre — újjá lett 
minden  —  új  természettel.  Vagyis  elválaszthatatlan  kö-
vetkezménye az újjászületésnek a megszentelődés. Aki to-
vább  él  bűneiben,  azt  nem  teheti  felelőtlenül. A  megvál-
tozás  eredményeket  szül  „az  elmének  megújulása  által",  
amikor  valaki  már  megvizsgálja,  hogy  „mi  Istennek  jó,  
kedves és tökéletes akarata" (Rm.  12,2.). És ez a vizsgálat 
a megszentelődésben  elmélyül  és fokozódik. „Aki  Istentől  
született,  nem  vétkezik,  az  igazságot  cselekszik,  szereti  
feladatait,  megtartóztatja magát  és legyőzi  a világot, mert 
Krisztus  Magja van  abban,  aki  Istentől  született"  (I.  Jn. 
2,29.  3,9.  3,10—14.  5,4—12.  5,18).  

A Krisztushoz jövetelnek nincsenek feltételei, de az üd-
vösségnek elengedhetetlen feltétele, hogy valakiben mun-
kálkodik-e  Isten  Szentlelke vagy sem,  ami  a  MEGSZEN-
TELŐDÉS EGYETLEN  BIZONYÍTÉKA,  ,AKIBEN  NINCS A 
KRISZTUS  LELKE,  AZ  nem  AZ  ÖVÉ"  (Róm.  8,9),  hogy  
Hozzá  tartozunk  ebből  tudjuk. És a Léleknek  gyümölcsei  
kezdenek bennünk  termést  hozni,  ha nem, akkor  önma-
gunkat  csapjuk be.  (Gal.  5,22.) Hiába  állítja magáról  va-
laki,  hogy  a  Lélek  benne  van,  ha  nem jár  Lélek  szerint  
(Gal.  5,25).  A  Szentlélek  és  a  szent-élet  együtt  rajtunk  



Krisztus  bélyege,  ,AKIKET  ISTEN  LELKE  VEZÉREL,  
AZOK  ISTENNEK FIAI!"  (Róm.  8,14.).  

A  megszentelődés  által  formálódunk  Isten  Fia  képére.  
Aki szándékosan,  megrögzötten bűnben él —  akármilyen  
vallásos  is —, romlott  szívű  képmutató  és nincs köze  az  
Isten Fiához  (Ef.  1,4. Rm. 8,29. I. Pét.  1,2. I. Thesz.  1,3—  
7.  2. Thesz  2,13).  

A  megszentelődés  jele  A  LÁTHATÓSÁG.  A  származá-
sunkat  igazolják  a gyümölcseink,  s  azt,  hogy  azok  kitől  
vannak,  melyek nem rejthetők el, miként a gyertya fénye 
sem,  s ha  nagyon  gyengén világít  is,  látszik  a sötét  szo-
bában,  s lehet  nála  tájékozódni  (Luk.  6,44).  

A  niegszentelődésért  mindazok  felelősek,  akik  a  Meg-
szentelőhöz  tartoznak.  Minden  embernek  hatalmában  
van, hogy elveszítse, vagy megnyerje saját lelkét (Mát.  16,  
25). Az új természetűek  olyan tagjai a testnek,  akik Isten 
dicsőségére  élnek.  (I.  Pét.  4,11.)  

A  megszentelődésben  lépcsőzetes  a  növekedés,  a  nö-
vekvő megszentelődés lehetősége bővülhet és elmélyülhet 
(I. Thessz.  4,3. Jn.  17,17.) Növekedjetek  a kegyelemben, 
tanítja Pál és inti Péter a hívőket: .Aszerint,  amint tőlünk 
tanultátok — tudjátok — mi módon kell forgolódnotok és 
Istennek tetszenetek, mindinkább gyarapodjatok" (II. Pét. 
3,18.  I. Thessz.  4,1).  

Segítségünkre vannak  a megszentelődésben  a BIBLIA-
OLVASÁS, AZ IGE HALLGATÁSA és a sákramentumokkal 
való  élés.  Ez  mind  tevőlegesen  feladatot,  ha  úgy  tetszik  
harcot jelent, lelki győzelem azonban nincs küzdelem nél-
kül. A  tétlen  ember  nem növekedhet,  a halott  embernek  
nincs  érverése.  

A  belső  lelki  harc  a  régi  és  új  természet  között  folyik  
az  emberben,  amely  küzdelemben  a  test  a  Lélek  ellen  
törekedik,  az  élet jeleit  bizonyítják  a  tusakodások,  nem  
mentesíti  a  szent  élet  a  belső  küzdelmektől  az  embert  



(Gal.  5,17.  Róm.  7,22).  GYÖNYÖRKÖDÖM  AZ  ISTEN  
TÖRVÉNYÉBEN A  BELSŐ EMBER SZERINT,  DE LÁTOK 
EGY MÁSIK TÖRVÉNYT AZ ÉN TAGJAIMBAN,  MELY EL-
LENKEZIK AZ  ELMÉM TÖRVÉNYÉVEL...  (Rm.  7,23).  

Mégis kedves Isten előtt és tetszik a szentek igyekezete, 
noha  azok  tökéletlenek.  Amint  a  szülő  örül  gyermeke  
igyekezetének,  ha az kedvében jár, úgy Isten is hívő gyer-
mekeinek, mégha szegényesek is teljesítményei. Krisztus-
ra  tekint,  miközben  minket  néz,  s bennünk  szeretett  Fi-
ának  tagjait fogadja el. 

Hitünknek  megszentelő  hatása  kell  legyen  a jelenben 
látható életünkön ez az egyetlen bizonyíték  megszentelő-
désünkről,  ami  az  ítélet  napján  személyes  életünk  bizo-
nyítója  lesz,  „NEM  MONDOM,  HOGY  MÁR  ELÉRTEM,  
VAGY  TÖKÉLETES  VOLNÉK,  HANEM  IGYEKSZEM,  
HOGY  EL  IS  ÉRJEM, AMIÉRT  MEG  IS  RAGADOTT  EN-
GEM A  KRISZTUS JÉZUS"  (Fii.  3,12).  

A  megszentelődés  a kegyelem  bizonyítéka:  „AZT  KÉR-
DEZIK,  HOGYAN  ÉLÜNK  ÉS  MIT  CSELEKEDÜNK?".  Az  
ítéletben  a tetteink  lesznek  a vizsgálat  tárgyai.  Ha valaki 
úgy  gondolja,  hogy  a  cselekedetek  nem  fontosak,  mert  
úgysem  igazítanak  meg  senkit,  az  nagyon  balgán  értel-
mezi  a  megszentelödést  (Jn.  5,29.  II.  Kor.  5,10.  Jel.  
20,13.). 

A MEGSZENTELŐDÉS ELŐKÉSZÍT A MENNYEI  ÉLET-
RE,  a szent helyre,  kiknek lakói  mind szentek lesznek — 
megszenteltek  —  oda  készülni  csak  a földön lehet.  

Nem  lehetne  boldog  és  nem  érezné  magát jól  a  meg  
nem szentelt  ember  a szentek  közösségében.  A  szentség  
kezdete ehhez a világhoz van kötve,  akik itt a földön nem 
fogadták el  Krisztus Vérének  megtisztítását,  hogyan  me-
hetnének a menny tisztaságába, nem örülnének ott nekik 
és  ők  sem  éreznék  ott jól  magukat,  s  mindez  nem  is  le-
hetséges. Aki, amilyen állapotban meghal, úgy kerül Isten 



ítélőszéke elé, vagy ítéletre, vagy nem kell az ítéletre men-
nie, mert már a földön felmentést kapott.  (Jn. 5,24. I. Jn. 
4,17.) 

A  MEGSZENTELŐDÉS  SZAVAINKAT,  NYELVÜNKET,  
CSELEKEDETEINKET is át kell járja (I. Jn. 3,18). Korunk 
megszentelődését jellemzi  a felületesség. Csak fél szívvel, 
fél gőzzel  teszünk valamit. Az  Ember  Fia  mellett — Aki  a  
jó  Magot veti mindig,  de a konkolyt is hinti  a gonosz  (Mt.  
13,20).  Csak  a  Szentlélek  megszentelő  munkája  teheti  
teljessé az időleges fellángolást. Lót feleségében csak egy 
pillanatig  tartott  a  vágyakozás  és  az  örömmel  fogadott  
megmenekedést  rögtön  el  is  utasította.  

Akik  külsőségekben  akarják megvalósítani  a megszen-
telődést,  a belső szentséget bizonyosan  nem pótolhatják, 
azok  elégtelenek  a szív  megszentelésére.  

Saját  szívünket  mindenüvé  magunkkal  visszük,  mint  
minden gonosznak  a gyökerét. Nem a barlangba elrejtőző 
ember a megszentelt,  HANEM AKI DICSŐÍTI  ISTENT,  ott,  
ahová  Isten  állította  Urunk  szerint:  „NEM AZT  KÉREM,  
HOGY  VEDD  KI  ŐKET  A  VILÁGBÓL,  HANEM,  HOGY  
ŐRIZD MEG ŐKET A GONOSZTÓL",  (Jn.  17.15.)  „SZEN-
TELD  MEG  ŐKET  A  TE  IGAZSÁGODDAL,  A  TE  IGÉD  
IGAZSÁG"  (Jn.  17,17,17.).  A  megszentelődés  az  ember  
minden  dolgában  egy  folyamatot  jelent,  melyben  teljes  
szívvel működik közre az Isten előtt igaz, megigazult  em-
ber,  miként  Ezékiás király,  akit  Isten ezért  a teljesszívű-
ségért tett szerencséssé  (II. Krón. 31,21. 32,21.). Míg He-
ródes  ugyan  „sok  dologban"  követte  Keresztelő  Jánost,  
mégis  Isten előtt teljesen romlott volt a szíve,  és „széttép-
te" farkasként Keresztelő Jánost a „Bárányt!" De nemcsak 
a királyok  esetében,  hanem a szegények  közt is lehetnek 
szentek,  akik  részére  megszervezte  Pál  —  a Jeruzsálem-
beli  szentek szegényei részére — Macedóniában és Akhá-
jában  az  adakozást  (Róm.  15,26.  Ef.  3,8).  Pál  nagy  alá-



zatra utal, hogy magát a szentek közt a legeslegkisebbnek 
tartja,  kit  a  kegyelem  arra  méltatott,  hogy  a  pogányok  
közt hirdesse az Evangéliumot.  Mindez Krisztusért  lehet-
séges, „AKI EGYETLENEGY ÁLDOZATÁVAL ÖRÖKRE TÖ-
KÉLETESEKKÉ  TETTE  A  MEGSZENTELTEKET"  (Zsid.  
10,14). 

Ez  a  tisztelet  mutatkozik  meg  Pálban  az  állandó  igye-
kezetben  és  engedelmességben  az  Isten  Törvényével  
szemben,  kit  ugyanaz  a Lélek  irányít  a Törvény  értelme-
zésében,  mint  a megszentelődés  keresésében.  

Pál  a  megszentelödésben  az  ember  állandó  törekvését  
elengedhetetlennek  tartja,  mert  így  cselekszi  Krisztus  
akaratát,  és  él  az  Ö gyakorlati  utasítása  szerint.  

Krisztus a hangsúlyt  egy olyan barátságra  helyezi,  ami  
nem  merülhet  ki  csupán  az  Ő  Nevének  említésével:  „Ti  
az  én barátaim vagytok,  ha  azt  teszitek,  amit  én  paran-
csolok  néktek."  

Pál  világos,  gyakorlati  keresztyén  utasításokat  ad  a  
mindennap  gyakorlatához!  

A  szeretet  tevékenységére  van  állandó  figyelemmel  a  
megszentelődés,  ami  enyhíti  a világban  élők  szomorúsá-
gát,  amikor  mindenben  Krisztusra  akarunk  hasonlítani,  
Aki ezt mondta: „ÚJ PARANCSOLATOT ADOK NÉKTEK... 
ha szeretitek  egymást,  ebből  mindenki  fogja tudni,  hogy  
az  én  tanítványaim vagytok"  (Ján.  13,45).  

A  Megváltó  példájának  követésébe,  a  Benne  való  hi-
tünk, a minket elért kegyelem tapasztalata a Krisztus ké-
pére való  formálódásunkat  eredményezi  (Kol.  3,10).  

Ez  a szeretet  odaadó,  odaad,  aktív,  azért  nehezebb  el-
érni,  mint  az  elfogadó  szeretetet,  de  a  Lélek  gyümölcse  
olyan megnyilvánulása  a szeretet működésének,  amely a 
legnagyobb  befolyással  van  a  világra.  Akiknél  ezek  a  
konkrétumok,  mint  jelei  is  a  megszentelödésnek,  hiá-
nyoznak,  ott nem beszélhetünk a kegyelem működéséről,  



a  keresztyénség,  mint  megszentelődés,  ha  nem  látható,  
akkor  ott  csak  látszatról  van  szó,  utánzatról...  

Mind  a  megigazulás,  mind  a  megszentelődés  az  Isten  
kegyelméből  következik.  Isten  ezeket  összekapcsolta.  
Mind  megigazultak,  akik  részesei  a  megszentelődésnek  
ugyanabban  az  egy  személyben.  A  megigazulás  és  meg-
szentelődés  egyszerre  indul  el  ugyanabban  az  egy  sze-
mélyben. „Az atya tett alkalmassá minket a szentek örök-
ségében való  részvételre  a világosságban"  (Kol.  1,12).  

Krisztus igazsága  és nem a megszentelődés  igazít meg. 
Az  Úr  Jézus  Krisztus  tökéletessége  a  mi  egyetlen jogcí-
münk  a  mennyben.  Az  ember  jótettei  indítékaiban  
rosszak  és  fogyatékosak  kivitelezésében,  —  akármilyen  
szentül tennénk is a jót, nem egyebek azok, mint „ragyogó 
bűnök", ezért független a Törvény cselekedetétől  az ember 
megigazulása:  „HIT ÁLTAL  IGAZUL  MEG AZ  EMBER  ÉS  
NEM A TÖRVÉNYNEK CSELEKEDETEIBŐL"  (Róm. 3,20,  
3,28). 

A  megigazulást  a  Krisztus  érdeméért  kapjuk,  míg  a  
megszentelődés  a belső igazzátétel  folyamata bennünk. A 
megigazulásban  Isten  Krisztus  igazságát  nekünk  adja, a 
hit által tulajdonunkká, sajátunkká teszi. A megszentelés 
által  nyert  igazságunkat  a Szentlélek  munkálja,  hogy  az  
így részünkké  lesz  és hozzánk  tartozóvá.  

A megigazulásban semmi helye sincs a saját munkánk-
nak,  míg  a  megszentel ód ésb en  munkatársak  vagyunk:  
HARCOLUNK,  KÜZDÜNK,  TUSAKODUNK,  IMÁDKO-
ZUNK  ÉS  SZENVEDÜNK.  

A  megigazulás  elvégzett  és befejezett múlt,  míg  a meg-
szentelődés  utolsó  leheletünkig  tart,  míg  megérkezünk,  
folytonosan fejlődik és kiteljesedik, mígcsak élünk, míg a 
megigazulásnak  nincs  erre  szüksége.  Megigazultak  va-
gyunk úgy az első, mint az utolsó óránkban, vagy az örök-
életben.  Míg  a  megigazulás  egyéni  életünket  megszaba-



dultan  állítja  Isten  elé,  addig  a megszentelődés  szívünk  
morális megújulását — erkölcsi — és természetünk  meg-
változását  eredményezi  a Szentlélek  által.  

„A  megigazulás  megadja jogcímünket  a  mennybe,  és  
bátorságot,  hogy belépjünk  oda. A  megszentelődés  meg-
adja  alkalmasságunkat  a  mennybe,  és  előkészít  arra,  
hogy  örvendezzünk  annak,  ha  majd  ott  leszünk,  ezért  
nem hasonlíthatók  össze  az  itt  ért veszteségek  az  ottani  
örömmel. A megigazulást  Isten cselekedte rajtunk, míg a 
megszentelödésben  ez  a munkája bennünk  megy  végbe,  
aminek  külső  hatásait  az  emberek  elől  elrejteni  nem  le-
het. 

„SZENT  ÉLET  NÉLKÜL  SENKI  SEM  LÁTHATJA  MEG  
AZ URAT" (Zsid.  12,14). Megszentelődés nélkül nincs üd-
vösség,  aki egyiknek részese, részese a másiknak is, nem 
lehet  azokat  egymástól  elválasztani,  noha  azok  különb-
ségeire  utalunk.  A  megszentelödésnek  céltudatosan  va-
gyunk  részesei  —  Isten  nem  kapcsol  ki  minket  hanem  
bekapcsol. 

Isten a megszentelödésben velünk együtt munkálkodik. 
Hittel  együtt  megyünk  Krisztushoz,  amit  úgy  kell  átél-
nünk,  miként  Pál:  ,AMELY  ÉLETET A  TESTBEN  ÉLEM,  
AZ  ISTEN  FIÁBAN VALÓ  HITBEN  ÉLEM..."  (Gal.  3,20),  s  
ebben az Őfelé menetelben  a megszentelődés munkájában 
dolgozunk. 

Krisztus a mi Fejünk, naponként, mint Testének tagjai, 
a  Föböl  táplálkozunk,  vagyis  az Isten Fiában való  hitben  
élünk, Aki  teljességéből  ad kegyelmet kegyelemre...  Ha a 
hitéletben  nincs  fejlődés, elhanyagolják  a hívők  a  Krisz-
tussal való szoros kapcsolatot,  s ezzel megszoinorítják Is-
ten  Lelkét!  

Krisztus az Istentől kérte az övéi megszentelését,  „szen-
teld  meg  őket!"  (Ján.  17,17),  aki  hit  által  ugyanezt  kéri  
és  vágyakozik  is  arra,  hogy  megszentelt  életet  éljen,  az  



minden kétség  és feltétel nélkül  megkapja  az Isten és  az  
Ö szerelmes  Fiának közbenjáró segítségét  a Lélek  által.  

Minden  igyekezetünkkel  együtt  is  minél jobban  elmé-
lyedünk a megszentelődésben,  annál  inkább látni fogjuk 
a  növekvő  Világosságban,  hogy  mennyire  irgalomra  és  
kegyelemre  szorultak vagyunk,  s nélküle életünk  a sem-
mibe  zuhanna,  egyre  alázatosabban  látjuk  tökéletlensé-
günket,  hogy  a „BŰNÖSÖK  KÖZÖTT  ELSŐK VAGYUNK" 
és bűnösök maradunk az utolsó lépésünkig és leheletün-
kig,  de megkegyelmezett  bűnösök.  

A  tökéletesség  utáni vágy várása magyarázza  vágyako-
zásunkat a menny után, aki nem vágyik Isten országába, 
nem érti a megszentelődés  csodás útját, s ezért  tragédiá-
ba  torkollik  annyi  emberi  élet,  holott  üdvözülhetne.  

SZENTSÉG  NÉLKÜL  SENKI  SEM LÁTHATJA MEG  IS-
TENT,  ezért  kövessük  a szentséget,  mert  akkor  megelé-
gedett  emberek  leszünk  minden  helyzetben.  BIZTOS VI-
GASZTALÁSUNKAT  SE  EL NEM VEHETI,  SE  MEG NEM 
ADHATJA  EZ A VILÁG!  

Aki követi a szentséget,  az bátran ajánlja is azt mások-
nak. Nincs más út a boldogsághoz,  és csak ,A  BÖLCSEK 
ÚTJAI KEDVES UTAK" (Ef. 4,16. Példb. 3,17. Ézs. 48,22) 

„A pápa naptára halottakból  csinál szenteket  (Jankin),  
de  a Szentírás  az  élőknél  igényli  a szentséget".  Krisztus  
élő Teste nem tűr el halott  tagokat. .AMIKÉPPEN  SZENT  
AZ, AKI ELHÍVOTT TITEKET, TI  IS SZENTEK  LEGYETEK  
TELJES ÉLETETEKBEN". Választott nemzetség,  KIRÁLYI  
PAPSÁG  SZENT  NEMZET...  VAGYTOK..."  (I.  Pét.  1,15—  
16. 2,9).  

Egyetlen igazi bizonyítéka annak, hogy Isten gyermekei 
vagyunk,  ha szent életben járunk,  amelyet mindenki  lát-
hat  és szemlélhet  (Zsid.  12,14).  

A  megszentelődésben  növekedünk  és  gyarapodunk,  s  
hogy  ez így legyen életünkben  is, ezért az Ige szerint jár-



junk  szent  életben:  „Tisztítsuk  meg  magunkat  minden  
testi  és lelki tisztátalanságtól,  és Isten félelmében vigyük 
véghez  a  mi  rnegszentelődésünket"  (Zsid.  12,1.  II.  Kor.  
7,1.) ÍGY VÁRJUK ÖT VISSZA, hogy minket  BÉKESSÉG-
BEN,  SZEPLŐ  NÉLKÜL  ÉS  FEDDHETETLENÜL  TALÁL-
JON! 



35. A  toronyépítés  

„Mert  ki  az  közületek,  aki  tornyot  
akar  építeni,  és  nem  ül  le előbb,  és  
nem számítja ki a költséget, hogy te-
lik-e  mindenre  a  befejezésig?"  

(Luk.  14,28)  

Még a földi számvetés  is elengedhetetlenül  hozzátarto-
zik  az  építkezéshez,  mennyivel  inkább  ezt  kell  tenniök  
azoknak,  akiknek  nincs  itt  maradandó  városuk,  mert  a  
jövendőt  keresik  és  építik  a jelenben  is.  (Zsid.  13,14).  

És  mennyien  nem jól  kalkulálnak  ebben  a  nagy  kér-
désben,  akiknek nagyszerű volt  az indulásuk,  de már  itt  
elbuktak  szégyenletesen. Állhatatosnak,  hűnek,  engedel-
mesnek  és  mindvégig  kitartónak  lenni  — vezethet  csak  
a  lelki  építkezés  győzelméhez.  (Pél.  4,26.  Zsolt.  37,3.  
60,14. Jel. 3,12.). Mennyien csak a tornyot látták, és nem 
gondolták végig  a koronához vezető  út keresztjeit,  amely  
akadályokat  már  nem vállalták  a keskeny  úton. A  mibe  
kerül?  kérdése  már  eleve  áldozathozatalt  jelent,  egy je-
lenleg  nem  „örvendetes"  és  látványos,  kifizetődő,  rögtön  
hasznot  hozó  beinvesztálást.  

Ezért járnak kevesen a keskeny úton, mert tágas a ka-
pu  és a széles út kedvez  az emberi  törekvéseknek  és lát-
ványos,  az  azonnali  sikerekben,  s  az  önmegtagadás  és  
önfeláldozás szükségességéről  mit sem akar  tudni.  (Mát.  
7,13—14). 

A  számvetés  és  a  toronyépítés  két  nagy  kérdéssel  is  
összefüggésben van: 

1. Ki lehet-e  esni  a  kegyelemből?  
2. Számol-e  az  emberi  számvetés  Krisztus  visszavárá-

sával? 
Nézzük  meg  az  első  kérdést!  



Minden  ember egészségesen  is élő halott marad mind-
addig,  míg meg nem tér és újjá nem születik,  amíg előbb 
a  halálból  fel  nem  serken,  nem  ragyoghat  fel  előtte  a  
Krisztus, amíg a halálban lévők meg nem hallják az Isten 
Fiának szavát,  addig nem élnek — noha  testben járnak, 
lüktet  a  szívük,  lélegzenek,  mégis  a  kárhozat  áldozatai  
(Jn.  5,25.  Ef.  5,14).  

A  könnyű  és  olcsó fellángolás  maga  a biztos  bukás.  A  
megtérés  még  csak  a nagy  tusakodások  és  harcok  kez-
dete.  Isten  mindent  készen  ad  ahhoz,  hogy  valaki  meg-
maradhasson Krisztus követésében és útján, a bűnök bo-
csánatának  irgalmát  a  Szentlélek  vezetését,  de  igényli  
egyszersmind az emberi  számvetést  is a győztes  Krisztus  
oldalán,  ez pedig jelenti  az:  

ÖNIGAZSÁGUNKRÓL VALÓ LEMONDÁST, melyből kö-
vetkezik a 

BŰNRŐL  VALÓ  LEMONDÁS,  amit  egyidejűleg  sokan  
megtarthatónak  vélnek.  

A  KÖLTSÉGVETÉS  ÁRÁBAN  VAN  A  LEMONDÁS  KÉ-
NYELMÜNKRŐL,  és a 

VILÁG  BARÁTSÁGÁNAK  A  FELSZÁMOLÁSA.  (Fii  2,9.  
II. Tim.  2,19. Jak.  4,4.).  

Ezek  együtt  mind  feltételek  és  követelmények,  olyan  
konzekvenciák, amik a Krisztus önkéntes követéshez tar-
toznak! 

Az  önigazság  feladása  azt jelenti,  hogy  az építést  rom-
bolással  kell  kezdenünk.  Fel  kell  adnunk  minden  elgon-
dolást,  ami  eltér a bűnös megváltásának  ingyen való ke-
gyelmétől,  amikor  már  senki  és  semmi  nem  jöhet  
számításba,  csak  „EGYEDÜL  JÉZUS,  CSAK  EGYEDÜL  
Ő":  Érdemének  és  igazságának  köszönök  mindent!  (Jn.  
1,17.  Róm.  9,18. Ján.  14,6.  I.  Kor.  1,30.).  

Minden hamisság,  ismert és nyilvános, vagy  titkos bű-
nök feladásáért folyik a kemény harc, ez a számvetés kal-



kulál  a  bűn  elleni  állandó  hadviseléssel  „Hagyjatok  fel  
vétkeitekkel...  Ne tegyetek többé rosszat"  (Ez.  18,31. Ézs. 
1,16.).  A  megváltott  ember  ellenséges  viszonyban  van  a  
bűnnel.  Isten barátsága  nem tűri  meg a bűnhöz  ragasz-
kodást.  A  bűnösök  barátja  nemcsak  megbocsátotta,  de  
meg  is  szabadítja  az  övéit  a bűn  kötelékéből.  Akik  nem  
tartják szükségesnek a bűn rabságából való szabadulást, 
a  bűnről való  lemondást  és szakítást,  azok  hamis  Evan-
géliumot  hirdetnek.  

Sokan  úgy  szeretnék  a  toronyépítést  elképzelni,  hogy  
azért semmit nem kell  tenniök,  akik  úgy gondolják,  azok 
nem tudnak semmit  abból  még, hogy a földön ellenséges 
területen  építjük  az  Anyaszentegyházat,  miként  Nóé  a  
BÁRKÁT építette. A  LUSTA EMBER KIMERÜL A VÁGYA-
KOZÁSBAN,  A  SZORGALMASÉ  BŐVELKEDIK  (Példb.  
13,4).  Aki  a  számadásból  kihagyja  az  élő  hitért  elszen-
vedni  tudást,  annak csak  titkos kívánalom marad  a győ-
zelmes  keresztyén  élet.  A  Krisztus  útja  küzdelem  és  fá-
radozás,  teljes  embert  kíván,  ami  ellen  rugódozik  az  ó  
ember,  ha  ezzel  nem számolt valaki,  az nem tudja, hogy 
KERESZT  NÉLKÜL NINCS KORONA!  (Jak.  1,4—6).  

Amint Urunknak, nekünk is jut a keserű pohárból, ami 
nem kerülhető ki: „Nem lehet nagyobb a szolga  az ö urá-
nál"  (Jn.  13,16),  az  igazságtalanság,  a hamis vád,  az  el-
pártolásba meghurcoltatás jelenti a számvetésben:  „MEG-
VETETTEKNEK"  és  az  emberektől  ELHAGYATOTTNAK  
lenni  (Ézs.  53,3).  

Aki a HIBAJEGYZÉKÉBŐL törölni akarja és törli az ön-
igazságát,  bűneit,  lustaságát  és  a  világ  barátságát,  az  
megértette,  mit  jelent  Krisztus  barátjának  lenni,  mint  
amiképpen a süllyedő hajó legénysége,  mint akik gondol-
kodás  nélkül  kidobálnak  mindent  a megmaradásukért  a  
fenyegetettség idején a hajóból. Aki  úgy gondolja, hogy a 
hitéletért  semmi  áldozatot  nem  kell  hoznia,  s  nem haj-



landó  életét  alávetni  a  Megváltó  metszőkésének,  annak  
haszontalan a keresztyénsége, s nem becsüli meg a Krisz-
tus érte hozott áldozatát, leértékeli,  s  alacsonyabbrendű-
vé teszi, egészen olcsóvá a legdrágábbat,  az Atyának Fiát,  
Egyetlenét,  s  a  számkivetésben  ha  Krisztus  nem  első  a  
listán,  ott vereséggel  végződik  az  építés!  

Sokan  tévelyegnek  és  a  Bibliával  ellentétben  hamisan  
azt  tanítják,  hogy  a  kegyelemből  nem lehet  kiesni.  Nem  
éppen azt igazolja a Biblia, hogy az embernek az Istenhez' 
való  viszonyulása  az  elhajlás  esetén  mindig  kudarc  és  
vereség.  (Gal.  5,4.  Zsid.  12,5.).  

Buzgó  igyekezettel  hagyták  el  Egyiptom  földjét  Izráel  
gyermekei, de amikor útjukon szembetalálták  magukat a 
veszélyekkel  és nehézségekkel,  a keresztek  láttán  bátor-
ságuk  lelohadt.  A  számvetésből  kihagyták  a bajokat,  az  
éhezést,  szomjúságot,  ellenséget,  s vezetőik  ellen  lázad-
tak, bálványimádók,  engedetlenek  lettek,  akik  elkezdték  
a jót,  benne  voltak  a  Kegyelemben,  de  mindent  elveszí-
tettek, és bűneikben haltak meg.  Ök maguk nem mentek 
be  az  ígéret  földjére,  noha  igen  közel voltak  ahhoz,  csak  
Józsué  és Káleb voltak  hűek a nekik  tett  ígérethez,  ami-
hez  tartották  magukat.  Nem  segítettek  a  csodák,  Isten  
jelenléte,  Csak  a gyermekeik  tértek  meg atyáik  vétkéből,  
s  mentek  be  a  nekik  ígért  földre.  (IV.  Móz.  14,22—23.  
Zsid.  3,19).  

Az Újszövetségben is a kegyelemből kiesettek  sorozatát  
mutatja be  az  Ige.  Krisztus  hallgatói  közül  egy  idő  után  
sokan  elfordultak  az  Élet  Urátóí,  és  „nem jártak  többé  
Vele"  (Jn.  6,66).  Holott  Vele  maradhattak  és  járhattak  
volna. A csodák miatt  sokan azonnal  mindent  elhagytak,  
azt gondolván, hogy az Isten országa máris eljött, amikor 
rájöttek,  hogy  nehéz  a  Megváltó  tanítása,  s  rájuk  is  ke-
mény munka vár,  sőt magukat  is alá kell  annak  vetniök,  
hitük  elfogyott  és  semminek  bizonyult.  A  HIT  FOGYÓ-



CIKK,  s  egészen  elfogyhat.  Ezek  az  emberek  szoktak  a  
hitben hajótörést szenvedni,  mert  a hitre nézve nem be-
csületes  emberek.  (II. Tim.  3,8).  

Pál figyelmezteti kortársait és népe vezetőit, hogy a ke-
gyelemből  ki lehet  esni  azoknak,  akik azt hiszik hogy ki-
eshetetlenek.  Benne voltak nagyon sokan a kegyelemben 
és kiestek abból. „Elszakadtatok a Krisztustól,  akik a tör-
vény  által  akartok megigazulni, A  KEGYELEMBŐL  KIES-
TETEK!"  (Gal.  5,4).  

Érdekes, hogy Heródes szerette hallgatni  Keresztelő Já-
nost,  tisztelte,  igaz  és szent  embernek  tartotta,  már  úgy  
nézett  ki,  mintha  hajlott volna  a jóra,  de  a  döntés  előtt  
visszatért régi bűneihez  és romlásba vitte lelkét,  hite  tel-
jesen  összetört  —  nem  tudott  szakítani  a  neki  kedves  
Heródiással  —,  nem  készített  számvetést,  s  nem  adott  
hitelt Keresztelő János bizonyságtételének,  a számára fel-
kínált kegyelmet visszautasította  (Márk.  6,20).  

Nem készített számvetést Démás sem, s többre becsülte 
a világ barátságát a Pálénál,  s felhagyott a keresztyénség 
követésével,  noha  elkezdte,  benne volt  a kegyelemben,  a  
legjobb  mellett  is  ki  lehet  abból  esni.  Pállal  indult,  de  
lemaradt,  eltértek  ûticéljukban  (II. Tim.  4,10.).  Hányszor  
előfordult, hogy ,AMINT A  NYOMORÚSÁG, VAGY ÜLDÖ-
ZÉS JÖTT, AZONNAL  ELTÁNTORODTAK"  sokan. A  buz-
góság lelohadt,  a szeretet  meghidegült,  s eltűntek a látó-
szögünkből,  mert nem készítettek számvetést.  (Mk.  4,17.  
Mt.  13,21.).  Ezért  nagyon  fontos,  hogy  tanítsuk  az  em-
bereket  a  számvetésre.  A  megtérésre  való  felszólítás  a  
számvetésre  való  figyelmeztetés  nélkül  veszélyes  fegyel-
mezetlenség,  figyelmetlenség és felelőtlenség. A megtéret-
len bűnösök Krisztushoz hívása veszélyes játék,  az olcsó-
vá  silányodott  kegyelem  hirdetéséért  a  hamis  tanítók  
elveszik jutalmukat.  Nem  tekinthetjük  a  megtérés  bizo-
nyítékának,  az erős belső örömnek és emelkedett  lelkiál-



lapotnak  a  megnyilvánulását,  mennyien  így  kezdték  és  
ennek elmúltával  elmaradtak...  

Tudnunk kell megmondani,  hogy miért jöjjenek Jézus-
hoz  az  emberek,  és bűneik  teljes feltárására kell  őket fi-
gyelmeztetnünk. Az örvendezés a hitre jutásnál veszélyes 
dolog, hitre  juthatnak olyanok is, akik nem tudnak azon-
nal  örvendezni.  Sok hamis  tanító úgy beszél  a megtérés-
ről,  mintha  azt kénye-kedve  szerint állíthatná  elő, s nem 
hirdeti  az  Isten szuverenitását  a bűnös  megmentésében,  
s  nincs  tekintettel  a  kegyelem  abszolút  voltára,  mintha  
nem lenne a Bibliában ez az Ige: „NEM AZÉ, AKI AKARJA, 
ÉS  NEM  IS AZÉ,  AKI  FUT,  HANEM A  KÖNYÖRÜLŐ  IS-
TENÉ"  (Róm.  9,16).  Kárt  okoz  és ijesztően  elkedvetlenítő  
az a nézet,  ahol  az emelkedett hangulatra,  érzésekre esik 
a hangsúly. A  lelki  izgalmak futó érzései alatt  kikényszerí-
tett vallomás örökre eltávolíthatja a megtévesztett  lelkeket,  
kikre a kívülállók és Istenfélők is bizalmatlanul  tekintenek,  
nem vonzást,  hanem  taszítást vált  ki. Akik  az  Evangélium 
kedvenc tanításait emelik ki, beárnyékolják a többi igazsá-
got. A  megtérést  is  oly  teljességében  kell  tartanunk,  mint  
a  hitet,  valamint  a  Szentlélek  munkáját. AZ  ÉRZÉS  NEM  
HIT. A  HIT AKKOR VALÓDI,  HA A SZÁMVETÉSBEN  BEN-
NE VAN A TÜRELMES ÁLLHATATOSSÁG ÉS A JÓCSELE-
KEDETEK BIZONYÍTÉKA  (Róm.  2,7. Jn.  8,31).  

Krisztus szolgálatában  a béke mellett  ott van a küzde-
lem ugyanúgy, mint a kereszt mellett a korona. A tömegek 
vallásos  benyomása  egészségtelen  izgatottságot,  „nagy-
üzemi módszert" sejtetnek, a Biblia nem a rajongók köny-
ve.  Isten  nem  nagy  tömegeket,  hanem  egyéneket  szólít  
meg egyenként,  s azt a személyes kapcsolatot  áldja meg, 
ahol  számvetésre  készek  az  Ö követői  (Lk.  14,25).  

Akik  helyesen  és  körültekintően  vetnek  számot,  azok-
nak nincsen okuk az aggodalomra, nem fognak megijedni 
a  nehézségektől,  azok  nem a világot  akarják  megnyerni,  



hanem  lelkűknek  gyűjtenek nyereséget  (Mk.  8,36),  azok  
a  jutalomra  tekintenek,  mely  bőséges  számukra  a  
mennyekben  (Mt.  5,11—12),  az  övéi  tudják,  hogy  az  el-
lenség már semmit sem árthat, csak a sarkukat mardos-
hatja, mert Isten gyermekei  attól félnek, „aki mind a tes-
tet,  mind  a  lelket  a  gyehennára  vetheti"  (Luk.  12,4—6).  
„A hűek  a  hű  BARÁTRA, JÉZUSRA TEKINTENEK",  nem  
a pillanatnyi könnyű szenvedésekre néznek, hanem a lát-
hatatlan örök értékekre.  (II. Kor. 4,17—18).  „Nem irigylik 
a  bűnösök  vigadozását,  mely  RÖVID  IDEIG  TART,  KIK-
NEK  NEVETÉSÜK  OLYAN,  MINT A TÖVIS ROPOGÁSA  A  
FAZÉK  ALATT",  az  övéi  annak  békességére  tekintenek,  
AKINEK BÉKESSÉGE NEM A VILÁG BÉKÉJE (Jób. 20,5. 
Préd.  7,6. Jn.  14,27).  

A  számot  vető  ember  különbséget  tud  tenni  a  között,  
ami  a  hívőkre  ill.  a  hitetlenekre  vár,  mi  lesz  a jussuk, 
örökségük. Akik a rossz lóra tettek: „FÉRGÜK SOHA MEG 
NEM HAL, ÉS TÜZÜK SOHA KI NEM ALSZIK" és a jobbik 
részt  választóknak  a  szegény  Lázárral  lesz  közösségük  
Ábrahám  kebelén.  Lázár  vigasztalódik,  az  elkárhozott  
gyötrődik  (Luk.  16,25.).  

Akik elpártoltak  Krisztustól  és visszatérnek  a világhoz, 
miként  a  hűtlenek,  saját  romlásukat  okozzák,  útjuk  
olyan, mint a sűrű homály (Péld. 4,19.  13,15) „AZ IGAZAK 
ÚTJA  —  ÖSVÉNYE  —  OLYAN,  MINT  A  FELRAGYOGÓ  
VILÁGOSSÁG,  MELY EGYRE VILÁGOSABB LESZ A TEL-
JES DÉLIG"  (Példb.  4,18).  

Nézzük  meg  a második  kérdésünket:  
SZÁMOL-E  AZ  EMBERI  SZÁMVETÉS  KRISZTUS  

VISSZAVÁRÁSÁVAL?  Isten ígéretei beteljesedtek és az el-
jövendöben  is valósággá válnak. Csak a próféták vetettek 
számot  az  asszír  fogsággal,  a  Babilonban  való  elhurco-
lással. Megmondták, hogy 70 év után visszatér a maradék 
(605—535.  Кг.  е.).  



Krisztus  kijelentette,  hogy  a legnagyszerűbb  épületből  
a világon  kő kövön nem marad  (Mt.  24,2.  Luk.  19,44.  I.  
Kir.  9,7—9. Zsolt.  79,1—4.  Ézs,  64,9—11.  Mik.  3,12).  

Az  Ige közölte,  hogy  szétszóratik  a zsidó  nép,  s  amint  
átkot  kértek  magukra  és  gyermekeikre  az  Ö Vére  által,  
az  mind  bekövetkezett,  mert  nem  vetettek  számot  arra  
nézve,  amit gondoltak.  (Mát.  27,25).  Boldogok  akik  hall-
gatják  és  megtartják  a  prófétai  igéket,  „MERT  AZ  IDŐ  
KÖZEL VAN!"  (Jel.  1,3.) Azon a napon, amit csak az Atya 
tud, Krisztus kihozza a világból mindazokat,  akik az övéi, 
s  elképzelhetetlenül  mennyei  helyre  viszi  őket.  Isten  
„ÍGÉR-E  OLYAT  AMIT  NEM  TELJESÍTENE?"  (IV.  Móz.  
23,19b). 

Nóét kinevették,  miközben nagy hajót épített  a száraz-
földön,  őrültnek  tartották,  nem vették  komolyan,  köny-
nyen napirendre tértek bizonyságtételén,  elengedték a fü-
lük mellett figyelmeztetését, s változatlanul folyt a szokott 
hétköznapi  módon  minden,  az  emberek  ettek,  ittak,  há-
zasodtak,  építkeztek,  kereskedtek,  Isten azonban véghez  
vitte,  amit eltervezett,  s noha Nóét kivéve mindenki  lehe-
tetlennek  tartotta,  nyilvánvalóvá  lett,  hogy  „ISTENNÉL  
SEMMI SEM LEHETETLEN". Ugyanúgy lesz, hirtelen, egy 
szempillantás alatt, az utolsó trombitaszóra az elhunytak, 
a  hívők  feltámadása  és  elváltozása,  hogy  mindenkor  az  
Úrral legyünk  (I. Kor.  15,51—52. Thesz. 4,15. Fii.  3,20— 
21.  Jn.  14,2—4.)  ,A  mennyben  lesz  polgárjogunk,  akik  
Krisztust várjuk...  hol  helyet  készített,  hogy  ahol  Ő van, 
mi  is  ott  legyünk".  

Isten Igéje világos és egyértelmű az eljövendő esemény-
ről,  amelyről  csak  azok  tudnak,  akik  számot  vetettek  a  
toronyépítéssel.  Három  trombitajelük volt  a római  légio-
náriusoknak:  I. parancsot  adott a sátrak  elbontására,  2.  
a  gyülekezésre,  3.  az  elindulásra.  AZ  UTOLSÓ  HARSO-
NASZÓ  AD  JELT  A  NAGY  ELINDULÁSRA,  AMIKOR  



KRISZTUS HAZAVISZI A MEGVÁLTOTTAKAT. A  legszebb  
célbajutás az örök dicsősége lesz! Egy szempillantás alatt  
tűnnek  el  egyszerre  a  hívők,  amely  felett  a  hátramara-
dottak  csodálkozni  fognak, nagy káosz  lesz  a földön, fel-
borul  a rend, őrhelyükről  a hívők elragadtatnak. A vona-
tok  és  autók  vezetők  nélkül  száguldanak,  a  hívő  
szakemberek  nem  lesznek  a  helyükön,  a  kórházi  ágyak  
egy  része  üres  lesz,  s  az  orvosok  közt  is  úgyszintén,  a  
hírek  rendkívüli  híradásban  közlik,  megállapíthatatlan  
számú  ember hirtelen  eltűnt,  kikről  senki  nem tud sem-
mit. A  hitükért  cellában  élők  a zárt  ajtók ellenére  eltűn-
nek,  mindenki  hozzátartozóit  és  munkatársait  keresi  
majd,  szülők  hiába  keresik  gyermekeiket  és  fordítva.  
(Mát.  24,40.  41.  Luk.  17.34.)  

A  hátramaradottak  közül  sokan  emlékezni  kezdenek  
Krisztus  visszajőve telére,  amit  a  bizonyság tevők  hirdet-
tek, de akik e jövendöléseket gúnyolták, elkéstek, rosszul 
számítottak, nem csináltak számvetést. A hitetlenek sem-
mit sem láttak és vettek észre abból, ami a föld légkörében 
ment végbe,  de akik  nem üdvözültek,  azok  itt  maradtak  
és elrejtőznének a barlangokban,  és rejtekhelyeken,  akár  
a sziklákban is, keresik a halált,  de nem találják az éhín-
ség  és  a pusztító járványok  korszakában  (Jel.  6,15—17.  
9,6.)  és akkor jön  övéivel  a Földre  Krisztus.  

Akkor megítéli  majd az embereket,  és elkezdődik  az „Ő 
BÉKEBIRODALMA!"  Betölti  az  Úr Jézus  második  eljöve-
telére  utaló  valamennyi  előrejelzést:  „MERT  GONDOM  
VAN  RÁ,  HOGY  IGÉMET  BETELJESÍTSEM!"  (Mát.  
24,35.).  Krisztuson  senki  sem fog nevetni,  és  senki  sem  
mondhatja majd, hogy amit elkezdett,  azt nem  tudta be-
fejezni. (Luk.  14,28). Akkor nyilvánvalóvá lesz az Ö szám-
vetése  a Toronyépítésre  nézve.  A  Földünkön  töltött  NÁ-
ZÁRETI  ÉVEK,  a kereszthordozás  három éve,  az  övéinek 
a gyűlölete, mind-mind  nyilvánvalóvá  lesz, Urunk felszá-



mította pontosan a költségeket, s a győzelmes,  dicsőséges 
visszajövetele mindezek bizonyítéka lesz a hitetlenek előtt 
is  (26—33. versek  a  14. fej-bői). 

Most  derül  ki,  hogy  kik ismerték  Öt személyesen,  sze-
rették szenvedélyesen  és odaadóan, akik elfogadták a ke-
mény,  de  dicsőséges  feltételeket,  amit  nem  szakíthatott  
szét  semmilyen  földi  kötelék,  most  lesz  nyilvánvalóvá,  
hogy kik azok, akik magánvállalkozást  űztek, s saját ma-
guknak  dolgoztak,  s kik  azok,  akiket  Krisztus  beállítha-
tott az Ő vállalkozásába,  akik nem akartak előírni semmit 
Istennek,  nem szabtak feltételeket, hanem az Ö tervének 
alapján építkeztek  a TORONY  ÉPÍTÉSEN!  

Amint  elragadtatott  hit  által  Énókh,  mert  magához  
vette  Öt  Isten,  kedves  volt  az  Ö  szemében,  s  még  az  
özönvíz  előtt  kiragadta  a  pusztulásból,  ugyanúgy  cse-
lekszik  Isten  az  utolsó  időben  az  övéivel  (I.  Móz.  5,22.  
Zsid.  11,5.), mielőtt a világra rátörne a nagy nyomorúság, 
az övéit biztonságba  helyezi,  miközben  csúfolódik,  kétel-
kedik  és  közömbös  a  világ,  ezért  vigasztalódhatnak  és  
örülhetnek  az állhatatosak,  hűségesek  és  engedelmesek,  
mert  övék  az  ígéret:  „Mivel  megtartottad  az  állhatatos-
ságra  intő beszédemet,  én  is megtartlak  téged a kísértés 
órája elől,  amely  el fog jönni  az egész világra"  (Jel.  3,10).  
Nőé hitte, hogy sehol sem lesz megmaradás,  ezzel a hittel 
vetett számot és nem kételkedett,  hogy a bárka felépítése 
nagy  nyereség  lesz.  Ezzel  a  hittel  ítélt  Pál  apostol  
Krisztusért  mindent  kárnak  és szemétnek  (Fii.  3,8. Jak. 
4,6). 

Ez  a  nagy  kegyelem  tette  a  hit  apostolait,  a  kereszt  
elviselésére alkalmassá, mert a rájuk váró koszorú értékét 
valós  számításuk  értékével  becsülték!  

Az a hit, amely nem kerül semmibe, nem is ér semmit, 
nem  fog  a  próbák  idején  erőt  adni,  nem  fog  vigasztalni  
sem  a halál  óráján,  sem  azután.  Számoljunk  a hit  mér-



tékével,  mércéjével.  Miért szenvedne hajótörést gyávaság 
miatt  bárki  is?  

Nézzünk  Krisztus  keresztjére és  az örökkévalóságra,  s  
számoljuk  fel  a  gyávaságot,  s  mérjük  fel  a  nyereséget,  
mely  biztosan megéri  a harcot,  győzhetel!  

Földi harcunk során utolsó csatáinkat vívjuk, és azután 
nem  kell  többé  harcolnunk.  Krisztus jelenléte  és  társa-
sága  kárpótol  mindenért.  A  győzelemből  visszatekintve  
csodálkozni  fogunk  saját  szívünk  gyengeségén,  hogy  
annyira  lefoglalt  és  elfoglalt  a  keresztünk  és  terheink,  s  
közben  oly  keveset  gondoltunk  a koronára.  Csodálkozni  
fogunk,  hogy  mikor  számvetést  készítettünk,  hogy  is  le-
hettünk  olyan  kicsinyesek  és  bizonytalankodók,  amikor  
annyiszor még kételyek is felmerültek bennünk, hogy va-
jon kifizetödő-e a Krisztus oldalára állnunk. Most, amikor 
már-már  nem messze vagyunk  az  otthontól,  ahol  mind-
örökre Vele  leszünk,  legyünk  bátor  keresztyének  és  áll-
hatatosak,  mert  lehet,  hogy  ez  a  földön  sokba  kerül,  de  
megéri  azoknak,  akik  tudják, hogy  az  Ö munkájuk nem 
hiábavaló  az Úrban!  (I.  Kor.  15,58).  

Izráel  létének jelentősége,  az  utolsó  idők  drámájának  
vagyunk  földi  tanúi,  a  „vajúdás  kínjainak"  előjátéka  és  
előjele  a háborúk,  éhínség, járványok,  földrengések, val-
lási  eltévelyítések,  a  hamis  tanítások,  a  betegség,  sze-
génység,  az AIDS már sejtetik azt  a nagy  nyomorúságot,  
hogy milyen  félelmesen rettegett  lesz azoknak  élete,  akik  
nem  ragadtatnak  el,  s  nem  lesznek  az  Úr  gyermekei.  A  
jelen  megelőzi  a jövő  drámáját,  mely  kínok  akkor  érik  el  
tetőfokukat,  amikor  az újjászületett hívők már nem lesz-
nek  a földön. 

Az  utolsó órákban  élünk,  MÉG LEHETSÉGES A  MEG-
MENEKÜLÉS (Luk.  13,4—5). Az Ige trombitája biztps zen-
gésű  és  hirdeti,  hogy  vegyük  észre:  ÜTÖTT  AZ  ÓRA,  s  
nem  valaki  másról,  hanem  rólunk  van  szó,  s  aki  NEM  



MENEKÜL KRISZTUSBA, AZ NEM MENEKEDHET EL AZ 
ÍTÉLET  ELÖL  ÉS ALÓL. 

A Világ  nagy sötétségben van és gonoszságban  veszte-
gel.  És  benne  Krisztus  a  legsötétebb  helyzetben  az  em-
beriségnek  „AMA FÉNYES  ÉS  HAJNALI  CSILLAGA"  (Jel.  
22,16). Ő eljön ebbe a nagy sötétségbe a hívőkért, s akkor 
eljön  az  új nap  felvirradta,  és  a földön  hátramaradottak  
részére a történelem legsötétebb korszaka  következik  be.  
Jön a vőlegény. VAN-E OLAJ A LÁMPÁSOTOKBAN? Vagy 
bezárul  az  ajtó  előtted?  (Mát.  25,5.).  Ö  nem  késlekedik  
az ígérettel,  türelméért várt  (II. Pét. 3,4.  3,9. Jel.  22,20.).  
Sónak  és  fénynek  hagyta  meg  a világon  a hívőket,  hogy  
meghirdessék a bűnösök Megváltójáról szóló örömhírt Jé-
zus  Krisztusban.  

„Nem  adatott  más  Név,  mely  által  üdvözülhetnénk"  
(Csel.  4,12).  

Egyesek hisznek,  mások nem. Te melyik oldalon  állsz?  
(Csel.  28,24.)  

Számolj  és  szállj  magadba,  mint  a  tékozló  fiű  (Luk.  
15,17.) 

„Vétkeztem..."  Ma  hallom  a  hangodat,  itt  a  kegyelem  
ideje:  (Zsolt.  112,4.  Zsid.  4,7.  II.  Kor.  6,2.)  Ö diadalt  kí-
nál!!!  (I.  Kor.  15,57).  



36. Üdvbizonyosság  és Istenfélelem! 
(I.  Ján.  5,10—13.  Ján.  4,6.  II.  Pét  1,10—12.)  

Az  üdvbizonyosság  egy  olyan  reménység, melynek  elő-
feltétele  van,  és  ez  az  újjászületés.  Isten  gyermekének  
lenni  és  Isten  örökségére  várni  ez  a kettő  elszakíthatat-
lanul  összetartozik.  (Jn.  3,3. Tit.  1,2.  2,13.  3,7.)  

A  reménytelen  embernek  nincs üdvbizonyossága  mivel  
a halálfélelmét legyőzné. Akik  az örökéletre készülnek  és  
menetelnek, azok bizonyosak, hogy Atyjuk gazdag birtoka 
várja  őket,  ami  kimenti  őket  a  földi  élet  mélységeiből.  
(Mát.  25,34.),  noha  ez  az  út  szenvedésekkel  megterhelt,  
de a legnehezebb  időben  is öröm tölti  el őket jussuk biz-
tonságában  (Csel.  14,22).  Ennek  a  bizonyosságnak  szi-
lárd  alapja,  hogy  élő  Megváltónk  van, a mi  Urunk  Jézus  
Krisztus  (Jel.  5,9.  I.  Pét.  1,18.).  

Az  Isten  szeretetén  nyugszik  a földi  ember  abban való  
bizonyossága,  hogy  üdvössége  van,  vagyis  a  halál  után  
Isten  országa vár rá.  (Jak.  2,5.).  

Istennek  ez  a  szeretete  irántunk  Jézus  Krisztusban  
van. 

Ha  valaki  nem  biztos  benne,  hogy  üdvössége  van  és  
kegyelmet  nyert,  akkor  biztos  lehet  benne,  hogy  nincs  
üdvössége,  s  következésképpen  nem  is  lehet  üdvbizo-
nyossága.  Hiszek  Istenben,  de nem hiszek  a feltámadás-
ban? 

Az üdvösség bizonyosságát a vallásos nevelés nem tud-
ja  megtanítani,  vagy  pótolni,  nem  lehet  a  szülőktől  örö-
kölni, mindenki személyesen és egyénileg kell számot ad-
jon  a benne  lévő  reménységről.  (I.  Pét.  1,3.).  

Senki  nem  születik  hívőnek  vagy  üdvbizonyossággal.  
Minden földi ember bűnben született  és méltó az ítéletre, 
halálra  és  kárhozatra,  de  Isten  lehetővé  tette,  hogy  ne  
kelljen  senkinek  abban  meghalnia,  amiben  született.  



Semmilyen mentsége, kifogása, mentegetőzése nem lehet 
senkinek ama napon, mert Isten gondoskodott arról, hogy 
az ember  kijöhessen a halálos  állapotból.  (Ján.  5,34.)  

Azonban  Isten  senkit  nem kényszerít  az  Ő  országába.  
Csak azok lehetnek  az állampolgárai,  akik  átmentek  egy  
újbóli  születésen,  amely  nem  testi,  hanem  lelki  és  
mennyei  születés, vagyis újjászületés, amely felülről való 
hiteles  és kizárólag egyedül  Istennek hozzánk való szere-
tetéből  lehetséges,  Jézus  Krisztus  halálának  és  feltáma-
dásának  isteni  tettein  nyugosznak.  (II.  Kor.  5,15.)  

Az  újjászületett  ember  egy  új  Fundámentumra:  Jézus  
Krisztusra  építkezik  és  hagyatkozik.  (Róm.  15,20).  Üd-
vössége  és  bizonyossága  nem  önmagában,  cselekedetei-
ben,  tetteiben,  érdemeiben,  hanem  egyedül  Krisztusban  
van.  Mert  az  újjászületésben  végbemegy  egy  termé-
szetfeletti  esemény,  Krisztus a Szentlélek  által a szívünk-
be költözik  (Róm.  5,5.),  s  ezek  után  tudja  a  Krisztusban  
hívő,  hogy  neki  van valakije, Aki  az  Övé, Akié  Ő.  

Ha  Istennel  szövetséget  kötöttünk,  akkor  ezt  tudnunk  
kell,  ezt onnan tudjuk, hogy Krisztus él bennünk:  „ÉLEK  
PEDIG TÖBBÉ NEM ÉN,  HANEM ÉL BENNEM A  KRISZ-
TUS"  (Gal.  2,20.),  aki  ezt  nem  tudja  elmondani,  abban  
bizonytalanság,  káosz  és  örökös  problémák  uralkodnak  
el. Az  Új  életre  megszületettekben  Krisztus van jelen  fo-
lyamatosan  és  megszakítás  nélkül,  aki  munkálja  ben-
nünk a büngyűlöletet,  mivel Ö nem lakhat meg nem tért,  
tisztátalan szívben.  Ezt az újat munkálja bennünk  az ál-
tal, hogy az Ö Vére megtisztít  bennünket  minden bűntől,  
(I. Jn.  1,7.), s ebben az új életben valljuk és tudjuk, hogy 
„akiben  a  Fiú  van,  az  élet  abban  van,  akiben  nincs  az  
Isten  Fia,  abban  nincs  meg  az  élet  sem.  (I. Ján.  5,12.).  

A  legnagyobb  csoda  életünkben  ezért  az  újjászületés.  
Pál  el volt  telve  egész  életében  az  Úr  iránti  hálával  az  Ö  
nagyságáért  és  kimondhatatlan  megváltói  tettéért,  mert  



meg  kellett  halnia  a  láthatóvá  vált  Istennek,  hogy  meg-
váltásunk,  újjászületésünk lehetségessé váljék. 

A szilárd üdvbizonyosság mind a jelenre, mind a jövőre, 
jövőnkre  nézve érvényes,  akinek nincs  üdvbizonyossága,  
az  nem biztos  a  dolgában,  az  csak  így beszél:  talán  üd-
vözülök,  lehetséges,  hogy  ott leszek,  ezzel  Krisztust  sérti  
meg,  s  teszi  kétségessé  halálának  tökéletes  érdemszerző  
voltát  (Zsid.  10,14).  

Aki  túlzásnak  és elbizakodottságnak  tartja az üdvbizo-
nyosságot,  az  nem  hisz  az  Isten  Egyszülött  Fiában.  Aki  
nem törekszik az üdvbizonyosságra,  az nem ismeri a bűn-
bocsánat  elnyerésének  minden bűnünket  eltörlő  Kegyel-
mét.  (Róm.  1,5.).  

A  tékozló  Fiúban honvágy  támadt az atyai  ház  után,  s  
ahol  csak  béres  szeretett  volna  lenni,  ott  újból  Fiúként  
ölelték  át.  Hiszen  mindig  többet  ad,  mint  remélünk.  Ö  
nem béreseket,  hanem fiakat hív az Ö dicsőségébe.  (Luk.  
15,2.  Róm.  9,4.).  

Ha a kérdések ajkunkra tolulnak, megnyitja Isten a hit 
útját  Fián  keresztül  a menny  felé. A  hit  nem  a  magunk  
cselekedeteire  támaszkodik, komolyságukra, vagy buzgó-
ságukra, mert ez mind emberi  és értéktelen szalma volna 
csupán. 

Csak  a  Krisztus  által  végzett  megváltás  az  a  szilárd  
alap, amelyre Isten tekintettel van és nem a mi „szeretetre 
méltó voltunkra". Krisztuson nyugszik meg maradéktala-
nul Isten jótetszése, amit Fia érdekünkben és értünk tett. 
És amint Fián, úgy rajtunk is megnyugszik jótetszése,  ha 
hittel  tekintünk üdvösségünk  Forrására, megváltó  Krisz-
tusunkra.  Istennél  számunkra  a bűnbocsánatot  a  Fiú a 
kereszten hozott áldozatával eszközölte ki, amit soha töb-
bé  nem  ragadhat  el  tőlünk  senki,  sem  élet,  sem  halál...  
(Róm.  8,38—39.).  Isten  mindaddig  megtartja  velünk  ezt  
az Újszövetséget,  amíg minden egyes bukás után bűnbá-



nattai  visszatérünk  őhozzá,  ismét  megragadva  a  kegyel-
met. 

Isten szeretetének  ez a kimondhatatlan  gazdagsága  az  
az Erőforrás,  amely  az odafelvalókra irányítja figyelmün-
ket  a földi helyett,  de  amit  itt  teszünk,  s  ezért  nem  hiá-
bavaló a mi munkánk  az Úrban.  (Kol.  3,5.  I.  Kor.  15,58.)  

A bizonyosság segít mindig a győzelemhez, tudom, hogy 
minden  helyzetben  Isten  szeretett,  megváltott  Gyermeke  
vagyok,  az О tulajdona, akit Isten tulajdon Vére árán tett  
magáévá.  Krisztussal  együtt  megelevenített  minket,  és  
nékünk  ajándékozta a halálból  feltámadt Krisztus  életét.  
Ez  Isten  tette,  ugyanakkor  az  örökélet  bizonyossága,  
egyúttal  Isten kegyelmi  ajándéka is, mint  örökélet  (Róm.  
6,23). 

„Akik befogadták Őt, azoknak hatalmat  adott,  hogy Is-
ten  gyermekeivé  legyenek"  (Ján.  1,12).  Isten  gyermekei-
nek  van  hatalma  a bűn  felett,  ők  királyi  gyermekek  és  
nem a bűn rabszolgái  többé.  Ők örvendező emberek  már  
a földön és minden körülményekben  is, mert  „nevüket a 
mennyben  Isten felírta" (Zsid.  12,23.), jól jegyezzük  meg,  
hogy nem volt mindig felírva, Ő az ajtó előtt áll,  de a szív 
kulcsa  az  egyéné, Aki  kész  kinyitni  az  ajtót  az  Úr  előtt,  
annak beköltözik a szívébe  és megtisztítja  (Jel. 3,20). Jé-
zus nem a tiszta szívbe megy be, mert akkor nem lehetne 
soha  üdvbizonyosság,  Ő a  szennyes  szívet  tisztítja  meg,  
Ő végzi  el  a nagytakarítást  életünkben.  

Ha  nincs  üdvbizonyosságod,  ez  azt jelenti,  hogy  még  
Jézust  soha  nem  fogadtad  be,  szomorú,  ha  valaki  azt  
hiszi,  hogy  megtért,  de valójában  soha  sem  találta  meg  
a  keskeny  utat,  s mennyien  lesznek,  akiknek  kénytelen  
lesz  az Úr ezt a hamis hitüket megsemmisíteni  megsem-
misítő  ítéletével,  amikor  azt  kell  mondja:  „nem  ismerlek  
titeket,  hiába  hivatkoztok  rám,  nem  döntöttetek  mellet-
tem", a Nevemet csak cégérnek használtátok. (Mát. 7,23.). 



Ha  kétségeid  vannak  és  nincs  üdvbizonyosságod,  ha  
kételkedek  akkor  ez még mindig jobb,  mint a magad be-
csapása  és  hamis  bizonyosságod,  a  magad  elhitetése,  
hogy minden  rendben van  nálad.  

Isten  azért  azt  akarja,  hogy  bizonyosságra juss,  mert  
bizonytalan  vagy  az  üdvösséged  felől,  ha  bizonytalan  
vagy,  de ezt szégyelled  mások  előtt,  Isten  előtt  és  magad 
előtt  is  bevallani,  akkor  a  minden  rendben  van  embere  
vagy,  aki  ezzel  az önigazságoddal  fogsz elkárhozni.  Isten  
pedig ezt nem akarja. Isten azt akarja, hogy inkább most 
rúgd  fel  minden  emberi  elképzelésedet  és vizsgáld  meg,  
hogy igazi alapon állanak-e építményeid, hogy Krisztus-e 
a  FUNDAMENTUMOD,  AZ? —  Kérdem—:  

Biztos vagy benne,  hogy van  üdvbizonyosságod?  
Biztos vagy  benne,  hogy  elég  neked Jézus Vére? 
Elhiszed  teljesen és nem vagy bizalmatlan  az  Isten  Fi-

ával  szemben  afelől,  hogy  érdeme  elég  neked,  hogy  érte  
örökéleted van és nem lesz, hogy Neved  kitörölhetetlenül  
be  van  írva  az  élet  Könyvébe,  s  hogy Tőle  már  senki  és  
semmi  el  nem választhat?  

Csinálj  egy  kontrollt,  ha  magaddal  vagy  elfoglalva,  s  
csak  magadnak  élsz,  ha  egyedül  az  a  fontos,  hogy  hol  
érzed  magad  a  legjobban,  hol  keresed  a  legtöbb  pénzt,  
hol lehetsz népszerű, hol elégítik ki a boldogságvágyadat, 
akkor a világ fia vagy, és még elveszett állapotban leledzel. 
Ha  ebben  a világban  keresed  a boldogságod,  úgy  szíved  
mélyén mindig boldogtalan és kielégítetlen maradsz, mert 
valami,  illetve Valaki  hiányzik  az életedből, Aki  a menny 
felé TUDJA  életedet  vinni.  

Ha bizonyosságra jutottál,  rájössz, hogy miért vagyunk 
itt  e  földön,  s  ezt  a  missziót,  ezt  a  munkát  fogod  tenni:  
Hívsz másokat is az Isten Országába, hívod, hogy jöjjenek 
velünk,  s  munkáddá  válik,  hogy  fájjon  neked  az,  hogy  
mások  a  kárhozatban  vannak,  s  most  már  azon  fogsz  



munkálkodni,  hogy felkészíts másokat, hogy veled együtt 
„megállhassanak  az  Úr  előtt",  „hogy  minden  embert  tö-
kéletesen  állíthassunk  elő  a KRISZTUSBAN  — A  JÉZUS  
KRISZTUSBAN"  (Kol.  1,28).  

Akinek  üdvbizonyossága  van  és  elmegy  a  földről,  az  
haza megy, annak otthona az Istennél lesz, nincsen ennél 
fontosabb és magasztosabb  megnyugvás!  

Akinek  problémái  vannak  az  Űr Jézusról  való  bizonyos-
ságtételben és bizonyosság tételről, s ha nehézségeid is van-
nak  még,  előbb-utóbb  felszabadulsz  az  Isten  Fiainak  sza-
badságára  és biztos  lehetsz  benne,  hogy  azért vagy  még a 
földön, mert ezt a jó hírt el kell mondanod, hogy Te az Isten 
gyermeke  vagy,  ezt  el  kell  mondanod  másoknak,  mert  ez  
parancs a hívők számára és feladat, menjünk el és mondjuk 
el másoknak a kapott megbízatásunkat, s hűséggel végezzük 
el a szolgálatot, amiért egyszer el kell számolni a menny előtt. 

Hogyan élünk? A jövőnek  és az Úrnak?, vagy magunk-
nak és másoknak? Akik csak maguknak élnek,  sohasem 
láthatják meg az Isten Országát és nem lehetnek a földön 
sem boldogok.  

Krisztus világosan mondta,  hogy „AKI ENGEM KÖVET,  
NEM JÁRHAT SÖTÉTSÉGBEN" (Jn. 8,12.)  s ez azt jelenti, 
hogy Ö akar az első helyen lenni  életünkben,  ezért szük-
séges, hogy mint az Élet Kenyerét úgy fogyasszuk napon-
ként  az  Isten  éltető  Igéjét  és  akkor  bizonyosak  leszünk  
abban,  hogy  „ELŐBB AZ  ISTEN  ORSZÁGÁT  KERESSÜK  
ÉS AZ Ö IGAZSÁGÁT",  minden  mást  csak ráadásnak  fo-
gunk  tekinteni  és értékelni.  (Mát.  6,33.)  

Isten,  akinek  alkotása vagyunk  Krisztus Jézusban, jó-
cselekedetekre  teremtett  bennünket,  „melyeket  előre  el-
rendelt  az  Isten,  hogy  azok  szerint  éljünk".  Itt  és  most  
kell  Isten  gyermekeinek  letagadhatatlan  ismertetőjeleit  
magukon hordozni  (I. Jn. 2,10. 3,14. 3,19. 20.). Akkor  is  
gyermekei  vagyunk,  amikor  ezt  a saját szívünk  is  kérdé-



sessé akarja tenni előttünk, mert az Ő ígéretein nyugsza-
nak  hitünknek  alapjai.  

Istvánnak,  az  első  vértanúnak  volt  üdvbizonyossága.  
Olyan üdvbizonyosság volt, hogy a repülő és halált okozó 
köveket nem is látta, mert a megnyílt eget nézte, ahol látta 
Istennek  dicsőségét  és Jézust  állani  az  Istennek jobbja  
felől  (Csel.  7,55.). Tudnunk kell, mint Józsué,  hogy én és 
az én házamnépe az Úrnak szolgálunk-é? (Józsué, 24,15.) 

Mózes azt mondta — amikor  el kellett választani  az Úr 
mellé  állókat  a  lázadóktól  —  „Aki  az  Úré,  ide  hozzám!"  
Azt  hiszitek  mindenki  odament?  Nem,  és  akkor  csodál-
koztak  azon,  hogy a  tűz nyelte  el  őket vagy  a föld nyílott 
meg  alattuk.  (III.  Móz.  10,12.  IV.  Móz.  16,31—35).  Nem  
lehet két táborhoz tartozni egyszerre. „Aki szégyell  engem 
és  az  én beszédeimet...,  én  is szégyellni  fogom azt  az  én  
mennyei  Atyám  és  az  Ö angyalai  előtt!  (Mrk.  8.38.)  

A  sátán nagy ravaszsága  nem kéri magának  egész  éle-
tünket,  csak a felét. Tudja, hogy aki a szívének felét neki 
adta,  az  az  ő  embere.  

Isten oldalán csak az áll, aki egész szívvel ott van. Azért 
veszedelmes  ez  a  belső  megosztottság,  mert  olyan  mint  
az  a betegség,  amely nem fáj, és a veszedelme  éppen  eb-
ben van,  mert  nem mennek  vele  a betegek  az  orvoshoz,  
s  amikor  mennének,  már  késő.  

A  sátán  elérte  célját a megosztottsággal.  A  kegyes  em-
ber  jellemzője,  hogy  nem  szakít  nyilvánosan  Istennel,  
ugyanakkor szállást  ad a gonosznak, vagyis úgy él,  mint 
a világ fiai élnek. Aki ajtót mutat Krisztusnak, nem nyitja 
meg  szíve  ajtaját,  az  nem  várhatja,  hogy  Krisztus  be-
eressze  az  Ő országába.  

Miért akar az ember két úrnak szolgálni? MERT ÉLETÉT 
NEM MERI EGÉSZEN ISTENRE BÍZNI, NINCS ÜDVÖSSÉ-
GÉRŐL  BIZONYOSSÁGA.  Mennyi  embert  kiábrándított  a  
vallásos  emberek világszeretete  a  Krisztus-ügyből.  



Isten  ezért  megpróbálja  a szívünket  összetörni  a  szen-
vedések  tüzében,  teszi  ezt velünk,  hogy azok  által  kipró-
báljon,  megtisztítson,  és  érettekké  tegyen.  NEM  SZÍVE  
SZERINT SÚJT MINKET,  DE nem kímélhet  meg  azoktól,  
amelyekkel  szívünket  összetörheti,  az  Ö szeretetén  nem  
változtat semmit,  amikor ki akarja égetni belölünk mind-
azt,  ami  nem  a javunkat  szolgálja.  

Lássuk  be, hogy  ha valaki  azt mondja, hogy hiszek  Is-
tenben,  de  NEM  HISZEK A  FELTÁMADÁSBAN,  AZ  ÖN-
MAGÁNAK MOND ELLENT, „AKI CSAK EBBEN AZ ÉLET-
BEN  REMÉNYKEDIK  A  KRISZTUSBAN,  AZ  MINDEN  
EMBERNÉL  NYOMORULTABB!"  (I.  Kor.  15,19.)  

Akinek üdvössége felől bizonyossága van, az küzdő ember, 
az nem bizonytalan  a futása céljának elérésében,  akik meg-
bíznak Istenben nem hiába való a munkájuk. Lót feleségének 
nem volt bizonyossága és bizodalma féijében és Isten ígéreté-
ben, csak Sodomában, ezért annak foglyaként kellett elpusz-
tulnia. Ezért van az, hogy ketten alusznak az ágyban és egyi-
kük  elragadtatik,  a  másikuk  otthagyatik,  ketten  őrölnek  a  
malomban...  ketten  dolgoznak  a  mezőn...  (Luk.  17,34—36).  
, AKI AZ EKE SZARVÁRA TESZI A KEZÉT ÉS HÁTRATEKINT, 
NEM ALKALMAS AZ ISTEN ORSZÁGÁRA!" Lót felesége rátette, 
Démás  rátette,  Júdás  rátette,  de  hátratekintettek,  s  a világ 
elvitte őket.  (Luk. 9,62. I. Móz.  19,26. II. Hm.  4,10).  

Ézsau nem becsülte semmibe az Isten adta elsőszülött-
ségi jogát,  s az Isten ajándékait felcserélte egy  tál  lencsé-
vel.  Diotrefész egy újszövetségi  hamistanító volt,  aki  ma-
gának  akart  nevet  szerezni  és  nem  engedte  be  az  
apostolok egészséges bibliai  tanítását a gyülekezetbe,  sőt  
az igazi tanítást zárta ki és helyet adott a hamisnak,  mert  
nem volt bizalma Istenben.  (I. Móz. 25—33.  III. Jn.  9,10).  

Pál apostol  így beszél  a bizonyosságról:  BIZONYOS VA-
GYOK  BENNE,  HOGY  KRISZTUS  A  NÁLA  LETETT  KIN-
CSEMET MEG TUDJA  ŐRIZNI!  (II. Tim. 1,12). 



Ez az örökélet iránt való bizodalmas hit nemcsak a tett-
re kész, hanem tud szenvedni is, kész a szenvedések vagy 
a  halál  elvállalására  is.  (Zsid.  11,35).  

Isten nem ad mindig ragyogó életfeltételeket,  DE NEM-
CSAK AZOK  HITTEK AKIK  GYŐZTEK,  HANEM AZOK  IS  
GYŐZTESEK  VOLTAK,  AKIK  KRISZTUSÉRT  ELVÉREZ-
TEK,  nemcsak A  GYŐZTESEK DICSŐÍTETTÉK  ÉLETÜK-
KEL  URUKAT,  HANEM A  MÁRTÍROK  IS  HALÁLUKKAL.  

Krisztus az Ő egész életét a világért adta, de halála előtt 
nem azokért  imádkozott,  akik  a világ  fiai  maradtak,  ha-
nem azokért, AKIKET AZ ATYA NEKI ADOTT (Jn.  17,15.).  

Tanítvánnyá  tenni  azt jelenti,  hogy  a  tanítvány  befo-
gadta,  akit  az  Atya  küldött.  Az  életemet  csak  azoknak  
tudom  odaadni,  akik  elfogadják,  ezek  nem  jelentik  az  
egész  világot,  hanem  azoké  és  azoknak  kell  a  Krisztus  
élete,  akiket  az Atya  a világból  a  Fiúnak  adott,  AKIKET  
Ő  ELÉRHET,  AKIKET  BEFOLYÁSOLHAT,  AKIKNEK  ÁT-
ADHAT MINDENT, AMIT KAPOTT AZ ATYÁTÓL, akik ilyen 
erőteljes  hittel  vették  a Krisztust,  azok  fogják tudni  úgy  
hirdetni  az  Igét,  hogy  szavukra  is  hisznek  az  emberek  
Krisztusban.  Krisztus  munkáját  a  tanítványainak  kell  
folytatni  a világban,  milyen  szomorú,  ha  ezt  hitetlenül,  
bizalmatlanul,  bizonyosság  nélkül  teszik  a  szolgák,  az  
ilyen vallásos  hitetlen  embereknek  szokták  azt  mondani:  
magad sem hiszed azt, amit mondasz. Ilyenek azok, akik-
nek  nincs  üdvbizonyosságuk,  nem  hirdethetik  az  Igét  
eredményesen  és nem  tudnak  Krisztushoz  hozni  senkit!  

Krisztusnak  pedig  az  a célja,  amit  Pál  is  megfogalma-
zott,  hogy  a hitre jutott  emberek  tanúk  legyenek,  hűsé-
gesek, akik tovább adják az Igét azzal a céllal, hogy mások 
hitre jussanak.  A  Bizonyosság  hitrejutást  szül.  

EZT AKARJA  NÁLAD  IS  ISTEN  SZENT  LELKE A  HIR-
DETETT  IGÉN  KERESZTÜL  ELÉRNI!  



37. A  magam, a mások  és Isten  terhe  

„Vessed  az  Úrra a te  terhedet..."  
(Zsolt.  55,23.)  

„Ki-ki  a maga terhét  hordozza."  
(Gal. 6,5.) 

Egymás  terhét  hordozzátok.  
(Gal. 6,2.)  

A legtöbb ember  a feladatok elöl  kitér és azokban  nem  
a  feladatot,  hanem  a terhet látja. Krisztus  nélkül  a fela-
dat,  tehertétel. Azt  mondják sokan:  sok  teher van  a vál-
lunkon,  s  ez  az  embereket  szomorúvá  teszi,  szinte  még  
egy  mosolyra  is  alig  futja. Az  emberek  rohannak,  nincs  
idejük  a másik  problémájának  meglátására,  meghallga-
tására. 

Van  egy  alapigazság,  amely  alól  nincs  kivétel:  
Míg  ezen  a  földön lakunk,  a  testben járásunk  nagyon  

is  törékeny,  hamar  elfáradunk,  s  olyannyira  megterhel-
nek a terhek hordozása, hogy hamar leroskadunk  alatta.  
Minden  este  elmondhatjuk,  csak  éppen  hogy  kibírtuk  a  
mai  napot,  s  csak  igazolhatjuk  az  Ige  igazságát:  „ELÉG  
MINDEN NAPNAK A MAGA BAJA!" (Mát. 6,34). És ha még 
tovább  gondoljuk:  „HA A  „LÉLEK  KÉSZEN  IS VOLNA,  A  
TESTÜNK ERÓTELEN!"  (Mát.  26,41).  

Ezért  életünk  legfontosabb  kérdése,  mit  csináljunk  a  
terhekkel amelyek ránk nehezednek? A keresztyének sem 
kivételek a terhek alól. És Isten Igéje éppen erre a nagyon 
aktuális kérdésünkre adja a feleletét, mit tehetünk a ter-
heinkkel,  melyek  alatt  rogyadozunk?  

így  beszéljünk  most  a  személyes  teher  hordozásáról,  
mely  parancsként  hangzik:  

„KI-KI A  MAGA TERHÉT  HORDOZZA!"  
A legtöbb ember a csendes vizeket szereti, a kikötö gát-

jának  biztonságát,  a  lehorgonyzott  hajót,  a védett  part-



szakaszokat. És nem akar a mélyre evezni, a széllel szem-
be  találkozni. Vannak  akik egyáltalán  nem akarnak  ter-
het viselni mint azok az emberek, akik éjszakánként meg-
rabolják a kerteket és a maguk hasznát a mások munkája 
után  gyarapítják.  Nagyon  érdekes,  hogy  minden  ember  
életében  a teherhordozás  egy nagy  kérdés.  

Még Arany János  is a sok teher alatt sóhajtozik: „SZE-
RETNÉK EGY KIS FÜGGETLEN NYUGALMAT,  MELYBEN 
A  SZÍV  MEGFOGANHAT!"  

A  csak  magukkal  foglalkozó  és megelégedő  emberek  a  
válságok  idején nem tudják magukat fegyelmezni, az ön-
magában  bízó  ember  nem  engedi,  hogy  Isten  használja  
őt  a veszedelmek  idején,  ö  az,  akinek  igénye van  ugyan  
Istennel  szemben,  de  engedetlen  és használhatatlan  ön-
magán  kívül  mindenki  más  számára.  A  vállát  vonogató  
ember  húzódozik  a  továbbhaladástól,  az  elmozdulástól,  
megmondja másoknak, hogy mit tegyenek, de maguk egy 
ujjal  sem  nyúlnak  a  teherhez,  hogy  azt  segítsék  tovább  
vinni,  ők  a fogjuk meg  és vigyétek  embertípus.  

A  magukkal  megelégedett  emberek  a  legveszedelme-
sebb  és legengedetlenebb  emberanyaga  Istennek.  

Aki  magára  néz  az vissza  figyel, s magát  többnek látja 
és  tartja,  mint  ami valójában,  így  önmagát  is megcsalja 
és  a másik  embert  is sikerül  félrevezetnie  és  becsapnia,  
az  Ige  így  fejezi  ki  ezt:  „HA VALAKI AZT VÉLI,  HOGY  Ö  
VALAMI,  HOLOTT  SEMMI,  önmagát  csalja  meg"  (Gal.  
6,3.). 

Amikor  katona  voltam,  a  parancs  így  szólt:  SZEDJE  
ÖSSZE A BATYUJÁT  ÉS JÖJJÖN  UTÁNAM,  ezt a batyut 
vinni  kellett  nekem  a  munkaszolgálatosnak  is,  de  vitte  
mindenki,  nem  volt  kivétel.  Hol  hosszú  menetben,  hol  
rövid szakaszon,  de vinni kellett, mert nélkülözhetetlenül 
benne volt,  amire  az  úton szükség volt, vagy  a csatában 
szükség  lehetett  volna!  



1. KI-KI A MAGA TERHÉT HORDOZZA...  Ez azt jelenü, 
hogy  minden  ember  számára  el  van  készítve  a  földi  át-
szerelés, és vinni kell amíg e földön jár, mindenkinek kész 
a batyuja és a poggyászát  hordania  kell!  (II. Tim.  3,3).  

Ha akarjuk, ha nem, vállalnunk kell a ránk méretezett  
batyut! Van egy barátom,  aki vak  és mégis  örömmel  hir-
deti az Igét, sohasem hallottam panaszkodni vaksága mi-
att,  annál  inkább  az  élesszeműeket.  Van,  aki  ledobta  a  
batyut  1956-ban  és lement  egy  doboz  cigarettáért  és  el-
felejtett visszajönni, Kanadából  küldte utolsó levelét,  mi-
közben  az  „özvegy"  négy  gyermekét  felnevelte,  hordozva  
az eldobott batyuját is férjének! Mennyi batyu mindenfe-
lé: egyik édesanya a fehérvérsejtű 4 éves kisfiával játszott, 
s  közben  mosolygott,  míg  gyermeke  semmit  sem  tudott  
betegségéről,  egy másik  édesanya  húsz  éve  ápolja egyet-
len zúgolódó zokszó nélkül béna édesapját, s ti mindnyá-
jan nem tudnátok folytatni? Ha az emberek sokszor nem 
is látják, Isten látja a batyut, a nagy kérdés: ZÚGOLÓDÁS 
NÉLKÜL HORDJUK AZOKAT?  (Fii.  2,14).  

Egy hadsereg akkor omlik össze — amint az IRAKI HÁ-
BORÚBAN JÓL LÁTTUK —, amikor  a katonák kezdik  el-
hányni  fegyvereiket,  batyuikat,  nem  hisznek  már  a  ve-
zérben,  győzelemben,  nem kell  a batyu. 

A  keresztyén  ember  akkor  roppan  össze,  ha  nem vál-
lalja az Isten rárakta terheket. És akkor jön Krisztus feléd 
és szomorú helyetted  is, s megkérdezheted:  HOVÁ MÉGY 
URAM?  QUO  VADIS  DOMINE?  A  legenda  szerint  Péter  
Rómában  élt,  de  egyszer  csak  forró  lett  a  talaj  a  lába  
alatt,  mert  mártírhalál  fenyegette,  ö  úgy  gondolta,  hogy  
talán életben  maradva  többet használhat  az  Evangélium 
ügyének,  s  úgy  döntött,  hogy  elmenekül  Rómából  és  a  
Szent Sebestyén templomáig jutott,  ahol — Rómától délre 
a Via Appia Antiquae nevű országút mentén áll ez a temp-
lom — szembe találkozott Krisztussal. A Mester egy kövön 



állt —  és  ezt  a  lábnyomot  mutogatják  a  turistáknak  —,  
amikor Péter megtorpanva kérdezte: HOVÁ MÉGY URAM? 
A megijedt és remegő tanítványnak így válaszolt Krisztus: 
„MEGYEK VISSZA RÓMÁBA MEGHALNI  HELYETTED!"  

Ha ez a legenda valóság lett volna,  akkor Péter  megér-
tette volna  az  énekírót:  Д  KERESZTET TE ADOD,  ADJ  
HOZZÁ  ALÁZATOT:  HORDJAM  OLYAN  CSENDESEN,  
MINT  EGYKOR  TE,  MESTEREM"  (465.  Magyar  énekes  
könyvben  5. vers.) 

Krisztus  élete  példázza  a  teherhordozás  maximumát.  
Földre jött,  mesterséget  tanult,  „nem volt  fejét  hová  le-
hajtania"  (Luk.  9,58.),  tanulatlan  embereket  választott,  
és  nem  a  képzetteket,  a hűséges  megtagadja,  a  hitvány  
elárulta,  amikor  a  Pásztort  megverték,  úgy  ment  a  Gol-
gotára,  hogy felszedte a tanítványainak  leszórt batyuit,  s  
azokat a saját vállára vette:  „AZ UR MINDNYÁJUNK VÉT-
KÉT ŐREÁ VETETTE  (Ézs. 53,6). Ö hordozta a mi beteg-
ségünket"  (Mát.  8,17).  

Minden  terhedet,  amit  nem  akarsz  hordani,  Krisztus  
kénytelen felszedni helyetted magára, akkor is, ha Te még 
nem hiszed  ezt, mert még nem vagy megnyílt  szemű  em-
ber. 

A  legtöbb  ember  azt mondja, hogy azért  térek  ki,  mert  
olyan  nehéz  a terhet  cipelni. Az  Isten  pedig  azt mondja, 
hogy az amit  te cipelsz,  az nem is batyu,  csak batyucska 
az eredeti  szöveg szerint — fortos-foriton —. A  tied azért  
tűnik  nehéznek,  mert  te  viszed  egyedül.  Krisztus  azt  
mondta  Pálnak, majd én megmutatom,  hogy mennyi ba-
tyut kell hordoznod az én Nevemért,  illetve azoknak, akik 
nem akarták  elhinni  Pálról  „Majd én megmutatom,  hogy  
mennyit kell neki szenvednie az én nevemért" (Csel. 9,10). 

A  batyu  rendszerint  azért  nehéz,  mert  nincs  elegendő  
erő  a hordozásához.  Nem azért  nehéz,  mert  önmagában  
nehéz,  mert  erö híján a pelyhek  alatt  is  összeroskadnak  



az  emberek,  míg  erö  birtokában  mázsányi  terheket  is  
könnyebben  hordoznak  az emberek. A Te batyud  milyen  
nehéz?  nem  ígérte  Jézus,  hogy  megszabadít  tőle,  ennél  
sokkal  többet  tesz  —  a  teher  alatt  Kinizsi  Pállá  teszi  a  
keresztyéneket. Erejét kínálja a teherhordozásra  a terhek 
alatt roskadozóknak, de az erőért ŐHOZZÁ KELL MENNI: 
„JÖJJETEK  ÉNHOZZÁM  MINDNYÁJAN,  AKIK  MEGFÁ-
RADTATOK  ÉS  MEG  VAGYTOK  TERHELVE..."  (Mt.  
11,28). 

Van  erö,  CSODÁS  ERÖ VAN.  JÉZUS  DRÁGA  SZENT  
VÉRÉBEN. Ezt Tőle kell kérni, EZ A TITKA ANNAK, HOGY 
KI-KI A MAGA TERHÉT HORDOZNI TUDJA. A  KRISZTUS 
VÉRE  EHHEZ AZ  ERÖ!  

2.  A  MÁSODIK  FELSZÓLÍTÁS  IS  PARANCSKÉNT  ÉR-
TELMEZENDŐ:  „EGYMÁS  TERHÉT  HORDOZZÁTOK"  
(Gal.  6,2).  MINT  JÉZUS  KRISZTUS  JÓ  VITÉZE,  HOR-
DOZD A  MUNKÁNAK TERHÉT.  

Az eredeti szöveg szerint ez már súlyos, roskasztó terhet 
jelent.  Akik  az  utolsó  órában  álltak  be  a szőlőskertbe,  a  
Gazdától  ugyanannyit  kaptak,  mint  az  egész  nap  dolgo-
zók,  noha  a napnak  terheit  ők  hordozták,  amiért  is  zú-
golódnak  a Gazda  eljárásán.  (Mt.  20,12).  

Nehéznek  túnik  a  magad  terhe?  Majdnem  összeros-
kadsz  így  is?  Isten  azt  mondja,  hogy  vedd  magadra  a  
mások  terhét és a magadé  is könnyebb  lesz.  Különös  el-
járás  és  gondolkozás.  EZ  ISTEN TANÁCSA,  AMI  ELLEN  
AZ  EMBERI  ÉSZ  TILTAKOZÁST  JELENT  BE,  ÉS  BO-
LONDSÁGNAK TART.  

Isten  nem vitázik,  vagy  bizonygat,  Ő tanít  és kér.  Pró-
báld meg és a próba fogja bebizonyítani  ennek a  tanács-
nak  az  igazságát.  

Isten az Ö Fiában bemutatta ezt a próbát,  megpróbálta  
Öt  (Zsid.  2,9).  Külső  élete  nyomorúságos  volt,  mégsem  
magával törődött soha, hanem abban lelte örömét mindig, 



hogy  másokon  segítsen,  másoknak  szolgáljon.  S  amikor  
magára vette  a  mi  legrettenetesebb  bűnünket  a bűnt  és  
annak  következményeit,  elhordozta  értünk  az  ítéletet  és  
kereszthalált,  ez  tette  teljessé  az  Ő győzelmét!  A  magad  
baja miatt belekeseredsz  a magad batyuja  hordozásába,  
s  észre  sem veszed,  hogy  melletted  roskadoznak  az  em-
berek,  pedig  hányon  tudnál  segíteni  a barátok,  ismerő-
sök,  rokonok,  munkatársak,  lelki  testvéreid között  is,  de 
ez  azt jelentené,  hogy  ki  kellene  nyílj,  te  pedig  be  vagy  
gubózva. Talán  a pénztárcádba  láthatnának  bele  az  em-
berek, amikor kinyitod, de azt gondosan elkerülöd,  talán  
csak néhány tétova embernek kellene megfognod a kezét, 
hogy ne haragudjanak egymásra, talán le kellene térdelni 
valaki  mellé, hogy megmosd a lábát, vagy vele  imádkozz,  
s elvinnéd őt azonnal  arra a helyre,  ahol a te bűneidet is 
megbocsátották, Jézus Krisztushoz.  Egy kicsi  segítséged-
del  nagy  erőket  szabadíthatna  fel  az  Isten.  

Isten  tanácsa csak azoknak bolondság,  akik  elvesznek  
(I. Kor.  1,18.), de az üdvözültek tudják, hogy az „EGYMÁS 
TERHÉNEK  HORDOZÁSA"  mennyei  tett.  A  széttört  
kenyér,  a megosztott  ruha,  az odaadott pénzünk  szama-
ritánusi tett, mely felülhalad minden értelmet és értelme-
sebb  dolog  mindennél.  Volt  Sareptában  egy  özvegy-
asszony,  akinek  jó  szívvel  megosztott  lisztje  és  olaja  
megsokasodott  (I. Kir.  17,12, Illés és II. Kir. 4, I...Elizeus), 
és  el nem  fogyott, mert  ott volt  Illés,  majd  Elizeus.  

Milyen ember vagy Te, számíthat rád Isten? Meg tudod 
osztani jó  szívvel  a maradékot  is azzal,  akinek  szüksége-
sebb,  mint neked?  Hány embernek vettél  már le  így ros-
kasztó  súlyt  a válláról? 

A  saját  teherhordozásunknak  nincsen  jobb  módja,  
minthogy  könnyítsd  meg  a  mások  terhét,  hogy  fel  tudj  
lépni  a  második  lépcsőre  is.  Isten  ezt  a  második  módot  
ajánlja. VIDD A  MÁSOK TERHÉT,  S  ÍGY A  MAGADÉ  IS  



KÖNNYEBB LESZ! Mert így akar Isten azzá  tenni  és sze-
retne,  hogy  az légy,  aki  sohasem voltál.  

Dávid  király  egy  üldözött  embere  volt  Istennek,  noha  
tőle  kapta  felkenetését, üldözte  a  korábban  felkent  Saul  
király,  üldözte  a saját fia  és  életére  tört.  (I.  Sám.  26.  II.  
Sám.  17.).  

így üldözték  Dávid Fiát Jézus Krisztust  is, AKI A  LEG-
JOBBAT és a legtöbb jót tette az emberiséggel,  de az örök-
élet  nem ment  fel  a batyuhordozás  alól,  hanem az  üldö-
zésekkel  együtt jár:  „HÁ  ENGEM  ÜLDÖZTEK,  TITEKET  
IS  FOGNAK  ÜLDÖZNI"  (Zsid.  II.  24.  II,  37.).  

Krisztus  tanítását  és  mások  terhének  hordozását  az  
emberek  semmibe  vették  „HA  AZ  ÉN  TANÍTÁSOMAT  
SEMMIBE VETTÉK,  rátok  sem hallgatnak  majd,  a világ 
azért  teszi  ezt  veletek,  mert  az  enyéim vagytok,  és  nem  
ismerik  Istent,  aki  engem küldött.  Ha nem jöttem  volna  
és  nem beszéltem volna  nékik,  nem volna  bünük,  —  de  
így érdemeik ki vannak zárva —,  így viszont nincs ment-
ség bűneikre"  (Jn.  15,8.).  

Ma  ugyanez  a  helyzet,  mint  bármikor  is  volt.  A  világ  
fiainak  gyűlölete  a  hívők  iránt  Krisztusra  irányul,  mert  
Isten  célja,  hogy  az  elhívottakat  Fiának  képmására  for-
málja,  ezt  a  különbséget  nem  tudja  elviselni  a  vallásos  
ember.  „Ha a világ gyűlöl  titeket,  tudjátok meg, hogy en-
gem előbb gyűlölt, szeretne benneteket,  ha az övéi volná-
tok.  de  mivel  elszakasztottátok  magatokat  a  világtól,  s  
engedtétek  a világból  való kiválasztásomat,  így gyűlöl  ti-
teket  a világ. Az  ISTENTELENEK AKKOR  IS AZOK,  HA A 
TEMPLOMBAN  VANNAK!  S  dühösködnek  Isten  népére."  
Dávidnak  közelében  és  környezetében  voltak  mindazok,  
akik  üldözték  Őt  (Zsolt.  41,10).  

Mi  sem nyerünk  felmentést  a harc  alól,  de a győzelem 
bizonyossága  hálássá  és  örvendezővé  tesz  bennünket  a  
világ  fiaival szemben  és ellentétben,  akik fogukat  csikor-



gatják, akiknek a rossz lelkiismeretük nem hagy nyugtot, 
ami erősebb a büntetés,  a megszégyenítés,  a haláltól való 
félelemtől  is,  amit  csak  Jézus  Krisztus  csendesíthet  le  
azzal,  hogy megszabadít  a bün  terhelő  érzésétől,  a lelki-
ismeretben  jelentkező  önvádtól,  MERT  A  MEGKÖTÖ-
ZÖTT,  BŰNNEL  TERHELT  LELKIISMERET  SZÖRNYŰ  
HATALOM.  Furdalásával  szemben  az  ember  nem  állja  
meg a helyét és tehetetlen,  mert a rossz lelkiismeret  nem 
hagy nyugtot, megtámadja az idegeket. A rossz lelkiisme-
ret  lelkiállapotából  csak  Krisztus  tudja  kihozni  és  kisza-
badítani  a bűnös  embert.  (Luk.  4,18).  

3.  Istennek  harmadik  tanácsa  bár  parancsként  hatna  
és  hangzana:  

„VESSED AZ  ÚRRA A TE TERHEDET,  Ő GONDOT VI-
SEL RÓLAD  ÉS NEM ENGEDI,  HOGY INGADOZZÉK AZ 
IGAZ"  (Zsolt.  55,23.)  

Az  igazi  terhet  nem  a  külső  terhek jelentik,  hanem  a  
belsők.  Az  önmarcangolások,  lázadások,  félelmek  száz-
szorozzák meg a külső körülmények  és terhek súlyát. Az 
ökölbe szorult kéz, a zúgolódással megtelt szív Isten ellen 
emel  vádat,  úgy  beleéli  magát  valaki  a  kibírhatatlanba,  
hogy  elhordozhatatlanságában  — kötélhez  nyúl.  

Az Ige arra tanít, „VESSED AZ ÚRRA ATE TERHEDET". 
Ez  azt jelenti,  hogy  engedelmesen  elvállalunk  és  elfoga-
dunk minden olyan körülményeket,  amelyek közepette is 
erőket  kapunk  azok  elhordozásához.  Ez  nem  jelenti  a  
Krisztus  igájának  a  lerázását,  hanem  sokkal  inkább  a  
felvételét. Krisztus azt mondja, hogy Igát tesz ránk, de az 
gyönyörűséges  és könnyű  (Mát.  II,  29,30.),  mert  az Övé: 
„VELEM JÁR UTAMON JÉZUS? HORDJA MINDEN TER-
HEMET,  annak, AKI RÁTEKINT CSAK, ELESNI NEM LE-
HET"...  „Aki fel nem veszi  a teresztjét és azt vállalva  nem 
hajlandó  azzal  együtt  követni,  nem  méltó  énhozzám"  
(Mát.  10,38).  Csak  Ővele  győzhetünk  erőszakos  énünk  



felett,  a  sötét  vágyaink  óráiban,  a  harag  és  a  türelmet-
lenség  idején.  Különben  a  BŰN  RÁNKTÖRŐ  HATALMA  
FELETT  NEM  LEHETÜNK  MAGUNKTÓL  ÚRRÁ.  A  bün  
rettenetes  hatalom,  mely  összeroppantja  jószándékain-
kat. 

A bűnön és halálon csak egyedül Jézus Krisztus tudott 
győzni.  Ö vette  el  a  mi  bűneinket,  s vetette  háta  mögé,  
így  Őáltala  tudunk győzelmet aratni  a bűn felett. A  BUN  
A  HALÁL  FULLÁNKJA  PÁL  szerint  (I.  Kor.  15,56.),  ha  a  
bűn  azonban  elvétetik,  a  halál  nem  tud  többé  megölni  
bennünket,  a bün többé rajtunk nem uralkodhatik,  mert  
a  Krisztus  élete  lesz  a mi  életünk!  

A  halál  kénytelen  szabadon  engedni  Krisztus  foglyait,  
ezért  lehet  a  meghalás  a  hívőnek  átmenetel  az  életre.  
(Ján.  5,24).  Ezt jelenti  a  Krisztus  által  megújult  belső  
élet:  MÁR A  FÖLDÖN  LENT,  S EGYKOR  ODAFENT!  

Aki vállalja a külső és belső nehéz helyzetét  a.Krisztus  
útjának, az tud ezekben a helyzetekben is arról énekelni:  
„MÁR  KERESZTEM  VÁLLRA  VETTEM,  S  ÉRTED  MIN-
DENT  ELHAGYOK,  MINDENEM  VAGY  ÁRVA  LETTEM,  
HONJA  VESZTETT  SZÍV  VAGYOK,  VÁGYAT,  CÉLT  A  
MÚLTNAK ADTAM, NINCS MÁR BENNEM VAK REMÉNY, 
MÉGIS  GAZDAG  ÚR  MARADTAM:  ISTEN  ÉS A  MENNY  
ENYÉM"  (426.  I. a Magyar  énekeskönyvben).  Az  egészen  
odabocsátott  élet a Megváltó kezébe tud csak  megszaba-
dítani Krisztus ereje által a nehéz helyzetek összeroskasz-
tó  terhe  alatt  is.  

Van,  aki  sohasem  tudja  letenni  a  terhét,  mint  az  az  
öreg néni,  akit a batyujával együtt felvett a kocsijába egy 
fiatal  ember,  de  nem  tette  le  az  útimotyóját.  Miért  nem  
veszi  le  a  batyut  a válláról,  kérdezte  a legény:  Jaj,  édes  
fiam,  én  igen  hálás  vagyok,  hogy  engem  felvettél,  nem  
kívánhatom,  hogy  még  a  batyumat  is  te  vidd.  Mennyi  
ember  átadta  életét  Istennek,  de még mindig  a batyuival 



kínlódik, mert nem veszi komolyan Isten Igéjét: „VESSED 
AZ ÚRRA A TE TERHEDET,  Ő GONDOT VISEL RÓLAD".  
Bunyan János nevű keresztyén zarándok  akkor dobja le 
a  hátáról  az  öt megterhelő  batyut  és  oldódik  fel,  amikor  
Krisztus Keresztjéhez ér, s látja, hogy amit eddig értéknek 
ítélt,  az  csak  púp  volt  a  hátán,  s  gyorsan  megszabadul  
tőle,  hogy  ne  akadályozza  tovább  az  Isten  Országa  felé  
menő útjában. 

A sátán gyanút és kételyt támaszt, szeretné a roskasztó 
batyukkal elérni, hogy az Istenbe vetett hitünket kikezdje. 
Azt mondja: LÁTOD,  HOGY MEG VAGY TERHELVE?  Fe-
lejtsd  el,  hogy  Isten  gondot visel  Rólad,  s  ha  ez  sikerül,  
akkor  ezt  sziszeged:  NEM TÖRÖDIK VELED AZ  ISTEN,  
engedte rád szakadni a terheket, s te keserűen kifakadsz. 
Isten  viszont  éppen  azt  üzeni,  hogy  Ő  él  és  nyugodtan  
RÁVETHETED  A  TERHEDET!  Gondot  visel  Rólad,  nem  
engedi,  hogy  ingadozzék  az  igaz!  Már  megingatott  a  sá-
tán? Akkor  mondd: TÁVOZZ TŐLEM!!!  (Mát.  4,10).  

Isten a teherrel át akar segíteni bennünket a túlsó part-
ra, az Ő örök Országába. Egy erős sodrású patakba léptek 
a  misszionárius  teherhordói  egy sebes  folyású  hegyi  pa-
taknál. A  teher nélkül belépő embert a víz sodrása ledön-
tötte  a lábáról. A  tovább jutás  lehetetlennek  látszott,  de  
a bennszülöttek leleményesek voltak és állataikról leszed-
ték az útipoggyászokat, s mindenki akkorát vett a vállára, 
amennyit  csak  elbírt,  a  teher  megnövelte  a  súlyukat,  s  
olyan  erővel  nyomta  le  a  lábukat  a  patak  fenekére  az,  
hogy nem ingott meg többé a víz sodrásában, így jutottak 
át  a  misszió  munkásai  a  túlsó  partra.  Nagy  lecke,  de  
tanulságos. 

Isten azért rak ránk terheket, hogy ne inogjon a lábunk 
az  élet  áramló  és  elsodró  folyójában. A  hívő  ember  a  te-
herben  látja  meg  Isten  megőrző  és  a  túlsó  partra  segítő  
kegyelmét. 



Isten igenis nagy terheket rak a hívők vállára, mert kik 
fogják elhordozni  és megérteni  a leckét,  ha nem az Isten-
ben hívők  és bízók? 

De  Isten  megígérte,  hogy  annyit  az  övéinek  a  vállára  
sem  rak  soha,  hogy  teljesen  összeroskadjanak,  vagy  
összeessenek  alatta:  „Ő  NEM  HÁGY  BENNÜNKET  FEL-
JEBB  KÍSÉRTENI,  SEMMINT  AZT  ELSZENVEDHET-
NÉNK"  (I.  Kor.  10,13.)",  sőt  a kimenekedést  is megadja. 

Egy orosz  író írta  le,  hogy  egy pihenő  alkalmával  min-
denki  lerakta  a batyuját  és  az  újraindulás  előtt felaján-
lották, hogy az emberek cserélhetnek,  de érdekes  módon 
mindenki  a  maga  batyuját  választotta  és  ahhoz  ment  
vissza,  azt vette  fel  és hordta  tovább.  

Fogadjuk  el  az  Igének  ezt  a  három  tanácsát  ezen  az  
alkalmunkon: 

„Vállaljuk el a magunk batyuját és úgy kövessük Krisz-
tust. 

Lássuk  meg  és  vegyük  hozzá,  ha  Isten  úgy  akarja,  a  
mások terhét is, hogy így egymás terhét  is hordozva  tölt-
sük  be  a  Krisztus  törvényét.  S  miközben  hordozzuk  a  
terheket,  mindezt együtt — „külső  és belső  terheinket — 
VESSÜK  AZ  ÚRRA,  MINT  AKIK  TUDJUK,  HOGY  NEKI  
GONDJA VAN  MIREÁNK,  EZT A  GONDOT,  TERHET  ÉS  
KERESZTET MÁR A GOLGOTÁN ÉRTÜNK ELVÁLLALTA, 
hogy minél  kevesebb  fáradt és szomorú  ember legyen  és  
éljen a  földön,  hogy  sokkal  inkább  ismerjük  fel,  hogy  a  
mi pillanatnyi könnyű szenvedésünk, igen-igen nagy örök 
dicsőséget  szerez  minékünk"  (II.  Kor.  4,17).  

„Ki  Istenének  átad  mindent,  Bizalmát  csak  belé veti, 
Azt  csodaképpen  őrzi  itt  lent, ínség,  baj  közt  is élteti.  
Ki  mindent  szent kezébe  tett, Az  nem fövényre  épített."  
(274/1 MÉK) Tedd hát a múltadat,  a jelenedet és jövő-

det az Ő kezébe,  ki hordozza minden  terhedet, bízzál Ab-
ban, ki tégedet, engemet szeret.  Ha Isten Őt nekünk adta, 



,A SZERELMES FIÁT,  ki lehet  ellenünk,  a  körülménye-
ink?  emberek? Vessed  az  Úrra  minden  gondodat  mind-
örökre — minden nyomorúságodat is beleértve — és neki 
gondja van  és lesz  Rád!  



38. Krisztus  megdicsőülése  
és az ördöngös  meggyógyítása  

(Márk.  9,  1—29.)  

Krisztus  felemeli,  „felviszi"  a  kis  csapata  legbuzgóbb  
tagjait  abba  a magasságba,  ahol  az övéi  szívesen  lenné-
nek mindig. Három mennyei és három földi ember. Mózes 
a Törvény,  Illés  a Próféták képviselője,  akik hódolnak  az  
előtt,  Aki  a Törvény  betöltője  és  a  Próféták  bejelentette  
ígéretek beteljesítője, Aki  eleget  tett a két nagy parancso-
latnak.  „SZERESD AZ  URAT, ATE  ISTENEDET...  és  Fe-
lebarátodat,  mint  magadat.  E két  parancsolattól  függ az 
egész Törvény  és  a Próféták"  (Mt.  22,37—40).  

És  a  földi  három  ember  —  Péter,  Jakab  és  János  —  
meglátják  az Isten  Fiát  az  Ö dicsőségében,  holott  koráb-
ban  már  először  bejelentette  Krisztus,  hogy  „Az  ember  
Fiának  sokat  kell  szenvednie,  és  megvettetni  a vénektől  
és  a főpapoktól  és  az  írástudóktól,  és  megöletni  és  har-
madnapra feltámadni" (Mk. 8,31). Krisztus előre bejelenti 
nemcsak  szenvedését,  hanem azt  is,  hogy  el fog jönni  az  
Atya  dicsőségében  a  szent  angyalokkal  és  akkor  dől  el,  
hogy  kit  kell  szégyellnie  neki,  az  Ember  Fiának  az  eljö-
vendő  dicsőségében,  mert  szégyellték  Őt  és  beszédét  a  
parázna  és bűnös nemzetség  között". (8,39.) 

Krisztus  az  örök  dicsőségből  villant  fel  a  tanítványok  
előtt  egy  darabnyit,  hogy  szinte  visszaigazolja  Péternek  
azt a felismerését,  amellyel  megvallotta  Uráról,  hogy  „TE  
VAGY A KRISZTUS, AZ ELŐ ISTEN FIA" (Mát.  16,16). Ők 
az  örök  tanúk  és  koronatanúi  annak  a  mennyei  dicső-
ségnek,  amelynek  korábban  soha  nem volt  és soha  nem  
lehetett tanúja. Krisztus megpecsételte Péternek és tanít-
ványainak  Benne  való  hitét.  És  Krisztus  megmutatja  
magát  mindazoknak,  akik  majd  találkoznak  Vele  a  di-
csőségében.  Ennek  a hitnek  van  értelme,  mert  Krisztus  



mindig többet ad, mint amit kérünk, vagy el tudunk gon-
dolni  is.  

A szenvedést dicsőség követi, a sötét fellegek áldást hor-
doznak,  megtermékenyítő  esőt  záporoznak  a  szomjas  
földre. Figyelmeztet Krisztus a sorrendre, minden a maga 
idejében fog bekövetkezni,  és nem a mi gondolataink  sze-
rint vezethető és irányítható Krisztus. Ha csak egy irányú az 
utunk Krisztushoz és csak a felemelkedésre van erőnk, ak-
kor baj van,  aki  csak  ünnepelni  akar  és  a magasztos  pil-
lanatokat tudja felfogni, elfogadni és élvezni, az rajongó lesz 
és  mindig  valami  eksztrém  élményre,  valami  különleges-
ségre vágyik, ami mindig kielégíti a pillanatnyi szükségletét. 

Egy ilyen fenséges látomásban  és élményben volt része 
most  a tanítványoknak  és Pálnak is a damaszkuszi  úton  
a  —  Pál-fordulásban  —,  csakhogy  Pál  a  maga  teendői  
után érdeklődött,  míg Péter  ez esetben  tanácsokat  oszto-
gatott  Krisztusnak: Tedd,  amit én kérek. Jó itt lenni,  csi-
náljunk mindenkinek egy hajlékot. Az Ige megjegyzi, hogy 
Péter  nem  tudta,  hogy  mit  beszél.  Hajlékot  akar  a  
mennyeieknek  készíteni,  akiknek  erre  nincs  szükségük.  
Azt  akarja, hogy a mennyeit cseréljék fel a földivel.  Péter  
a  szószóló,  a  többi  tanítvány  nem  tud  szóhoz  jutni,  a  
természetfeletti  esemény  meghaladja  minden  eddigi  el-
képzelésüket.  (Mrk.  9,5—6).  

Krisztus  tanítja  az  övéit  arra,  hogy  Ő a szenvedése  és  
megaláztatása  közben  is  az  a dicsőséges  Úr, Akinek  hó-
doltak  a  már  mennyben  lakó  Mózes  és  Illés,  akik  ezzel  
erősítették  a  tanítványok  hitét,  mert  ők  is  tanúk  voltak,  
a menny tanúi és küldöttei, akik megértették a Krisztusra 
váró szenvedéseket  és amiből  a tanítványok  még semmit  
nem értettek.  (Luk.  18,31—34.)  

A Tanítványok  beleestek  abba  a kísértésbe,  hogy ezt a 
látomást,  ezt az eseményt,  ezt a lehetőséget  véglegesíteni  
kell,  s  már  ne menjünk vissza  a völgybe. 



Valójában  Péter jót  kíván,  együtt lakni  a menny  lakó-
ival,  s  vége  szakadt  a  látomásnak.  Péter  azonnal  olyat  
szeretett volna látni,  ami rögtön valóság lesz, amit  Krisz-
tus csak majd azutánra  ígért — mint földi hajlékot — ha 
majd  elvégzik  a  tanítványok  a  földön  a rájuk bízott  fel-
adatokat, amikor Isten fog együtt sátorozni az üdvözültek 
seregével  és  seregében  (Zsid.  9,11.)  Péter  a  három  
mennyei  embert  egymáshoz  mérte,  s  nem  tudta  mérle-
gelni  azt,  hogy  Krisztus  felette  áll  a Törvénynek  és  Pró-
fétáknak és azok képviselőinek.  Ebben  az eseményben a 
látomás  szinte  előkészíti  a  mennyei  szózathoz  az  utat,  
amely  Urunkra  hívja  fel  a  figyelmet, Akit  hallgassanak,  
ugyanaz a szózat hangzott,  amikor  a Jordán folyóba me-
rítkezett:  „Ő az én szerelmes  Fiam,  akiben  én gyönyörű-
ségemet  lelem,  Őt hallgassátok!"  (Mrk.  1,9—11).  

Krisztus  felül  áll  az Atya  szemében mindenkinél,  ezért  
az  Ő  „hallgatása"  élet  és  halál  kérdése,  Ő nem  állítható  
másokkal  egy sorba,  Ő nem egy a sok közt,  hanem Ő az 
Egyetlen.  Isten  Egyetlen  szerelmes  Fia,  „AKI AZ  Ő  EGY-
SZÜLÖTT  FIÁT ADTA A VILÁGÉRT,  hogy valaki  HISZEN  
ŐBENNE  EL  NE  VESSZEN,  HANEM  ŐRÖKÉLETE  LE-
GYEN"  (Ján.  3,16.).  

Ő  nagyobb  mindenkinél,  az  Őt hallgatásra való  felszó-
lítása  az Atyának  mindörökre  szól  és  érvényes.  

Ami  történt Péterékkel,  már utalt a Fiú  és Uruk  dicső-
séges Feltámadására,  amit az Atya, mint a Fiú dicsőségét 
mutatott  meg  nékünk!  

Simon,  a heves vérmérsékletű  tanítvány a szószólója a 
többieknek  is.  Ő  tudakozta  Krisztustól,  hogy  mit  akar a 
példázatokkal  mondani,  s  tette  fel  a  kérdést  arra  nézve,  
hogy  hányszor  lehet  megbocsátani,  s  hogy  ezt  hogyan  
tegye, azt Krisztus vele szemben gyakorolta legtöbbet.  Pé-
ter  forszírozza:  mi  elhagytunk  érted  mindent,  mink  lesz  
hát  nékünk?  S  amikor  Jézus  teszi  fel  a  kérdést:  „TI  IS  



EL AKARTOK MENNI? Péter így válaszol: „KIHEZ MEHET-
NÉK,  ÖRÖK  ÉLETNEK  BESZÉDE  VAN  TENÁLAD,  TE  
VAGY A KRISZTUS, AZ ÉLŐ ISTEN FIA". Krisztus őt fedd-
te meg a legjobban, amiért a kereszt felé menő útját meg 
akarta volna spórolni  és azt mondta,  „NEM ESHETIK EZ 
MEG VELED URAM..."  (Jn. 6,67—69.  Mát.  16,22.). A fél-
tése mögött Péternek a sátán húzódott meg, s amikor azt 
hittük,  hogy szíve teljes odaadásával  szerette  Urát,  Ö ta-
gadja  meg  a  legjobban,  ennyire  nem  ismeri  Péter  saját  
magát  sem.  (Mát.  26,33—35).  

Péter  hűségnyilatkozatot  tesz  az  utolsó  vacsorán:  „HA  
MINDNYÁJAN  ELHAGYNAK IS,  DE ÉN NEM".  Kardot ránt 
Ura védelmében  a Getsemáné  kertjében  (Jn.  18,10.),  s el-
bukik mégis, mint annyiszor, most is csődöt mond a hegyen 
látás  ellenére  a  látás  zavarában,  nem  akar  már  a földdel  
törődni többet. Péter azt hitte, hogy megválaszthatja a szol-
gálati helyét. Ezt megtehetted, mert megengedtem amíg fia-
tal  voltál,  mondja  Urunk  a  feltámadás  után  Péternek,  de  
az az idő elmúlt, már én rendelkezem az időddel. A MUNKA, 
AZ  IMÁDÁS  ÉS VÁRAKOZÁS  URUNKKAL  összetartozik,  s  
úgy kell  gyakorolnunk,  miként  Krisztus  bemutatta.  

Ha  a magunk  útját járjuk,  üres  maghéjú  emberek  le-
szünk,  „mert  a ti  utaitok  nem az  én  utaim",  de ha  Isten  
bárhol  el  tud  és be  tud vetni  minket,  akkor  gyümölcsöt  
fogunk  teremni.  (Jn.  15,8).  

Lelki helyzetünket  az mutatja meg, hogy hogyan viszo-
nyulunk Krisztushoz. A kereszt előt t közvetlen azt mond-
ta  Krisztus,  ahova  én  megyek,  Te  oda  még  most  nem  
jöhetsz  —  a keresztre  senki  sem mehet  fel helyettem  —  
(Jn.  13,36),  de  később,  mint  az  én  bizonyságtevömnek,  
neked  is részed  lesz  benne  ÉRTEM!  (Jn.  21,18).  

A szellemi  próba az, hogy van-e erőnk leszállni  a völgy-
be  és  mélybe,  vagy  csak  mindig  a  felemelkedésre  vá-
gyunk,  azért  ad élményeket  a Vele való  kapcsolatban  és  



közösségben, hogy ne maradjunk a megdicsőülés hegyén, 
hanem  az  ott  nyert  világosságnak  az  áramával  feltölte-
kezve  lejöjjünk  az  ördögöktől  megszállott  emberek  közé,  
hogy  őket kihozzuk  a megszállottságból.  Az  engedelmes-
ség, a kapott látásunk tettekben kell hogy megvalósuljon, 
és  azt végbe  kell  vinni,  kerül,  amibe  kerül.  Aki  hisz,  az  
ne  számítgasson,  hanem cselekedjen!  

Ami  veled  történt  a  hegyen,  akard,  hogy  másokkal  is  
megtörténjen. Krisztus érdeklődésével  kell a mások sorsa 
felé fordulnunk.  Ebben  kövess  engem  Péter!  

Nem a nagycsúcsoknak,  a napfelkeltéknek, nem a szép 
számára  teremtettünk,  noha  vannak  olyan  pillanatok,  
amikor  olyan  magasságokba  emel  bennünket  Krisztus,  
de  ezeket  a  nagyszerű  pillanatokat  azért  kapjuk,  hogy  
visszamenjünk  a  síkságra,  a völgyekbe,  a  magunk fajta 
anyagból  gyúrt  emberek  közé.  A  szellemi  önzés  mindig  
csak  a  felemelkedésre,  a  hegyre,  az  angyalok  világába  
vágyakozik,  a  rajongó  ember  lent  soha  nem  tudja  meg-
bizonyítani  Isten  iránt  való  buzgóságát  a  felebarát  felé,  
mert ez kerül valamibe, a magasztos élményekben az ext-
rém  ember  csak  kapni  akar,  aki  nem vállalja  a  Krisztus  
szolidaritását  az elesettekkel.  Ha csak  tanítás  lesz  az  is-
meretből,  nem formálódik jellem  belőle  soha. A  hegy  ta-
nítása  nem valamire,  hanem valamivé  akar  tenni  és  ta-
nítani  minket.  Isten  csak  akkor  tud  bennünket  
beleilleszteni  a tervébe,  ha használhatók  vagyunk.  

Hárman  voltak  a  hegyen  és  kilencen  lemaradtak,  de  
mindazok,  akik fent voltak és lent maradtak,  megbuktak  
a  tennivalók  helyes  értékelésében  és a  gyakorlatában.  

Krisztus  lejön  a  hegyről  és  az  emberi  nyomorúsággal  
találja magát szemben,  és a tanítványok  távollétében  ku-
darcot vallottak  és  nem  tudták  a gonosztól  elgyötört  be-
teget meggyógyítani.  (17—18. v.) A tehetetlenségük  miatt  
Krisztus haragra lobban,  hi tétlenségükre  utal,  ami  miatt  



annak nehézségét is felemlíti, hogy milyen nehéz azokkal  
együtt  élni  és  köztük  lenni,  akik  bár  az  Ö  tcnítványai,  
mégis  képtelenek  a  gyógyításra,  orvoslására  az  emberi  
nyomorúságnak.  (19. v.) Maga lép harcba a démoni erők-
kel,  s a hozzáfordulót  hite felől kérdezi  meg,  aki  hisz,  de  
hitét  elerőteleníti  az  emberi  körülményekre  tekintés,  de  
Krisztusnak  ez  a  kevés  hit  is  elég,  s  megmutatja,  hogy  
Vele  minden  lehetséges,  de nála nélkül  semmit sem cse-
lekedhetnek  az  övéi  sem.  (Jn.  15,5.)  A  tanítványoknak  
meg  kell  érteniük,  hogy  tehetetlenségüknek  oka  a felké-
születlenségük s félre kell tudniuk állani ott, ahol egyedül 
Isten  cselekedhet,  erre  pedig  az  imádság  és  a  bojt  ad  
lehetőséget.  (25—29.v.)  

Péter  a feltámadás  után kapsz  feladatot,  aki  a hegyen 
voltál: LEGELTESD AZ ÉN NYÁJAMAT, nem kapsz takar-
mányt  és legelöt,  neked  kell  megtört  kenyérré  és  kiömlő  
borrá  lenned,  míg  a  rádbízott  emberek  megtanultak  Is-
tenből  élni,  legeltesd  őket  akkor  is,  ha  sárosak,  guban-
cosak, félénkek, vagy döfködök, ha elkóboroltak legeltesd, 
mert  te  is  ilyen  voltál,  de  felvittelek  a hegyre,  megláttad  
a  feltámadásomat,  a  mennybemenetelemet,  s  várlak  a  
mennyben,  de fejezd be,  amit  rád bíztam.  (Jn.  21,17.)  

Neked is ezt üzeni Krisztus, nincs más dolgod a földön, 
nem vár  tőled  mást,  fejezd be  amit  rád  bízott,  Isten  di-
csőségére  és Felebarátod  üdvösségére.  

Látja  a munkát,  mit  végzel  érte,  
ö  áldja,  méri,  rád  néz  szüntelen.  
Fenn  hoz majd  termést  a jó  vetése,  
Vessük el  hittel!  Gyümölcsöt  terem!  



39. Ha  a Gabonamag  el nem hal...  
(Jn.  12,20—26.  Márk.  4,14.  Mát.  13,37—38.)  

Ha a földbe esett gabonamag  cl nem 
hal  csak egymaga marad, ha pedig 
elhal  sok gyümölcsöt  terem.  

(Jn.  12,24.)  
A  magvető  az Igét  hinti.  

(Márk.  4,14.)  
A jó  mag az Isten  országának  fiai.  

(Mt.  13,38.b.)  

Az  Úr Jézus  közeli  haláláról  szól  az  Ige.  Milyen  nagy-
szerű  képet,  hasonlatot  használ  annak  szükséges  voltá-
ról. Önmaga „az Embernek Fia", az „utolsó Ádám" (I. Kor. 
15,45.)  volt  az  „elvetett  gabonamag".  A  gabonamag  úgy  
hoz, úgy terem gyümölcsöt és gazdag aratást, hogy a föld-
be hull és ott elhal. Másként nincs aratás! Ö is elvettetik, 
sírba tétetik, de kikél onnan és halála így lesz jótétemény, 
sok  gyümölcsöt  termő,  sok  életet, lelket  örökéletre  érlelő  
jótétemény.  Gazdag  aratást hozó  magvetés.  

Az Igehirdetők Isten szolgái  és a gazdájuk Isten Fia veti 
a  magot.  Eljön  a  sátán,  és  elragadja  a  szívünkbe  vetett  
Igét. Az útszélen valók hallják, de jön  az ördög és elkapja 
a magot. Az ÚTFÉLEN VALÓ emberekről szóljunk néhány 
mondat  erejéig,  akiknél  ez  a  magvetés  annyiszor  ered-
ménytelenül  jár.  Ö  a  magvető,  Jézus  Krisztus,  de  Ö  a  
MAG is.  

Az  Igehirdetők  időről-időre  szembetalálják  magukat  
Igehirdetésük  eredménytelenségével,  holott  a  Biblia  sze-
rint: „AZ IGE NEM TÉR VISSZA ÜRESEN": Az  Igehirdető  
Jó  Magot vet  a  lelkek  szántóföldjébe,  de  ha  nem  kél  ki,  
akkor  a talajjal  kell  valami  baj  legyen? 

Jézus  a példázatban  négy  fajta talajról  beszél.  A  négy  
mag  közül  három  rossz  földbe  hull,  és  Isten  Fia  mégis  
veti  az  Igét!  



Vajon nem ezt látjuk napjainkban? Az üres templomok-
ban mintha a falnak beszélnénk, falra hánynánk a borsót 
és  mégis vetjük az  Igét.  

Három  Evangélium jegyezte  fel  a  Magvető  példázatát.  
(Mát.  13,18—26.  Mrk.  4,1—20.  Luk.  8,4—15.)  Nem  vé-
letlen,  hogy  a  szerzők  ilyen  nagy jelentőséggel  bírónak  
tartották a Magvetés kérdését! A százalékos aránya a ter-
més  esélyének  eleve  csak  25%  lenne?  Isten  ezzel  az  
aránnyal  és mi örömmel  megelégednénk?  Úgy gondolom, 
hogy  ez  nagyon jó  lenne,  ha  így  volna.  

Az  embereket  eleve  két  csoportra  osztjuk:  a  templom-
bajárókra  és  azokra,  akik  nem járnak  templomba.  Isten  
csak az Ő Házába járókat osztályozza. Ha egy készülékkel 
le tudnánk mérni, hogy mi volt  az Igehirdetés eredménye,  
megdöbbennénk,  hogy  mennyi  Mag  az  útfélre  esik,  
mennyi  a  tövisek  közé,  mennyi  a  köves  helyre.  És  nem  
vagyok  benne  biztos,  hogy  örömünket  lelnénk  abban,  
hogy mennyi esett az elszórt Igéből Jó Földbe? „Ő A MAG-
VETŐ,  DE  AZ  ELHALÓ  MAG  IS!  ISTEN  ORSZÁGÁNAK  
FIAI A JÓ  MAG"!  

Az  útfélre esett  mag  arról  tájékoztat, hogy vannak  na-
gyon  sokan  ÚTSZÉLI  LELKEK,  ami  azt jelenti,  hogy  az  
Igét hiába szórtuk? (Mrk. 4,4. Luk. 8,6.) Kétségtelen, hogy 
vannak  az Úr ügyében olyan üresjáratok,  amikor a szol-
gálat  haszonnélkülvalónak  könyvelhető  el.  A  Halásznak  
a hálójába belekerült  a gaz  is, vagy olyan  értéktelen  hal-
fajták, amiket vissza  kell  dobni,  mert nem kívánatosak a 
fogyasztásra.  Ugyanígy  van  a kereskedő  is,  akinek  van-
nak  veszteséges  vállalkozásai  is,  mégis  kitartással  teszi  
dolgát,  mint  az az ember,  aki  megtalálta  a drága  kincset  
rejtő földet és elmenvén, eladta mindenét, hogy meg tudja 
venni  a legtöbbet  érőt.  (Mát.  13,44—48).  

Vannak  útszéli  lelkek  és  vannak  keményre  taposott  
Gyülekezetek. 



Vannak nagy gyülekezetek a névjegyzék szerint, de akik 
valójában alig járnak templomba. Konganak a nagy temp-
lomok  az ürességtől,  pedig benne mindenki  számára van 
hely. 

A  pap  is  lehet  hitetlen,  hitetlenül  is  lehet  palástot  el-
érni,  a  legtöbb  esetben  azt  is  meghallgatnák  annyian,  
mint  a  hívő  papot,  mert  a  hívők  úgyis  elmennének,  a  
hitetleneknek meg úgyis mindegy. ÉZSAIÁS FÁJDALMAS 
KIÁLTÁSA MINTHA  MA IS SZÓLNA:  „KI  HITT A  MI  IGE-
HIRDETÉSÜNKNEK?"  (Ézs.  53,1.).  

Korunkban  az elidegenedés,  a szekularizáció,  a keresz-
tyénség vonzásának  hiánya  miatt  annyi  Igehirdető  meg-
keseredik és kéri, hogy Igehirdetése eredménytelensége mi-
att  helyezzék  át  másik  gyülekezetbe.  Egy  Gyülekezetben  
helyettesítettem a lelkészt. A hatalmas templomban 50 em-
ber  lehetett. A  lelkész  23  évig  szolgált  ott  és  azt  mondta,  
ugye  nem gondolnád,  hogy  a nevem  hangzása  után  ilyen  
szegényes a hallgatóság? Igen nem gondoltam,  azóta meg-
halt  ez az Atyánkfia, s nagy keserűség  és szomorúság volt 
szívében  az elmúlt  évtizedek  eredménytelensége  miatt.  

AZ IGEHIRDETŐ EMBERHALÁSZ AZ ISTEN ORSZÁGA 
SZÁMÁRA,  már-már  azt  hiszi  sikerült,  de  a már megfo-
gott hal kicsúszik a kezéből, a hálóból kisiklik,  mennyien  
visszaesnek  a világ  tengerébe?  Mennyien  visszaesnek  a  
bűnbe,  s  hogy  milyen  kemény  az  emberi  szív,  mennyire  
keményre  taposott  útfél,  azt  csak  az  Igehirdetők  tudják  
a legjobban. Hány ember szívét teszi keménnyé a munka, 
a bűnök vágya a könnyelmű élet.  Mennél  többet vétkezik 
valaki,  annál  keményebb  lesz  a szív. 

MINDEN  EGYES  BŰN  HELYET  KÉSZÍT  EGY  MÁSIK  
BŰNNEK!  Nem így van? Minden vétek könnyebbé  teszi a 
következőt. 

És  mennyi  szívet  megkeményít  az  eredménytelen  Ige-
hallgatás?  Mennyi  idő  óta  hallgatják  az  Igét  nagyon  so-



kan, mégis útszéli emberek,  mert nem jól hallgatják. Egy 
életet  fakasztó bizonyságtétel  többet  ér  egy évi  Igehirde-
tésnél,  mert  a  legtöbb  Igehallgatónak  az  egyik  fülén be-
megy,  a  másikon  kijön  a  hallott  Ige,  mint  rossz  tartó-
edényböl  a  folyadék.  Meg  tudnátok  mondani,  hogy  ma  
egy hete  miről  szólt  az  Ige  és nektek  szólt-e?  

A megkeményedett lélek számára az Igehirdetés a halál 
illatja.  Van  az  Igének  is  megkeményítő  hatása.  HA VA-
LAKI  FELELŐTLENÜL,  ENGEDETLENÜL,  HITETLENÜL  
HALLGATJA AZ  IGÉT, ANNAK MEGKEMÉNYÍTŐ  ERŐVÉ  
VÁLIK,  ez  az  a  helyzet,  amikor  az  Ige  nem változtat  az  
Igehallgatón  semmit.  Amikor  az  Ige  megtartása  eszében  
sincs  az  Igehallgatónak.  (Ján.  5,38).  

Igénk szerint  az útfélre esett Mag megérintette  a szíve-
ket,  tehát nemcsak  hallották  az Igét. A baj ott volt,  hogy  
a  Mag  nem  hullott  bele  a  szívükbe,  csak  megérintette  
őket,  s „NEM FOGADTÁK SZELÍDSÉGGEL A  BEOLTOTT  
IGÉT!"  (Jak.  1,22—23).  

Az  Ige ráesett  a szívükre,  egy ideig ott is maradt,  de az 
nem  vert  gyökeret  és  nem  értették  meg  az  Igehirdetés  
értelmét. 

Az  ÚTFÉLRE  ESETT  LELKEK  OLYANOK,  AKIK  HALL-
GATJÁK  AZ  IGÉT, DE  NEM  ÉRTIK.  (Luk.  8,12)  A  szív  
megérintése  nem  elég.  Érzelmi  töltése  is  nagyon  fontos,  
de  az  üzenetnek  érintenie  kell  az  értelmünket  is.  „HA  
NEM  TUDOM  A  SZÓNAK  ÉRTELMÉT,  A  BESZÉLŐNEK  
IDEGEN LESZEK, ÉS A BESZÉLŐ IS IDEGEN ELŐTTEM" 
(I. Kor.  14,11). János apostol felhívja a figyelmünket, hogy 
az  értelmünk  felfogóképessége  is  Krisztus  kezében  van:  
„Isten Fia adott értelmet nekünk arra, hogy megismerjük 
az  igazat..."  (I. Ján.  5,20).  Isten  bevonja  az  értelmünket  
is a tudatos tetteinkbe: „Imádkozom a Lélekkel,  de imád-
kozom  az  ÉRTELEMMEL  IS,  ÉNEKELEK  A  LÉLEKKEL,  
DE  ÉNEKELEK AZ  ÉRTELEMMEL  IS!"  (I.  Kor.  14,15).  



A  szív megérintése  nem  elég,  az értelmünket  is  át  kell  
hassa  és járja  az  Igehallgatás."  ...INKÁBB  AKAROK  ÖT  
SZÓT SZÓLANI ÉRTELEMMEL...  HOGYNEM MINT TÍZE-
ZER SZÓT  NYELVEKEN"  (I.  Kor.  14,19).  

Amint  az Igehirdetés  értelmi  munka  is, úgy az  Igehall-
gatás  is  az.  A  Biblia  meghirdette  üzenetének  igazságait  
meg  kell  érteni,  csak  akkor  tudunk  hinni benne.  Biblia-
ellenes  az  a  tanítás,  amelyik  az  értelmet  ki  akarja  kap-
csolni.  Nem  elégedhetünk  meg  az  elhangzó  felhívással:  
HIGGYETEK!  Meg  kell  ismerni  és  érteni  az  igazságot  az  
Ige hallgatójának,  hogy amit hall,  az mit jelent,  a bűn, a 
megtérés  és  az  újjászületés  esetében.  Amit  nem  értünk,  
az kívül marad rajtunk nem hatol belénk a belénk oltandó 
Ige,  ez  esetben  nem  sokat  ér  az  Igehirdetés,  mert  a  fel-
színen  lebeg  a  Mag,  nem  lesz  haszna,  mert  nem  kerül  
bele  a szívbe.  A  szívbe  nem hullt  Mag  nem  kelhet  ki!  

Nem a létszám  a nagy  kérdés,  mégha  sokan járnak  is  
a  templomba,  hanem  az,  hogy  mi  az  eredmény.  Mit  ért  
el  az  Igehirdetés?  Mi lesz  az  Isten  Magvetéséből? Az  Ige-
hirdetés ősellensége a Sátán,  aki örül az útféli lelkeknek, 
aki jelen  van  a  Magvetésnél  amit  Máté  és  Lukács  nem  
említ  és  ELKAPJA  A  MAGOT  AZ  ÚTFÉLRŐL.  Az  ördög  
azonnal  munkába  kezd,  egy  pillanatot  sem  vár,  rögtön  
kikapja az Igét, mielőtt a talajba kerülhetne,  az útféli em-
berektől,  NEM  KÉSLEKEDIK,  NAGYON  SZORGALMAS,  
TUDJA  PONTOSAN,  HOGYHA  KÉSIK, A  HALLGATÓ  EL-
GONDOLKOZIK A HALLOTT IGAZSÁGON ÉS Ö EZT NEM 
AKARJA,  ö  nem enged  időt,  gondolkozási  időt,  a  megté-
résre,  ha  Isten  szolgálatában  olyan gyorsak  lennének  az  
Igehallgatók, mint  az ördög az akadálygördítésben,  akkor  
ez  a szorgalom  sok  gyümölcsöt  teremne.  

A  kísértő  különös  módszere  a  figyelemelterelés,  igyek-
szik  a belsőről  a külső  dolgokra  elvonni  a figyelmünket. 
És  mivel  a  külső  fontosabb,  így  sikerrel jár  a  szándéka  



és sikerül könnyen felkapni a MAGOT, a sátán,  sohasem 
marad  otthon,  hanem  a legszorgalmasabb  templomláto-
gató,  minden  alkalmunkon  a  legaktívabb  Igehallgató.  
(Luk.  8,5.  Márk.  4,4).  

Félelmetes  és valóságos  igazság  a sátán  támadása.  
Az  Igehirdetés  és  hallgatás  olyan  mint  egy  küzdő  po-

rond. A  harctér  arénájában küzdelem folyik. Ez  az óriási  
küzdelem  az  Isten  Lelke  és  a  gonosz  lélek  között  folyik  
,A  LEVEGŐBELI 'HATALMASSÁGOK  ELLEN,  AKIKKEL  
SZEMBEN  ÁLLUNK  ÉS  DOLGUNK  VAN!"  (Ef.  6,12).  Az  
ördög  Isten  Magvetését  akarja  tönkretenni,  —  amiben  
nagy gyakorlattal rendelkezik, hisz a „HAZUGSÁG ATYJA 
VOLT  KEZDETTŐL  FOGVA!"  (Ján.  8,44).  Istenen  kívül  
jobban ismeri az emberi szívet, mint bárki más. Az ember 
gyenge  pontjára  irányít  össztüzet,  s  el  akarja  hitetni,  
hogy  félelmetes  hatalom,  mivel  a  gonosz  hatalom  alatt  
nyög  az  emberiség  így  kimerítő  munkáját  sokan  csodál-
ják,  s mint a madárnak könnyű dolga van  az útfélen he-
verő Mag felkapására, úgy a sátánnak  is, míg az Ige nem 
jut  az  emberi  szívbe,  addig  kapja fel  az  útról.  

Egy kemény szív könnyű zsákmány,  a be nem fogadott 
Ige,  az  a lélek  felszínén  könnyen  elhalászható,  csak  fél-
gőzzel  kell  a sátánnak sok esetben  dolgozni, mert  az Ige-
hallgató  könnyú  alanynak bizonyul  számára.  

Ez  azt jelenti,  hogy  nemcsak  az  IGE  HIRDETÉSÉRE,  
HANEM A HALLGATASÁRA IS KÉSZÜLNI KELL, kötelező, 
enélkül  felelőtlenség  idejönni,  aki  idejön,  az  a  harctérre  
jön,  ahová  felfegyverkezve  kell  érkezni  a  helytálláshoz.  
(Jak.  1,22).  Erre  figyelmeztet  Pál  amikor  azt  mondja:  
„ÖLTÖZZÉTEK  FEL  AZ  ISTENNEK  MINDEN  FEGY-
VERÉT,  HOGY  MEGÁLLHASSATOK.  Úgy  álljatok  elő,  
hogy  övezzétek  fel  derekaitokat  igazlelkűséggel,  felöltöz-
vén  az  Igazság  mellvasába,  felvevén  a hit  pajzsát..."  (Ef.  
6,11—16). 



Az  Igehirdetés  eredményeiért  közösen  kell  megküz-
denünk,  s  mennyien  nem  is  gondoltok  erre,  s  lelki  
fegyverek nélkül jöttök  el  az Ige hallgatására. A  MAGVE-
TŐ  PÉLDÁZATÁBAN  A  SÁTÁN  SZÁNDÉKÁT  OLVAS-
HATJUK  KI, AMI  NEM  EGYÉB,  MINTHOGY A  SZÍVBŐL  
A  MAGOT  KI  KAPJA,  HOGY  NE  HIGYJÜNK  ÉS  NE  ÜD-
VÖZÜLJÜNK. 

Ezért  függ  össze  a  hit  az  üdvösséggel,  mert  a  sátán  
ellensége  a  hitnek  és  támadását  az  ellen  irányítja,  ha  a  
hitet  sikerül  lerombolnia,  elérte  célját,  ezért  fél  a  hittől  
és  a hívőktől  a  Sátán.  

Egyetlen  támadó fegyverünk ellene  az  Ige kardja,  ettől  
fél  a legjobban, mert  ezzel  sebezhető halálra.  (Ef.  6,17).  

Mennyien  nem tudják, hogy  ha az Ige nyomtalanul  el-
tűnik szívünkből,  a sátánnal van dolgunk.  Meg vagy  elé-
gedve  azzal,  hogy  útfél vagy,  keményre  taposva?  

Isten  fel  akar  szántani,  hogy  vetni  lehessen  beléd.  (I.  
Kor.  3,9).  A  zsidó  szív  kemény  volt  a  Krisztus  Evangéli-
umának meghallására.  Péter pünkösdkor  a  diaspórában 
—  szétszórtságban  —  élő  zsidóknak  hirdette  az  Igét,  és  
az  eredmény  3000 lélek  lett.  (Csel.  2,41).  

AZ  ÚTSZÉLI  LELKEKET FELSZÁNTOTTA A  SZENTLÉ-
LEK  EKÉJE.  

Az  Igehallgatásnak  nagy  kísértése,  amikor  mindent  a  
lelkésztől várunk.  Ez esetben  nem érheti  el  célját  az Ige-
hirdetés,  s  a  gyümölcstelenségért  nem  tehető  felelőssé  
egyedül  a  lelkész.  

Amikor  panaszkodtak  papjukra  a  hívek  a  püspöknél,  
hogy  a papjuk  nem  elég jól  prédikál,  így válaszolt  a  lel-
kész:  ha  a hívek jobban  hinnének,  én  is jobban  tudnék  
prédikálni.  A  felelősség  nem  hárítható  egymásra.  Egy jó 
gyülekezet  egy  rossz  papot  is  el  tud hordozni. Az  Igehir-
detés eredményéért  mindkét  oldalon  felelősek  az Ige hir-
detői  és hallgatói  együtt.  



Isten  Igéje  eligazít  mindkét  esetben.  Aki  nem  hisz,  az  
ne  álljon a szószékre,  szólni  az  Igét  csak  annak  szabad,  
aki  hisz,  s  mennyien  szólják  hit  nélkül  is.  A  SZABÁLY:  
„HITTEM, AZÉRT  SZÓLTAM!"  (II.  Kor.  4,13). Az  Istentől  
átvett  üzenetet  a gyülekezetnek  csak  a hit  embere  tudja  
átadni  eredményesen.  

De  az  Igehallgatásnak  is van  szabálya,  amit  gyermeki  
bizalommal  Sámuelként  kellene  elismerni  és  mondani:  
„SZÓLJ URAM, MERT HALLJA ATE  SZOLGÁD!"  (I. Sám. 
3,10.b.)  „Ma  ha az Ö Szavát halljátok,  meg ne keményít-
sétek  a  ti  szíveteket!"  (Zsid.  3,15.).  Aki  ennek  az  Igének  
olvasója,  akinek  élö  kapcsolata  van  Urával,  az  másként  
hallgatja az Igét,  mint  aki azért jön,  hogy  megszomorítsa  
és  megoltsa  az  Isten  Lelkét,  s  egyéni  kívánalmai  kielégí-
tésére kísérti  az  Istent!  

Az  Igehirdető  Dávid  Magvából  (Jn.  7,42)  eredeztetően  
azt a Gabonamagot veti, Aki kész volt elhalni, hogy belőle 
egy  űj  és  örökéletre  feltámadó  életet  hordozó  mennyei  
nemzedéket  támasszon,  „...  és  tisztítson  önmagának  ki-
váltképpen  való  népet, jó  cselekedetekre  igyekezőt"  (Tit.  
2,14). 

Krisztus a kereszt előtt mondta, hogy ti  „MINDNYÁJAN 
ELHAGYTOK ENGEM, S EGYEDÜL MARADOK, de..." (Jn. 
16,32). És Krisztus egyedül függött a kereszten Izráel ma-
radékaként,  most  valóban  egyedül  volt,  amit  Illés  nem  
tudott  pontosan,  mert  még  volt  7000  ember  a  Magból,  
akik  nem hajtottak  térdet  a baálnak  most  mindenki  el-
szakadt és egyedül maradt  az Isten Fia a Világ  bűneinek 
elhordozásában,  s  kész volt  elhalni  a  sok  gyümölcs  ter-
més  érdekében.  (Mt.  26,31.  56. Jak.  12,24.).  

Isten a maradékot tartja meg, mert a többség nem akar 
a maradékhoz tartozni. Az Igehirdető és Igehallgató együtt 
örvendezik  a bennünk  kikelt új életnek,  ez a közös  Kap-
csunk, Aki  Maga  a Feltámadt  Krisztus,  a Közös  Szőlötő-



kénk Igehirdetőknek  és Igehallgatóknak,  s ha  Őbenne, a 
mi  közös  Nevezőnkben  együtt  gondolkodunk  és  lükte-
tünk,  élünk  és  munkálkodunk,  akkor  öröme  van  ben-
nünk, Istennek és a menny lakóinak, s haszna van Krisz-
tushitünkből  mindazoknak,  akik  általunk  jutnak  a  
Feltámadott megismerésének, Üdvözítőnknek  Országába.  
Akik nem hiába  élünk, mert életünket látva  dicsőítik  so-
kan  Istent,  így vagyunk jelen  e világban  mindazok,  akik  
szeretjük  a  mi  Urunkat  Jézus  Krisztust.  Legyünk  mi  is  
mint Urunk,  elhaló  Gabonamagok,  hogy belölünk  új éle-
tek keljenek, hogy így értelmes hitünk bizonyságaként  új  
élet  támadjon másokban  az eljövendőre!  



40. A böjt 
(II.  Sám.  23,15—17.  III.  Mózes.  16...)  

A  böjt  körül  elég  sok  tájékozatlanság  uralkodik,  ezért  
néhány  gondolatot jó  volna,  ha  ebből  megjegyeznénk. 

A  Bibliában  a böjt  tartására  csak  egy  Isteni  parancsot  
olvasunk,  s ez az engesztelő napra vonatkozott.  (III. Móz. 
16.  rész.)  

A  mózesi  törvény  szerint  „a  nagy  engesztelési  napot  a  
HETEDIK  HÓNAP  10-én  tartották".  Mert  ezen  a  napon  
végeznek  engesztelést  értetek,  hogy  megtisztítsanak  ben-
neteket,  és  megtisztultok  minden  vétketektől  az  Úr színe 
előtt. (Móz. 3,16,30.)... Szombatotok szombatja ez néktek, 
sanyargassátok  meg  ezért  magatokat,  örökkévaló  rend-
tartás  ez...  A  bűnért  és vétekért  való  áldozat  bemutatá-
sának  alkalma,  amikor  a  bűneikért  a  Báránynak  meg  
kellett  halnia,  melynek  vérével  hintette  a  Frigyládán  az  
engesztelés  fedelét a főpap, míg  a másik  bak a pusztába 
vitte el Izráelnek a bűnét, a főpap a fejére kellett helyezze 
kezét  a  báránynak  és  Izráel  vétkét,  hamisságát,  bűnét  
ráolvasta  a Bárányra,  aki  elvette  és  így  elvitte  bűneiket.  
Milyen  szemléletes  kép  ez  az  Isten  Bárányának  megbo-
csátó  áldozatáról,  A vér  eltörölte a bűnt, a pusztába  kül-
dött  elvette  és  elvitte  Izráel  minden  vétkét.  (III.  Móz.  
16,29—31.  és maga  a  16. fejezet.) 

A  böjt  közösségi  formájában az  istentiszteleti  és  kulti-
kus szokások  gyakorlata  volt. Az  ételtől—italtól  való  rövi-
debb-hosszabb  tartózkodás!  

Rendkívüli  böjti  alkalmak  és  napok  is  előfordultak  Iz-
ráel  életében,  melynek  célja  volt,  hogy  valami  veszélyt,  
mely  fenyegetett  így  hárítsanak  el.  (I.  Sám.  7,6.)  

Egy  ilyen  katasztrófa  helyzetben  kezdett  böjtbe  Izráel  
népe,  amikor  a  filiszteusok  megölték  Saul  király  fiait,  s  
utánuk  maga  az  apa  is  a kardjába  dőlt.  (II.  Sám.  1,12.)  



Dávid  akkor  kezd böjtbe,  amikor  Nátán próféta feddé-
sére megretten tettén, s hogy emiatt fiának meg kell  hal-
nia: 

„KÖNYÖRGÖTT  DÁVID  ISTENNEK  ÉS  BÖJTÖLE  IS".  
(II.  Sám.  12,16.) A veszedelem,  a szerencsétlenség,  vagy  
marcangoló  bűnbánat  az,  ami böjtölésre késztette  Izráel  
fiait.  A  bűnbocsánatot  és  a  büntetéstől  való  megszaba-
dulást  akarták  kikönyörögni  Istentől.  

„A  BÖJT  ÉS A  SÍRÁS  UGYANÚGY  EGYMÁSHOZ TAR-
TOZNAK,  MINT A  BÖJT  ÉS  IMÁDKOZÁS!"  A  böjttel  na-
gyon sokan visszaéltek mindig.  így találunk erre egy szo-
morú  és  halálos  példát  is.  Jézabel  a  bálványimádó  
királynő,  aki  Izráel  királyának  felesége — AKHABNAK — 
meg akarja szerezni a királynak Nábót szőlőjét Jezréelben 
és a király  pecsétjét felhasználva  ír levelet  a vezetőknek: 
„HIRDESSETEK  BÖJTÖT  ÉS ÜLTESSÉTEK NÁBÓTOT A  
NÉP  ÉLÉRE  és vele  szemben  két  Istentelen  embert  ő el-
lene tegyen tanúbizonyságot mondván:  megszidalmaztad  
az Istent és a királyt, aztán vigyétek ki és kövezzétek meg 
őt, hogy meghaljon".  (I. Kir. 21,9.) És Illés hirdeti meg az 
ítéletet  a királynak:  ahol  felnyalták  az  ebek  Nábót vérét,  
ott nyalják fel  a tiédet  is.  És Jézabelt  az  ebek eszik  meg  
Jezréel  kőfala előtt.  (I.  Kir.  22,  19—23.)  

Izráel  népeinek bűne  miatt böjtölt  és  imádkozott:  DÁ-
NIEL, EZSDRÁS, JERÉMLÁS ugyanaz nap, az engesztelés 
napján  olvastatta  fel a próféciát.  (Dán.  9,3.  Ezsdr.  8,23.  
Jer.  36,9.)  

Keresztelő János  és  tanítványai  böjtje mind  bűnbána-
tuk és megtérésük komolyságátjuttatja kifejezésre. 

Krisztus a sátán elleni  támadásra  40 napos böjttel ké-
szült fel. Ez egyben mutatja is azt a biológiai határt amed-
dig  a böjt még  elviselhető.  (Mt.  4,2.)  

Pál apostol a tisztségekre választást a böjttel köti egybe, 
így  ajánlották  őket  az  Úrnak  azokat,  akikben  bíztak.  



(Csel.  14,23.) Ennek mintájára jártak  el a DORDRECHTI 
Zsinaton,  hol  a  prédikátor  meghívását  —  előzze  meg  az  
Egyháztanács  és  a  diakónusok  böjtölése  és  imádkozása  
— határozták  el.  

Kálvin  Isten  Igéje  alapján  állva  értelmezte  a  böjtöt  s  
arra  hivatkozva  a  böjtöt  űjra  tekintélyre  emelte.  (Mát.  
6,17—18.) A  tanítványokat  tanítja Urunk,  hogy  az  ördö-
gök kiűzése — amit ők nem tudtak megtenni  és a beteget 
meggyógyítani  —  csak  könyörgés  és böjtölés  által  lehet-
séges!  (Mát.  17,21.)  

AKARJUK-E  TUDNI,  HOGY  A  PROBLÉMÁINKON  
MENNYIRE SEGÍTHET A BÖJT ÉS A KÖNYÖRGÉS, VAGY 
NEM IS ÉRDEKEL  ÉS SOHA KI  NEM  PRÓBÁLTUK?  

Mielőtt  Kornéliusz Pétert küldötte volna Joppéba,  hogy 
a  Kijelentés felől  tudakozódjon a pogányokra  vonatkozó-
an:  négy  napig  böjtölt  és  imádkozott  házában,  mígnem  
felelet  érkezett  rá  a mennyből.  (Csel.  10,30.)  

Amikor  Antiochiában  Pált  és  Barnabást  a  Szentlélek  
tanácsára a szolgálatra elválasztották böjtöléssel és imád-
kozással bocsátották  el őket. (Csel.  13,1—3.) Krisztus ke-
mény szavakat használ,  amikor azok ellen irányul  az íté-
lete  akik  a  böjtöt  vallásos  külsőségekben  vélik  
elfogadhatónak,  akik  a böjt  szentségéből  emberek  előtti  
látványosságot csináltak, külsőségekben kereste a kor fa-
rizeusa  a lényeget,  így érdemnek tekintették, hogy mosa-
kodás után hamut hintettek a fejükre, arcukat korommal 
kenték  be,  lehorgasztott  fővel  és  szennyes  ruhában jár-
tak,  s még köszönni  sem akartak.  Hiúságukat  táplálták,  
hazugságukért  nevezi  őket  az Urunk képmutatóknak,  az  
a vágy élt bennük,  hogy mindenki  őket nézze és megcso-
dálja búnbánatuk komolyságát. Az emberek véleménye a 
számukra  fontosabb volt,  mint  Istené.  (Mt.  6,16.)  

Krisztus  feltételezi  a  hívők  életében  a böjtöt,  ezért  azt  
mondja  el,  hogy  HOGYAN  BÖJTÖLJÜNK: AZT TANÍTJA,  



HOGY A  BÖJT  EGYEDÜL  ISTEN  ÉS AZ  EMBER  ÜGYE!  
Elismerte  a böjt hasznosságát,  ha  valaki  őszinte  szívből  
csak Istennek mutat be vele áldozatot és nem az emberek 
előtt  kíván  ájtatosnak feltűnni. Miként  az imádkozást  és  
az  adakozást,  ezt  is  titokban  végzendő  szolgálatnak  
mondta.  (Mát.  6,16—18.)  

Olyan  a böjt, mint Jákob  küzdése  az éjszakában,  nin-
csenek  és nem kell,  hogy  tanúi  legyenek,  mert  a fontos, 
hogy  Isten  előtt  kedves  legyen. Az  igazi  fájdalom rejtve 
marad.  (I. Móz. 32,21—26.)  Ilyen kedvességet  talált  Isten 
előtt  Ninive  királyának  és  népének  böjtje,  amiért  is  Jó-
násnak nem örömére megváltoztatta  Ninive  elpusztításá-
ra  hozott döntését.  (Jón.  3,7—10.) A  BÖJT, AHOL A  LE-
MONDÁS  SZOMORÚSÁGOT  ÉS  KESERŰSÉGET  IDÉZ  
ELŐ HANGULATUNKBAN,  NEM IGAZI LEMONDÁS.  A  ha-
mis böjt a mások félrevezetésére szolgál,  amikor  el  akar-
juk  takarni  belső  világunkat  a  kíváncsi  tekintetektől,  s  
már  ezzel  számolva  képmutatóskodik.  (Lásd  Nábótnál-
Jézabelt.) 

A  böjt  ÖNMEGTARTÓZTATÁS,  önmegtagadás,  lemon-
dás — mint Dávidnál láttuk. Nagy feladatokat — Krisztus 
követését  —  (Mát.  16,24.),  mint  életünk  fő célját,  elérni,  
csak ha lemondunk mindarról,  ami ebben hátráltat min-
ket. Az Isten-kapcsolat minden szükséges dologgal szem-
ben  elsődleges,  s  ennek  alárendelni  magamat  jelenti  a  
BÖJTÖT! 

A  böjt  megtéréssel  és  imádkozással  együttható  és je-
lentkező  konkrét  tény.  (Nehémiás,  Ninive,  Dániel,  Jeré-
miás stb.)  KRISZTUS  BÖJTJE  ÉRTÜNK TÖRTÉNT!  Isten  
testünknek  is  Istene,  és  az  önként  vállalt  testi  böjt  is  
lehet  kedves  Isten  előtt!  

A  böjtöt előírni  senki  számára  nem  lehet.  
A hívők azonban önként — maguktól  közösségben gya-

korolhatják  a böjtöt. Az  egyházi  évnek  ebben  az  idősza-



kában  —  Húsvét  előtt  —  ilyen  tiszta  böjtre  kellene  gon-
dolnunk,  ahol  együtt,  mint  Krisztus  Testének  élő  tagjai  
közösen és közösségben  is megélhetjük a böjtöt és a böjt 
alkalmait. 

A  böjtölő ember gazdag lélekben, mert  az ember kétfé-
leképpen  lehet  gazdag,  vagy  úgy,  hogy  bővelkedik  földi  
javakban,  vagy  úgy,  hogy  csökkenti  az  igényeit.  Az  egy-
szerű  ember  lelke  nem tulajdonít jelentőséget  gazdagsá-
gának,  mert  mindenét  az  Úrénak  tartja  és  gazdagsága  
ezért az Úr maga. Aki  tud lemondani  és nagyon egyszerű 
lenni,  az  a világban  gazdag  Lélek.  

A  boldogság  felől  tudakozódott  az  egyik  testvér  a  má-
siktól. A  hitben  érettebb  így  tanította  a felebarátját: KE-
VESET GONDOLTAM ARRA, AMIM HIÁNYZIK ÉS SOKAT 
ARRA, AMIM VAN. Az emberek maguk teszik  bonyolulttá  
az  egyszerűt.  Az  őserdőben  élő  és  munkálkodó  misszio-
náriust  megkérdezte  a  színes  bőrű  néger  testvért:  MIT  
JELENT  KERESZTYÉNNEK  LENNI?  így felelt:  

„ÚGY  ÉLNI,  MINT  ÖN  ÉL!"  
A  hit  nélküli  értelem  teszi  az  életet bonyolulttá,  a sze-

rető szív egyszerűvé. Izráel népe így gondolkodik a böjtről. 
(Ézs. 58,3—10.) „Mért böjtölünk és te nem nézed, gyötör-
jük  lelkünket  és Te  nem  tudod?  ímé böjtöléstek  napján  
kedvteléseteket  űzitek,  ÉS  MINDEN  ROBOTOSOTOKAT  
SZORONGATJÁTOK...  (3. v.) 

PERREL  ÉS VERSENGÉSSEL  BÖJTÖLTÖK,  ÉS  SÚJ-
TOTOK A  GAZSÁGNAK  ÖKLÉVEL — válaszolja  Isten  fe-
leletül  népének — NEM ÚGY BÖJTÖLTÖK,  HOGY MEG-
HALLGASSÉK  SZAVATOK A  MAGASSÁGBAN.  (4. v.) 

HÁT  ILYEN  A  BÖJT,  AMELYET  ÉN  KEDVELEK,  ÉS  
OLYAN A  NAP, AMELYEN AZ  EMBER LELKÉT  GYÖTRI?  
AVAGY  HA MINT  KÁKA LEHAJTJA  FEJÉT,  és zsákot  és  
hamvat  terít  maga  alá:  EZT NEVEZED-É  BÖJTNEK?  ÉS  
AZ  ÚR  ELŐTT  KEDVES NAPNAK?  (5. v.) 



Hát nem ez-e a böjt? Amit én kedvelek: hogy megnyisd 
a gonoszságnak  bilincseit,  és  az igának  köteleit  megold-
jad,  és szabádon bocsásd az elnyomottakat, és hogy min-
den igát széttépjetek?  (6. v.) 

„NEM  AZ-E  HOGY  AZ  ÉHEZŐNEK  MEGSZEGD  KE-
NYEREDET,  ÉS  A  SZEGÉNY  BUJDOSÓKAT  HÁZADBA  
BEVIGYED? HA MEZTELENT LÁTSZ FELRUHÁZZAD,  ÉS 
TESTED  ELŐTT  EL NE REJTSD MAGADAT?  (7. v.) 

Akkor felhasad, mint hajnal a te világosságod,  és meg-
gyógyulásod gyorsan kivirágzik — tehát a böjt, a magunk 
feláldozása  a  saját  gyógyulásunkat  eredményezi  —,  ÉS  
IGAZSÁGOD ELŐTTED JÁR, AZ ÚR DICSŐSÉGE KÖVET. 
(8. v.) 

Akkor  kiáltasz,  és az Úr meghallgat. Jajgatsz, és Ő azt 
mondja: íme itt vagyok  HA ELVETENDED KÖZÜLED AZ 
IGÁT,  ÉS  MEGSZŰNSZ  UJJAL  MUTOGATNI  ÉS  HAMIS-
SÁGOT  BESZÉLNI.  (9. v.) 

Ha odaadod utolsó falatodat az éhezőnek, és az elepedt 
lelkűt  megelégíted,  FELTÁMAD A  SETÉTSÉGBEN  VILÁ-
GOSSÁGOD,  ÉS HOMÁLYOSSÁGOD  OLYAN LESZ MINT 
A  DÉL.  És vezérel  téged  az  Úr szüntelen."  (10. v.) 

MIT  SZÓLSZ  HOZZÁ  TESTVÉREM,  MILYEN  ÚJSZÖ-
VETSÉGI  AZ  ÓSZÖVETSÉG,  EBBEN  NEM VÁLTOZOTT  
SEMMI.  ISTEN KÖZÖLTE A FELTÉTELEIT BÖJTÖD HE-
LYES ÉS HELYTELENSÉGÉRŐL, ítéld meg, s aszerint járj 
el,  mint  Ő megmondja  neked  az  Igéjében  és  lelkiismere-
tedben is jelezve, hogy hol tartasz, hogy nem kedves, vagy 
kedves-e  a  te böjtöd? 

Ha  az  Úr  asztalához járulunk  —  és bármikor  tesszük  
ezt —,  ne  maradjon  senki  adós  a maga  elmarasztalásá-
ban.  Hogy kedvességet  nyerjünk és irgalmat  találjunk, s 
Istent dicsőítsük együtt, mert ez az Ő akarata, hogy a mi 
böjtünk  mind  a  menny  felé,  mind  a Felebarát  felé  Isten  
előtt  kedves  legyen!  Mert  ha  egy bárány  engesztelő  áldo-



zattá  lehetett  az  azt  feláldozó  bűnös  helyett,  aki  rátette  
a kezét és ezzel  a bűneit  is az áldozati  állatra,  mennyivel  
inkább engesztelő áldozat Krisztus érettünk, ha áldozatát 
hittel  elfogadjuk.  

Ezért  tedd rá most mindjárt hited  kezét  Krisztus  töké-
letes áldozatára,  hogy élvezhesd Isten kegyelmét. Ha egy-
szer  már  megtetted,  tedd  meg  újra,  ha  pedig  még  nem  
tetted  volna,  tedd  rá  most  a kezedet  haladék  nélkül.  Az  
Úr Jézus a tied lehet már most, ha akarod!  Bízzál  Benne  
erősen, és kétség nélkül a tiéd lesz Ö. így kiengesztelődtél 
Istennel,  bűneid  eltöröltettek  és az  Úré vagy. 

Hitem  ráteszi  kezét  
ó  Krisztus,  drága  fődre,  
vezeklőn  állok  eléd,  
bűneimet  kiöntve.  



41. Az Úrvacsora  és a lábmosás 
(Ján.  13,4—7.  15—18.  34—35.  v.)  

Ez  a lábmosás  hagyomány törő,  vacsora  közben  felkel  
a  helyéről  Urunk  és a keleten  szokásos  lábmosást  végzi  
el, melyhez  talált lavórt  és vizet,  törülközőt,  de hiányzott 
a  szolga,  aki  ezt a szolgálatot  elvégezte volna. A  Tanítvá-
nyok lettek volna  a sorosak,  de a szolgálatban,  a szolgá-
latkészségben  nem előzték meg egymást.  Sértett  büszke-
ségükben  nem  akarták  a  szolga  szerepét  vállalni.  
Közönyösségük és ámulatuk elárulta, hogy ők bizony nem 
hajlandók  megalázkodni!  

Júdásban  az eladás áruló gondolatát  a lábmosás  érleli  
be.  Bosszantja,  hogy Jézus  mennyire  megalázza  magát,  
ha  ezt  tette,  hogyan  lehetne  Ő Izráel  királya?  

Szertefoszlottak  a  Krisztus  hatalmából  hasznot  húzó  
reményei,  úgy  érezte,  őt  csalták  meg,  három  évet  „elpa-
zarolt"  egy  olyan  hatalmasnak  tűnő  életében,  aki  most  
lábat  mos.  

ÉS MEGMOSSA AZ  ELÁRULÓJA  LÁBÁT!  
Júdás  részese  volt  az  általános  kegyelemnek  éppen  

úgy,  mint bármelyik  tanítvány,  mégsem volt  része  a kü-
lönös  kegyelemben.  Más  szóval,  Krisztus  minden  embe-
rért  meghalt,  így Júdásért  is,  aki  kárhozata  választásá-
nak  maga volt  a megválasztója,  az eldöntője.  

Az  általános  kegyelem  csak  erre  a  földi  életre  elég,  és  
ehhez  biztosítja  az  életfeltételeket,  de  ezt  is  azért  teszi  
Isten,  mert  a különös kegyelemben részesülök  is elpusz-
tulnának  a hitetlenekkel,  ha  nem gyakorolná  az  emberi-
ségre  nézve  az általános  kegyelmét  az  Isten,  ti.  hogy fel-
hozza a napját jókra és gonoszokra, s a föld terem miként 
a hívőknek,  a hitetleneknek  is  MAGÁTÓL.  (Márk.  4,25.)  

Ha valaki megelégszik az általános kegyelemmel, az azt 
kérdezi, mint a tanítványok kérdezték  tudatlanságukban:  



„Mi elhagytunk mindent... mink lesz hát minékünk? (Mát. 
19,27.) Mi a hasznom abból, ha teutánad megyek, mi lesz 
a  címem,  rangom?  Biztosíts  nekem  előjogokat:  SZABA-
DÍTS MEG MINKET  ÉS MAGADAT IS! A  feltámadás előtt  
a  tanítványok  is ennek a kísértésnek  kitett  emberek  vol-
tak, csak a feltámadás tehette őket a hit hőseivé. Az egyik 
kereszten lévő lator látszólag jót  mondott,  de csak  erre a 
földre irányult  a szabadulás  gondolata.  Krisztus  míg vá-
laszra  sem  méltatta  a  gúnyolódó  latrot,  addig  a  másik  
lator  az  általános  kegyelemből  belekerült  Krisztus  külö-
nös kegyelmébe.  (Luk.  23,43.)  

A  KÜLÖNÖS  KEGYELEM  Krisztus  királyi  uralmának  
felettem való elismerésével  kezdődik. „Emlékezzél meg ró-
lam,  amikor  eljössz a Te országodban."  Ez a megemléke-
zés a jövőre  utal.  Krisztus meghalt  előbb mindegyikőjük-
nél,  de  csak  egyikőjük  számára  jelentett  örök  életet  a  
HALÁLA.  így van benne A  KRISZTUS  HALÁLÁBAN A  MI  
ÖRÖK  ÉLETÜNK.  Mindketten  meghaltak  a  király  és  az  
üdvözült  lator,  csakhogy  annak  az  országnak,  Krisztus  
országának  a  testi  és  a  földi  halál  nem  határa,  és  nem  
árthat  annak  semmit.  

AKI KRISZTUS KÖZELÉBEN VAN, MÉG NEM JELENTI, 
HOGY  MEGVÁLTOTT  EMBER,  OTT VOLT A  GÚNYOLÓ-
DÓ,  HITETLEN  LATOR  ÉS  AKI  EGYÜTT  EVETT  VELE,  
AKINEK  MEGMOSTA A  LÁBAIT, JÚDÁS  IS. Az  általános  
kegyelemben Krisztus lehet árucikk eladható,  elárulható!  

Isten az általános kegyelemben egy darabig partnerként 
tekint minden embert, amíg fel nem emelik kezüket  Isten  
és  az  Ö felkentje ellen.  Ez  az  ütésre  emelt  kéz  akkor  üti  
az  első  szeget  a  keresztbe,  amikor  Urát  gúnyolni  kezdi,  
majd  megtagadja.  És  senkit  sem  ment  meg  Mózes  Tör-
vénye,  vagy  az  Ábrahámra  való  hivatkozás  sem  az  egy-
házban,  miként  Annást  vagy  Kajafást,  sem  a  világban,  
miként Pilátust sem és Heródest sem menthette fel semmi 



az alól,  hogy segítettek  az Isten legszebb Virágát  kiirtani  
a  gyom közül.  

A  Gyomot  élni  hagyták  és  a  tiszta  búzát,  kölcsönös  
egyetértésben  kitépte  a világ  és a vallásos  élet vezérkara 
Nagypénteken! 

Jézus Krisztus egy kis zártkörű  tanítványi  seregnek ad 
tanítást,  kizárja  a  nyilvánosságot,  már  nem  tárgyal  az  
„illetékesekkel",  szakított  a  hivatalosokkal,  ezt  követi  az  
Izráellel való szakítás, hogy helyébe lépjen AZ ÚJ IZRAEL 
—  AZ  EKLÉZSIA  —,  ÉS  HA  PARÁNYI  IS,  DE  ÉL,  még  
akkor  is ha belekerül  a tiszta vetésbe  a  konkoly.  

János  evangélista  az utolsó vacsora  két főalakjára irá-
nyítja a reflektort, hogy a különbség  ellentéte annál  nyil-
vánvalóbbá  legyen.  KRISZTUS,  AKIÉ  MINDEN  HATA-
LOM,  nem  él  ezzel,  sőt  az  ördög  szolgálatában  szegődő  
emberért  kész  alászállni  és  bebizonyítani,„HOGY  ÉN  
OLYAN  VAGYOK  KÖZTETEK,  MINT  AKI  SZOLGÁL."  
Olyan szeretetet akar kelteni a szívükben az övéinek, me-
lyet  még  elhordozhatnak  a  Kereszt  előtt,  amit  azonban  
soha  el  nem felejtenek már  és majd.  (Mt.  20,28.)  

Krisztus  dokumentálja  az elvárását: A  SÁKRAMENTU-
MOKNAK  CSAK ABBAN AZ  ESETBEN VAN  ÉRTÉKE AZ 
EMBER SZÁMÁRA,  HA AZ  ETIKAI  KÖVETKEZMÉNYEK-
KEL JÁR. 

Krisztus  az övéivel  akart  ünnepelni:  „KÍVANVA KÍVÁN-
TAM A  HÚSVÉTI  BÁRÁNYT  MEGENNI VELETEK".  (Luk.  
22,15.  22,28.)  És  ennek  a  tanítványi  seregnek  bukásra  
álló helyzetében valami értékes bizonyítványt  állít  ki, me-
lyet  Ö már  nem a jelenre,  hanem a jövöre  utalva  így mi-
nősít:  „TI VAGYTOK AZOK,  KIK MEGMARADTATOK  ÉN-
VELEM AZ  ÉN KÍSÉRTÉSEIMBEN".  (Luk.  22,28.)  

És  noha  a  kereszt  árnyéka  vetődik  a  vacsora  alatt  is  
Jézusra,  mégsem önmagáért vannak  fájdalmai az árulás 
óráiban  és  a keresztúton,  hanem  az  övéiért.  „KRISZTUS  



JERUZSÁLEMÉRT  SÍRT  ÉS NEM ÖNMAGÁÉRT',  s  ami-
kor Jeruzsálem leányai siratni kezdték a fájdalmak férfiát 
azt mondja: „NE RAJTAM SÍRJATOK,  HANEM MAGATO-
KON".  (Luk.  23,28.)  Krisztus  le  tudta  rakni  királyi  koro-
náját és mennyei felségjelvényeit, s nem foglalta el Dávid 
trónját. 

Értitek  ti,  mit  cselekedtem?  (Jn.  13,12b.) Te  most  ezt  
nem  érted  Péter,  de  később  megérted.  (Jn.  13,7.)  Péter  
heves felbuzdulásával elébe akar vágni Ura szándékának. 
Péter tiltakozni akar. A TANÍTVÁNY NE SIESSEN ELŐRE,  
s  ne akarjon Uránál  okosabb  lenni.  HA NEM  FOGADOD  
EL,  HOGY  ÉN  MOSSALAK  MEG,  NEM TARTOZOL  HOZ-
ZÁM!  (Jn.  13,8.)  Isten  gyermekei  is  beszennyeződnek  a  
szüntelen való gonoszság miatt, de a megértés azt jelenti, 
hogy Jézus  Krisztus Vére  megtisztít  téged  Péter  minden  
bűntől,  de  a  naponkénti  lábmosást  nem  hanyagolhatod  
el.  Aki  otthon  megfürdik,  az  úton  csak  a  lábát  piszkol-
hatja be. (I. Jn.  1,7. Kol.  1,12.) A szüntelen való gonoszság 
miatt,  a  földön a padló  homokból  áll,  miként  a  Szentsá-
torban, hogy soha el ne felejtsük, hogy mi Isten népeként 
is csak átutazóban vagyunk. Az új éleinek  a puszta  nem 
nyújthat semmit. Halálunkig marad, megváltott földi éle-
tünkön  keresztül  is  a nyomorúság,  gond,  betegség,  csa-
lódás, halál.  De közben nem vagyunk magunkra  hagyat-
va:  „TIVELETEK VAGYOK A  VILÁG VÉGEZETÉIG".  (Mt.  
28,18—20.)  És ha vétkezünk  is, van szószólónk az Atyá-
nál, mert aki azt mondja, hogy a keresztyén nem vétkezik, 
az  hazudik.  (I.  Jn.  2,1.)  „VELED  LESZEK,  NEM  MARA-
DOK  EL TŐLED,  NEM HAGYLAK  EL".  (Józs.  1,5.)  

Kezdjük  érezni  Testvérek,  hogy  miért  van  szükség  a  
lábmosásra?  Hogy  a  szennyfoltokat,  amelyeket  felsze-
dünk  naponként,  nem  engedhetjük  meg,  hogy  beszeny-
nyezzenek,  hanem  azt  naponkénti  bünvallással  távolítja  
el belölünk A SZENTLÉLEKNEK BŰNT KIÉGETŐ EREJE. 



Ezért,  akinél  a BŰNVALLÁS  ELMARAD,  az nem vigyáz a 
KRISZTUS BECSÜLETÉRE,  elveszü érzékenységét és tre-
hány  ember  lesz belső  és külső  tetteire  nézve  is.  

Jézus Krisztus Igéje által tartja tisztán az övéit, de azért 
a fürdésért, a naponkénti lábmosásért mi vagyunk felelő-
sek. ÖVÉ AZ IGE FÜRDŐVIZE,  DE NEKÜNK KELL MEG-
MOSNI  LÁBAINKAT:  „MEGTISZTULVÁN A VÍZNEK  FÜR-
DŐJÉVEL AZ  IGE ÁLTAL".  (Ef.  5,26.)  

A LÁBMOSÁS ARRA A MAGASABB TISZTASÁGRA UTAL, 
MELYET ITT AZ ALACSONYABB  RENDŰ JELKÉPEZETT. 

Krisztus  tanítása  itt,  hogy  az  Ö  ORSZÁGÁBAN  NIN-
CSEN  SEM  ELŐNY,  SEM  FELSŐBBSÉG,  az  egyeden  
NAGYSÁG A  SZOLGÁLNI TUDÓ ALÁZATOSSÁG.  NEM  A  
LÁBMOSÁS  KŐTELEZŐ,  hanem  a  szolgálat,  az  alázat,  
amely  kész  szolgálni!  

Az  újjászületést jelképező  Krisztus  Vérével  való  meg-
mosatást — KERESZTSÉGET — SOHA NEM KELL MEG-
ISMÉTELNI, MEG KERESZTELKEDHETTEK AZZAL A KE-
RESZTSÉGGEL, AMELLYEL ÉN?...  (Mát. 20,22.)  DE JÓL 
ÉRTSÜK MEG, HOGY A FOLYTONOSAN RÁNK RAKÓDÓ 
PORT,  a bűnbánat  és  a  bűnbocsánat  érzékenysége  kell  
kísérje részünkről,  amely  mindig vágyakozik  az  Ige friss 
Forrásához jutni,  hogy újra lemossa bepiszkolódó  új ru-
háját. Gyermekeim  akkor  is az enyémek,  ha sárosak,  de  
ha  megfürdetem őket,  újból változaüan  szeretetettel  öle-
lem őket  magamlwz,  noha  koszosak  voltak.  

Minden ember  Krisztusnak  irántunk való jóságáért  él-
het  ezen  a  földön,  azért  példát  adott  arra,  hogy  Júdás  
lábát  is  megmosta,  hogy  mi  ne  legyünk  Júdások.  Amit  
Júdás követett el, azt nekünk már nem szabad elkövetni.  

Isten  Igéjének  éles  kardja  azért  nem  öl  meg  minden  
embert,  de megtehetné,  hanem  „megsebez".  MEGSEBEZ  
AZÉRT, HOGY BEKÖTÖZÉSÉRT HOZZÁ MENJÜNK, hogy 
gyógyulásunkért  FELTEKINTSÜNK  ARRA,  AKI  az  egész  



embervilágot  meg  tudja  gyógyítani.  A  KÉRDÉS,  HOGY  
AKAROD-E?  (Jób.  5,18.)  

Új parancsolatot adok néktek  (Jn.  13,34.),  az benne az 
új, hogy nem a mi erőnkkel,  hanem a Szentlélek  erejével  
teljesíthető  gyümölcsök  érnek  bennünk:  A  LÉLEK  GYÜ-
MÖLCSEI.  (Gal. 5,22.) Erről a szeretetről beszél Pál, mely 
a másikat  is belefoglalja, beleöleli  a Krisztus  szeretetébe,  
ez  az,  amely  soha  el  nem  múlik.  (I.  Kor.  13.)  Most  nem  
érted  Péter,  de  később  megérted.  (Jn.  13,36.)  A  HAZA-
MENETEL  A  CÉLT  JELENTI.  KRISZTUS  AZT  AKARJA,  
HOGY  CÉLBA  ÉRJÜNK!  Nagycsütörtök  éjszakáján  ösz-
szegezte  tettében,  amit  értünk  bemutatott.  (Mt.  26,26—  
28.) Ez a vacsora emlékeztessen Krisztus visszajövetelére: 
„EZT  CSELEKEDJÉTEK AZ  ÉN EMLÉKEZETEMRE...  AZ  
ÚRNAK  HALÁLÁT  HIRDESSÉTEK  MÍGNEM  ELJÖ-
VEND..."  (I.  Kor.  11,26.)  

Az Úrvacsorával való élésnek akkor van értelme  (I. Kor. 
11...),  ha  párosul  a mások  szükségének,  hiányzó  vacso-
rájának  kielégítésével.  

Korintusban nagy bajok vannak,  amelyeknek nem kel-
lene így lenniük,  hogy  ti.  tiköztetek  alusznak  és meghal-
nak  sokan  amiatt,  hogy  nincsen  úrvacsorával  való  élés,  
amikor  egybegyűltök,  mindenki  a  maga  vacsoráját  fo-
gyasztja, némelyek így dőzsölnek (21. v.), mások éheznek, 
ha  hiányzik  a  nékem  adott  ajándékok  odaadására  való  
készség  belőlem,  akkor  semmi  közöm  hozzá,  „HA  MEG  
NEM MOSHATLAK,  SEMMI  KÖZÖM  HOZZÁD?"  

Van közöd Jézushoz? Honnan tudod lemérni? Hogy na-
ponként  kész  vagy  vigyázni  a  Krisztus  vérébe  került  
mennyei  öltözetedre.  Ha tisztán tartod magad, s megtisz-
títod, miként ÖMAGA IS TISZTA, az Ige FÜRDŐVIZÉBEN. 
(Tit.  3,5.)  

Amíg  azonban  nem  születtél  újjá  (Jn.  3,3.),  nincs  új  
ruhád  (Jel.  3,18.),  nem fogsz vigyázni  magadra,  s nem is  



tudsz  vigyázni,  mert  magunktól  nem  tudjuk  magunkat  
sem megváltani, sem tisztán tartani.  Megváltani  Krisztus  
tud,  megtisztítani  és  tisztán  tartani  csak  SZENTIGÉJE  
ÉS SZENTLELKE  (Gal. 3,13. Zsid. 9,14.  I. Jn.  1,7,9.) ÁL-
TAL. 

Ha képmutató vagy csak ritkán takarítasz, hogy lássák 
az  emberek,  ha Krisztus gyermeke vagy,  akkor is  takarí-
tasz,  és  ott  is,  ahol  nem látják.  (2.Kor.  7,1.)  

Most itt van Kravcsuk államfő, micsoda  nagytakarítást  
végeznek,  de  ha  elmegy,  megint  minden  mocskos  lesz.  
Vigyázz,  az Istennel  ezt nem lehet megtenni,  mert  Ő nem 
egy  az  államfők  között,  hanem  Ő  az,  Aki  előtt  egyszer  
minden  államfő leborul,  Ő A  KIRÁLYOKNAK  IS  KIRÁLYA 
ÉS URAKNAK  URA.  (Fii.  2,10.  11)  

De teneked most kell leborulnod és újjászületned, hogy 
tisztán  tarthasd  életedet,  hogy  mindenütt  tudják  rólad  
hogy  itt az eljövendöt keresed,  s azért  tartod  tisztán  ma-
gad, mert tudod, hogy oda semmi tisztátalan be nem me-
het.  (Ef.  5,5.) Tudja meg rólad  ne csak  a menny,  hanem  
a  föld  népe  is,  hogy  te  kész  vagy  megalázni  magadat  és  
szolgálni, amint Ő tette, mint aki tudod, hogy Jézus Krisz-
tus  halála  és  feltámadása  által  értjük meg,  hogy  a szol-
gálat  és  a  dicsőség  egybetartozik.  Krisztus  nem  kisebb,  
hanem  nagyobb  lett  a  nékünk  tett  szolgálata  által  a  
menny  lakóinak  a  szemében.  

A DICSŐSÉG A DLAKÓNIÁBAN, A SZERETET SZOLGÁ-
LATBAN  VÁLIK  ÉSZREVEHETŐVÉ  A  MÁSOK  IRÁNTI  
SZOLGÁLATBAN,  ahol  ez hiányzik,  ott nincs  Krisztussal  
való élő kapcsolat. A gyümölcs elárul, hogy kihez tartozol. 
Sokasodjék, gyarapodjon és legyen gyümölcstermő az éle-
ted  Isten  dicsőségére  és a  Felebarát javára. 



42. Húsvét 
(.í. Kor.  15,3—10.)  

Igen örvendetes ünnep, mert olyan dologra  emlékeztet,  
amely alapja a keresztyének hitének, vigasztalásának,  re-
ménységének  és  üdvösségének  Jézus  Krisztus  feltáma-
dására.  Ezt  előzte  meg: Virágvasárnap,  Nagypéntek.  

Húsvét ...Feltámadás, megjelenései,  mennybemenetele, 
és  ami  még  hátra van, Visszajövetele. 

Az emberiség történelmében nem a világtörténelem, ha-
nem Isten  üdvözítő  története  és  terve játsszák  a főszere-
pet,  s ezek szerint  alakul  a történelem könyvünk.  Ez ak-
kor  is  igaz,  ha  nem  bírnak  róla  tudomással,  vagy  nem  
fogadják el,  esetleg  tagadják.  

Isten úgy karolja át a mindenséget, mint a Noénak meg-
mutatott Szivárvány, amelynek csak a horizontjait látjuk, 
más  szóval  csak  az  egyik  —  látható  —  felét  érzékeljük  
szemünkkel,  de  a mennyei  kar  átívelt  az  egész  minden-
ségen,  miként  az  édesanya  karjai átölelik  teljesen a sze-
retett  gyermekeit.  

A  Lukács  19.  és  a  Máté  21.  fejezetei  tájékoztatnak  a  
virágvasárnapi  eseményekről,  a  Nagypéntek  próbájáról.  
Most röviden és tőmondatokban  tudunk csak beszélni  az  
elmondhatatlanról.  Isten  tervei  ugyanis  egy  egyenes  vo-
nalat mutatnak, s azok szét nem szakíthatok, hanem egy-
másból következnek. Az Újszövetség legfontosabb állomá-
sait jelentik  az  üdvtörténeti  kulcsesemények,  melyek  az  
emberiség  létét,  és  még  földön  való  életét  lehetségessé  
teszik.  így  az  Isten  testbeöltözése,  vagyis,  hogy  Isten  az  
Ő  Fiában  láthatóvá  vált,  azt jelentették  be  az  angyalok  
Betlehem mezején. Istenségét mutatta be, s tökéletes em-
ber voltát egész  földi működése alatt,  Öt Isten igazolta  és  
küldetése  kezdetén  bizonyságot  tett  mennyei  küldetésé-
nek,  az  ember javát  szolgáló  értelméről:  „O AZ  ÉN  SZE-



RELMES  FIAM, AKIBEN  GYÖNYÖRŰSÉGEMET  LELEM,  
ŐT HALLGASSÁTOK".  (Mát.  3,17.  17,5.)  

Az Atya  akarata jegyében végzett  három évi  szolgálata  
Fiának  értünk  a  legkülönösebb  görbét  írják  le.  Hullám-
völgyek  és hullámhegyek vannak  a grafikonon,  amelyek-
kel  nyomon  követhetnénk  Urunk  életét.  

Senki  sem  volt,  akit  úgy  félreértettek  volna  a  földön,  
mint Aki  a  mennyből jött.  Halálát  kívánták ANNAK  AKI  
AZ ÉLETET HOZTA A  FÖLDRE. Jézus sír Jeruzsálem fe-
lett, mert nem ismerte fel a meglátogatása idejét, s miként 
a prófétákat, úgy az Isten egyszülöttét is megölik,  és nem 
becsülik  meg.  Jézus  szégyelli,  hogy  eladják  Öt mint  egy  
rabszolgát,  aki  ezért  a  tettükért  szégyelli  szüleit  azok  
előtt,  akiknek  eladták.  

Aki  mindenki  gyógyító  orvosa  volt,  annak  bitót  ácsolt  
a hálátlanság.  Olyan  ez, mint mikor a beteg megöli  orvo-
sát,  aki  meggyógyította.  

Virágvasárnapot  Isten  rendezte  a  Fiának,  hogy  meg-
vizsgálja  mi  lakik  a  néptömegek  szívében  szerelmes  Fia  
iránt.  Krisztus  elfogadta  népe hódolatát  és azt nem  uta-
sította vissza,  egyszer  a földön néhány  órára  Isten  lehe-
tővé tette, hogy a próféciák betöltője legyen Fia, s Messiás 
királyi  voltát  a  Zakariás  bejelentett  félévezreddel  ko-
rábbam  informálás  beteljesüljön.  Alázatosan  és  sza-
márháton jön,  de  nem  politikai  hatalmat  gyakorolt,  ha-
nem  mennyei  mindenhatóságát  mutatta  be,  amikor  
kiverte  az Atya  házából  a bálvány  istenek  képviselőinek  
bitorlóit,  s  amikor  figyelmeztetik  a  halálát  elhatározók,  
hogy utasítsa vissza a királyi felségjelzőt, akkor azt mond-
ja,  ha  ez  nem  következett  volna  be,  akkor  a  kövek  be-
széltek volna,  s amikor a tömegek  elhallgatnak,  a felnőt-
tek  helyett  a  gyermekek  kezdenek  a  prófécia  szerint  
(Zsolt. 8) Dávid Fiának magasztalásába.  (Luk.  19,39—40.  
Mát.  21,16.)  



Ő  tudja,  hogy  Isten  népének  szívében  semmi jót  nem  
talált  ezen  az  ünnepen,  amit  korábban  is  megmondott  
Krisztus:  „NEM  BÍZTA  MAGÁT AZ  EMBEREKRE,  MERT  
TUDTA,  HOGY  MI  LAKIK  A  SZÍVÜKBEN".  (Ján.  2,25.)  
Gyűlölet lakott, mely gyűlölet nem kezdte ki a Népe iránti 
szeretetét,  nem azt mondta,  hogy nem érdemes, hagyjuk 
abba  az egészet,  Ő amit  elkezdett,  be is fejezte. Ö tudta,  
hogy  ahol  királyként  üdvözölték  ott  fogják  a  „feszítsd  
meg"-et  is rá kimondani,  s a korbácsolást elvégezni,  ahol  
Ő azért fogott korbácsot,  hogy kitakarítsa  az Isten házát,  
hogy  az ítéletét  a saját házanépén  kezdje el.  (Mt.  21,12.)  

Virágvasárnap volt  az a Nap,  amelyen  a Királyt  halálra  
ítélték,  s  a kivitelezést  Nagypéntek jelentette. 

Nem beszélhetünk  Húsvétról  Nagypéntek  nélkül.  
Eltemettetett,  feltámadott,  megjelent...  Ez  együtt  a  hir-

detendő  Evangélium!  Nagypéntek  hatása  soha  el  nem  
múló,  a megfeszített  diadala  minden  emberöltőt  átjár és 
meghódít,  s  akik  hódolnak  a  Feltámadottnak,  azok  ezt  
megvallják.  (Kor.  15,3—8,  Rom.  4,25, Ján.  20,19.)  

Nézzük egy ilyen hódolóját Urunknak, Akiről  az udvari  
írója — A  NAGYSÁGOS  FEJEDELEMRŐL  MIKES  KELE-
MEN  —  így  tesz  bizonyságot:  „1735.  április  8-án  nagy-
pénteken  hunyt el a nagyságos Fejedelem II. Rákóczi  Fe-
renc.  Isten árvaságra  téve bennünket  és atyánkat  kivevé  
ma  közülünk.  Ma  nagypéntek  lévén,  mind  a  mennyei,  
mind  a földi  atyáinknak  halálokat  kell  siratnunk.  

AZ  ISTEN  MÁRA  HALASZTOTTA  URUNK  HALÁLÁT,  
AZÉRT,  HOGY MEGENGESZTELJE,  HALÁLÁNAK ÁLDO-
ZATÁT ANNAK  ÉRDEMÉVEL,  AKI  MA MEGHALT  ÉRET-
TÜNK...  Hullassuk bőséggel  könnyeinket,  mert a keserű-
ségnek  ködje valósággal  reánk  szállott.  

De  ne  azt  a jó  atyánkat  sirassuk,  mert  ŐT AZ  ISTEN  
ANNYI  SZENVEDÉSEI  UTÁN A  MENNYEI  LAKODALOM-
BA VITTE,  AHOL A  GYÖNYÖRŰSÉGNEK  ÉS AZ  ÖRÖM-



NEK  POHARÁBÓL  ITATJA,  HANEM  MI  MAGUNKAT  SI-
RASSUK,  KIK  NAGY  ÁRVASÁGRA  JUTOTTUNK  ...ügy  
halt  meg,  mint  egy gyermek,  szemeiből  könnyhullatások  
folytanak,  árvaságra  hagyva  bennünket  ezen  az  idegen  
földön.  Itt  irtóztató  sírás-rívás  van  közöttünk.  Az  Isten  
vigasztaljon  meg  minket."  

És a feltámadás óta nincs olyan kor,  amelyről  és akik-
kel  ez meg ne történt volna, hogy  ti.  tudták, hogy a halál 
nem végállomás,  hanem  egy  üj nyitány  az  örökélet  felé.  

A gyülekezettel  nem történhet  olyan, amit Urunk végig 
ne  szenvedett  volna,  ezért  tud  segíteni  a  szenvedőkön,  
mert  ismeri  a  szenvedést.  És  legyőzte  a  LEGROSSZAB-
BAT, AMI ÉRHET BENNÜNKET, A HALÁLT:  Feltámadása  
azt jelenti,  hogy van hatalma  átadni  nekem  és neked,  az  
Ő  életét,  az  első  zsenge  rendeltetése,  hogy  „SOK  FIAKAT  
VEZÉRELJEN  A  DICSŐSÉGRE".  (Zsid.  2,10.)  Hatalma  
van, hogy minket Isten fiaivá tegyen, ami azt jelenti, hogy 
az „ATYA  A  FIÁBAN  IÁT  MINKET,  MENYASSZONYÁT  
LÁTJA  BENNÜNK,  AZ  ANYASZENTEGYHÁZBAN,  A  SA-
JÁT TESTÉT  A  MENNYBEN  LÉVŐ  FIÁNAK!"  így  visz  be  
minket  Krisztus  a  Fiúság  helyzetébe.  FELTAMADÁSA  
MINKET  IS  FELEMEL AZ  Ő  FELTÁMADOTT  ÉLETÉBE.  
HASONLÓVÁ LESZÜNK AZ Ő DICSŐSÉGES TESTÉHEZ,  
DE MÁR MOST MEGISMERHETJÜK AZ Ő FELTÁMADÁ-
SÁNAK  EREJÉT  ÉS  JÁRHATUNK  ÚJ  ÉLETBEN.  (Fii.  
3,10.) 

Isten Lelke formálja bennünk és érleli  tapasztalattá  azt  
a  bizonyosságot,  ami  Krisztus  természetét,  jelentkezését,  
eredményezi  a hívő  életünkben.  

A  feltámadás  ténye meghaladja  és  felülmúlja a  termé-
szeti  lehetőségeket,  sokan  a  feltámadást  a  testben  nem  
tartják  szükségesnek,  mivel  a  testet  a  lélek  börtönének  
tekintik,  melyből  a  Lélek  a halálban  megszabadul.  Ez a 
pogány görög filozófia ma is hat, s az Evangélium és Krisz-



tus válsága  a teljes ember egzisztenciális megváltását je-
lenti.  Ezt mutatja be Krisztus  egy teljesen olyan  új  test-
ben,  mely  a feltámadás előtt nem létezett.  (Luk.  24,39.)  

A  Gyülekezet létrejötte a Krisztus feltámadására vezet-
hető  vissza.  A  Feltámadás  a  Krisztus  Gyülekezetének  a  
BIZONYSÁGA,  amelyben látható és érezhető AZ Ö ÉLETE 
ÉS JELENLÉTE.  Krisztus az Ö Testében  az  EGYHÁZBAN 
ÉL,  így  érthető,  hogy NAGYPÉNTEK A  HÚSVÉT  FUNDÁ-
MENTUMA,  hogy  ti.  „MINDENKOR TESTÜNKBEN  HOR-
DOZZUK  KRISZTUS  HALÁLÁT,  HOGY A  JÉZUS  ÉLETE  
IS  LÁTHATÓ  LEGYEN  A  MI  ÉLETÜNKBEN".  (II.  Kor.  
4,11.) 

Krisztus Pált, mint halottat támasztotta fel az Új életre, 
ki  üldözte  Krisztus népét,  mely  tette nem csökkentette  a 
feltámadott  Krisztusról  szóló  bizonyságtétel  hitelét,  sót  
növelte az által, hogy Krisztus bárkit meg tud szabadítani, 
üldözőit  is ki  tudja  hozni  a világosságra,  Pál  ezt  magára  
nézve  az Isten  Kegyelmének  tekintette,  ki  emiatt  kisebb-
nek,  alábbvalónak  tartotta  magát  mindenkinél.  (I.  Kor.  
15,4—8.  13,19.) Mégis többet dolgozott,  szenvedett és fá-
radt  Krisztusért,  mint  a  többi  apostolok  együtt.  Vállalta 
az  elsőséget  a  bűnösök  között,  ezért  Isten  munkáját  is  
elsővé  tette  az  apostolok  közül  és  között.  (I. Tim.  1,15.)  
Nem  magával  dicsekedett,  hanem  a  növekedést  adó  Is-
tennel.  (I. Kor. 3,7.) Minden munkája mögött látta  URÁT:  
„MINDENRE VAN  ERŐM A  KRISZTUSBAN,  AKI  ENGEM  
MEGERŐSÍT'.  (Fii.  4,13.)  

A  hitet  a  feltámadásról  szóló  örvendetes  Evangélium  
hirdetése gerjeszti, amit a Szentlélek tesz hatékonnyá ak-
kor, amikor „SZELÍDSÉGGEL FOGADJUK A BELÉNKOD 
TOTT  IGÉT'  (Jak.  1,21.),  aminek befogadása  révén  meg-
változik a halálból az életre feltámadt új élet az emberben. 
A  zsengét  követi  az  aratás,  amint  az  Ó  FELTÁMADÁSÁT  
A  HALOTTAK  FELTÁMADÁSA:  A  halál  és  az  élet  is  az  



ember  áital  történt.  Isten  nagy  ajándéka,  hogy  diadallal  
nézhetünk szembe a halállal. A  Halál  elalvás. Akik  Krisz-
tusban  halnak  meg,  tekinthetnek  ügy  a ravatalra,  mint  
Krisztus  Bethániában  Lázárra:  ,A  MI  BARÁTUNK  EL-
ALUDT!"  (Jn.  11,11.) A  Krisztus feltámadását együtt  lát-
hatjuk a jövőben való feltámadásunkkal. Van-e  ilyen  élő  
hited?  (I. Kor.  15,22.) A halál elválás,  a feltámadás feléb-
redés  a halálból.  Isten  kegyelme  által  válik  az  elköltözés  
könnyűvé,  mint  akik  tudják, hogy  „OTT  LENNI  SOKKAL  
INKÁBB JOBB!"  (Fii.  1,23.)  

A  feltámadás  Krisztus  uralmát  teszi  nyilvánvalóvá,  
mely  láthatóvá  lesz  az  egész  világon,  és  senki  nem von-
hatja ki  magát  alóla,  azok  is feltámadnak,  akik  számára  
ez kárhozatot jelent, mert azoknak is meg kell Öt látniuk, 
„akik általszegezték" és a történelem folyamán megtagad-
ták  Öt.  Isten  uralmának  a helyreállítását  fogja betetőzni 
az  Ö dicsőséges visszajövetele.  (Jel.  1,7.)  

A Golgotán halálos csapást mért Urunk a gonosz erőire, 
de velük  szemben  a harc  Krisztus visszajöveteléig folyik, 
míglen  „lába  alá  veti  valamennyi  ellenségét".  (I.  Kor.  
15,24—25.) 

A  FELTÁMADÁSKOR AZ  Ő HALÁLÁN  DIADALMASKO-
DOTT,  VISSZAJÖVETELEKOR  MINDENKI  ELŐTT  NYIL-
VÁNVALÓVÁ  LESZ,  hogy  A  HALÁLT AZ  EGÉSZ  EMBE-
RISÉG VILÁGÁBAN  LEGYŐZTE!  

Krisztus  visszajöveteléig  munkálkodhatnak  a  halál  
erői,  de addig  is Isten  ítéletének  eszköze,  ellenségként  is  
Isten  követe,  s  semmit  sem  árthat  azoknak,  akik  már a 
síron  innen  általmentek  a halálból  az  életbe,  mert  akik-
ben a Feltámadott  él,  azok hisznek  is az ígéretében:  „AKI  
HISZ  ÉNBENNEM,  HA  MEGHAL  IS  ÉL  ES  SOHA  MEG  
NEM HAL".  (Ján.  11,25,26.)  

A  HÚSVÉT  EMBERE  VÁLLALJA  ÉS  HIRDETI,  HOGY  
„Ő A  FELTÁMADÁS  ÉS AZ  ÉLET!"  Ezért  futhatunk  úgy  



a  küzdőtérén,  mint  akik  tudják,  hogy  a  célbaérkezésnél  
Feltámadott Urunk várja, Akitől senki  el nem szakíthatja 
a  Benne  hívőket.  

Ha  a  Gyülekezet  hű  marad,  számíthat  a  HŰSÉGES  
URA BARATSÁGÁRA, amikor és ahol mindenkor és mind-
örökre  együtt leszünk Vele  Feltámadt  új testünkben  ha-
sonlóvá  lévén  Őhozzá,  mert  megígérte,  hogy  ,AMINT  Ő  
VAN,  MI  IS AKKÉPPEN  LESZÜNK!"  (I. Jn.  3,2.  I. Thesz. 
4,17.) 

„Boldog  és szent,  akinek része van  az első feltámadás-
ban,  ezeken  nincs  hatalma  a második  halálnak..."  (Jel.  
20,6.) Terád  is vár  egy  szép  ország,  ahová  megyünk,  de  
a  BELÉPÉST  ITT  KELL  MEGTENNED,  s  ehhez  az  ÚT  A  
GOLGOTÁN  és a FELTÁMADÁSON  át vezet  számodra  is!  

Az  ősi  kígyót,  bűnt,  halált,  
Kínt,  poklot,  szenvedés  jaját  
Legyőzte  Jézus,  Mesterünk,  
Ki  most feltámadott  nekünk!  HALLELUJAH!  



43. Szeretsz-e  engem?  
(Jn.  21,15—19.  Mát.  18,21—22.)  

Péter több esetben ment Jézushoz, buzgólkodott  Krisz-
tus  dolgában  és  azt  látjuk,  hogy  a  kereszt  előtt  feltette  
ezt a merész kérdést,  hányszor lehet megbocsátani?  Hét-
szer?  Jézus  azt  mondja,  a  megbocsátásnak  nincsenek  
szabályai,  nincsenek határai, mert annyiszor kell  megbo-
csátani,  ahányszor  vétkezik  valaki.  És  most  a  kereszt  
után,  amikor  Péter  is  bocsánatra  szorul,  ezt  a  kérdést  
felteszi és feszegeti Jézus: PÉTER, SZERETSZ-E ENGEM? 
Vajon szeretnénk  tündökölni  mint a kelő Nap az ő erejé-
ben. Elmondható-e,  hogy a szeretet  ekkora  és ilyen ben-
nünk,  mint  a  kelő  Nap  ereje.  Emlékeztet  Krisztus  most  
Péter háromszori  kérdésfeltevésére,  ami a főpap udvarán 
történt.  Érdekes,  hogy  háromszor  jelent  meg  Jézus,  és  
háromszor  a  tagadás  és háromszor  a kérdés  feltevése.  

Képzeljük  magunkat  Péter  helyébe  akit  elszomorít,  
hogy újra és újra megkérdezi Ura: SZERETSZ-E ENGEM? 
Péter  szíve  mélyén  szembesül  megbízhatatlanságával,  
amit most kell elismernie. Amit ő korábban feltett Jézus-
nak,  hogy  —  hányszor  lehet  megbocsátani  —  most  fel-
sejlett benne,  „no,  Péter,  hányszor,  hányszor  bocsássak  
meg neked? Én a megbocsáthatatlant  is megbocsátom és 
helyre  tudom  hozni."  Hogy  Pétert  kinek  tartotta  Urunk,  
ezzel  is  kifejezésre juttatta,  hogy  a  régi  nevén  szólítot ta, 
és  aláhúzni  kívánta,  hogy  így  nevezte  a  régi  nevén:  SI-
MON,  JÓNÁSNAK  FIA:  JOBBAN  SZERETSZ-E  ENGEM  
EZEKNÉL?  (Jn.  21,15.)  

Finoman jelzi  a  Pásztor  bárányának  elesettségét,  ösz-
tökélve  arra,  hogy  ismerje  meg  önmagát,  s  mint  a  meg-
tagadás éjszakáján, úgy most  és mindenkor  előtte Libeg-
jen,  hogy  önmagától  nem  tud  megbirkózni  azzal  a  
feladattal,  amire  most  kapja  a  megbízatást.  



Nem elég a feltámadás tényét elfogadni, HÚSVÉTJA AN-
NAK  VAN,  AKINEK  A  FELTÁMADOTT  ÉLETE  OLYAN,  
mint  egy  ismeretlen  emberrel  való  konkrét  találkozás.  A  
feltámadott  Krisztus munkába  kezd. A szétszéledt nyájat 
kezdi összegyűjteni, mert a földi Nyáj legeltetése azok fel-
adata  lesz,  akikben  hitet  ébresztett  maga  iránt.  

Krisztus megváltásának  szeretetét  ebben  az összegyűj-
tésben kezdi megmutatni. Elsősorban azokat akarja most 
magához  emelni,  a maga szintjére felhozni,  akik jelét  ad-
ták iránta való szeretetüknek: A MÁRTA  MAGDALÉNÁK-
NAK,  AZ  EMMAUSI  TANÍTVÁNYOKNAK,  AKIKÉRT  EL-
MENT  VELÜK  AZ  ÚTON,  A  TAMÁSOKNAK,  A  
PÉTEREKNEK,  akiknek  igaz,  hogy csak pislákol  a hitük, 
de  ég.  

Péter  ugyanis megtagadta Jézust,  de nem tagadta  meg  
Jézus  Őt.  Krisztus  nem  adta  fel  Pétert,  nem mondott  le  
róla tévedéséért, hanem harcba szállt a Sátánnal Péterért, 
akit  a  Sátán  kikért,  hogy  megrostálja  és  a  szitán  ki-
hulljon,  Krisztus  nem  hagyta,  Ő  a  Bűnösök  barátja  
marad,  és  kitart  a  bűnösök  mellett,  s  kész  nevelni  és  
tanítani  őket,  hogy  alkalmasakká  formálja  az  elküldhe-
tőségre. 

PÉTER  SZÁMÁRA  A  KRISZTUSSAL  VALÓ  TALÁLKO-
ZÁS NAGYON  KÉNYES  ÜGY VOLT. 

Halálunk  órájáig  vizsgakérdés  marad  mindnyájunk-
nak: SZERETSZ-E  ENGEM? Név szerint neked is szegezi 
Krisztus  a  kérdést,  és  amint  Péter,  te  sem  térhetsz  ki!  
Péter  sem  térhetett  ki.  Mit  fog mondani  a  tagadás  után  
neki Jézus?  Megfeddi?  Csak  az Úr beszél,  a vádlott  nem 
is juthat szóhoz? Annyi bizonyos, hogy a Feltámadt Krisz-
tuson kívül  senki  sem tette volna  fel  a kérdést  Péternek.  
A  kérdés  felülemelkedett  minden  előítéleten.  Péter  nem  
adtalak  fel,  NEM  MONDTAM  LE  RÓLAD.  LEHET  ÚJRA  
KEZDENI!  Simon  Mágusként  is,  ha  akarod.  



Tanuljunk meg Urunktól  egy nagyszerű módszert a pe-
dagógiából,  az  embereket  csak  egy módon  tudjuk elérni, 
HA  BÍZUNK  BENNÜK  ÉS NEM ADJUK  FEL  ŐKET!  

Péter számára  a gyógyulás azt jelentette,  hogy Őt min-
dennek  ellenére  tudja  Ura  használni.  

Van egy nagyszerű és egyszerű módja annak  elmondá-
sára,  hogy  mi  kik vagyunk  és  ez  Péternél  csak  ennyiből  
állt:  „URAM,  TE  MINDENT  TUDSZ!"  Istennek  nem  kell  
magyarázkodnunk,  Ő egyet vár,  hogy  ezt  elmond:  „VÉT-
KEZTEM AZ  ÉG ELLEN  ÉS TE  ELLENED".  (Luk.  15,21.)  

Krisztus  azt  akarja, mint  1993 évvel  ezelőtt  a  Genezá-
reti  tó partján, hogy  azt mondd:  „TE TUDOD,  HOGY  ÉN  
SZERETLEK TÉGED". Te vagy a legfontosabb a számom-
ra,  igaz,  hogy magamat  is rosszul  ismertem  és  megutál-
tam  állhatatlanságomért,  de  most  már  mindörökre job-
ban  szeretlek  mindenkinél.  

„És  most  kérdezi  Jézus:  JOBBAN  SZERETSZ-E  EN-
GEM EZEKNÉL,  MINDENKINÉL?"—  a felelettel  meghatá-
rozzuk  Krisztushoz  tartozásunkat,  Isten gyermeke  életün-
ket, és életünk helyzetét és szolgálatának  értelmét ebben 
a  világban.  „AKI  JOBBAN  SZERETI  APJÁT  VAGY  ANY-
JÁT, MINT ENGEM, NEM MÉLTÓ HOZZÁM".  (Mt.  10,37.)  

Ki  az, vagy mi  az,  amit,  akit jobban  szeretünk,  mint a 
MEGVÁLTÓNKAT?  Magunkat,  terveinket,  programjain-
kat,  anyagi  gyarapodásunkat?  Ezek  mind  lelepleződnek  
az  Ő jelenlétében.  É  ha  az  elsőséget  Krisztus  veszi  át  
életünkben,  akkor  mondhatjuk  el:  „HÁTAD  MÖGÉ  VE-
TETTED MINDEN  BŰNEIMET!"  (Ézs.  38,17.)  

Aki  Krisztusnak  ezt  a  kérdését  megválaszolatlanul  
hagyja,  maga  vallja  kárát,  a  kérdés  figyelmen  kívül  ha-
gyása  azt jeíenti,  hogy nem érdekli  a vallásos  embereket,  
mit jelent  Jézust  a gyakorlatban  szeretni.  E miatt  a  kö-
zömbösség  miatt  van  homály  és  „sokasodik  meg  sokak-
ban  a gonoszság,  s hidegül  meg a szeretet".  (Mt.  24,12.)  



„SZERETSZ-E  ENGEM?"  ERRE A  KÉRDÉSRE ADOTT  
VALASZUNK  megmutatja  és  napvilágra  hozza  a  földiek-
hez és a mennyeiekhez való viszonyulásunkat.  Erre a kér-
désre  sokszor  nem  is  szükséges,  hogy  az  ajkunkkal  ad-
junk  választ,  mert  Öt  szerető  válaszunkat  tetteinkkel  is  
megpecsételjük. S mint  ebben  a világban  élö Krisztus  le-
velei,  kiolvassák  az  emberek  életünkből  a  Krisztusnak  
adott válaszunkat  azáltal,  hogy „JÉZUS  NYITOTT  LEVE-
LEI  VAGYUNK,  AMELYET  OLVASHAT  ÉS  ISMERHET  
MINDEN  EMBER".  (II.  Kor.  3,2—3.)  

Ha egy szükséges dolognál a sorrendiséget felcseréljük, 
ott  a  halálé  az  utolsó  szó,  a  halálé  a  szó  ott  is,  ahol  az  
„ÉLETET HIRDETIK" — JÚDÁS, ANÁNIÁS ÉS SAFIRA,  az  
Élet  közelében  lelte  halálát.  (Csel.  5,10.)  

AZT  MONDTA  A  TANÍTVÁNYAINAK  AZ  ÚR:  ,AMIKET  
NÉKTEK MONDOK, MINDENEKNEK MONDOM, VIGYÁZ-
ZATOK". (Mk. 13,37) Krisztust szeretni vagy nem szeretni, 
az üdvösség kérdése: „JÉZUS ÉLETE LÁTHATÓ KELL LE-
GYEN A MI HALANDÓ ÉLETÜNKBEN".  (II. Kor.  16,22. II.  
Kor.  4,11.)  

Az  embereket  ügy  tudjuk megváltoztatni,  ha szeretjük 
őket. Krisztus ezt a szeretetet mutatta be akkor is, amikor 
korbácsot  fogott, hogy jobb belátásra bírja Izráel vezetőit. 
Ö  értünk  imádkozott  a kereszten  bűneink  bocsánatáért.  
Ö megmutatta,  hogy mit jelent szeretni.  Nem azt mondta 
a házasságtörő  asszonynak:  HA TISZTA  ÉLETET  FOGSZ  
ÉLNI,  SZERETNI  FOGLAK,  HANEM  AZT  SZERETLEK,  
hogy  tiszta  légy.  

Krisztus ezt a kérdést csak azután teszi fel minden em-
bernek,  miután  a  KERESZTFÁN  MÁR  MEGMUTATTA  
IRÁNTUNK  —  MINDNYÁJUNK  IRÁNT  VALÓ  —  SZERE-
TETTÉT. Feltámadása  után  pedig konkretizálta  azok  felé,  
akik értékelték  az Ö halálát,  s azok  iránt való  szeretetét,  
mint Bárányaihoz és Juhaihoz való viszonyulást mutatott 



és szabott meg, mely kapcsolattól  függ az utolsó ítéletkor 
a  hűségesen  pásztoroló  Péterek  felé:  .Amennyiben  meg-
cselekedtétek  eggyel  az én legkisebb  atyámfiai közül,  én-
velem cselekedtétek meg, amennyiben nem cselekedtétek 
meg,  ÉNVELEM  NEM  CSELEKEDTÉTEK  MEG".  (Mt.  
25,40—45.) 

Felmérhetetlen  felkínálása  ez  a  szeretet  a  Krisztus  
örömüzenetének  számunkra,  mely  „titokba  angyalok vá-
gyakoznak  betekinteni"  (I.  Pét.  1,12.),  melyet  az  EGEK-
BŐL  KÜLDÖTT  SZENTLÉLEK  ÁLTAL  PRÉDIKÁL  AZ  
EVANGÉLIUM!  ÉS MI MÓDON MENEKÜLHETÜNK  MEG  
MI,  HOGYHA  NEM  TÖRŐDÜNK  ILY  NAGY  IDVESSÉG-
GEL?  (Zsid.  2,3.)  A  húsvéti  kegyelem  újította  meg  a  ta-
nítványokat  és  a bukott  Pétert,  kit  pótvizsgára  engedett  
Urunk  és  átment,  s  tette  őket  Urunk  drága  eszközévé:  
MERT  AZ  ISTENNEK  SZERELME  KITÖLTETETT  A  MI  
SZÍVEINKBE A SZENTLÉLEK ÁLTAL, AKI ADATOTT  NÉ-
KÜNK.  (Róm.  5,5.)  

Ha az Úr kezében van életünk kormánya,  az megnyug-
tató,  ha nem, saját elgondolásunk  szerint  irányítjuk éle-
tünket. 

A bárányok  legeltetése  Krisztus Teste-Egyházának  va-
lamennyi  pásztorának  feladatára akar utalni  Urunk,  kü-
lönös  tekintettel  a  kicsinyekre  és  a  hitben  erőtlenekre.  
(Csel.  20,28.)  

Egy  filmszínésznő  megtekintett  egy  lepratelepet,  s  látta  
amint egyik nővér a leprás betegek fásliait mosta, ezt mond-
ta:  MÉG  EGY  MILLIÓÉRT  SEM  MOSNÁM,  vagy  végezném  
ezt a munkát.  Nyilvánvaló,  hogy  ez a filmszínésznő semmit 
sem értett a Krisztusnak az emberekbe testesült szeretetéről. 
A nővér mosolyogva válaszolta:  ÉN SEM, DE MI EGYMILLIÓ 
DOLLÁR KRISZTUS SZERETETÉHEZ  KÉPEST?  

„Megbocsátom bűneiket  és nem gondolok  többé vétke-
ikre".  (Jer.  31,34.)  A  hívőt  Krisztusban  Isten  ugyanúgy  



elfogadja,  mint  Ádámot,  amikor  ártatlan  volt,  de  míg  
Ádámnak  csak  emberi  ártatlansága volt,  addig a hívő  Is-
ten  igazságába  öltözik.  

A  megbocsátás békességet  is jelent. 
Megbocsátás nélkül mindig csak a fegyverek dörögnek, 

mint  napjainkban  is  az  esztelenségig.  Ha  nem  tudnánk  
megbocsátani  a régi nomenklatúra  embereinek, nem vol-
na lehetséges  az élet a földön, ezért szükséges felsaruzni  
lábainkat  a BÉKESSÉG  EVANGÉLIUMÁVAL,  MINT AKIK 
MEGBÉKÜLTÜNK  ISTENNEL.  (Ef.  6,5.)  

Ha egyszer Isten megbocsátott  Péternek, neked is meg-
bocsát,  ez váltja ki belőlünk, hogy szomorkodunk és bán-
kódunk  bűneink  és  mulasztásaink  miatt  —  és  ez  köte-
lességünk, míg csak élünk —, de egyben  örvendezhetünk  
is,  hogy  Isten soha nem fogja bűneinket  felróni. És ez az 
Isten  Kegyelmének  bennünk  elvégzett  munkája,  hogy  
ezen  ÖRVENDEZVE  A  KEGYELEM  MEGGYÜLÖLTETI  
VELÜNK  A  BÜNT,  s  ha  ez  igaz  életünkben,  akkor  nem  
kérdezzük:  HÁNYSZOR  LEHET  MEGBOCSÁTANI  A  FE-
LEBARÁTAINKNAK.  (Mt.  18,21—22.)  Olyan  fegyver  lesz  
az Istennel való békességünk,  mellyel felkészülünk az ör-
döggel való diadalmas küzdelemre és győzelemre, s ebben 
a harcban  Isten igazítja a mi lábainkat a békesség útján. 
(Luk.  1,76.)  

És  a  Békességnek  Istene  megrontja  a Sátánt  a  mi  lá-
baink  alatt hamar.  (Róm.  16,26.)  Istennek  sokba  került,  
a Fia élete árán, de számunkra ingyen adott kegyelmének 
bűnbocsánata,  mely felkészíti a Pétereket, hogy soha töb-
bé ne szomorítsák  meg  Urukat megtagadó  engedetlensé-
gükkel. 

A  mennyei  Pásztor  azt  mondta:  „AZ  ÉN  BÉKESSÉGE-
MET ADOM  NÉKTEK".  (Jn.  14,27.)  

Krisztus  békessége  fegyver,  nem  testi,  mégis  lefegyve-
rezi  azokat,  akik  az Ö ellenségei. Az  Ö követeit használja 



a földön, akiknek ilyen belső békéjük van arra, hogy részt 
vegyenek  az  Ördög  munkájának  lerontásában  már  itt  a  
földön. 

Ez a békesség nem ingerel haragra,  és nem engedi  ha-
ragra  gerjeszteni  magát.  

Péter,  míg ifjú voltál  megengedtem,  hogy magad  szabd  
meg  életed  útját, de eljött  az óra,  amelytől  fogva én  ren-
delkezem veled,  és a kinyújtott  kezed jelzi,  hogy kész  le-
szel  kezeidet  is  kinyújtani  a hóhérnak  Értem,  hogy  az a 
keresztre  szegezzen  miattam.  (Ján.  21,18.)  

Kövess  engem,  Péter!  És  Péter  a Krisztus  követésében  
mindhalálig  hűséges  maradt  Urához,  s a Vele való  sors-
közösségre  utalva jegyezte  fel  a hagyomány — Tertulliá-
nusz-Origenesz atyák —, hogy 64-ben vértanúhalált halt, 
s  saját  kérésére,  fejjel  lefelé  feszítették  meg,  mert  nem  
tartotta méltónak, hogy úgy menjen a halálba, mint Ura. 
Péter,  a megfordult  életű  ember,  engedelmes volt  mind-
halálig. Tőled  sem vár  az  Úr  mást:  

„Légy  hű  mindhalálig".  
Testvérem,  Barátom  és Atyámfia, Te  is nyerd  el,  és le-

gyünk  hűek  mindnyájan,  hogy  elnyerjük  az  ÖRÖKÉLET  
HERVADHATATLAN  KOSZORÚJÁT.  (Jel.  2,10.)  



A 

44. Aldozócsütörtök 
(Csel  1,8—15.)  

Ez a nap rögzíti  az időpontot,  hogy  ti. Krisztus  Húsvét  
után  40 nappal  ment  a mennybe. 

Régen ezen a napon volt a gyermekek első Úrvacsorája, 
ÁLDOZÁSA,  innen is eredeztethető az Áldozócsütörtök  el-
nevezés. 

Krisztus mennybemenetele és visszajőve tele közötti időt 
nevezzük 

MÁSODIK ADVENTNEK.  
Ha nem következett  volna be Áldozócsütörtök,  lezárult  

volna  horizontunk  a látható világból  a láthatatlan  felé.  
A  mennybemenetel  ünnepe  a  láthatatlan  világra,  a  

mennyre, Isten üdvösséget adó hatalmára irányítja figyel-
münket. 

„OLYAN  FŐPAPUNK  VAN,  AKI  A  FELSÉGES  ISTEN  
JOBBJÁN  ÜL A  MENNYBEN".  (Zsid.  8,1.)  

Krisztus  a  PRÓFÉTAI  tisztét  a  Földön,  
FŐPAPI  tisztét  a  Kereszten,  
KIRÁLYI TISZTÉT  az Atya jobbján  tölti  be.  
Úgy jön  el,  amint  láttátok  Őt  elmenni  —  mondják  az  

angyalok.  (Csel.  1,11.)  
Krisztus Áldozócsütörtökön  KIRÁLYI TISZTÉNEK  IGÉ-

NYÉT JELENTI  BE:  „NÉKEM ADATOTT  MINDEN  HATA-
LOM,  MENNYBEN  ÉS  FÖLDÖN!"  (Mt.  28,18—20.)  Bár-
mennyire is furcsán hangzik, Krisztus azért ment el, hogy 
velünk  lehessen  és  maradhasson!  

„ÍMÉ  ÉN TIVELETEK VAGYOK  MINDEN  NAPON A VI-
LÁG VÉGEZETÉIG!"  (Mát.  28,20.)  

Ahol  2—3-an  Őérette,  az  Ő  nevében jönnek  össze,  Ő  
jelen van.  Ő megmondta:  „NEM HAGYLAK TITEKET ÁR-
VÁKUL,  ELJÖVÖK  HOZZÁTOK".  (Ján.  14,18.)  Ez  azt je-
lenti,  hogy  ahol  a Szentlélek jelen van,  ott van  Krisztus,  



vagyis  a  Szentlélek  nem  más,  mint  Maga  Krisztus!  Ez  
Misztérium! 

Hármas  hasznát  adja  az  Isten  Fia  mennybemenetele-
ként  a  bűnösnek:  

1.  Ö  az  Ügyvédünk,  Közbenjárónk,  szívén  viseli  sor-
sunk.  (I. Tim.  2,5.)  

2. Hazánk a menny, s miként Ö a Fejünk, úgy mi tagjai 
is odamegyünk,  oda emel  fel, ahol  Ö van. így kettős 
állampolgárságunk  van  a  földön.  (Fii.  3,20.  Kol.  
1,13.) 

3.  Ő a biztos zálog,  s  ehhez  küldi  Zálogul  Lelkét,  Akit  
a  világ  nem  kaphat  meg,  ilyen  nyereségünk  van,  
ezért  mondja  Pál  apostol  ,A  MEGHALÁST  IS  NYE-
RESÉGNEK,  nincs  itt vesztenivalónk!"  Ha van,  BAJ  
VAN!  (Fii.  1,20.  II.  Kor.  1,22.  5,5.)  

Krisztus  feltámadása  után  még  negyven  napig  volt  a  
Földünkön,  de  már  csak  a  Benne  hívökre  koncentrálta  
megjelenéseit,  azokra,  akikre  már  halála  előtt  is  számí-
tott. Akiket  magaköré  gyűjtött,  és  akikről  tudta,  hogy  a  
Feltámadás  után  milyen  megbízható  bizonyságtevőiként  
itt maradnak,  hogy folytassák azt a munkát,  amit Urunk 
elkezdett.  (Csel.  1,3,4.)  

A  Feltámadás  olyan  minőségi  változást jelentett,  hogy  
szinte a legrosszabbnak  tartható emberanyagból  egy cso-
dálatos Missziós Közösség lett, akik már a 40 napos kép-
zésben  megértették,  hogy  hogyan  lesz  Uruk velük  akkor  
is,  ha  a mennyben  lesz.  (Ján.  15,26.)  

A 40 nap az egyetemi évek végzős növendékeinek  olyan  
felkészítést  adott,  amely  őket  mindenre  felkészítette  ah-
hoz,  hogy  helytálljanak  a  bizonyságtétel  csataterén.  
Krisztus  diplomaosztó  alkalmat  teremt  a  tanítványok-
nak,  fenséges  pillanatban  van  részük,  elhangzik  a  
missziói  parancs:  „MENJETEK  EL  E  SZÉLES  VILÁGRA  
ÉS  HIRDESSÉTEK  AZ  EVANGÉLIUMOT.  A  HATALMAT,  



AMIT  LÁTTATOK,  AZT,  AMI  VELETEK  TÖRTÉNT".  (Mt.  
28,19... Jn.  14—17. fej.) 

Amit velem  tettek  az emberek,  ezután  ugyanazt  teszik  
veletek  is.  Krisztus  a  búcsúbeszédében  felkészíti  a  bi-
zonyságtevőket  a minden várhatóra,  ami rájuk nézve be-
következhet,  ami velük megtörténhet.  (Jn.  16,2—4.)  

A  feladat  a  misszió.  Ehhez  kell  együtt  maradniuk  és  
bevárniuk,  amíg  Uruk elküldi  az Atyának  és Fiúnak  Lel-
két közéjük, hogy Általa mindörökre az övéivel maradjon. 
(Csel.  1,4.)  

Jobb  néktek,  hogy  én  elmenjek  és  elküldjem  a  Szent-
lelket... (Ján.  16,7.) Ez a biztosítéka annak, hogy Krisztus 
az  Ö Lelke  által  egyszerre  és  egyidejűleg  a világ  minden  
pontján jelen  van,  s  segíti  azokat,  akiknek  Uruktól  vett  
üzenetük  van.  

Az  Olajfák  Hegye  tanúja  —  a  TERMÉSZETBŐL  —  a  
soha  nem volt  eseménynek,  s  noha  Urunk  felkészítette  
övéit  az  ilyen  módon való  elmenetelre,  ez  meghaladta  a  
tanítványok  minden  képzeletét.  ,A  40.  napon  az Olajfák 
hegyére vitte  tanítványait,  felemelte kezeit és  megáldotta  
őket, s azután szemük láttára  felemelkedett a magasság-
ba,  hol  egy  fényes  felhő  eltakarta  fenséges  alakját  —  
könnyes  szemük  elől."  (Luk.  24,50,51.)  Isten  mindig  
igénybe veszi — ha úgy gondolja, hogy ez az érdekünkben 
szükséges —  az angyalokat is, ez esetben is így történik,  
mint  az  üdvtörténet  nagyon  sok  eseményénél.  S  ők  fi-
gyelmeztetnek  arra,  hogy  nekik  vissza  kell  menniük  és  
tenniük  kell  dolgaikat  Uruk  rendelkezése  szerint,  nem  
maradhatnak  itt  az  égbe  bámulva  és  elcsodálkozva.  A  
hívők  legyenek  konkrét  realisták,  akik  a földön élnek,  s  
tudják,  hogy  Oda  fel  mennek  ők  is,  de  itt  kell  Uruk  
nevére  dicsőségesen  munkálkodniuk.  Péter már volt  egy  
hasonló  élmény  alatt,  amikor  látta  az  Úr  dicsőségét  a  
hegyen — Mózessel  és Illéssel  —,  s azt  a javaslatot  tette,  



hogy  maradjanak  a  hegyen,  s  ott  építsenek  hajlékot.  
(Márk.  9,5.)  

Jézus Krisztus ezt mondta:  Nem, nekünk le kell menni 
a völgybe, mert ott mindjárt a betegek várnak, és ki segíti 
meg  őket,  ha nem az,  akit várnak?  (Márk.  9,1—29.)  

Krisztus a mennybement Közbenjárónk. Aki ott is éret-
tünk tesz mindent, mint az Ő Testéért, amelyet Atyafiként 
vállalt  nem  szégyellve  bennünket  Testvéreinek  nevezni.  
(Ján.  20,17.  Zsid.  2,11—12.)  

A  „Jobb  néktek,  hogy  elmenjek..."  jelenti  azt,  hogy  
Urunk  mindig  a mi javunkat  és  érdekeinket  tartja  szem  
előtt.  Mi azt nézzük, ami nekünk jobb,  csak Krisztus Lel-
kével  tudjuk a más hasznát  keresni,  s lemondani  a ma-
gunkéról. 

Krisztus  testet öltése egy pontosan meghatározott fela-
dat betöltéséért  történt.  Miután jelezte  is a főpapi imájá-
ban,  hogy  ezt  a  munkát  elvégezte,  visszament  abba  a  
mennyei világba,  amelyből jött,  ahová „Ö az ÚT és Útnyi-
tó!" 

Aki  kész  volt  belépni  az  idő  és  tér által  körülhatárolt  
világba,  az  ember  által  lakott  földünkre,  s  itt  vállalta  a  
gyalázat  elhordozását,  a  megaláztatásokat,  s  végül  ke-
resztet szenvedett, most elmegy, hogy valami jobbról gon-
doskodjék, s  ez a jobb,  hogy A TEST  IGÉVÉ  LETT.  így a 
mennyből  elküldte  a  minket  vigasztaló  Szentlelket,  a  
Szentháromság  Isten  Harmadik  Személyét. Aki  megtanít  
minket  mindarra,  amit  Krisztusról  tudnunk  kell,  Aki  
Krisztus dicsőségéért  munkálkodik  mindörökre. A  Krisz-
tuskövetés konzekvenciáit a tanítványoknak kell majd el-
hordozniuk,  s  ez  adott  esetben jelentheti  a  kirekesztést  
a gyülekezetekből,  ami be  is következett,  különösen  Pál-
nál.  (Ján.  16,1—2.  Csel.  13,50.)  

Az  Ostor ezután  az övéin  fog végigverni,  de  ezt  tartsák  
tisztességnek.  (Mt. 5,11—12.) Sorsuk a Jézus sorsa. Nem 



lesz  könnyebb  nekik  sem,  mint  Mesterüknek volt.  Mivel  
Krisztus  él az övéiben,  ezért bennük felismerik  Krisztust  
és nem őket, hanem Urukat bántják bennük. A  Krisztus-
sal való  közösség  azonban  kárpótol  mindenért.  

A  földi létformát  az érdekünkben váltotta  fel  mennyei-
vel,  hogy  nekünk jobb  legyen  a  Szentlélek  által,  Aki  a  
kegyelmi ajándékaival és azokon keresztül végzi bennünk 
és  általunk  Krisztust  dicsőítő  munkáját.  SZENTLELKE  
ÁLTAL  KRISZTUS  ÖNMAGÁT  „MEGSOKSZOROZVA"  ÉL  
MINDAZOKBAN, AKIK  BENNE  HISZNEK.  

Krisztus  váltságmunkája  mennybemenetelével  kitelje-
sedett.  Hívó szava  és elküldése a missziói  parancs betöl-
tésére együtt hangzik  a mindenkor  élö hívőinek. Az  elhí-
vottak  az  elküldésért  együtt  tegyék  magukévá  a  nagy  
missziói  feladatot.  Ugyanis  a  munkás  kevés,  a  munka  
sok.  Ha  csak  a  kihívásnál  megmaradunk,  nem  leszünk  
bizonyságtevők. Aki  csak  a saját üdvösségére  gondol,  az  
önzővé válik,  csak  a maga  örömére  él,  s nem látja, hogy 
a világ kárhozatban vesztegel, s sóvárogva várja akárcsak 
egy  hívő  megjelenését  is  azért,  hogy  kijöjjön  a jelenvaló 
gonosz  világból  az  Isten  fiainak  dicsőséges  Napfényére.  
JÖJJETEK ÉNHOZZÁM  ÉS MENJETEK EL...  ez együtt a 
helyes  egyensúly.  (Mát.  9,37.  Márk.  16.15.  Róm.  8,19.  
Mát.  11,28.)  

Előre  mentél  hogy helyet  készíts,  
Mégis  itt maradtál  hogy  el  ne rémíts,  
Igéd,  Szentlelked  vigaszt  jelentenek.  
Eletemmel  halálommal  Téged  köszöntelek  
Krisztus,  Te  dicsőséges  eljövendő.  



45. Pünkösd... 
(Csel.  2,1—18.)  

Elakad-e  a  hangunk  a  legnagyobb  dolgokkal  kapcso-
latban? Földi szavaink  elégtelenek  a Szentlélek  Isten jel-
lemzésére. A  legjellemzőbb hasonlatokat  az Ige jelképek-
ben  közli.  

SZÉL A SZENTLÉLEK. A  Lélek és a szél munkája  (Ján.  
3,8.) titokzatos,  nem látható,  de tényét senkinek sem jut 
eszébe  kétségbevonni.  A  SZÉL  TERMÉKENYÍTI  MEG  A  
VIRÁGOKAT,  vagy söpör  végig Tornádóként  pusztítva.  A  
Szentlélek  érleli  gyümölccsé  a gondolatainkat,  elhatáro-
zásainkat,  s dönti halomra és rombolja le bálványainkat. 

TŰZ A  SZENTLÉLEK.  (Csel.  2,3.) A  Fiú,  az Atyának  és  
Fiúnak Lelkével,  mint egy tűzkeresztséggel  szenteli  fel az 
apostolokat a szolgálatra. A tűz kifejezi annak Szentségét, 
Aki megemésztő  tűz.  (Zsid.  12,29.) Ézsaiás azt kéri, hogy 
ajkát az  Úr  tűzzel  tisztítsa  meg.  (Ézs.  6,5—7)  

Isten a Szent-sátort és Salamon templomát tűzzel szen-
telte  fel. A  tűz révén lesz  a vasból  acél,  az agyagból  por-
celán. A  Lélek  tette  a hit hőseivé  a gyáva  tanítványokat.  

ÉLŐ  VÍZHEZ  is hasonlítja  az  Ige a  Szentleiket.  
Élő  Víz,  Aki  elmossa  a  szamáriai  asszony  szennyét,  

hogy  az  a Lélek gyümölcseit  teremhesse.  (Ján.  4,14.)  
FÉNY  ÉS LÁNG  IS A  SZENTLÉLEK.  A  Lélek  megvilágo-

sító  hatalma  által  olyan  világítótornyot  —  FÁROSZT  —  
jelent,  aminél  a  hajó  helyes  irányba  haladhat,  vagy  az  
eltévedt vándornak a csillagos égbolt mutathat irányt új-
ból. 

A  Szentlélek  munkálja  bennünk  bűneink  felismerését  
és  elismerését,  s  ragyogtatja  fel  a  Kereszt  titkának  ér-
telmét  és ismeretét. A Szentlélek  által jutunk  el az  Igaz-
ság  megismerésére  és a felebarát  szeretetének  gyakorla-
tára. 



AJÁNDÉK  A  SZENTLÉLEK.  Nem vásárolható  meg,  mi-
ként  Simon  Mágus  gondolta.  PÁRTFOGÓ,  ÜGYVÉD,  KE-
NET,  ZÁLOG,  PECSÉT.  A JELKÉPEKKEL  ISTEN  KÖZÖS-
SÉGBE  AKAR  VONNI  ÖNMAGÁVAL,  HOGY  LELKE  
EREJÉT  ÉS ÁLDÁSÁT ADHASSA. 

Az  általános  kegyelemben  a világban  is  munkálkodik  
Isten Lelke. Ö hozza a tavaszt,  adja az egyénnek a tehet-
séget a művészethez,  tudományhoz. A népek vezetéséhez  
adja a bölcsességet a vezetőknek. A világban minden meg-
lévő  rendnek  és  szépségnek  szerzője  a  Szentlélek.  Miről  
ismerheted  fel,  hogy vettél  Szentlelket?  

1. Meglátom  és megvallom  bűneimet.  
2. Felismerem Krisztus  Keresztjének értékét,  a bűnbo-

csánatot. 
3. Határozott készség van bennem Krisztus követésére. 
Már az Ószövetségben is találkozunk a Pünkösd  ünne-

pének  pontos  leírásával,  noha  a  pünkösd  szó  el  sem  
hangzik.  A  Mózes  III.  Könyvében  a  Pünkösdöt  a  hetek  
ünnepének  hívták,  „Egyik  szombatot  követő  naptól,  me-
lyen beviszitek  a meglóbálni való kévét, számoljatok HÉT 
HETET. A  hetedik hétre következő napig számoljatok öt-
ven napot,  és akkor járuljatok űj ételáldozattal  az Úrhoz. 
És  gyülekezzetek  egybe  ugyanazon  szent  napon,  szent  
gyülekezésiek  legyen,  semmi  robot  munkát  ne  végezze-
tek... örök rendtartás ez." Egy szociális érzékenységű ma-
gyarázatot  is  közöl  az  Ige:  „Mikor  földetek  termését  le-
aratjátok,  ne  arasd  le  egészen  a meződnek  széleit,  és  az  
elhullott  gabonafejeket fel  ne  szedd,  a szegénynek  és jö-
vevénynek hagyd azokat. Én vagyok az Úr, a ti Istenetek". 
(III.  Móz.  23.  15—22.)  

Az V. Mózes  16. még jobban pontosítja a Hetek ünnepét 
attól  fogva  kezdd  számlálni  a  HÉT  HETET,  hogy  sar-

lódat  a vetésbe bocsátod.  És tarts Hetek  ünnepét  az Úr-
nak, a Te Istenednek. A  te kezednek szabad akarata sze-



rint való  adományával,  amelyet  ahhoz  képest adj,  amint  
megáldott tégedet az Úr, a Te Istened.  (V. Móz.  16,9—10.)  

Ezek szerint egyértelmű, hogy ha az időpontot  a sarló-
nak  a vetésbe  elkezdett  munkájától  kell  számítani,  hogy  
az  újszövetségi  értelmezésben  Krisztus  meghalásáról,  
vagyis  a  Gabonamag  elhalásáról  —  levágásáról  —,  Ke-
resztrefeszítéséről van  szó. A  HÉT  HÉT  49 napját  követi  
az  ötvenedik, vagyis  az Ószövetség  Pünkösdje, amelyet a 
szabad  akaratból  való  adomány  szentel  meg.  

Az  Újszövetség  Pünkösdjében  Isten  az  adományozó,  
szabad  akaratából  elküldte  az Atyának  és Fiúnak  Lelkét  
az  Övéinek.  Urunk  arra  kérte  tanítványait,  hogy  vár-
ják  be Jeruzsálemben  azt a csodálatos  eseményt,  ami  
maga  a  Pünkösd.  Isten  Lelkének  elküldése  és  Kitöl-
tetése.  Az  Üdvtörténet  kulcseseménye  Pünkösd!  (Csel.  
I,4.  2,1—4.)  

Bábel  esetében  a  nyelvek  összezavarodtak.  (l.Móz.  
II,6—9.)  Pünkösdkor  az  egymást  nem  értő  emberiség  a  
Szentlélek  által  válik  ismét  eggyé.  (Csel.  2,1—47.)  

A  Péterből  szóló Szentlélek hatására értették meg a Je-
ruzsálemben  összegyúlt  zsidók  és  pogányok  tucatnyi  
nyelven a hirdetett Igét,  tértek meg és lettek gyülekezetté. 
Az  Ősgyülekezet  a  testi-lelki  összetartozás  „részesedést  
jelentett  Krisztussal",  ez  az  egység  olyan  közösséget  je-
lentett,  ami vagyon  és  imaközösséget  is jelentett.  Senki  
sem  mondta  és  tartotta  a  tulajdonát  magáénak.  (Csel.  
2,44—46.  v.)  A  Gyülekezet  adta  a  keretet  és  formát.  A  
Közösség jelentette a tartalmat . Az első egyházban a Gyü-
lekezet  és Közösség egyet jelentett. Amit a Szentlélek  ho-
zott létre és formált közösséggé,  amelyben és akik közös-
ségben  voltak  Krisztussal  és  egymással.  Ebben  a  
gyülekezeti  közösségben  teremtek  meg  a  Lélek  gyü-
mölcsei  (Gal.  5,22.),  és  működtek  az  élő  Krisztus testre 
jellemző  kegyelmi  ajándékok  (Karizmák).  



A  Kereszten  Krisztus  az  egyedüli  szent  „Izráeli  mara-
dék".  Bele  oltattak  Pünkösdkor  a  megtérő  pogányok  és  
Krisztusban hívő zsidók.  így jött létre a két nemzetségből 
az Újszövetség Népe. AZ ANYASZENTEGYHÁZ. A Kettőből 
egy új, a Harmadik Nemzetség.  Ők azok, akik azt kérdez-
ték:  „MIT  KELL  NÉKÜNK  CSELEKEDNÜNK,  hogy  üdvö-
züljünk?" Akik bűnbocsánatot és örökéletet nyertek, akik 
között a közbevetett válaszfal ledőlt. Akik a kettéhasadt kár-
pit értelmét megértették, és a Szentek-Szentjébe készek vol-
tak  bevonulni  és  hódolni  ott,  ahol  Izráel  népétől  távolva-
lóknak  semmi  esélyük  nem  volt  eddig.  Krisztus  
Szentjeikének  kiárasztásával  lehetővé  tette  mindenki  szá-
mára  az Ő elérhetőségét,  akik  pünkösdkor  éltek  is ezzel a 
lehetőséggel  és  megtértek,  s  nemcsak  elfogadói,  hanem  
„hírmondói"  lettek  a Megváltó  életéről,  haláláról,  Feltáma-
dásáról és visszajöveteléről szóló üzenetnek, a Pünkösdkor 
létrejött  Krisztustestnek.  Az  Anyaszentegyháznak  azóta  
nincs  más  feladata,  mint  a  „Szemtanúknak"  volt. Az  első  
Gyülekezetben  bizonyságtételüket  a keresztyének  cseleke-
deteikkel  hitelesítették,  ilyen volt  a vagyonközösség.  Pün-
kösd  olyan  szabadságot  hozott,  hogy  valaki  férfi vagy  nő,  
szolga  vagy  szabad,  görög  vagy  zsidó,  az  nem  számított,  
mert  mindnyájan  egyek  voltak  Abban,  Aki  a  Fő,  a  Krisz-
tusban. 

Isten  Ószövetségi  Népével  együtt Krisztust  visszavárok  
vagyunk,  amikor  nyilvánvalóvá  lesz,  hogy  Akit  várunk  
egyazon  Megváltó  lesz  azzal, Aki  a Kereszten  szenvedett,  
Feltámadott  és elküldte Vigasztaló  Szentlelkét.  

A  Pünkösdkor megtértek nagymértékben segítették  azt  
a világmissziót,  amit  Urunk  a tanítványokra  bízott. Akik 
hűséggel  eleget tettek ennek a feladatnak. Életük árán is 
eljuttatták  az  akkor  ismert  és  lakott  földön  az  Evangéli-
umot  mindenüvé.  



Amíg  Krisztus  a Földön  volt,  Ömaga volt  a Vigasztaló, 
de  csak  kívülről  volt  elérhető.  Akkor  kellett  élni  ahhoz  
valakinek,  hogy  Vele  találkozhasson.  Ma  a  Szentlélek  
bennünk vesz lakozást és leszünk személyesen  és egyen-
ként  templomai.  A  Szentlélek  munkája  most  már  ben-
nünk,  belőlünk  belülről  kifelé hat  tevékenységével.  Most  
már  nem  kívülről  érkezik  a vigasztalás,  a  megbocsátás,  
hanem Krisztus a Lélek Belső Munkájába avat bennünket 
és munkálkodik velünk  együtt.  (Mk.  16,19—20.)  így van 
velünk  minden  napon  a világ végezetéig,  Igéje  és  Szent-
lelke  által  Krisztus,  Akié  minden  hatalom  mennyen  és  
Földön.  (Mát.  28,20.)  

A  Szentlélek szele fúj, nem tudjuk, hogy honnan indul  
el  és  hol  kezdődik  a  szél,  csak  a hatását  érezzük  és  is-
merjük fel. így van mindenki, aki a Szentlélektől született. 
Hatással van minden újjászületett ember a környezetére, 
s  ez  a  legnagyobb  csoda,  nemcsak  magunkban  érezzük  
a bennünk végbement változást, de tovább gyűrűzik min-
den  tettünkben,  Krisztus  dicsőségét  munkálva.  (Ján.  
3,8.) 

Isten Lelkének nem lehetnek korlátai, nem Irányítható, 
és „nem használható"  tetszés szerint. Ő szuverenitásánál 
fogva  munkálkodik  a világban,  az  Egyházban,  az  egyén-
ben,  mindazt  tudatva,  amit  Urunkról  elmondani  fontos-
nak  tart,  így  készít  elő  a Szentlélek  bennünket  Krisztus  
visszajövetelére, várására!  Ezért énekelhetjük a Pünkösd 
ünnepén és imádkozhatjuk: JÉZUS KRISZTUS NAGY KI-
RÁLY VAGY,  TERÓLAD  ZENG  DALOM,  BENNEM  MUN-
KÁLKODIK  LELKED.  KÖSZÖNÖM  NEKED  EZT A  NAGY  
KEGYELMET! 



46. Pünkösd  hatása  
(Csel  3,1—16.)  

Péter pedig Jánossal  együtt rátekin-
tett,  és  azt  mondta:  „Nézz  ránk!"  ó  
felnézett  rcyak remélve, hogy kap tő-
lük  valamit.  Péter  ekkor  így  szólt  
hozzá:  „Eziistöm  és  aranyom  nin-
csen, de amim van, azt adom néked: 
a  názáreti  Jézus  Krisztus  nevében,  
kelj fel  és  járj!"  

(Csel.  3,4—6.)  

Pünkösdkor  töltötte  el  a Szentlélek  a tanítványokat  és  
tette őket alkalmassá  arra, hogy Krisztus munkáját foly-
tassák. 

Pünkösd után áldást árasztó emberekké váltak a tanít-
ványok, Isten minden feltételt biztosított ehhez, a SZENT-
LÉLEKNEK A TANÍTVÁNYOKRA VALÓ ELÁRASZTÁSÁVAL 
ÉS  BETELJESEDÉSÉVEL.  

Jézus Krisztus azért jött,  hogy minket  Istenhez vissza-
vezessen.  És mivel  Isten  az élet forrása,  ezért  az  életkér-
dés  mindannyiunk  számára,  hogy  van-e  közünk  a  Te-
remtő Istenhez vagy nincs. Jézus Krisztus azért jött, hogy 
visszavigyen  az  éleibe.  Abba  a gazdag,  tartalmas,  isteni  
örök életbe,  amit  csak  az Ö érdeméért lehet  visszakapni.  
Kereszthalálával,  dicsőséges feltámadásával nyitotta  meg  
nekünk  az  utat  az  életbe.  

Aki  az  Ö  hívását  hallva,  annak  enged,  benne  hisz  és  
elindul  Őutána,  az visszakapta  az  életét.  Más  szavakkal  
így  mondja  a  Biblia:  Ö  SZENTLELKÉT  ADJA  NEKÜNK.  
Es amikor  Isten  Lelke megelevenít valakit,  akkor egysze-
riben megvilágosodik  és tudja, hogy kihez tartozik,  kinek  
engedelmeskedjék, mi  az útja, mi a célja, mi a küldetése, 
és  ez  azt  is jelenti,  hogy  újra  Isten  képmása  lesz,  úgy  



tudja Istent képviselni  ezen a földön, hogy rajta keresztül 
árasztja  Isten  ebbe  a világba  az  Ö  áldását.  

Nemcsak  azt jelenti  tehát  a  Szentlélek  ajándékát venni, 
hogy Istennel újra kapcsolatom van, és így sorsom rendező-
dik, mert örök életet kaptam, hanem azt is jelenti, hogy újra 
használhatóvá válok Isten kezében, amit Ö már Ábrahámnak 
mondott, az beteljesedik a mi életünkben is: „MEGÁLDALAK 
TÉGED ÉS ÁLDÁSSÁ LESZEL."  (I. Móz.  12,2.)  

A felolvasott történet közvetlenül  a pünkösd  utáni ese-
ményekből való.  Péter  és János kapták Isten Szentlelkét,  
rajtuk keresztül áradni  kezd Isten Szentlelke,  használha-
tókká  válnak  Isten  kezében,  és  erről  az  egyetlen  törté-
netről  leolvasható  a pünkösd  utáni  ember jellemvonása. 
Elég  azt  megfigyelnünk,  hogy  milyenekké váltak  ezek  az  
apostolok,  mi mindenre használja őket Isten,  hogy mint-
egy  tükörbe  nézve,  magunkra  ismerhessünk.  

ISTEN  MUNKÁJÁT  A  TANÍTVÁNYOKBAN  NÉZZÜK  
MEG: A  TANÍTVÁNY  IMÁDKOZÓ  EMBER.  

A  Szentlélek  az  imádság  Lelke. A  Szentlélek  tanít  meg  
Isten  Országa  elfelejtett  nyelvére,  ez  az  imádság!  Isten  
Lelke  imádkozik  bennünk  a  mi  Lelkünkkel  együtt,  mert  
mi  pontatlanok  vagyunk,  mindnyájan  úgy  születtünk,  
hogy  nem  tudunk  imádkozni.  Az  újjászüíetés  után  tud  
imádkozni  az  ember.  

AZ  IMÁDKOZÁS  NEM  KÖTELESSÉG,  VAGY  ÉRDEM-
SZERZÉS,  HANEM KÜLÖNLEGES JOG, A  HELYREÁLLT  
KAPCSOLAT, KÖZÖSSÉG-ÖSSZETARTOZÁS  KIBESZÉL-
HETETLEN  VALÓSÁGÁRÓL.  

Az  imádság  a  tanítvány  szívverése.  Imádkozás  nélkül  
halott  a belső,  lelki  életünk.  Az  igazi  imádság  nem  mo-
nológ,  amikor  csak  egy  valaki  beszél,  hanem  dialógus,  
kettőnek  a beszélgetése.  

„Szüntelenül  imádkozzatok",  azt  jelenti,  hogy  semmi  
nem  szoríthatja  ki  az  életünkből  az  imádkozást,  egy  fo-



lyamatosságot,  örömmel gyakorolt  töltekezést jelent  e vi-
lágban való helytállásunkhoz  és  áldásárasztásunkhoz.  

Az  Isten  elé  álló  ember  nem  magában  bízik  és  tudja,  
hogy  nincs  csak magára  utalva,  az  imádkozó  ember  so-
sincs egyedül, nem magára maradt elhagyott vándor, ha-
nem  boldog  útitársát  látja  Urában,  Akit  élete  minden  
helyzetében  elfogad.  

Ha  nincs  helye  időnkben  az  imádkozásnak,  nem  
várhatjuk, hogy életritmusunk  zavartalan  legyen.  A  min-
den helyzetben megállni tudás hátterének A  BIZTOSÍTÉKA 
AZ  IMÁDSÁG!  

Azt  olvassuk  az apostolokról:  Péter és János felmentek 
a  templomba  az imádkozás  idejére,  délután  3-kor. Az  Ő  
életükben  az imádkozásnak  megvolt  az ideje.  Félretették  
a maguk programját, hogy imádkozhassanak. A pünkösd 
utáni  ember  már  tudja,  hogy  igazán  csak  úgy  tud  dol-
gozni,  ha fontos lett  számára  az  imádkozás.  

Egy  koldus  feltartóztatta  a  tanítványokat  programjuk  
megvalósításában,  de a pünkösdi ember kész a pályamó-
dosításra.  A  születése  óta  nyomorék  koldus  ott  ült  a  
templomajtóban.  Ök észreveszik  és odamennek  hozzá.  

„Az  irgalmas  szemű  ember  megáldatik,  mert  adott  ke-
nyeréből  a szegénynek."  (Példabesz.  22,9.)  

Hogy mit veszünk  észre  és mit  látunk  meg  a világban 
az  emberek  szükségeiből,  az  elárulja,  hogy  Isten  Lelke  
irányít-e bennünket,  amikor nem csak a látható  szüksé-
geket látjuk meg, hanem készek vagyunk az azonnali  pá-
lyamódosításra,  mint  Urunk.  

így  tanulhatunk  Őtőle:  Ahogyan  közeledett  Zákeus  
szükségéhez. 

Ahogyan  észrevette  a jerikói  vak  koldus  kétségbeesett  
kiáltását  Dávid  Fiához.  Elrendezte  a  szamáriai  asszony  
megoldatlan  életét.  

A  Naini  özvegy  könnyei  nem voltak  hiábavalóak.  



A  KICSIK,  A  MEGVETETTEK,  A  BAJBAJUTOTTAK  
Krisztus ALANYAI  ma is! A  tanítvány kész  engedni,  s ott 
közreműködni,  ahol a Lélek használni akarja. Azt csinál-
ni,  amire  a  Lélek  indítja.  És  magukat  adják  megalázva  
lehajolva  a  másikhoz:  KRISZTUST  ADJÁK  MAGUKBÓL.  
Aki  egy  istállóig  alázta  lehajlását  hozzánk,  s  két  rabló-
gyilkos  között  bizonyította,  hogy  kész  életét  is  adni  az  
övéiért.  (Róni.  5,5.)  

A bennünk lévő  Isten szeretete  tud közeledni  „mely  ki-
töltetett a mi szíveinkbe a SZENTLÉLEK ÁLTAL" a MÁSIK 
EMBERHEZ A  FELEBARÁTHOZ!  

A  HIT  FEL TUD  EMELNI!  
Péter és János nemcsak lehajoltak, hanem Isten hatal-

mával  élve,  mint  Szentlélekkel  teljes emberek  fel  tudták  
emelni  azt,  akiért  a Szentlélek  megállította  őket.  

A  koldus  adományt  kér,  s  koronát  kap:  Itt  nem  Péter  
cselekszik,  hanem  a  dicsőséges  Krisztus.  Péter  engedi,  
hogy Krisztus cselekedjék, eszközök a dicsőséges Krisztus 
kezében.  A  Pünkösdi  ember  olyanokat  csinál  sokszor,  
amit  nem  tervez  el.  

A  hitbeli  engedelmességen  olyan  áldás  van,  melyben  
Isten  hatalma  érvényesül.  Nem  egyszerű  gyógyítás,  ha-
nem  teremtés  megy  végbe.  

Ez  az  ember  olyat  kap,  amije  soha  nem volt.  Péterék  
imádkozni  indultak,  s  Isten  ajándékának,  munkájának  
maguk  is  mintegy  szemlélői.  Isten  karja  Péter  és  János,  
itt Isten cselekszik,  Isten  teremt.  Péterék  kitértek  eredeti  
irányukból  irgalomból.  Ott  az  ő két  karjára volt  szükség  
és  hitére.  Enged  Istennek  és  az  egészet  Őrá  bízza.  

A beteg meggyógyul,  ugrándozva  megy a templomba, a 
sokaság  csodálkozik.  Péterék  menni  akarnak,  eltűnnek,  
eltűnnének,  ha  hagynák  őket.  Ők  imádkozni  indultak,  
közben volt egy kitérő,  melyben  a Lélek parancsának  en-
gedtek  és  tovább  mennek.  



Tudunk-e  tovább  menni,  ha nincs ránk szükség,  vagy 
a csoda rabjai vagyunk — ami a mai kornak nagy kísér-
tése? Tanuljunk meg mindenért Istennek dicsőséget adni. 
(Jel.  22,8—9.)  

A  pünkösd  utáni  ember nem lopja meg Isten  dicsőségét  
(Csel.  3,12.  és  15—16.)  nem  csíp  le  Isten  dicsőségéből,  
hanem  mint  Péter  is ARRA  MUTAT,  AKI  A  GYÓGYÍTÁST  
VÉGEZTE,  A  GYÓGYÍTÓ  KRISZTUSRA,  AZ  ÁLDOTT  OR-
VOSRA.  Ezt  mondta:  IZRAELITA  FÉRFIAK,  MIT  CSODÁL-
KOZTOK  EZEN?  Mit  néztek  úgy,  mintha  saját  erőnkkel  
vagy kegyességünkkel  értük volna  el,  hogy  Ö jár. 

Péter  felismeri,  hogy  most jött  el  az ideje a  Krisztusról  
való bizonyságtételnek.  Most még mindig nem tudnak to-
vább menni,  de most már nem a meggyógyulttal  kell fog-
lalkozni,  hanem az Evangéliumot kell  hirdetni,  az EVAN-
GÉLIUM  PEDIG  AZ,  AMIT  KRISZTUS  TETT.  De  akit  a  
hallgatóság  nem  ismer,  s  nem  tud  róla,  s  a  legtöbben  
nem hiszik  el, hogy Ö él! A nép csodálkozik  a csodatétel-
ben,  de  nem  tér meg. A  MAI  EMBERNEK VAN ARANYA-
EZÜSTJE,  de nincs  URA! Azért  kell  az orvosról  beszélni,  
hogy  Őket  is meggyógyítsa,  s hogy  Ők  is  pünkösd  utáni  
emberek legyenek, hogy őket is használni  tudja Krisztus, 
hogy rajtuk keresztül  is végezhesse az emberiség gyógyu-
lását, gyógyítását. S bizony a BIZONYSÁGTEVÖ NEM HÍ-
ZELEGHET AKKOR, AMIKOR MEG KELL MONDJA, hogy 
ti a hallgatók, milyen állapotban vagytok. KITTI  KISZOL-
GÁLTATTATOK,  a SZENTET  ÉS IGAZAT,  az ÉLET  FEJE-
DELMÉT MEGÖLTÉTEK, s azt kértétek, hogy egy gyilkost 
bocsásson  szabadon  a  kedvetekért  Pilátus,  ES  EZT  A  
KRISZTUST AZ ISTEN FELTÁMASZTOTTA a halálból,  en-
nek  mi  tanúi  vagyunk. Az  Ő nevében  vetett  hitért  erősí-
tette meg az Ő neve ezt az embert,  és a Tőle való hit adta 
vissza  neki  a  teljes  egészségét  mindnyájatok  szeme  lát-
tára.  (3,  13—16.)  



Minden  mondattal,  szinte  minden  szóval  JÉZUSRA  
MUTAT:  Ö,  Ö,  Ö!  

ÍME A TÜKÖR: Pünkösd előtti vagy Pünkösd utáni  em-
berek vagyunk-e? Van-e Jézus  által  helyreállított  közös-
ségünk  Istennel?  Az  Ö  uralma  érvényesül  életünkben?  
Van  ideje  az  imádkozásnak  és  mi  a szerepe, jelentősége 
az  életünkben?  Milyen szemmel járunk  a világban? 

Természetünkké vált-e az Isten szeretetétől  áthatott le-
hajlás  mindenkihez,  nem  mintha  magunkban  bíznánk,  
hanem Rrisztusban,  Aki  minden  elesettet  fel  tud  emelni  
ma  is,  és minden  megkötözöttet  meg  tud  szabadítani?  

Engedjük-e,  hogy  használjon  bennünket  és  áradjon  
rajtunk keresztül  gyógyító szeretete  a világba? 

Készek vagyunk-e csöndes alázattal odébbállni, ha már 
nincs  ránk  szükség?  És  minden  dicsőséget  egyedül  Is-
tennek  adni?  

De más lenne  az  élet,  ha  csupa  ilyen pünkösdi  ember  
lenne a Gyülekezetekben! Vagy ha egy lenne a családban! 

Isten  Igéje  azt  mondja,  hogy  ennek  semmi  akadálya  
nincs,  akadálya  az lehet  „HA TE  NEM AKAROD".  

Jézus  Krisztus  most  hív,  a  maga  követésére  most  kí-
nálja  a  lehetőséget,  és  adja  SZENTLELKÉT,  hogy  hasz-
nálhatókká váljunk az Ö kezében. Az egyik pünkösdi éne-
künk  utolsó versét  imádkozzuk  most  együtt:  

„Add  nékünk  is Istenünk  a Te  áldott  Lelkedet.  
Szent  tűz  adja  éreznünk  éltető  kegyelmedet.  
Adj  hitet,  szeretetet,  lelki  boldog  életet."  (375.  dics.)  
Végül ebben a gyógyulásban lássuk meg, hogy minden-

kinek volt szerepe és tennivalója. A Krisztus Nevével Péter 
élhetett,  mint  eszköz,  a  Szentlélek  szócsöve volt  a  beteg  
felé.  Péter  lehajolt, és  kész  volt  a beteg  felemelésére,  aki  
kész volt  elfogadni  a felé nyújtott jobbot. 

A  gyógyulása  senkinek  sincs  a  templomhoz  kötve,  ha  
az nem lehet ott, akkor azon kívül is végbemehet. A kiáltó 



ellentétek  közepette  is  lehetünk  a  kegyelemnek  aktív  
munkásai  és  munkálói  a  Lélek  által.  Péter  maga  is  sze-
gény  volt,  nem  tudott  alamizsnát  adni,  viszont  adta  a  
megfizethetetlent,  hitet  támasztott  a  templomba  igyeke-
zőkben,  s  a  csoda  előkészítette  a  hitelt  bizonyságtételé-
hez. így érthetjük meg, hogy lehetünk semminélkül valók 
és  mégis  mindennel  bírók,  szegények  és  mégis  sokakat  
gazdagítók.  Ilyenek  Isten  gyermekei,  akik  Istenben  gaz-
dagok. 

A PÜNKÖSD utáni ember nem kérdi: „MINK LESZ HÁT 
NÉKÜNK?" Hanem hírül adja és megmutatja, hogy milyen 
ajándékai  vannak,  melyek  a  Szentlélek  adományai:  
„VESZTEK  ERÖT,  MINEKUTÁNA  A  SZENTLÉLEK  ELJŐ  
REÁTOK  ÉS  LESZTEK  NÉKEM  TANÚIM..."  Péter  tanú  
volt,  „szemtanú"  volt,  Krisztus  munkája  benne  beérett,  
ezért  mondhatjuk:  „Higgy  az  Úr  Jézus  Krisztusban,  és  
ÜDVÖZÜLSZ..." 



47. Az Egyház  Krisztus  teste...  
(I.  Kor.  12,1—27.)  

Az Egyház Krisztus teste, amelyben Ö a Fő és mi tagjai 
vagyunk,  a  testi  ember  nem  értheti  meg,  hogy  ebbe  a  
Krisztus Testbe a Szentlélek  épít minket be  az újjászüle-
téskor,  csak  a  Krisztusban  való  új teremtés  használ  ne-
künk, különben mint haszontalan venyigét dobnak a tűz-
re.  (Gal.  6,15.  Ef.  4,14—15.)  

A Szentlélek  Krisztusban,  a Fejünkön át árad a testbe, 
így lehet kapcsolatunk  egyidejűleg a Fővel  és egymással,  
mint  a Test  tagjaival. Akik  vállalják  a  testben  egymást,  
azok  a  Fővel  vannak  kapcsolatban.  EZ AZ  EGYHÁZ  LÉ-
NYEGES  ELEME.  Ahol  nincs  Fő,  ott  a  Krisztus  Fösége  
nélkül  akarnak  egyházat  mutatni  a  csoportok,  társasá-
gok,  szekták.  Fej nélkül  a Test  életképtelen.  (Kol.  1,18.)  

Krisztus testében a hívők a Főnek engednek, s a Benne 
hívők,  mint  testének  részei  alkalmazkodnak  egymáshoz  
és töltik be rendeltetésük szerinti feladatukat. Sokan úgy 
gondolják, hogy szükséges csak a Fővel kapcsolatban len-
ni,  míg  a  test  többi  tagjait  megvetik.  Nem  lehet  valaki  
magánvállalkozó  alapon  maszek  keresztyén,  a  Krisztus  
Teste  nem  tűri  a  partizánokat,  mert  a Testben  ékes  és  
szép  rend kell  uralkodjon.  (II.  Kor.  10,5.)  

A Testben  együtt  élő  hívók  Krisztusban  egyek,  és  nem 
képezhet  külön testrészt  egyetlen sejtje, vagy molekulája 
sem  a  Testnek.  Nem  mondhatja  a  kéz  a  lábnak,  hogy  
nincs  rád  szükségem.  Mit  ér  egy  testből  kivett  szem  az  
operáló asztalon? SEMMIT,  DE A TESTBEN A TEST LÁM-
PÁSA.  Ha  egy  láb  nincs  a  testtel  összenőve,  hanem  azt  
mondaná én külön akarok élni, el kellene temetni hamar, 
mert  megrothadna  magában.  Ezeknek  fog  szólni  az  íté-
lethirdetéskor,  nem ismerlek titeket. A hívót a Bárányhoz 



hasonlítja  Krisztus,  aki  Nyájban  kell  éljen,  és  nem  ku-
tyához,  amely  elcsámboroghat  és megugathatja  a  mási-
kat. A  Bárányoknak van  Felügyelőjük és Pásztoruk,  Aki  
minden szükségüket kielégíti. Ezért van Isten Népe Nyáj-
ban,  Közösségben,  Gyülekezetben,  Anyaszentegyházban!  
(Ján.  10,11.  Csel.  2,42,47.  Ef.  1,23.)  

Sokan  azt merészelik  állítani,  hogy a templomi  Közös-
ség  nem  Gyülekezet,  s  csak  a  steril,  s  magát  szentnek  
tartó  elkülönült  csoport  indukálhatja magának  azt  a jo-
got,  hogy Gyülekezetnek nevezzék.  Ilyen Gyülekezet  nem 
létezik.  Van  egy  hazament  Gyülekezet,  van  egy  Küzdő  
Gyülekezet és van egy eljövendő Gyülekezet, a Gyülekezet 
azokból  lesz,  akik  az  Igét hallgatják,  s Krisztus  türelem-
mel  volt  Nikodémushoz  is,  noha  nem  értette  mit jelent 
újjászületni,  de  Krisztus  halála  segített  ezt a görcsöt fel-
oldani,  s  beérett  az  örökéletre.  Nem  számít  semmit  az  
intelligenciád,  az  ismereted,  a  körülmetélkedésed,  a  be-
meri tkezésed,  csak  a Jézus  Krisztusban való  gyökerezé-
sed.  Ö a Szőlőtöke  és Nála  nélkül  semmit  sem  cseleked-
hetünk.  (Ján.  15,1,7. Jn.  19,39.)  

Vannak, akik önmagukban szeretetre méltók, de a má-
sik emberhez való viszonyuk nem tetszik Istennek. Abból 
kontrollálhatjuk  a hozzáállásunkat,  hogy  a Testben  mi-
lyen  harmóniában  teljesítjük  a  Fő  akaratát  egymással.  
Aki  kivonja  magát  a Test  működése  alól,  az  kifejezésre  
juttatja, hogy  a Testet  megveti,  s nem vállalja  a Testben 
a Test  működésének  ráháruló  működését,  ezért  a  ráeső  
részt egy másik sejtje kell ellássa a testben, hogy az min-
denképpen működjön.  

A  TEST  NÖVEKEDÉSE.  Ha  a  Gyülekezet  egészséges  
táplálékot kap, jól  táplálkozik,  a növekedés kihat minden 
egyes  tagjára  a  testnek. A  szeretet  fűzi,  kapcsolja  egybe  
és eggyé — mint a test kenőolaja — kötelékével  az ANYA-
SZENTEGYHÁZAT.  (Ef.  4,16.)  



Krisztus  a főpapi  imájában ezért  az  egységért  sokszor  
tesz  említést.  Az  imádságaink  olyan  kötelek,  amelyek  a  
menny  harangjait megszólaltatják.  (Jn.  11,27.)  Isten  el-
sősorban  az  elesettekből,  akik  imádkozni  tudnak,  tobo-
rozza  az örökélet  lakóit.  

Isten Kegyelme  az egyházban a munkát  nekünk  elszá-
molásra  adott  kegyelmi  ajándékaival,  biztosítja  a  kariz-
mákkal  —  más  szavakkal  —,  amelyek  nem  jelentenek  
mást, mint ajándékot, kegyelmi ajándékot, Isten Kegyelmi 
ajándékát, de ezt a szót kisajátították maguknak a hamis 
lelkek rajongói, akik hangosan  kiáltozó  extázisba  esnek,  
s hangsúlyozzák a nyelveken szólást, s  lélekkeresztséget,  
amiről  a Biblia  nem  tud,  amelyet  a pünkösdista  mozga-
lom  születésnapjától  1901. jan.  1-től  számítanak.  Ez  a  
mozgalom  a  legvadabb  extázis  előtt  hódol,  amikor  a  lé-
lekkel  kereszteltek  a padlóra  zuhannak,  s körükben  ha-
marosan  görcsökbe  merevedett  emberi  testek  sokasága  
vetkőzik  ki  emberi  mivoltából.  

Magam is láttam ilyen démoni lelkektől megszállott em-
berek tivornyáját Németországban, s ehhez tartozik a ma-
gyarországi  Németh  Sándor  féle Hit —Gyülekezet  is.  

Megjegyezni szeretném, hogy Ukrajnában — az ungvári 
Pünkösdi Testvérek  eddig minden  ilyen szélsőséges  nyu-
gati  hatástól  elhatárolták  magukat,  amiért  is nem  támo-
gatták őket imaházuk befejezésében anyagilag  nyugatról.  
Azonban  egész  Kárpátalját  mégis  két  hamis  áramlat  ve-
szélyezteti,  s  egész  hívő  népünket,  Egyházainkat,  a  Je-
hova  tanúinak  veszedelmes  Szentháromság-tagadása  és  
a  nyugatról  megérkezett  pünkösdi  áramlatok  egész  em-
bert  szétroncsoló  Igeellenes  tanítása,  amely vallási  kön-
tösben jelenik  meg.  

Számítanunk  kell  arra,  hogy  egész  Kárpátalját  ellepik  
a  nyugatról  ideözönlő  hamis  áramlatok,  gonosz  tanítók,  
akik  Isten  szent  nevét  és Anyaszentegyházát  s  Krisztus  



nevét felhasználják arra, hogy a hamis  tanításukat  érté-
kesítsék. Napjainkban ellepték Ungvárt ilyen hamis taní-
tók, akik plakátjaikkal azt hirdetik, hogy Krisztus még ez 
esztendőben  visszajön.  Akik  ilyeneket  hirdetnek,  azok  
nem ismerik  a Bibliát,  hamis-tanítók,  tisztátalanok,  do-
logkerülők,  és vannak  akik  más  pénzére  pályázva  dátu-
mokat ígérnek Krisztus visszajőve telére, amelyet Krisztus 
teljesen  hamis  tanítóknak  titulált  (Máté  24,4.  5.  II.  23.  
24. v.), és azt mondta, hogy senki nem ismeri azt a napot 
(Mát.  24,36.).  Ne higgyünk  az ilyen hamis-tanítóknak  és  
ne hajtsuk a Sátán malmára a vizet és ne adjunk egyetlen 
vasat  sem ezeknek  az  embereknek!  

A  legszomorúbb  az,  hogy  egyetlen  egyházból  sem  tud-
nak  ezek  a sátáni  tanítások  embereket  halászni,  csak a  
református  egyházból,  mivel  híveink  állnak  a  legkevésbé 
stabilan az Ige alapján, s ennek hiánya ismeretében nem 
tudnak védekezni.  Ahol  nem egészséges  a táplálék,  ahol  
beteg  a  bárány,  ott  mint  a  rákfekély  úgy  tud  terjedni  a  
sátán  tálalta  kotyvalék,  de  akik  tudják,  hogy  Isten  Igéje  
élesebb  minden  kétélű  fegyvernél,  azok  merik  használni  
ezt a támadó egyetlen fegyverüket a Nyáj érdekében  és a 
béresek elkergetésére.  (Zsid. 4,12. I. Kor.  12,3. Róm. 8,9. 
Luk.  1,35.  3,22.  Róm.  1,4. I. Ján.  2,23.  4,2—3.)  

„Hárman  vannak,  akik  bizonyságot  tesznek  a  menny-
ben, Az Atya,  a  Fiú  és a Szentlélek"  (I.Ján.  5,7.)  és  ez a 
három  egy.  Akik  a  Szentléleknek  magasabbrendűségét  
akarnak  biztosítani,  rosszabbak  a  hitetleneknél,  mert  
olyat  tanítanak,  amiről  a Biblia  nem  tud.  

Ezen  evangéliumellenes  mozgalmaknak  a vadhajtásai 
közé  tartozik  a  karizmákkal  való  visszaélés.  AZ  ILYEN  
EMBEREKRE  JELLEMZŐ  A  MÉRHETETLEN  ÉRTELMI  
GŐG,  A  MINDENEKET  LEFITYMÁLÓ  SZELLEMI  ÖN-
TELTSÉG,  akik  a léleknélküli  önkielégülés  gőgjében élik  
ki  és élik meg szerepüket,  a világosság  angyalának  ,a ru-



hájába  öltözve,  annyira  tudnak  utánozni,  hogy  Krisztus  
őket  báránybőrbe  bújtatott  farkasoknak  nevezi.  (Luk.  
10,3.)  így  bocsátotta  el  a  tanítványait,  mint  bárányokat  
a  farkasok  közé.  Ezek  a  szekták  különösen  Kárpátalja  
református  népére nyújtják ki  csápjaikat,  s szedik  áldo-
zataikat,  nagy  szerencsénk,  hogy  ezt  idejében  felismer-
tük, s ezt közöltük magukkal a farkasokkal is adott eset-
ben,  s  nem  maradunk  ebben  adósok  a jövőben  sem,  
minden  hamis  tanítóval  és  tanítással  szemben  a  Biblia  
igazságával  és  fegyverével  fogunk  harcolni.  A  karizmati-
kus  mozgalmak  hatalmas  nyugati  gépezettel  és  tőkével  
rendelkeznek,  s készek  fizetni  is az  átállóknak,  ők  azok,  
akik  a karizmákat  nem  eszközöknek,  hanem  célnak  te-
kintik, s birtokosaiknak  tartják magukat,  alámerítkezés-
re, nyelvekenszólásra buzdítva, élményt, extázist, ami jól-
esik  azt  csinálsz, jöjj,  várunk,  szól  az  induló.  S  sajnos  
sokan  elindulnak.  Óvjuk  meg  gyermekeinket  a  lelki  és  
testi összeroppanástól  egy egész életre kiható démoni ha-
tástól. Vigyázzunk  örökségünkre,  egymásra  és  magunkra.  

Ha valaki  Krisztus Nyájában él,  azt nem tudja  semmi-
lyen  csalóka  égi  tünemény  elcsalogatni  a  Közösségből.  

Pál  azt  hirdeti,  hogy  az  Egyház  valóságosan  Krisztus  
Teste. Az egyházban nem a szektavezérek, hanem KRISZ-
TUS A  KARMESTER.  (Ef.  1,22—23.  I.  Kor.  12,27.)  

1. Ha Ő ott van egy Gyülekezetben,  a Gyülekezet  is él. 
S  hasonlítjuk  a  Gyülekezetet  egy  zenekarhoz,  akkor  a  
KARMESTER  SZEME  ÁTFOGJA,  szemével  összefogja  a  
zenekart, s minden tagját. Hatósugarát nem hagyhatja el 
senki.  Nem  bújhat  ki  az  összjáték  alól  senki,  mert  ezt  
azonnal  észreveszi,  s  korrigálja.  Péter,  amikor  leemelte  
tekintetét  a  Karmesterről,  azonnal  elkezdett  süllyedni.  
(Mt.  14,22—36.)  Aktivitást, készenlétet,  figyelmet  igényel  
tőlünk  a Karmester.  Abban  a zenekarban  összjáték van, 
ahol  Krisztus vezérel, ott  mennyei  harmóniák  zengenek.  



2. A jó Karmester engedi játékosai  tehetségének kibon-
takozását.  Krisztus együttesében mindenkinek  más-más  
a feladata, de nem lehet más célja  a Karmester céljánál, 
s ha többen játszanak is ugyanazon a hangszeren, a Mes-
ter  tudja, hogy  ki mit  tud kihozni  hangszeréből.  Minden  
egyes játékos  az  együttesben  is  egyéniség  marad,  pótol-
hatatlan  színével,  nem jelent  uniformis  hordást  a  Krisz-
tus követés,  noha  egy akarat  érvényesül  külön-külön  és  
együtt  is.  

3. A  fellépést szigorú,  fegyelmezett, szívós  munka  előzi  
meg. Munkában próbálja meg a játékosait,  egyéniségével  
inspirálja  a játékosok  stílusát.  Az  Isten  Fiának  együtte-
sében  ott lenni  a legnagyobb megtiszteltetés,  arnit valaki 
elérhet. 

4.  A  próbák  alatt  önfegyelmezést,  önmegtartóztatást,  
sokszor szenvedést kell elhordozni a győzelemért, a biztos 
célbajutásért,  a  sikerért.  Néktek  adatott  az  a  kegyelem,  
nemcsak  hogy  higgyetek  a  Karmesterben,  hanem  hogy  
szenvedjetek is az Ó nevéért, így mondja Pál a zenekarból: 
„Örülök  a  ti  érettetek  való  szenvedéseimnek"  (Fii.  1,29.  
Kol.  1,24.), mert ebben a zenekarban egymást is kell  tud-
ni  elviselni,  hordozni  és  szenvedni.  

5. Az  együttesben  elvárják, hogy mindenkinek jó  „hal-
lása" legyen, aki nem tud a Karmesterre koncentrálni,ma-
ga zárja ki magát  az együttesből. AZ  ÉN JUHAIM  HALL  
JÁK AZ ÉN SZÓMAT, ismerik a hangomat és idegent nem 
követnek.  (Luk.  9,23.  Mt.  10,38.  Jn.  10,4.)  A  hallás  ál-
landó odafigyelést igényel. Csak meghallgatás után és ön-
kéntesen  lehet  a zenekarban  a fellépést  vállalni.  

6. Az előadás alatt valamilyen formában a zenekar  tag-
jai  számára  van  lehetőség  a  pihenésre,  de  a  Karmester  
nem pihenhet,  az Ö összehangolásán  és munkálkodásán 
múlik minden,  a mi sikerünk  az Övé is,  és fordítva, de a 
mi sikerünk az Ő sikeres vezénylésétől függ. „Az én Atyám 



munkálkodik...  (Ján.  5,17.)  Míg  napjainkra  éjjel jön,  a  
pihenés időszaka, addig Izráel őrizője nem alszik,  hanem 
éberen  őrködik  az  Övéi  nyugalmának  biztonságán.  (Mt.  
6,34.  Zsolt.  121,4.)  

7.  Krisztus  együttesének  tagjai  szétszórva  élnek  a vi-
lágban,  mégis a Karmester a távolságtól  és időtől függet-
lenül  össze tudja hangolni  az egész emberi  nemzetséget.  
(Csel.  17,26.)  

8. Az  együttesbe  azok  kerülhetnek,  akiket  Ö befogad, 
akikért  tartja  a  hátát  az  Öt  verőknek,  Öt  hallgassátok  
mondja  az Atya.  (Luk.  3,22.  Fii.  2,6—10.) Van  hatalma  
azok felett,  akik Vele  együtt lüktetnek  a Karban,  egyéni-
sége  áthatja  minden  játékosának  teljes  lényét.  Az  Ö  
együttese letörölhetetlenül  magán viseli  dirigensének stí-
lusjegyeit.  Ebben  a  szeretet-közösségben  a  diakónia je-
lenti  a  szolgálatot  egymásért,  a  másikra  való  tekintettel  
lenni  tudást,  ez  a  keret,  s  a  tartalom  a  szeretet,  mely  
szorongatja az együttes tagjait Karmesterük után. (II. Kor. 
5,14.)  Ebben  az  együttesben  a  szeretet  iránya  és  minő-
sége mindig a másikra figyelés és szeretettel  lenni  tudás:  
A  SENKINEK  SEMMIVEL  NE  TARTOZZATOK..."  (Róm.  
13,8.) 

9. A KARMESTER AMINT A KOTTÁT OLVASSA, JOGOS 
AZ  ELVÁRÁSA,  HOGY A  ZENEKAR  minden  tagja  hang-
jegyeinek  olvasója  legyen,  egyébként  a  követésben  nem  
tud lépést  tartani  sem egymással,  sem a Karmesterrel  a  
zenekar. 

A programot nem nekünk kell összeállítani, csak annak 
eljátszásába  be  kell  állni,  de  ehhez  bizalom  kell  a  Kar-
mesterben, hogy a program jó, s benne minden a javamat 
szolgálja. Tudjuk-e  ezt?  

A  mi  repertoárunk  az  írás,  Isten  Igéje,  a  Biblia,  mit  
nem tudott elsöpörni  az idő és nem kezdhetett  ki semmi, 
mit ha  Isten Lelke nyit ki szívünkben  elkezd benne min-



den élni, beszélni, muzsikálni.  Isten Lelke ráhangol  min-
ket  a  benne  lévő  kották  értelmének  leolvasására.  (Ef.  
2,10.) 

10.  A  Krisztus  együttesében  mindenki  egyformán  ré-
szesül a dicsőségből,  az örömből, nincs kivétel, a fizetség 
ugyanaz:  „MENJ  BE A TE  URADNAK  ŐRÖMÉBE".  (Ján.  
17,22.) Már most részesei vagyunk annak a dicsőségnek, 
amelynek  teljességébe  menendők  vagyunk.  A  fizetésünk  
már  idelent  az,  hogy  az  Úrral  vagyunk  és  Ő  mivelünk.  
(Ján.  17,22.  Ézs.  42,8.)  Ezért  tehetünk  mindent  idelent  
is már az Isten dicsőségére, mert a mi pillanatnyi  könnyű 
szenvedésünk  is  igen-igen  nagy  örök  dicsőséget  szerez  
nekünk,  mely  szenvedések  nem  hasonlíthatók  ahhoz  a  
dicsőséghez,  mely  a mi osztályrészünk  a Krisztusban.  (I.  
Kor.  10,31,  Zsid.  12,11.  12,6.  II.  Kor.  4,17.  Róm.  8,18.)  

A  TÁLENTUMOK:  minden  emberben  egyszerre-egy-
időben  ható  és  megszámlálhatatlan  mennyiségű  és  
meghatározatlan  minőségváltozatban  létező  természeti  
képességek.  Születésünkkel,  fejlődésünkkel,  testi-lelki  
adottságként  kapjuk,  melyet  az  ember  szuverenitásánál  
fogva érvényesít  és  működtet.  

A  táléntumokból  származó  teljesítmények  emberiek,  a  
humánum  síkján mennek végbe.  Isten  általános  kegyel-
mének a jelei, jelek  a tálén tumok még akkor is, ha valaki 
nem akaija felismerni,  az „EMBERI"  MÖGÉ  REJTŐZKÖ-
DŐ ISTENT!  Elszámolás  alá  esik!  

A  KARIZMÁK:  Isten  személyes  önjelzésének,  megváltó,  
újjáteremtő kegyelmének  a jelei.  Olyan hatások  érvénye-
sülnek  a karizmák  nyomában,  melyek  nem  telnek  ki  az  
embertől,  olyan  hatások  érvényesülnek,  amelyek  embe-
ren  túliak. Amíg  a tálentumok véglegesen  birtokolhatok,  
addig  a  karizmák  nem  esnek  a megajándékozott  kezeü-
gyébe,  nem birtokolhatjuk azokat,  hanem  azok  birtokol-
ják  egyéniségünket.  A  tálentumoknak  „tulajdonosai  va-



gyünk", míg A KARIZMÁK NEM FELTÉTELEI  EMBERSÉ-
GÜNKNEK  VAGY  KERESZTYÉN  MIVO LTUNKNAK.  ÉR-
DEM  NÉLKÜL,  KÜLDETÉS  CÉLJÁBÓL  KAPJUK.  Ellene  
tehetünk,  de  érte  az  imádkozáson  kívül  semmit.  Isten  
üdvterve,  a  Gyülekezet  szüksége  és  egyéni  küldetésünk  
határolják  be. A TÁLENTUMOKKAL  PRODUKTUMOK,  A  
KARIZMÁKKAL A LÉLEK GYÜMÖLCSEI JÖNNEK LÉTRE. 
(Gal.  5,22.) A  tálentumok változatlanok,  a karizmák vál-
tozó  mennyiség  és  minőség  hatókörű  mennyei  képesíté-
sek.  A  tálentum  Isten jelen valóságának,  míg  a  karizma  
Isten személyi jelenlétének jele.  A  tálentum  bizonyítható  
produktum  útján  mérhető.  A  karizma  ellenben  tapasz-
talható a Lélek gyümölcseiben:  szeretet,  öröm,  békesség,  
béketűrés,  szívesség,  jóság,  hűség,  szelídség,  mértékle-
tesség. AZ ILYENEK ELLEN NINCS TÖRVÉNY! (Gal. 5,23.) 

VANNAK-E  KARIZMÁID?  



48. A  szerecsen  komornyik  
(Csel  8,26—40.)  

Afrika  első  misszionáriusa  volt  ez  a  szerecsen  komor-
nyik. 

Most  Isten mozgósítja  ezért  az  emberért  a mennyet  és  
elküldi  az  Ö angyalát,  hogy  tájékoztassa  Fiiepet  arról  a  
nagy  feladatról,  ami vár  rá.  És  Filep  engedelmes volt,  és  
hasonlóan  cselekedett,  miként  Urunk a feltámadás után 
az emmausi  tanítványokhoz,  úgy csatlakozott Ő most eh-
hez a főkomornyikhoz.  Egy állami magas rangú főtisztvi-
selőhöz,  egy  gazdag  emberhez,  aki  több  hetes  utat  tett  
meg,  Etiópia  és Jeruzsálem  között  4000  km-t  szekeren  
és egy nagy vagyont érő görög nyelvú ÉZSAIÁS KÖNYVET, 
„tekercset"  vett,  mert  meg  akart  tudni  valamit,  amit Je-
ruzsálemben  nem  tudtak  számára  megmondani,  mint  a  
keleti  bölcseknek  sem. Eredménytelenül  távozott  onnan,  
ahol  a Törvény  és  az  ismeret  forrását vélte  megtudni.  

Filep  a  hangos  olvasásból  hallotta  a  szöveget,  ebből  
adódott beszélgetésük  témája. Az írás megértése nem te-
lik  ki  az  ember  természeti  adottságából,  értelme  rejtve  
marad,  míg  Istennek  Lelke  ki  nem jelenti.  (I.  Kor.  2,11.)  

Olyan  hiányérzete  volt  ennek  a színesbőrú  fekete  em-
bernek, amit nem tudott pótolni a gazdagsága, hazájának 
műveltsége,  kultúrája,  hatalma  és  sem munkája, sem a 
maga biztosította  élvezetek.  

Egy  Istenkép  lebegett  előtte,  a zsidók  Istene,  akit  meg  
kellett  találnia,  aki megoldja a felmerült problémáit,  aki-
nek  meg  kell  az  ajánlatát vizsgálnom! 

Az  Evangéliumokban  azt  látjuk,  hogy  Isten  Fia  min-
denkire gondol. Látja a tömegek szükségét, s annak ineg-
elégítésében  kész  hatalmát  gyakorolni.  Több  olyan jele-
netben  is  találkozunk  munkásságával,  ahol  és  amikor  
több embert gyógyít  meg.  (Mát.  14,19—21.  8—16.)  



Feltűnő  azonban Jézus  Krisztus  lelki  gondozása,  ami-
kor  az  egyes  emberekkel  foglalkozik  és  törődik.  Ö  min-
denkit  magához  hívott:  JÖJJETEK  ÉNHOZZÁM  MIND-
NYÁJAN  (Mt.  11,28.),  de  ez  a  mindnyájan  egyes  
személyekből áll és tevődik össze. Lázárokból,  Péterekből,  
Tamásokból,  szerecsen komornyikokból,  mind  megannyi  
példát  tudnánk  felhozni  névvel  és név nélkül  ennek  iga-
zolására.  A  szamáriai  asszonytól  Zákeusig.  (Luk.  19,1—  
10. Ján.  4,25—29.  11,40—44.)  

Az Evangélium itt is egy embernek és egy emberért szól. 
Ez  az  Óra  az  Ő  Órája.  EGY  IDEGEN  NÉP TÁVOLI  FIÁÉ,  
AKIÉRT  ISTEN  MEGMOZDÍTOTTA  AZ  ANGYALVILÁGOT  
ÉS  ELKÜLDTE A  MENNY  KÖVETÉT,  hogy  délfelé menjen 
— Filep — arra az útra, amely Gázából Jeruzsálembe vezet. 
És  az  Igének  ez a kiemelkedő  megjegyzése, hogy  „JÁRAT-
LAN"  út  azt jelzi,  hogy olyan  dolog  történik  ott  és  történt,  
ami járatlan  és  szokatlan,  egyedülálló  volt.  A  HAZAFELÉ  
TARTÓ  SZEKÉREN  JERUZSÁLEMBŐL  ETIÓPIÁBA  drága  
utast  szállított,  akiért  Isten  elkezdett  dolgozni  és  munkál-
kodni. Aki Istent kereste és keresi, annak meg kell találnia, 
ha  az égben van  is, akkor lejön az égből  azokhoz,  akik Öt 
keresik.  Lejött  a  szerelmes  Fiúban,  akit  Filep  hirdetett.  
Ézsaiás  tekercse  és  próféciája,  előre  bejelentése  alapján.  
Lejött most az angyala az Istennek, hogy értesítse és felké-
szítse  a  földi  követet  a  következő  szolgálatra,  abban  volt  
segítségére az írott Ige és az Isten élő Lelke, aki megmondta, 
hogy  most  mit  kell  tenned  Filep.  Ülj  az  mellé,  aki  engem  
keres és hirdesd az Igét. Állj eló vele alkalmas és alkalmat-
lan időben. (2.Tim. 4,2.) Egy rázó szekér, egy rohanó jármű, 
egy  színes  ember,  mondhatta  volna  Filep  azt,  hogy  nem  
értelek  Uram, hiszen  én Samáriában  az ébredést  munkál-
tam és ott, ahol sokan vannak, Te kiemelsz engem, elhozol 
ide a pusztába, a járatlan útra és egy embernek hirdessem 
az  Igét,  amikor  sokaknak  is  hirdethetném? 



Isten az emberi munkát felhasználja az Ö üdvtervének 
az  érdekében.  Igen,  Isten  azt mondja, hogy  az  egynek  is  
nagyon fontos O, és nincs most fontosabb feladat sem a 
mennyben,  sem a földön, mint az, hogy ennek az ember-
nek — a királyasszony komornyikjának — elmondd, hogy 
kicsoda Jézus  Krisztus.  Ha  több  ezer kilométert  megtett  
és az élő Istennel akar találkozni, akkor ezt sem a menny, 
sem  a  földi  szolgái  nem hagyhatják  figyelmen  kívül,  egy  
kinyíló szív, amely az Igét befogadja, az mindig számíthat 
Istenre,  aki  érte  kész  megmozgatni  az  eget  és a földet, a 
menny  és föld pásztorait  és  szolgáit.  

Az emberek soha nem áldoztak és fizettek annyit a pót-
szerekért, apótcselekményekért, mint napjainkban, Isten 
pedig  azt  mondja:  „MINDNYÁJAN,  AKIK  SZOMJÚHOZ-
TOK,  GYERTEK  A  VIZEKHEZ  ÉS  EGYETEK.  GYERTEK  
PÉNZ NÉLKÜL  ÉS  INGYEN...  (Ézs.  55,1.)  

Nem szükséges Jeruzsálembe menned, mert az Igazság 
Jézus  Krisztus  és  nem  egy hely vagy város,  ahol  megta-
lálható, hanem egy személy, Őmaga. Az Isten megfeszített 
Fia. 

Talán  neked  is  áldozatok  árán  és  ellenszélben  kell  az  
utat  megtenned,  míg  mások  lebeszélése  és  ellenzése  el-
lenére elérkezel  a célhoz: KRISZTUSHOZ. Az  Istenhez ve-
zető  utat  akadályokkal  és  gátakkal  rakja  meg  a  sátán,  
amelyet  csak  Isten  Lelke  és  Igéje  tud  átszakítani,  és  a  
járatlan  utat járhatóvá  tenni.  Csak  Krisztus  által  lehet-
séges  mindez,  Akiről  Ézsaiásban  szól  az  Ige  és  Filep  bi-
zonyságtétele  Jézus  Krisztusról,  AKI  MAGA AZ  ÚT!  „ÉN  
VAGYOK AZ  ÚT!"  (Jn.  14,6.  Ézs.  53,6,7.)  

Ez  a főtisztviselő  megcsonkított  ember volt,  a  királyné  
udvarában  megfosztották  férfiúi  mivoltától  (V.  Móz.  
23,1.),  s az ilyen zúzott  testű  emberek  nem  tartozhattak  
bele  Izráel  közösségébe,  de AMIT A TÖRVÉNY  NEM  EN-
GEDÉLYEZETT, AZT AZ  EVANGÉLIUM,  MINT  KÜLÖNB-



SÉGET MEGSZÜNTETI.  Isten számon  tartja az  emberek  
buzgóságát és lehetségessé teszi a lehetetlent, az esetben, 
hogy egy herélt ember,  aki teljes szívből keresi  az Istent,  
hogy  meg  is  találja.  Akik  távol  vannak  és  kívül  valók,  
azoknak  ez  véletlen,  az  Evangélium  szerint  pedig  Isten  
tervszerűen  engedi  így  alakulni  az  eseményeket.  (Zsolt.  
33,13—15.) Isten rendezte ezt a nagy találkozást. Az ilyen 
pogányt a zsidók esetleg nem is vettek emberszámba,  ám 
Isten mércéjével olyan értékes, hogy érte megmozgatja az 
eget és a földet. Ha Istent engedjük, hogy „beleavatkozzon"  
az  életünkbe,  csodálatos  dolgok  történnek  velünk.  Jön  
valaki hozzánk, akit Isten Lelke indít és engedelmeskedik 
és segít  megmondani,  hogy mit  üzen  Isten  az  Igéjében.  

Egy  Isten  rendezte  nagy  találkozás  volt  a  gázai  úton,  
amelyről  nem késett el Filep, s aki kész volt elfogadni azt 
az embert, aki nem értette az EVANGÉLIUMOT. A legtöbb 
ember a földön nem érti az Evangéliumot, ezért van szük-
ség  sok  Fiiepre,  mert  az  aratnivaló  sok.  És  volt  a teljes 
szívből hívőnek annyi önkritikája, hogy bevallotta,  HOGY 
NEM ÉRTEM AZ  IGÉT,  ÉS HOGYAN  IS ÉRTENÉM,  SEM  
NEM OLVASTAM,  SEM NEM HALLOTTAM,  MAGYARÁZD  
MEG.  (Csel.  8,30—31.)  Igen,  EZÉRT  JÖTTEM,  EZÉRT  
KÜLDÖTT  ENGEM,  FILEPET  AZ  ISTEN  TEHOZZÁD,  
EGYEDÜL  MOST ÉRTED VAGYOK  ITT.  

Ez  az ember nem maradt  meg a tudakozódásnál,  nem  
értelmi síkon akarta  tudni  a dolgokat, mint a gazdag ifjú 
vagy  azok,  akik soha  el nem jutnak  az igazság  megisme-
réséhez,  noha  közel  vannak  az  igazsághoz,  ez  az  ember  
nemcsak  közel  van  Isten  országához,  hanem  be  is  lép  
abba. EZ AZ EMBER MEGÉRTETTE, HOGY MIT JELENT 
AZ,  „HOGY  ISTEN  KEGYELMÉT  HIÁBAVALÓVÁ  NE TE-
GYÉTEK MAGATOKBAN".  (L  Kor.  11,27.)  

„AZ Ő HOZZÁM VALÓ KEGYELMÉT NEM'TETTEM HI-
ÁBAVALÓVÁ."  (I.  Kor.  15,10.)  



Ez az ember meg tudott állni a rohanó szekérrel,  Krisz-
tusért  minden  tőle  telhetőt  megtett  teljes szívből,  ehhez  
segítette el a drága kincs az Isten Igéje, s a bizonyságtevő, 
akit  Isten  Lelke  felhasznált,  hogy  valakinek  üdvössége  
legyen. Mi mindnyájan magunktól csak nyomorult vigasz-
talók vagyunk, de ha Krisztus él bennünk,  akkor odalép-
hetünk  mások  mellé,  hogy  segítsük  tanítvánnyá  tenni  a  
népeket,  az embereket. Vajon vágyakozik-e benned a kér-
dés,  mely  felteszi:  nem értem  az  írást,  DE ÉRTENI AKA-
ROM AZ  UTAT,  AMI  MÉG JÁRATLAN  ÉS  ISMERETLEN  
ELŐTTEM  (Ézs.  55,1.),  ha  te  értem  a  99-et  ott  hagytad  
és  értem  eljöttél  (Luk,  15,4—7.),  akkor  itt  vagyok:  „MIT  
TEGYEK?" És az Ige így ölt  testet és lesz valóságossá  egy  
ember életében, amikor Őt segítségül hívjuk: „HA SEGÍT-
SÉGÜL  HÍVTOK  ENGEM  ÉS  MEGTALALTOK,  TELJES  
SZÍVETEKBŐL  KERESTEK,  MEGHALLGATLAK  TITE-
KET."  (Jer. 29,12—14.)  És a sátán támaszt  akadályokat,  
hogy  ne  menj  a  templomba,  ne  hallgasd  az  Igét,  kerüld  
a közösséget,  otthon  is imádkozhatsz,  te magad  is ésszel 
tudod értelmezni az Igét, közben lemaradsz a találkozóról, 
amit Isten tervezett a számodra. Isten megtalálásáért egy-
személyes expedíciót indított útnak egy lóval és szekérrel, 
ha  mindenre  kész  volt,  ez jelentette  a  bűnvallásra  való  
készséget  is,  amelyet a megkeresztelkedés  tényével  meg-
vallott,  vallást  tett  arról,  hogy  kész  engedni  az  őt  meg-
tisztító  Istennek  és  szakít  elrontott  múltjával,  s  kész  az  
újrakezdésre. A vízből  már  egy  más  ember jött  fel,  mint  
aki az alámerülésben ott hagyta a régit. Kész volt önmaga 
leleplezésére.  Isten volt  és sietett  segítségére  ígérete  sze-
rint abban is, hogy ezt megtehesse. Magunktól  soha nem 
fogjuk  elismerni,  hogy  kik  vagyunk.  Már  nincs  semmi  
gát,  amit  a  Kegyelem ne  tört volna  át. Vannak,  akik jól 
indulnak, de az akadályok olyan gátat jelentenek,  amely-
nél  a  legtöbben  megtorpannak.  Jól  indult Júdás  és  Dé-



más, de elszakadtak a gát láttán, többre becsülték e világ 
nyereségét,  ezért  lelkükben  kárt vallottak,  vesztesek  let-
tek...  (Csel.  1,25,2. Tm. 4,10.) Aki előbb végig akarja kós-
tolni  az  élet  ízeit,  annak  számolni  kell  azzal,  hogy  végül  
érzéketlen  marad  a mennyei  ízekre,  s kielégítik-e  a világ 
kotyvalékai.  MI  GÁTOL? A  BÁLVÁNYAID?  Dobd  el  őket,  
mert ellened fordulnak és kárt tesznek benned. Egy édes-
apa a háborúban megtartott egy fegyvert, s addig őrizget-
te,  míg  egyszer  az  unokája megtalálta  a padláson,  s  mi-
közben  játszott  vele,  megölte  az  unokáját.  PÁL  AZT  
MONDTA A  FILIPPI  BÖRTONŐRNEK:  „SEMMI  KÁRT  NE  
TÉGY MAGADBAN!"  Én is arra kérlek,  hogy ne tégy kárt 
sem magadban,  sem másokban,  sem a tieidben  eldugott  
és  elrejtegetett bálványaiddal,  amelyekkel  másokat  meg-
ölsz és magadat halálra ítéled, s örök vádlott leszel. Dobd 
el  mielőtt  késő  lenne.  Nem  köthetsz  kompromisszumot  
egyszerre az Istennel  és bálványaiddal  is. Fenntartás nél-
kül  kell  a  fehér  zászlót  kitűznöd,  s  becsületesen,  teljes  
szívből  kell  eljárnod  az  előtt,  AKI  ELŐTT  MEGHAJTOT-
TAD TÉRDEDET,  fel  kell  adnod  saját magad  építette  ál-
lásaidat,  hogy megnyerd JÉZUS KRISZTUST.  (Fii.  3,7,8.)  

Ez  a komornyik  most  hallott  először Jézusnak  KRISZ-
TUS VOLTÁRÓL, de ez az egyetlen alkalom elég volt, hogy 
higgyen  és  elszakítsa  a  gátakat,  amelyeket  emelt  elé  az  
egész út. Az  Isten Fia sírt Jeruzsálem felett, s lehet most 
miattad  sír,  mert  ha  az  Isten  Fia  akaratát  nem  akarod,  
akkor nem engeded, hogy legyen meg az Ő akarata, akkor 
csak  a  szavak  embere  maradsz,  sír  miattad,  s  sírásra  
adsz okot annak, AKI  ÉRTED MEGHALT A  KERESZTEN!  
(Luk.  19,41.)  

Öröm  van  a  mennyben,  ha  az  Ige  Magva  betalál  egy  
szívbe,  amikor  Ninive  királya  zsákba  öltözött  és  böjtölni  
kezdtek,  Isten  az  ítéletét  kegyelemre  változtatta.  (Jón.  
3,10.) Ha egy ember megszaggatja a szívét, helyet ad ben-



ne Isten Igéjének, akkor öröm van a mennyben,  örömmel  
ment  tovább  az  útjára  Filep  és  a  komornyik.  Ha  szíved  
megnyílik  és összetörik,  Isten meggyógyítja. A  LEGTÖBB  
SZÍV BETEG! Egy megosztott szívben nem tud Isten elérni 
eredményt,  csak  a teljes szív  ad  át mindent  és helyet  az  
Igének,  csak  a  teljes szív  fogadja  szelídséggel  a  beoltott  
Igét.  (Luk.  15,7.  Csel.  8,39. Jak.  1,21.)  

Krisztus nem egy PLÉH-KRISZTUS,  nem egy múzeumi 
tárgy  akar  számodra  lenni,  aki  előtt  kalapot  emelhetsz,  
vagy  keresztet  vethetsz,  Ö  Urad  akar  lenni  és  lakozást  
venni  Benned,  s veled  maradni  örökre.  A  bizonyságtétel  
egyértelműen  hangzott  a komornyik  ajkáról:  

„HISZEM,  HOGY  JÉZUS  KRISZTUS  AZ  ISTEN  FIA."  
(Csel.  8,37.)  Ö a feltámadott, Akinek  Igéje és  Szentlelke,  
mennyei  és  földi  követe  elérte  azt  a  célt,  hogy  hitet  tá-
masszon  egy  vajúdó  és  vágyakozó  ember  szívében,  aki  
majdnem hiába  tette  meg  az  utat,  s  mennyien  vannak,  
akik  hazafelé  menetelükben  nem  állnak  meg  a  nagy  ro-
hanásban, s nem veszik észre Fiiepet, s el is felejtik, hogy 
az  Ige  az  otthonukban van,  úgy fognak elkárhozni,  hogy  
Isten mindent megtett értük, hogy üdvözülhessenek, csak 
éppen elfordultak  az áldó  kéz  alól.  

Ahol  Krisztus  Istensége  felragyog,  ott veszett  ügye van 
a  sátánnak.  Ez a komornyik  kész volt  felismerni  a pilla-
natot, kész volt megállni  és a gépezetet megállítani a nagy 
találkozás visszaigazolására, jelét  adta  a vízalámerülésé-
vel  annak,  hogy  az Ö szívében  „megtörtént  a nagy válto-
zás":  „Ő AZ  ENYÉM,  ÉN AZ  ÖVÉ VAGYOK.  Ő megy  elől,  
én  követem,  s megvallom  Öt minden  felé!"  Isten  nem  az  
ajándékodat,  pénzed,  erőd,  időd,  szolgálatodat,  hanem a 
szívedet kéri, s akkor ezek a dolgok úgyis az ÚRÉI LESZ-
NEK AZ ÉLETEDBEN, ellenben ha ezt te nem tudod meg-
pecsételni  és  életedben  megvallani,  hogy  szíved  az  Úré,  
akkor semmi sem az Övé életedből és életedben. ,A NAGY 



NYOMORÚSÁGBÓL JÖTTEK MEGMOSSÁK RUHÁIDAT A 
BÁRÁNY  VÉRÉBEN.  (Jel.  7,14.)  ÉS VIGYÁZNAK  ARRA,  
TISZTÁN ÉS SZENTÜL HORDJÁK." Jézussal együtt meg-
halni  azt jelentette  a víz  alatt,  hogy  a réginek  hátat  for-
dított,  s  egy  új  ember  született  meg  a  „FELMERÜLÉS-
BEN"! TE HOL TARTASZ? LEMERÜLTÉL MÁR? Vagy már 
fel is merültél,  s Úr lett a Jézus az életedben  mindenütt,  
vagy  még fázol lemerülni,  még  félsz, még  halogatod?  

Isten a tanúd,  tanúskodhatik  arról,  hogy benned  meg-
történt  a  nagy  változás?  A  komornyik  soha  többé  nem  
találkozott  Fileppel  emberileg,  egyedül  ment  tovább,  de  
szívében boldog öröm volt, hogy mégsincs egyedül, MERT 
HA SZÜLEINK  ELHAGYNAK  IS,  —  azt  mondja  az  Ige — 

„Én Terólad meg nem felejtkezem". (Ézs. 49,15.) Vajon Is-
ten,  aki ennyi mindent megtett  a bűnös  újjászületéséért,  
mint  a komornyikért,  elfeledkezett  volna  valaha  is  róla,  
amikor most is szól a róla írt Evangélium? „VELEM VÁN-
DOROL  UTAMON  JÉZUS",  micsoda  nagy  vigasztalásuk  
van a hívőknek,  amiből  a hitetlenek  semmit sem tudnak 
és  sejtenek.  „HA  NINCS  IS  EMBERED,  JÉZUS  VELED  
VAN  ÉS  EZ ELÉG."  (Mát.  28,20.)  

Örömének  forrása nem magában,  hanem  Krisztusban  
van,  jöhet  nyomorúság,  betegség,  erőtlenség,  nem  szá-
mítanak  a körülmények,  mert  az  ÖRÖKÖS ÖRÖM  FELÉ  
HALADUNK  ÉS  MINDEN VISZ  EFELÉ A  CÉL  FELÉ!  Ha  
Jézussal  találkozol,  lehull  a  lepel,  mint  az  emmausi  ta-
nítványok  szeméről  a hályog,  akik  szomorkodtak  húsvét  
után,  mert  nem  hittek  a  feltámadottban,  de  a Vele  való  
találkozás meggyőzte  őket arról,  hogy Krisztus él,  s belé-
jük is élet költözött, az ÉLŐ KRISZTUS!  (Luk. 24,31—32.)  

A  megtérés  után  tovább  kell  az  úton  menni  a  keresz-
tyéneknek  is, de a döntésünk  Krisztus mellett  gyakorlati  
életvitelet  jelent,  mint  Zákeusnál.  Ha  üdvössége  van  a  
hoznak,  a vagyon  kisül,  hogy  szerzett  és  lopott,  ezért  a  



„VAGYONOMNAK A FELÉT A SZEGÉNYEKNEK ADOM.. 
Jézus azt mondta, hogy „А TE HÁZADNÁL KELL MARAD-
NOM" (Luk.  19,5—9.), s ez végleges ottmaradást jelentett, 
noha testileg eltávozott. Hogy Jézus ott marad az életünk-
ben azt a rendcsinálással  tudjuk igazolni,  ha kiszóljuk a 
limlomot,  a kacatot,  a szemetet,  s meg tudjuk  állítani  a  
rohanó szekeret.  Egy megtisztult szív nem tűrheti  a tisz-
tátalan  életet!  

Ha  szívem  megnyílt,  az  otthonom  is  megnyílik,  s  kész  
vagyok  a  szolgálatra,  ha  mások  nem  tudják,  hogy  te  
Krisztushoz  tartozol,  nem  fogsz  tudni  szolgálni  az  О ki-
csinyeinek.  Ha  néma gyermeke vagy  Istennek,  nem értik  
szavadat, nem fogsz a Gyülekezetben gyökeret verni, mert 
nincsenek  Benned  Krisztus  gyökerei.  

Ez  a komornyik  első zsengeként  lépett  az  útra Afriká-
ban.  A  KESKENY  ÚTRA,  S  NOHA  NEM TUDUNK  RÓLA  
SEMMI MÁST AZON KÍVÜL AMIT AZ IGE FELJEGYZETT, 
BIZONYOSAK  LEHETÜNK  FELÖLE,  HOGY  ETIÓPIÁBAN  
A  KOPT  EGYHÁZ  ELSŐ  MISSZIONÁRIUSA,  JÉZUS  
KRISZTUS  JÓ  VITÉZEKÉNT  HARCOLTA  MEG  A  HIT  
SZÉP  HARCÁT,  AKIVEL  MI  IS, AKIK  HISZÜNK  UGYAN-
ABBAN  A  KRISZTUSBAN,  HAMAROSAN  TALÁLKOZNI  
FOGUNK. 

Isten  áldott  Lelkének  tüze  terjedhet  az  egyesek,  a  ke-
vesek,  a kicsik  által.  

A  középkorban  EGY  GALAMBFÉSZEK  MIATT  LE-
ÉGETT  A  FÉL  LONDON.  A  FÉSZEK TÜZET  FOGOTT  A  
BENN LÉVŐ GALAMBOK MEGGYÚLTAK,  S EGYIK HÁZ-
RÓL A MÁSIKRA REPÜLVE BORÍTOTTÁK LÁNGBA LON-
DON UTCÁIT,  s nem lehetett  útját állni  a  tűznek.  

Isten Szentlelkének  a tüze fogjon meg mindnyájatokat, 
hogy  senki  titeket  meg  ne foszthasson,  s  el  ne  oltsa  azt  
a  tüzet,  amit Ő gyújtott meg bennetek,  s Kálvin módjára 
MUTASSUNK  FEL  EGY  ÉGÖ  SZÍVET,  MELY  ELÉG  ÉR-



TED,  URAM,  MERT  EGYEDÜL TIED A  DICSŐSÉG.  (Fii.  
4,20.  II.  Kor.  4,16.)  

S  amikor Jézus  tűzről beszél,  ennek a tűznek a lángo-
lásáról  beszél:  ÉN AZÉRT  JÖTTEM,  HOGY  ERRE  A  VI-
LÁGRA TÜZET  BOCSÁSSAK.  (Luk.  12,49.)  

A  komornyik  Istent kereste  és Jézus Krisztusban meg-
találta,  elébe jött  Filep  útján. Ö szólt  Ézsaiás próféciájá-
ban,  kötött  szövetséget  a  keresztségben.  A  találkozás  
megismételhető, AKAROD?  „HÍVD  ÖT EHHEZ  SEGÍTSÉ-
GÜL  ÉS  HIGGY AZ  ÚR JÉZUS  KRISZTUSBAN,  ÉS  ÜD-
VÖZÜLSZ  MIND TE,  MIND A  TE  HÁZAD  NÉPE!"  (Csel.  
16.31.) 

SOK NYOMORÚSÁGON ÁT KELL NEKÜNK  ISTEN OR-
SZÁGÁBA MEGÉRKEZNÜNK (Csel.  14,22.), DE AZ ÖRÖM 
A  BIZTOS  GYŐZELEMMEL  KÁRPÓTOL!  

HISZED-E  EZT?  



49. A  legkülönösebb  hajóút  
(Csel  27,20—25,)  

Nincs  igehirdetés,  hol ne emlegetnénk  ezt a nevet,  Pál  
apostol.  Olyan  hatalmas  az  Ö munkássága,  hogy  az Új-
szövetségnek egyharmad része az Ö munkáit teszi ki. Le-
velei  olyan  értékesek,  amelyek  nélkül  szinte  tájékozatla-
nok  volnánk  a  keresztyén  életvitelben.  Az  apostolok  
cselekedetei  tájékoztatnak  bennünket  Pál  apostol  életé-
ről.  Egy  néhány  dolgot  szeretnék  a  hajóútja előtt  Őróla  
megemlíteni.  Három évig  dolgozott  Efézusban  és  mindig  
maga  mögött  hagyott  egy  óriási  ébredést.  Nem  véletlen,  
hogy  amikor  életét  összegezi,  azt  mondja,  hogy  úgy  hir-
dette  az  Igét,  mint  aki  teljesen  elvégezte  azt  a  munkát,  
amit  Isten  ráhagyott.  

Mindenütt  munkatársakat  nevelt  és  élő  sejteket  ha-
gyott maga mögött hátra (Csel. 20,28.), és egy ilyen utolsó 
útján  találkozik  velük,  végigmegy  a  korábban  alakított  
Gyülekezetekben,  és az efézeusbeliek,  akik nagyon a szí-
véhez nőttek, akik között három évig munkálkodott a Sá-
tán jelenlétében  és harca közepette,  elkísérik Pált,  illetve  
odahívatja a gyülekezet Véneit, elbúcsúzik tőlük és mind-
nyájan szomorkodnak  amiatt, hogy Pál apostolt nem fog-
ják  többé látni,  mert  a Szentlélek városonként  bizonysá-
got  tesz, hogy fogság és nyomorúság következik rá.  (Csel.  
20,23.) 

Pál  apostol  már csodálatos módon leszögezte ennek  az  
eseménynek  az  elején:  SEMMIVEL  SEM  GONDOLOK,  
MÉG AZ ÉN ÉLETEM SEM DRÁGA NÉKEM,  CSAKHOGY  
ELVÉGEZHESSEM  AZ  ÉN  FUTÁSOMAT  ÖRÖMMEL...  
(Csel. 20,24.) Pál apostol, aki valamikor Krisztus üldözője 
volt és ellensége, egész életében a továbbiakban meg kel-
lett  tapasztalnia,  hogy Krisztus követése azt jelenti,  hogy 
mindig  nyomunkban  van  az  ellenség,  és a következő  ál-



lomáson,  amikor Tirusz után Czézáreába érkezik, Agabus 
próféta megkötözi  a saját kezeit és azt mondja, így fognak 
téged  megkötözni  Jeruzsálemben,  ne  menj,  mondja  jó  
szándékkal  a gyülekezet. Sokszor a jó szándékunkkal  ár-
tunk  Isten  ügyének,  mert  Pál  azt  mondja:  „MIT  M ÍVEL-
TEK  SÍRVÁN  ÉS  AZ  ÉN  SZÍVEMET  KESERGETVÉN?  
MERT ÉN NEM CSAK MEGKÖTÖZTETNI,  HANEM MEG-
HALNI  IS KÉSZ VAGYOK JERUZSÁLEMBEN  AZ  ÚR JÉ-
ZUSNAK A  NEVÉÉRT."  (Csel.  21,13.)  

És Pál abba a Jeruzsálembe készül, ahol mindig megölték 
a  prófétákat,  amely  városról  az  Úr  így  tesz  bizonyságot:  
„JERUZSÁLEM,  JERUZSÁLEM,  KI  MEGÖLÖD A  PRÓFÉ-
TÁKAT  ÉS  MEGKÖVEZED  AZOKAT,  AKIK  TEHOZZÁD  
KÜLDETTEK,  HÁNYSZOR AKARTAM EGYBEGYŰJTENI  A  
TE FIAIDAT, MIKÉPPEN A TYÚK EGYBEGYŰJTI KIS CSIR-
KÉIT SZÁRNYA ALÁ  ÉS TE NEM AKARTAD." (Mát. 23,37.) 

És  Pál  apostolnak  is  kijelenti  az  Úr  egy  korábbi  jeru-
zsálemi ütján: „Siess, menj ki hamar Jeruzsálemből, mert 
nem  veszik  be  a  te  tanúbizonyságtételedet  én  felőlem..."  
(Csel. 22,17—21.) Abba  a Jeruzsálembe megy,  ahol  kon-
krétan személyesen  ránézve  életveszélyessé vált a zsidók 
lesvetése. Vállalja, hogy bemenjen, zsidónak zsidóvá,  gö-
rögnek  göröggé  lévén  (I.  Kor.  9,20.),  hogy  az  ifjakat kö-
rülmetéljék, ha így lehetnének Krisztusé, és miközben ezt 
az  aktust  végezték  a jeruzsálemi  templomban,  a  zsidók  
elfogják  és  megvádolják  Pál  apostolt,  és  azt  mondják,  
hogy a zsidó nép ellen van, a törvény ellen van, a templom 
ellen  van,  a  hatalom  ellen  van  és  ezzel  felzendítették  a  
sokaságot  Pál  ellen,  úgy  annyira,  hogy  miután  már  fél-
holtra  verték  és  nem  sikerült  megölniük,  jön  Lissiás  a  
megszálló  rómaiak  ezredese,  és  kimenti  Pált  a félreveze-
tettek kezéből.  (Csel.  22,27—30.)  

Milyen  csodálatos,  hogy  Isten  a  fennálló  ellenséges  
megszálló  hatalommal  menti  ki  gyermekét.  Lehetőséget  



kap, hogy atyafiai előtt bizonyságot tegyen és azt mondja: 
„...A  HALOTTAK  REMÉNYSEGE  ÉS  FELTÁMADÁSA  MI-
ATT VÁDOLTATOM  ÉN".  (Csel.  23,6.)  De  amikor  oda  ér  
a  bizonyságtételben,  hogy  Krisztusról,  mint  Messiásról  
beszél  a vád  újból egy ilyen megfogalmazásban  ölt  testet  
„öljük meg, öljük meg", és újból, hogy szét ne szaggassák 
Lissiás  visszaviteti  Őt  a  hatóságnak  a börtön  szobájába  
és  így menti  ki  a zsidó atyafiak kezéből.  így  lett  igazzá a 
Jézus Krisztus róla való döntése: „majd én megmutatom, 
mennyit  kell  az  én nevemért  szenvednie."  (Csel.  9,16.)  

Ezek  után elhatározták,  ha nem tudnak másképp  bol-
dogulni,  akkor  egy  cselt  eszelnek  ki  és  úgy  gondolják,  
hogy Pált hozzák a Főtanács elé — és miközben ezt meg-
tennék,  40 ember  megfogadta,  hogy nem esznek  és nem 
isznak,  amíg  meg  nem  ölik  Pált  —  (Csel.  23,13—14.)  és  
útközben  elfogják és  ezt  a tettet végrehajtják. 

Pál  nővérének  a  fia  ezt  megtudja  és  Lissiást  tudósítja  
és  Ő  270  embert  rendel  Pál  mellé  és  Czézáreába  küldi  
Félixhez  és ott kell  majd Festus  és Agrippa  előtt  bizony-
ságot  tenni.  

Pál  apóstól  nem  a  maga  életének  megtartásáért  küz-
dött,  hanem  azért,  hogy  a  Krisztusi  kijelentés  megvaló-
sulásáért  életben  maradhasson.  Ezért  nem  rajta  múlt,  
hogy így kellett nyilatkoznia Agrippa előtt:  ...ha vétkes és 
valami  halálra valót  cselekedtem,  nem vonakodom  a ha-
láltól... A  császárra  apellálok!  (Csel.  25,11.)  

Milyen  érdekes  Pál  apostol,  aki  ezért  a  bizonyságtevé-
sért  ezt  a megjegyzést kapta:  „BOLOND VAGY TE,  PÁL!  
A  SOK TUDOMÁNY TÉGED  ŐRÜLTSÉGBE VISZ."  (Csel.  
26,24.),  és  aki  a királynak  fel  merte  tenni  ezt  a  kérdést:  
„HISZEI^E AGRIPPA KIRÁLY?" (Csel. 26,27.) Megvalósult 
Krisztusnak  ugyancsak  az  előre  megmondott  ígérete,  
hogy  őt királyok  és főtisztviselők elé fogják vinni  és  éné-
rettem bizonyságtétellel  ki fog állni  és így került  sor  erre  



a legkülönösebb hajóútra és miután Mirába érkezik a ha-
jó,  átszállnak  egy olyan hajóra, amely Alexandriából  Ró-
ma  felé  tart  és  a vezetője  ennek  a kis  csapatnak  Julius  
százados volt, akit Isten jóindulatúvá  tett Pál iránt és aki 
noha  most  első  esetben jobban  hisz  a hajó tulajdonosá-
nak  és kormányosának,  mint  Pálnak, elindul  Kréta  alatt  
és nagy  üggyel-bajjal jutnak  egy  helyre,  melyet  Szép  ki-
kötőnek neveznek abban a viharos szélben, amelyről csak 
Pál  tud, hogy kikerülhetetlenül  az elpusztító viharba  tor-
kollik  ez az út,  és nagyon érdekes dolgok  történnek  ezen  
az  úton.  

Pál  apostol  magatartása  meggyőzi  az  embereket  arról,  
...hogy  „AZ  LETT  VOLNA  HELYES  FÉRFIAK,  HA  RÁM  
HALLGATTOK,  ÉS  NEM  INDULUNK  EL  KRÉTÁBÓL,  
HOGY ELKERÜLJÜK EZT A VESZÉLYT ÉS EZT A KÁRT."  
(Csel. 27,21.) ÉN AZONBAN MOST IS AZT TANÁCSOLOM 
NÉKTEK,  HOGY  BIZAKODJATOK,  MERT  EGY  LÉLEK  
SEM VÉSZ  EL KÖZÜLETEK,  CSAK A  HAJÓ.  (22. v.)  Mi-
lyen nagy tanítás, Isten oldalán van az igazság és az igaz-
ság  oldalán  egyedül  csak  Pál  apostol  van.  Nem  csodála-
tos,  hogy  fel van jegyezve,  hogy  276  ember  utazott  ezen  
a hajón, és 275 embert Isten Pálnak ajándékozott. Akiket 
most  Isten  Pálért  megment,  ugyanakkor  mikor  Lissiás  
270  emberrel  kísérte  Pált.  Ezek  az  arányok,  hogy  emlé-
keztessenek  minket  arra,  hogy  Isten  útjai  milyen  rejtet-
tek. 

Miért  olyan  biztos  Pál  a hajó megmaradásában?  Mert  
Krisztus  ígérte.  Hogy  Krisztus  akarata  érvénybe  lépjen,  
ezért  megmozgatja  a  csillagvilágot.  Ajándékba  adja  Pál-
nak mindazokat,  akik itt vannak a hajón és megmondja, 
hogy  mindenek  előtt  ez azért  lehetséges,  mert  én  hiszek  
az Istennek, akié vagyok, akinek szolgálok, hogy úgy lesz, 
amint  megmondotta  nékem  (27,23—25.)  és  milyen  cso-
dálatos,  az  emberek  elkezdenek  odafigyelni  Pál  apostol  



szavaira  és  az  egyetlen  hívő  ember  szinte  észrevétlenül  
átveszi  a hajó parancsnokságát  és  a vezénylést.  „SENKI  
NEM VESZHET  EL, A  HAJÓ DARABOKRA TÖRHET,  DE  
AZ EMBERI ÉLET NEM VESZHET EL." Hálákat ad Isten-
nek.  (27,22.)  

Képzeljük  csak  el,  egy  ember  a  káoszban,  a  csődben,  
ebben  a  lehetetlen  helyzetben,  amikor  már  kihánytak  
mindent a hajóból, a hajó terhét, a hajó felszerelését, ami-
kor meg akart lógni a hajót kormányzó legénység,  Pál azt 
mondta a kapitánynak, ill. Julius századosnak, ha ezeket 
elengeded, nem juthatunk a kikötőbe győzelmesen. Ekkor 
már  hallgattak  Pál  apostolra.  (27,31.)  

Pál  apostol  azt  mondta,  hogy  14 napig  küzdöttetek  a  
hajó  megfékezésén,  most  csendesedjetek  el,  figyeljetek  
rám. Hálákat adott, vette a kenyeret és úrvacsorát osztott 
a süllyedő hajón. Isten embere  lehet minden  helyzetben,  
hogy ilyen lelki nyugalmat árasszon ki magából, mint aki 
tudja, hogy biztos  az Isteni kijelentés, mint  aki hitelt  ad,  
hogy  élete  árán  is  kész  megvalósítani  Isten  akaratát,  és  
akik  14 napig nem ettek, elkezdtek a kenyér után nyúlni, 
hogy legyen erejük  a kimenekedésre,  mert  a hajó ugyan 
darabokra  törik,  és  a  legtöbb  ember  csak  egy-egy  szál  
deszkán  menekülhet  meg  ebből  a helyzetből. Vajon tud-
nánk-e  mi  ilyen  emberek  lenni? Akikhez  a  környezetük  
megbízhatóan  igazodik.  Olyan  „TORONYÓRÁK"  környe-
zetünkben,  amely  után  bátran  igazíthatnák  az  emberek  
az  óráikat?  Pál  tudta,  hogy neki  Rómába  kell  menni,  de  
nem arról beszél, hogy majd Isten megmutatja  Rómában 
a  hatalmát.  Róma  messze  van,  de  Pál  azt  mondja,  hogy  
neki van  egy közeli  Istene, Aki  ki  tudja  őket  hozni  ebből  
a hajóból, ebből az elátkozott, süllyedő hajóból. Atyámfiai, 
vajon  ma  nem  ez  a helyzet,  de jó  volna,  ha  Krisztusért,  
a megmaradásunkért,  ki tudnánk életünk hajójából, tár-
sadalmunkból, mindazokat a nehézségeket dobálni, ame-



lyek  miatt  veszélybe  került  a  hajó. Veszélybe  került  egy  
új társadalom is. Kidobni életünkben süllyedő hajónkból 
a szennyet és a bűnt,  és a holnap reménységével  belépni  
a  világba,  és  egy  új  Genézisnek,  egy új  kezdetnek  lehe-
tőséget adni, amikor a hullámok fejünk felett összecsapni 
látszanak, amikor már az ész halott, és amikor nem segít 
más  csak  a működésbe  lépő hit.  (Mát.  21,21.)  

BÍZZATOK, JÉZUS AZT MONDTA  „ÉN  MEGGYŐZTEM  
A  VILÁGOT".  (Ján.  16,33.)  A  hitem  nem  azt  kell  hogy  
jelentse,  hogy Jézusnak  igazat  adok,  hanem hogy  béke-
tűréssel váijuk az Ő megjelenését. (Tit. 2,13.)  Reménysé-
gem  akkor  is  igaz,  ha  a hajó  darabokra  törik.  A  nekem  
adott  ígéretei  be  kell  hogy  valósuljanak,  mert  Rómába  
kell  menni  Pál  apostolnak,  és  ha  neked  ígért  az  Isten  
valamit, akkor be fog következni,  minden külső körülmé-
nyek  ellenére  és  látszat  dacára  és  megtarthatod  azt  a  
nyugalmadat,  amellyel  elmondhatod,  hogy az én Istenem 
közel  van  és  Őnála van  a hatalom!  (Mt.  28,18.)  

„Nekem  ad  titeket  az  Úr!" Adott  már  neked  az  Úr?  A  
szeretteid,  gyermekeid,  a munkatársad  Krisztuséi? Vagy 
csak  velük  élsz  és  nem  adta  oda  az  Úr  neked,  mert  te  
nem az Úré vagy! Az Úré minden szentelt edény, az Úrnak 
szenteltessék minden, de elsősorban az első edény én kell 
hogy  legyek! Te  kell  hogy  legyél  az,  ahol  állsz!  Kőszikla  
légy  és  ez  a  hit  Krisztusra  épüljön,  és  akkor,  ha jönnek 
a tengerek hullámai  meg fogod tapasztalni, hogy nem sö-
pörhetnek  el  arról  a  fundámentumról,  amelyet  Isten ve-
tett.  (I.  Kor.  3,11.)  

Megtapasztalod:  HA VÍZEN  MÉGY,  Ő VELED VAN,  ÉS  
A  TENGEREK  EL  NEM  BORÍTANAK TÉGED.  (Ézs.  
43,2.) 



50. Türelem, tűrés,  türelmetlenség  

„Legyetek  ti  is  béketúrók,  és erősít-
sétek meg szíveteket,  mert az  Úmak  
eljövetele  közel vari. 
ímé,  boldognak  mondjuk  a  túrni tu-
dókat Jóbnak  tűrését...  
Például  vegyétek  atyámfiai  a szen-
vedésben  és  béketűrésben  a  prófé-
tákat, akik az Úr nevében szólottak." 

(Jak.  5.8,  10.  11.)  
Türelmesek  legyetek mindenki  iránt  

(I. Thesz.  5,14.)  

Az  Ige alapján beszéljünk a türelemről,  a  türelmetlen-
ségről  és  tűrésről.  Mind  az  Ószövetségben,  mind  az  Új-
szövetségben  sok  példát  és utalást  találunk  mindezekre.  
A felvetett fogalmak értelmezéséhez olvassuk el majd ma-
gunknak  is  a II.  Krón.  könyvéből  a 32,1—23,  valamint  
a Jakab  leveléből  az  5,8 verset,  ill.  a II.  Pét.  3,1—5.  ver-
seit. 

Isten  tetteire  és  Krisztus  dicsőséges  visszajőve telének 
közbeeső  időszakára,  és  a  mindaddig  való  türelemre  —  
egy türelmetlen világban — és tűrésre emlékeztetnek, ser-
kentenek  és  buzdítanak  mindazok  az  Igék,  amelyekből  
néhányakat  számbaveszünk.  (II.  Pét.  3,9—10).  

Ezékiás  király  noha  teli  volt  hibákkal,  azokkal  együtt  
a  hit  embere volt,  és  Istenre  tekintett  a  kilátástalanság-
ban  is. Asszíria  uralkodója  kijelentette,  hogy  neki,  mint  
a világ meghódítójának kezéből  senki  sem tudja megsza-
badítani  a  népeket,  de  legkevésbé  az  ellenállni  készülő  
zsidó  népet.  

A  hívő  király  Judának,  prófétájával  —  Ézsaiással  —  
együtt Isten elé vitte a támadás és Istenkáromló megszálló 
gőgjének  elbizakodottságát.  Nem  tárgyalt  az  ellenséggel,  
Istenhez kiáltottak.  Ezékiás alattvalóit így tudta  biztatni:  



„...VELÜNK TÖBBEN VANNAK, HOGY NEM ŐVELE. Őve-
le testi erő van, mi velünk pedig AZ ÚR, A MI ISTENÜNK, 
AKI MEGSEGÍT MINKET  ES ÉRETTÜNK  HADAKOZIK..."  
Nem  veszítette  el  a  fejét  a  reménytelen  helyzetben  sem  
(II.  Krón.  32,7—8.),  hanem  az  Isten  ígérete  bizalmára  
szavazott,  és hitt a szónak a vele szemben fejüket csóvá-
lok ellenére. Isten válasza a hívők imádságára:  „MEGOU 
TALMAZOM  A  VÁROST,  HOGY  MEGTARTSAM  AZT  ÉN  
MAGAMÉRT  ÉS  SZOLGÁMÉRT,  DÁVIDÉRT!"  (Ézs.  
37,35). 

A  türelem,  mely  Istenre vár,  megszégyeníti  a  türelmet-
lenkedőket. 

A  türelem és tűrés között vannak különbözőségek, még-
sem  lehet  élesen  elhatárolni  egyiket  a  másiktól,  mert  
egyik a másikból  következik.  Ezékiás megtesz mindent a 
város védelmében,  de tudja, hogy ez mégis semmi  önma-
gában, ha az Úr nem cselekszik,  elvész Jeruzsálem.  Isten  
tettei mindig nagyobbak és fölötte állnak annak, amit mi 
megtehetünk. 

Isten  ígéretén nyugszik  a szeme! „NEM JÖN  BE A VÁ-
ROSBA : AZT MONDJA AZ ÚR!" (Ézsaiás. 37,33.). A hívők 
—  a király  és  a próféta —  türelemmel  bevárják  az  Isten  
ígéretének bekövetkezését,  „amit  Isten  megígért."  

„És  elbocsátotta  Isten  az  Ő  angyalát,  és  levágott  az  
asszír  táborban  185 ezret  és mikor reggel  felkeltek,  azok  
mindnyájan  holt  hullák  voltak...  Az  Ür  angyala  megölt  
minden  erős  vitézt,  elöljárót  és  vezért,  és  az  nagy  szé-
gyennel  ment  el  az  ő földébe...  hol  a saját fiai fegyverrel 
megölték"  (Ézs.  37,36.  II.  Krón.  32,21)  

A  türelem bevár,  bevárja  az  ígéretek  beteljesedését.  A  
türelem  azt  tudja  mondani:  „VESZTEG  LEGYETEK,  AZ  
ÚR HADAKOZIK  ÉRETTETEK".  A  hit  embere  él Az  Isten  
által  felkínált  lehetőséggel:  „HÍVJ  SEGÍTSÉGÜL  ENGEM  
A NYOMORÚSÁG IDEJEN..." (Zsolt. 50,15.) A türelem úgy 



tekint  az  Isten  kijelentésére,  mint  aki  már  megvalósult-
nak látja a lehetetlent.  (Jer.  32,17).  

Mint  „aki  látja  a láthatatlant"  (Zsid.  11,  27.)  és  hitelt  
ad annak,  aki  kijelenti magáról:  „ÉN VAGYOK AZ ÚR,  A  
TE  GYÓGYÍTÓD!"  (II.  Móz.  15,26.)  

A türelmetlenség Bábel tornyot emel, amely az eget érje. 
Maga veszi  kezébe sorsának irányítását  és elsüllyedő Ti-
tanicot  épít,  amelynek  az oldalára  azt írja, mint az  angol  
dokkmunkások,  „AZ  ISTEN  SEM TUDJA  ELSÜLLYESZ-
TENI"  és elsüllyed  1912.  április  11-én  1300 fővel,  Istent  
nem lehet megcsúfolni  (Gal.  6,7.)  

A  tűrés  az embert  nagyobb próba-terhelésre vonja be.  
A  tűrésben  reménység  van elrejtve.  

A  tűrés azt jelenti,  hogy Isten bevonja az embert a ter-
hek  alatti  roskadozás  elhordozására,  ezért  az  ember  ré-
széről  a  tűrés  nehezebbnek  tűnik,  és  nehezebb  is,  mert  
ahol csak Isten cselekszik,  ott az ember csak bevárója az 
eseményeknek,  noha  ott  is  az  emberé  a  könyörgés  fel-
adata  az  Isten felé a  cselekvésért.  

Isten semmiféleképpen nem akarja, hogy az ember egy 
fabábu  legyen  és  érzéketlen  maradjon mindabban,  amit  
érte tesz. Példa erre Illés-Gedeon,  MENJ ELATE  ERŐD-
DEL,  ÉN  KÜLDELEK.  (Bir.6,14.).  

A  tűrés  helyzetében  valaminek  az  eltűrése  környeze-
tünkben  azt jelenti,  hogy  tűrni  azért  kell,  mert  nem  tu-
dunk változtatni  azon,  amin  szeretnénk.  A  teher  alatt  is  
a tűrőknek szól a vigasztalás: „Boldognak mondjuk a tűr-
ni  tudókat  (Jak.  5,11).  A  „beérési  időt"  bevárni  jóban  
rosszban  jelenti  a „MAGA  IDEJÉBEN  VALÓ  ARATÁST'  
(Gal.  6,9).  A  szántóvető  hiába  türelmetlen,  a vetés  nem  
kél  ki  előbb,  mintsem  a „növekedést  adó  Isten"  törvénye  
megszabta. Aki  tűr, az nem siet, mert tudja, hogy „ISTEN 
NEM KÉSHET EL!"  (II. Pét. 3,9.) Ezért tudnak tűrni Silás 
és  Pál  a  Filippi  börtön  éjében  és  sötétjében  is,  mert  a  



hajnal  bekövetkezésében  biztosak  voltak.  Isten  bevonta  
a harcba MÓZEST, HURT, ÁRONT és JÓZSUÉT.  (II. Móz. 
17,8—13). 

A  türelmetlenség  körülményeink  elleni  lázadáshoz  ve-
zet,  amikor már a vallásos  ember nevetségesnek  tartja a 
tanácsot:  „VISELJÉTEK  EL EGYMÁST  HOSSZÚ TŰRÉS-
SEL" (Ef. 4,1—2). Szoktunk -e arra gondolni, hogy minket 
is  el kell  hordoznia  másoknak — családunknak,  baráta-
inknak,  munkatársainknak  —  s  tudjuk-e  azt  mondani  
alázattal  mi  is:  „TŰRJETEK  EL  ENGEM  IS...  viseljetek  
el..."  (II.  Kor.  11,1.)  Mikor gyermek voltam, volt  a falum-
ban egy kereskedő,  így köszönt  el  a vevőitől:  „viszont  lá-
tásra,  ajánlom magamat"  Vajon mi  tudjuk így  és  úgy  
ajánlani magunkat, hogy vevők legyenek rá a hallgatóink, 
úgy,  mint  Pál  mondhatta  magáról:  ...Te  kövesd  az  én  
hosszú  tűrésemet..."  (II. Tim.  3,10.).  

A  tűrés  igahordozást,  szenvedést jelenthet.  Sok  szen-
vedésnek  és bajnak  az  okai  azonban  nem  a  Krisztusért  
ért sérelmek miatt vannak rajtunk. S jó ezt a különbséget 
látnunk. „Ha mint keresztyén szenved valaki, ne szégyell-
je,  sőt  dicsőítse  azért  az  Istent"  (I.  Pét  4,16).  Erre  a  kü-
lönbségre  utal  Péter:  „MERT  MICSODA  DICSŐSÉG  AZ,  
HA VÉTKEZVE  ÉS ARCUL VERETVE TŰRÜNK?  De ha a 
jót  cselekedve  és  mégis  szenvedve  TŰRÜNK,  ez  kedves  
dolog  Istennél"  (I.  Pét.  2,20).  

Nehéz  egymást  elhordoznunk  és  elviselnünk,  különö-
sen  azokat,  akikről  azt  hisszük,  vagy  hittük,  hogy  hoz-
zánk  tartoznak,  vagy  tartoztak.  Még  Krisztus  is  így  kiál-
tott  fel  fájdalmát  sejtően  az  övéit  illetően:  „MEDDIG  
TŰRLEK  MÉG TITEKET?"  (Mát.  17,17.)  És tűrése a Gol-
gotáig  ért.  Eltűrte  Pilátus  értetlenségét,  amikor  az  igaz-
ságról  tudakozódott,  s  nem  ismerte  fel,  hogy  az  Igazság  
áll vele  szemtől  szembe.  



Isten Igéje szerint a cél nem a tűrés, hanem a tűrésben 
megmutatott  lehetőség,  melyben Isten cselekedhet.  Isten  
lép tehát — miként a türelemnél  is — be „főszereplőként 
életünkbe",  a  mi  tűrésünk  eszközzé  zsugorodik  a  hatal-
mas  Isten  kezében,  mely  engedelmességünk  által  Isten  
megbizonyíthatja:  „ENYÉM  AZ  ÍTÉLET,  ÉN  MEGFIZE-
TEK, AZT  MONDJA AZ  ÚR!"  (Róm.  12,19.)  

„A  Fügefa  olyan  termő növény,  melynek  az  év  minden  
szakában  termést  kell  hoznia".  

A  hivő ember állandóan kell  teremje a hit gyümölcseit, 
mert Krisztus mindig keresi rajtunk, s ha nem talál, pusz-
tulás a vége. A  tegnapi jócselekedetek  nem elégségesek a 
mára, a múlt tettei nem mentenek fel a holnap megtehető 
teendői  alól!  

A  Fügefa  mutatja,  hogy  Isten  tűrésében  is  ott  van  a  
reménység,  de türelmének  határát nem mi szabjuk meg. 
Az  Isten  türelme  dicsekedik  a  mi  türelmetlenségünkkel  
szemben  is.  Isten  nem  azért  türelmes,  mert  tehetetlen,  
hanem,  mert  reménysége  van  az  utolsó  esélyig  minden  
ember  felé, szeretetének  erről  a határtalanságáról  beszél  
Pál  a  szeretet  himnuszában:  ,A  SZERETET  HOSSZÚTŰ-
RŐ.... A SZERETET MINDENT ELTÚR..."  (I. Kor.  13,4—7.).  

Az  ember  a  túrést  tehernek  tekinti,  és  „nem  könnyú  
IGÁNAK TARTJA". (Mt.  11,30)  

Isten  azonban  pontosan belekalkulálta  az egyéni  tűré-
sünket is az Ő országa építésébe. A béketűréssel járó em-
berek termik a Lélek gyümölcseit: „Gyümölcsöt  teremnek  
béketúréssel". (Luk.  8,13.  Gal.  5,22.)  

A türelmetlenség „elpusztítja" az Isten plántálta  „érték-
rendet".  Az  embereket  egymásnak  ugrasztja  és  szétvá-
lasztja. A  tűrés egyesítő és összekötő alapanyag Isten ke-
zében. 

Jakab  apostol  a prófétákat  is követendőnek  ítéli,  mint  
akik túrni tudtak, mert előre reménykedtek a Krisztusban, 



Aki  a  HOSSZÚTŰRÉSBEN  MINDENKIT  UTOLÉRT  ÉS  
MEGELŐZÖTT,  Aki  az  Öt  szidalmazók  megítélését  is  az  
Igaz  Bíróra  bízta,  s  maga  nem  élt  a viszonzás  lehetősé-
gével  (I.  Pét.  2,23. Jak.  5,10—11).  

A  népies  közmondás  a  tűrést  is  jól  megfogalmazta:  
„NEM AZ  A  LEGÉNY  A  GÁTON,  AKI  ÜT,  HANEM,  AKI  
ÁLLJA!"  És  Krisztus  állta,  akinek  kezében  van  életünk  
sorsa,  amikor  a legnehezebbnek  tűnt  a  helyzete,  s  elin-
dult  a  Golgota  felé,  már  látta  a  sátánt,  mint  a  villámot  
az égből  lehullani,  már látta  a győzelmet,  mikor még  an-
nak előtte volt, s a győzelem jegyében és reményében törte 
meg  az utolsó vacsorán  a kenyeret,  tűrte az  elárultatást,  
a sötétség minden fájdalmát eltakaró függönyét, s amikor 
mindenki  azt  hitte:  VÉGE,  AKKOR  ARATTA  A  LEGNA-
GYOBB  GYŐZELMET,  s  ez  győzelmi  kiáltás jelentette  a  
rábízott  munka  BEFEJEZÉSÉT, „ELVÉGEZTETETT!" 

A tűrést elhordozta, és az Ö sebei gyógyulást jelentettek 
az  egész  világnak  mindörökre,  minden  elmúlik,  de  a  
Krisztus  szeretete,  halálával  szerzett  érdeme,  a  Golgota  
és a sákramentumok  Népének megmaradást  és feladatot 
jelentenek. 

A  Krisztus  által  megmutatott,  kipróbált  és  kitaposott  
utat járjuk, és léphetünk az Ö nyomdokaiba: „ÚJ PARAN-
CSOLATOT  ADOK  NÉKTEK,  AMINT  ÉN  SZERETTELEK  
TITEKET,  ÚGY  SZERESSÉTEK  TI  IS  EGYMÁST,  ...erről  
ismeri  meg mindenki,  hogy az én TANÍTVÁNYAIM VAGY-
TOK"  (Jn.  13,34—35).  Pál  beállt  a  Krisztus  követésébe.  
A  tűrésből  úgy „vizsgázott", mint „azok" együtt sem, ezért 
„joggal" mondhatja  és ajánlhatja magát  követésre  példa-
adásul  a hosszútűrésben  (II.  Kor.  6,6.).  

Türelem,  türelmetlenség,  tűrés.  Mind  Krisztus  vissza-
jöveteléért  „jár" nekünk. 

Legyetek tehát ti is türelmesek — türelemmel — és erő-
sítsétek  meg  a  ti  szíveteket,  mert  az „Úr  eljövetele  közel  



van" (Jak. 5,8). A Krisztuséi vágyakoznak: „JÖVEL URAM 
JÉZUS"  mondjuk óhajtozva és sóhajtozva,  Ő megígérte:  

„BIZONY  HAMAR  ELJÖVÖK!"  
Ez  a bizonyosságunk  Őbenne  tesz  a  munkára  késszé.  

Ez  az  öröm  int bennünket  türelemre  a kísértésekben,  a  
megpróbáltatásokban,  a szenvedésekben.  (I. Pét.  3,17.)  

A  türelmetlenek  azt  mondják,  hogy:  „HOL VAN AZ  Ő  
ELJÖVETELÉNEK ÍGÉRETE..." (II. Pét. 3,1—5.), akik tűr-
tek  és  tűrnek,  hirdetik:  „erősítsétek  meg szíveteket!"  Le-
gyetek határozottak,  szilárdak, rendíthetetlenek,  állhata-
tosak,  tartsátok  a  bástyákat,  a  tűrők  győznek,  a  hajó  
befut a kikötőbe,  ezért buzgólkodjatok mindenkor  az  Úr-
nak  dolgaiban,  mint  akik  tudjátok,  hogy  a  ti  munkátok  
nem hiábavaló  az  Úrban".  (I.  Kor.  15,58).  



51. A keresztyének  harcáról  

„Harcold  meg  a  hitnek  szép  harcát  
és  nyerd  el  az  örökéletet  "  
(I. Tim.  6,12.  II. Krónika  15,7—16.)  

HARC 
Az  egész  emberiség  története  nem  más,  mint  csupa  

harc.  Fiatalok  és  öregek,  szegények  és  gazdagok,  szinte  
senki  ki nem vonhatja alóla magát.  Háborúkat,  csatákat  
harcokat  filmesítettek  meg  legszívesebben  mindig,  mert  
ez  ugyanakkor  igény  is  az  emberek  részéről.  

A világ fiainak harca mellett a hívők olyan hadikészült-
ségben  harcolnak,  amiről  sokan  semmit  sem  tudnak,  s  
ha hallanak erről a világ fiai, a hívőket bolondoknak, őrül-
teknek  vagy  rajongóknak  tartják.  Olyan  harc  ez,  amit  
minden  léleknek  meg  kell  vívnia  a maga  lelkének  és lel-
kéért,  ha  meg  akar  menekülni  az  örökéletre.  

A  világban  dúló harcok  következményei  gyakran  orvo-
solhatók  és  időlegesek  a  népek  életében,  s  a  következő  
generációk  is benne  szerepelhetnek.  

A  lelki  hadviselésben  a  harc  végével  az  eredmények  
nem változtathatók  meg.  Ezért beszél  Pál a harcról,  mint  
elengedhetetlenről,  minek  célja  van.  Aki  keresztény,  az  
Krisztus katonája, szent harcos,  élete küzdelem.  (II.  Kor.  
7,5.)  Akinek  életében  semmi  harc  nincs  hitünkért,  azok  
semmit nem tudnak  a lelki  küzdelemről,  önmegtagadás-
ról,  tusakodásról,  vigyázásról.  (I.  Pét.  5,8.)  

Ez a harc a földi élet alatt folyik, megtérésünk napjától 
halálunkig. 

A kegyesség látszatát lehet kelteni  úgy is, hogy nem áll 
harcban valaki,  a szertartások  — esküvő,  keresztelések,  
temetések  —  önmagukban  csak  emberi  tisztesség  szán-
dékából  végeztetnek  el,  de  igazi  lelki  töltés  alig van  mö-



göttük. Sokan csak vasárnap keresztyének,  mint egy ün-
neplő  ruhát  úgy veszik  fel  a  keresztyén  színezetet,  de a 
hét  többi  napján  a  lelki  hadviselésben  szundikálnak,  
mintha  egy  kényelmes  hintó  lenne,  amiben  ülnünk  kell  
tétlenül,  miközben  a szekér  halad.  

Tegyük  fel  a kérdést:  KIVEL,  MIVEL  KELL  HARCOLNI  
A  KERESZTYÉNEKNEK?  

Egymással,  felekezetekkel,  csoportokkal?  Ha a keresz-
tyének erre fecsérlik erejüket, beleesnek  az okot adó bün 
csapdájába  és  vitákkal,  perpatvarokkal  töltik  idejüket,  
aminek  nagyon  örül  a sátán. A  hitetleneket  titkos  nyug-
talanság  gyötri,  egyik jele  a vitatkozó  kedv  és kritika.  (I.  
Tim.  6,20.)  

Igazi  harca a keresztyéneknek három konkrét  tényező-
vel  van:  

A VILÁGGAL,  A TESTTEL, A  GONOSSZAL.  
A  hadviselés  a lelkünk  harcában  ezek  ellen  irányul.  
A  testünk  a megtérés  után  is hajlamos a gonoszra!:  ,A  

LÉLEK  KÉSZ A JÓRA,  de  a  test  erötelen."  (Mát.  26,41.)  
A vigyázás és imádkozás tartja a szívet egyensúlyban,  és  
őriz  meg  az  eltévelyedéstől:  „MEGSANYARGATOM  TES-
TEMET  ÉS ÚGY TESZEM A  SZOLGÁLATRA  ALKALMAS-
SÁ."  (Ef.  4,15.  4,24.  Kol  3,10.  I.  Kor.  9,27.)  Két  ember  
van  bennünk,  az  Ó és Új. 

Akik Krisztuséi, megöldöklik  tagjaikban ami erre a földre 
irányul,  megfeszítik a testet, szenvedélyeivel  és kívánsága-
ival  együtt, ismerjük azt a másik törvényt,  amely  munkál-
kodik  a  mi  tagjainkban,  mely  harcol  az  értelem  törvénye  
ellen, és foglyul ejt. Ezért kiáltjuk Isten felé: „KICSODA SZA-
BADÍT  MEG EBBŐL A HALÁLRA ÍTÉLT TESTBŐL? A Tör-
vény  lelki,  de  én  testi  vagyok...  (Mk.  14,38.  I.  Kor  9,27.  
Róm.  7,23—24  és 25.  8,1.  Gal.  5,24.  Kol.  3,5.).  

A  világgal  való  barátság,  ellenségeskedés  Istennel.  Aki  
a világot  szereti,  nem lehet meg benne az Atya  szeretete,  



aki a világhoz igazodik, annak nem feszíttetett meg a világ 
(Jak.  4,4.  I. Jn.  2,15.  Gal.  6,14.  I. Jn.  5,4.  Róm.  12,2.).  

Az  embernek semmit  sem használ,  ha az egész  világot  
megnyerné  is,  ha  lelke  elkárhozik  (Mt.  16,26.),  amint  a  
test  porrá  omlik  a  Lélek  nélkül,  úgy  értelmetlen  a világ 
minden  értéke,  ha  a  Lélek  meg nem menekülhet.  

Ebben  a  harcban  Krisztus jelezte,  hogy  számolni  kell  
a világ nem tetszésével.  „Én bizonyosságot  teszek  a világ 
felől, hogy az ő cselekedetei gonoszak, azért gyűlöl  engem 
a világ. Ennek következményére  utal  Krisztus,  ami  az Öt 
követőknek  is osztályrésze  lesz: „HA GYŰLÖL TITEKET  A  
VILÁG,  TUDJÁTOK  MEG,  HOGY  ENGEM  ELŐBB  GYŰ-
LÖLT"  (Jn.  7,7.  15,18).  

Krisztus ilyen megítélése  a világra nézve tanítást jelent 
számunkra  „...Mikor  ítéltetünk,  az  Úrtól  taníttatunk,  
hogy a világgal  együtt  el ne kárhozzunk".  Célja Krisztus-
nak, hogy: „KISZABADÍTSON  BENNÜNKET A  JELENVA-
LÓ  GONOSZ VILÁGBÓL"  — Atyánknak  akarata  szerint.  
(I. Kor.  11,32. Gal.  1,4.) Az Ő munkája bennünk,  hogy a 
világ elemi tanításaitól megszabaduljunk, melyekben egy-
kor  jártunk  vele  egyetértésben,  nem  tudván,  hogy  az  
egész  világ  gonoszságban  vesztegel,  a  világ  szorításából  
„kijönni"  nem  testi  kijövetelt jelent,  hanem  azt  a  lelket,  
amire  Krisztus  utal:  NEM AZT  KÉREM,  HOGY VEDD  KI  
ŐKET A VILÁGBÓL,  HANEM,  hogy  őrizd  meg  őket  a go-
nosztól, kik között fénnyé teszi övéit, miként a csillagokat 
a sötét égbolton  (Ef. 2,2. Kol.  2,20. Ján. 5,19. Jn.  17,15.  
Fii.  2,15).  

A  sátán változatlan célja végrehajtani — az első  ember  
elbuktatása  óta  is  az  ember  lelkének  megsemmisítését.  
Éberen  keresi  ordító  oroszlánként  áldozatait,  akiket  el-
nyelhet.  Láthatatlan  ellenségként  szüntelenül  sarkunk  
mardosója. A  sátán  mindig  harcban  és  támadásban  van  
velünk  szemben,  a hitetlenekkel  nem  törődik,  azok  az  ő  



alattvalói, velük semmi baja. Hűtlenségre, tagadásra csá-
bít,  ami  ellen  a vigyázás  és  az  imádkozás  a fegyverünk. 
Harc  nélkül  nem tarthatjuk  az  erős  fegyverest  távol  szí-
vünktől  (Jób.  1,7.  I.  Pét.  5,8.  Jn.  8,44.  Lk.  22,31.  Ef.  
6,11.) 

Hiba  volna  az  ellenséget  aláértékelni,  a  keresztyének-
nek  hatalmas  ellenséggel  van  dolguk,  valósággal  levegő-
beli hatalmasságokkal,  a csepp emberek ezt a harcot nem 
tudják egyedül megvívni,  ehhez szükséges  Krisztus kato-
náinak az Isten minden fegyverét felöltözniük, hogy meg-
állhassanak  az  ördög  ravaszsága,  csalárdsága  és  táma-
dása  ellen.  Az  állandó  vigyázás,  hitben  megállás  harcot  
jelent,  aki  nem  akar  harcolni,  az  félreérti  a  Bibliát  és  
hibát  követ  el.  (I.  Tim.  1,18—19.  6,12.  II.  Tim.  2,3.  Ef.  
6,11—13.  Lk.  13,24.  Jn.  6,27.  Mt.  10,34.  Lk.  22,36.  1.  
Kor.  13—16.)  

Senki  sem maradhat  csendben  és semlegesnek  ebben  
a  harcban,  senki  sem  kerülheti  ki  a  harcot.  Egy  olyan  
világban élünk, ahol a lelket szüntelen kelepce és csapda 
fenyegeti.  Ameddig  szívünk  dobog,  addig  tart  ez  a  harc  
— mindhalálig. A legszomorúbb,  amikor ez a harc hiány-
zik  a keresztyének  életéből,  a  tusakodás  ismeretlen.  Aki  
jól  ismeri  ezt  a  belső  küzdelmet,  az  tudja,  hogy  miként  
hadakozik  a  Lélek  a  test  ellen,  akik  nem  állnak  ellent,  
elbuknak.  (Luk.  11,21.  II. Tim.  2,26.  Gal.  5,17.)  

Ha a sátán támad minket, szívünket reménység töltheti  
el,  hogy  a  támadás  Krisztus  ellen  irányul,  s  mindazt  a  
küzdelmet  amit folytatunk, belső harc  és belső  békesség  
jellemzi  a hívőknél.  

Ezt a harcot  a hívő nem testi  fegyverekkel vívja: ,Л mi  
fegyvereink nem testiek,  hanem  lelkiek..."  

A győzelem sikere a hittől függ és a hiten múlik. A világ, 
a  test és az ördög  elleni  harc  akkor vehető  fel  komolyan,  
ha  bizonyosak  vagyunk  hitünk  személyében  —  Akiben  



hiszünk  —,  tisztében  és  munkájában,  nem  lehetséges  
rendben  levő  élet  HIT  NÉLKÜL!  

Hit  által  bízunk  és  ragaszkodunk  Krisztushoz,  KINEK  
SZERETETE  ÁLTAL  FELETTÉBB  DIADALMASKODUNK  
(Róm.  8,37.  Gal.  5,17). A  Harc  a  küzdelem,  a fáradtság 
és vigyázás vállalása a Krisztus iránti hitünkön nyugszik, 
ki  a  mi  oldalunkon  áll  a bűn  elleni  harcunkban,  a győ-
zelem  azért  bizonyos,  „MERT TUDOM,  KINEK  HISZEK!"  
Ez  ad kitartást  a pillanatnyi  könnyű  szenvedésben,  ami-
kor minden körülmények között is elégedett leszek. A  hit  
nagyságával arányos a győzelem. TÖBB HIT, TÖBB GYŐ-
ZELEM, TÖBB  HIT,  BELSŐ  BÉKESSÉG."  

A  hit  drága  érték,  mellyel  csaták  dőltek  el  nyereséggel.  
Hit  által  nyertek jó  bizonyságot  még  Krisztus  előtt,  mert  
előre örültek a megígért Messiásnak, s az egyháztörténelem 
új szakaszai  tele vannak  a hit katonáinak  győzelmeivel.  

Krisztus katonája imádkozzék a hitért, mert fogyhat és 
nőhet.  Imádkozzunk:  „URAM NÖVELD A MI  HITÜNKET".  
Az emberek ha nem tesznek hitéletükben semmit, ez azért 
van,  MERT  NEM HISZNEK!"  (Ef,  6,16.  II. Tim.  1.  12.  II.  
Kor. 4,16—18. Gal. 2,20. Gal. 6,14. Fii.  1,21. 4,11. 4,13. 
II.  Pét.  1,1. Zsid.  11,2.  Luk.  17,5.)  

Asa  királyról  olvassuk,  aki  Juda  királya  volt  Kr.  e.  
964—923  között.  Vallásos,  radikális  reformokkal  kezdte  
uralkodását,  az  első  tíz  esztendőt  uralkodásából  megál-
dotta  az Isten, mert kereste az Urat az Istentelen  uralko-
dókkal  szemben,  gyógyította  beteg  népét,  s a nevében  is  
benne vannak tettei: gyógyító orvos... ezt jelenti Asa király 
neve. 

Asa  király  ezt a gyógyító munkáját (I. Kir.  15,9—24.  II.  
Krón.  14—16 fejezetek) harccal kezdte: elpusztította a túl-
erőben lévő ellenséges hadsereget. Megragadta a felkínált 
kegyelmet:  „LÉGY  ERÖS  ÉS  BÁTORSÁGBAN  HATÁRO-
ZOTT".  Megtisztította  Judát  az  utálatos  bálványoktól,  



nem ismert kíméletet  a nagytakarításban. Asa  király bá-
torsága  és  határozott  fellépése  igazolja,  hogyha  az  ural-
kodók  Istent képviselnék,  mi mindent  ki  tudnánk  a köz-
életből  küszöbölni,  ami  utálatos  Isten  előtt.  

Ha  volnának  bátor  és  kitartó  elöljárók  és  vezetők  —  
akik hiányoznak — akkor a már-már megszokott bűnöket 
mind  ki  lehetne  takarítani  a  társadalomból,  mindezek  
megterhelik  a közéletet és a családi otthonokat, a kis bál-
ványokkal  együtt.  

Mennyi utálatos dolog terheli  és fertőzi ma is az emberi 
és  Isteni  kapcsolatainkat.  A  gátlástalan  becstelenség  az  
üzleti  életben,  az  uzsora,  a  csempészés,  a  hazugság,  a  
hamis mérés, melyek  az ókorban  is dívottak  és Isten ha-
ragját  kiváltották:  „Ne  találtassák  te  közötted  ráolvasó,  
jövendőmondó,  jelmagyarázó,  halottak  után  tudakozó",  
mennyi  gonosz  babona,  szerencsés  vagy  szerencsétlen  
napok száma, az asztal lekopogása, betegségre ráolvasás, 
kártyavetés,  elköltözött lelkekkel való érintkezés — a spi-
ritizmus — és egyéb gonosz,  sötét  erők  uralják az embe-
rek  lelkeit,  melyeket  aki  cselekszik,  utálatos  az  Úr  előtt  
(V.  Móz.  18,10.  Péld.  28,9.).  A  hitetlenek  áldozata  és  
imádsága  utálatos  a szent  Isten  előtt.  

Jézus  Krisztus  példát  mutatott  a  nagytakarításban  a  
házatája környékén Izráel népének, amit sose bocsátottak 
meg neki, hogy ti. kiűzte a kufárokat a jeruzsálemi  temp-
lomból,  a zsidóság  központjából,  megszüntette  az  adás-
vétel  utálatosságát,  amit  Isten  úgy  az  egyes  embernél,  
mint  a közéletben,  ha  azt nem  a megfelelő  és  szükséges  
mértékben  teszik,  UTÁL!  (Luk.  19,45—46.)  

Ha  szívünk  nem  az  Isten  oltára,  akkor  számára  egy  
kialudt  kráter,  csak  Krisztus  áldozata  teheti  újra  Isten  
templomává  szívünket,  testünket,  lelkünket.  

Asa  királynak  (II.  Krón.  15,8—16) félre kellett  állítania  
a  saját  anyját,  aki  bálványimádó  volt,  s  a  régi  pogány  



örökség  bálványáldozó  kultuszának  gyakorlatát  akarta  
tovább  éleszteni.  Isten  embere  azonban  megtette  a  szá-
mára  legnehezebb  lépést  is,  letette  a  trónról  az  anyaki-
rálynőt,  belevágott  a saját testébe,  saját fia semmisítette 
meg a bálványait. Az  Isten embere  felül  tud emelkedni  a  
vérségi  kapcsolaton  és  fontosabbnak  tartja  az  Istennel  
való  kapcsolatát,  mint  a  testi  rokonságot,  legyen  az  bár  
akármilyen  közeli  is,  ha  az  ellensége  az  élő  Istennek.  

Mennyi szülő elrontja gyermeke életét a hamis  engedé-
kenységgel,  s amikor fel kellene lépniük pont gyermekeik 
megmaradása  érdekében  erélyesen  ellenük,  nem  teszik  
meg,  így  történhet  meg,  hogy  a  legtöbb  helyen  szinte  a  
gyermekek  irányítják  a  szülőket,  félve,  hogy  elveszítik  
gyermekük  szeretetét,  s  ezzel  a  legrosszabbat  teszik  a  
gyermekeknek  és  önmaguknak  is,  s  így  lesznek  a  gyer-
mekek  hitetlenekké,  s  szüleik  iránt  tiszteletlenekké.  Az  
elnéző  szeretet  árt  és nem használ  semmit.  Érdemesebb  
egy  időre  elveszíteni  mindent,  hogy  a végén  mégis  meg-
nyerjük. Asának  és anyjának is nagyon fájhatott kölcsö-
nösen mindez,  de  ez volt  az  út annak belátásához,  hogy  
a bálványimádás  utálatos  bún  Isten  előtt.  

Nagy  áldás  követi  a  harcot,  ha  rendíthetetlenül  kiál-
lunk-veszteségeink  árán  is —  az  Isten  oldalán,  pillanat-
nyilag elveszíthetünk  dolgokat,  de hosszú  távon  az örök-
életre  győzünk,  a mieink,  szeretteink  érdekében  is!  

Hívő keresztyénnek lenni, harcot jelent, küzdelmes éle-
tet: „Legyetek erősek az Úrban és az Ő hatalmas erejében" 
(Ef. 6,10). A hittel harcba indulás győzelmet jelent a világ 
felett. Erősnek lenni  csak az Erőforrásból  táplálkozva  le-
het.  A  Krisztus  erejét  nem  fizikai  energia  termeli.  Szá-
munkra  a  Krisztus  szeretete  a  győztes  erő,  Aki  győzött,  
csak  abban  lehet  erőnk  mindenre.  A  legerősebbek  elis-
merték  erőtlenségüket,  s  csak  azzal  dicsekedhettek,  de  
hit által ez az erőtlenség párosult Krisztus erejével. Az Úr 



hit  által  a  miénk,  Ö veszi  át  harcunkat  és viszi  lelkünk  
perét  (Jer. Sir.  3,58.) Ö a mi erőnk,  kit fel kell  öltöznünk  
(Ézs.  52,1.  Róm.  13,14.),  s  az  Úr  hadakozik  értünk  (II.  
Móz.  14,14.  Krón.  20,6.  20,12—13).  

A  tulajdonképpeni  harc  nem test  és vér  ellen van,  ha-
nem  démoni  erők  ellen  folyik  (Ef.  6,12.),  aki  miatt  kell  
konkrétan  harcolnunk  a HAZUGSÁG  ELLEN  (Ef.  4,25.),  
A  KAPZSISÁG  ELLEN  (Kol.  3,5).  Harag  és  gyűlölködés  
ellen  (Kol. 3,8),  a tisztátalan vágyak ellen  (I. Kor. 5,7).  Ez  
a küzdelem a Krisztusban nyert szabadság  megőrzéséért  
folyik  (I.  Kor  6,12)  Isten  teljes  harci  fegyverzetével  (Ef.  
6,17) 

A  bűn  elleni  harc,  amikor  azért  küzdünk,  hogy  az  el-
tévesztett  úticél  irányát  korrigáljuk.  

A Törvény megszegőiként  a magunk útjáról visszatérni 
az Isten jóságához. A bűn síkos területén  mennyiszer  el-
csúszunk  és elesünk,  de  felkelünk  a harcra. 

Bűnünk  a  meg  nem  fizetett  adósságunk,  amit  szere-
tetlenségünk  és engedetlenségünk  állandóan jelez. 

Bűnünk,  hogy elfelejtjük a jót,  amit  Isten  tesz  velünk,  
s  elmulasztjuk,  amit  nekünk  kellene  tenni,  a jót,  amit  
tehetnénk  „AKI  TUDNA  JÓT  CSELEKEDNI,  DE  NEM  
CSELEKSZI, BÚNE AZ ANNAK." (Jak. 4,17). Veszedelmes, 
szégyenletes dolog elfelejteni Isten irántunk való jóságát, 
mert  ez  óhatatlanul  maga  után  vonja  mulasztásainkat.  
A  felejtés  és  mulasztás  egymásból  következik.  Amit  ma  
elmulasztottunk  jót,  azt  soha  meg  nem  tehetjük.  Isten  
Szentlelke  gyógyít  meg  ebből  a betegségünkből,  Aki  em-
lékeztet  mindennap  arra,  amit  Krisztus  értünk  tett.  És  
aki  visszaemlékezik,  az  megtér:  „EMLÉKEZZÉL  MEG,  
HOGY  HONNAN  ESTÉL  KI  ÉS TÉRJ MEG"  (Jel.  3,3),  ezt  
az  emlékezőtehetségünket  serkenti  Isten  Lelke  az  Úrva-
csorával:  „EZT  CSELEKEDJÉTEK  AZ  ÉN  EMLÉKEZE-
TEMRE"  (Luk.  22,19). A  Krisztusra  emlékezés  emlékeze-



tünkbe idézi a mi teendőinket, hogy ne mulasszuk, s amíg 
van  időnk,  tegyünk jót"  (Gal.  6,10.)  

A  keresztyének  harca  azért  más  mint  a  világi,  mert  
nemhogy  csak nem  testi  fegyverekkel vívjuk azt,  de  ma-
gasabb rendű  a világ harcánál.  Ez a harc  a Lélek  harca,  
ez  a  háború  a  keresztyén  hit  harca. Jó  harc,  mert  nin-
csenek  áldozatai  és  nincs  benne  gonosz  szándék,  nem  
jelenti senkinek a halálát, s ennek a harcnak a hadvezére 
a  győztes  JÉZUS  KRISZTUS.  Ő  nem  hibázhat  és  nem  
hagyja elveszni  katonáit,  noha  testileg  akár meg  is  sem-
misíthetik  az  övéit. Akiket Vére  árán vásárolt  meg,  azok  
az  Ő  tulajdonai  „AKÁR  ÉLETÜKBEN,  AKÁR  HALÁLUK-
BAN!"  (Róm.  14,8.)  

A  keresztyének  harcának  küzdelmeihez  az  eszközöket  
a Szentháromság harmadik személye: A SZENTLÉLEK IS-
TEN  KÖZVETÍTI.  (Jn.  14,16.  17,26).  Ki  bennünk  lakik,  
utat mutat,  tanít,  vezet  és  irányít.  Nincsen  az  embernek  
szüksége  spekulációkra,  az  Atya  oltalma  és  a  Fiú  köz-
benjárása ügyeli fel minden tettüket és pillanatukat. Gon-
doskodó  támogatása  el  nem  fogy,  a  Szentháromság  Is-
tennek  a Benne hívők  iránt. Akik  önmagukban  gyengék,  
és elesettek,  „DE AZ ÚRRA NÉZNEK AZ Ő SZEMEIK"  (II.  
Krón.  20,12.)  

A keresztyének  harcukhoz a békességnek,  Isten békes-
ségének  ígéreteit  kapták:  „KI  ÖSSZEZÚZZA  A  SÁTÁNT  
LÁBATOK ALATT  HAMAROSAN."  A  Dávidnak  tett  biztos  
szent  ígéretek  Isten  népének  adattak,  s a Krisztus  feltá-
madásában  megvalósultak  (Csel.  13,34.)  Isten  nem  fél-
munkás,  amit elkezdett  „BE IS FEJEZI A  KRISZTUS JÉ-
ZUS NAPJÁRA", de mindaddig is velünk lesz, „HA FOLYÓ 
VIZEKEN  MENNÉNK  IS ÁT,  VAGY  TŰZBEN  JÁRNÁNK,  
vagy  az  oroszlánok  vermében  lennénk  is,  mindez  nem  
árthat  nekünk."  Ö  megígérte,  hogy  sem  el  nem  marad,  
sem  el  nem  hagyja  az  Övéit,  és  senki  és  semmi  el  nem  



választhatja őket a HARCBAKÜLDŐ-jüktől,  kiket Isten az 
Ö  szerelmes  Fiával  köt  Magához.  Isten  ígéretei  megsok-
szorozzák  és  erejükön  felüli  erőkifejtésre  teszik  képessé  
azokat,  akik  az  ígéretek  tevőjében  bíznak.  Az  emberek  
győzelmei nem hasonlíthatók  ahhoz a győzelemhez,  ame-
lyek Isten ígéretein nyugosznak  (Róm. 6,14. 8,38.  16,20.  
Fii.  1,6.  Ézs.  43,2. Jn.  6,37.  10,28. Zsid.  13,5.)  

Jó  harc  a  keresztyének  harca  akkor  is,  ha  sérülések,  
sebek,  kimerülés,  böjtölés,  éberség,  vigyázás  tartozik  is  
hozzá,  mert  a  harcban  mindenki  gyöz, „AZÁLTAL,  AKI  
MINKET SZERETETT" (Róm. 8,37.) Ennek a harcnak nin-
csenek  a csatatéren  lelőtt hullái,  nem szorulnak  gyászo-
lásra  s nem vész  el  senki. A  névsorban  az induláskor  és  
megérkezéskor  is  mindenki  szerepel:  „SENKI  EL  NEM  
VESZHET AZOK KÖZÜL, AKIK KRISZTUSÉI" (Ján.  18,19.  
Zsid.  11,10).  Az  „ÖRÖK  VÁROSBAN  LESZ  LAKÓHE-
LYÜNK!" 

Ez a harc  áldásul  van a harcolóra  és legjobb tulajdon-
ságait  hozza  elő,  az  alázatosság  és  szeretet  fölé  nö  az  
önzésnek,  az  odafelvalók  szempontjai  háttérbe  szorítják  
a földi gondolkodást. A test — bűn — világ és ördög ellen 
harcolók  soha nem bántak  meg semmit azon kívül,  hogy 
nem korábban  kezdték  a  harcot.  

A  Krisztus  katonái  áldást jelentenek  a világnak, jelen-
létük jó  hatása  az  ellenségből  is  tiszteletet vált  ki.  

A  harcnak  értelme,  célja,  hogy nagy  a jutalmuk.  Nem  
kitüntetések  és  címek,  hanem  megmaradó,  örökkétartó,  
a síron is átvihető áldásokat visz magával  a Krisztus hű-
séges  katonája.  Noha  a  földön  kevés  dicséretben  része-
sültek  és  kevés  tisztességben,  de  „ÖVÉK  A  DICSŐSÉG  
HERVADHATATLAN  KOSZORÚJA"  (I.  Pét.  5,4)  

Igaz,  hogy  most  még  csak  a keresztet  látjuk,  megtört  
lelkeket,  alázatos  szenvedőket,  kik  nehéz  terheket  cipel-
nek,  s  kiket  kigúnyol  és  megvet  a világ,  kik  bűnbánóan  



és fájdalommal imádkoznak  az egész  elveszett világért,  és  
kevesen látják Isten szemét és arcát rajtuk, és kevesen hi-
szik, hogy ők lesznek a dicsőség országának lakói. A látszat 
szerinti  ítélet megcsal. A keresztyének látják azt is, amit a 
hitetlenek  nem,  s biztosak  abban,  hogy  osztályrészüket  a  
maga idejében megkapják  (Jn.  7,24. II.  Kir.  6,16—17).  

Az a harc, amiről ml beszélünk, különbözik a világ min-
den  táján  dúló  háborúktól.  Az  egyének  is  kemény,  sze-
mélyes harcot vívnak e világ javaiért. Hatalom, pénz, szó-
rakozás,  ez  a  világ  fiainak  célja,  aminek  vége  a  keserű  
kiábrándultság. 

Az  Ige azért  szól  és arra  szólít  fel, hogy minden  ember  
személyesen  felelős életének  törődéséért,  s azt tegye böl-
csen és Istennek tetszően. Akik hátat fordítanak Istennek 
és az Ő Országának, rájönnek majd — de későn —, hogy 
életüket  elhibázták.  Egy  államférfi  a  halálos  ágyán  az  
utolsó órában azt kiáltotta:  A  HÁBORÚT  MEGHARCOL  
TUK,  DE A  GYŐZELMET  NEM SZEREZTÜK  MEG",  ez a 
hitetlen  ember jutalma. 

Felszólít  az Ige arra, hogy ÁLLJ AZ ÚR OLDALÁRA,  ha  
a világ  felelőtlen  is  és nem  törődik  a jövővel,  Isten  Népe  
akkor is vegye fel a gondját és felelősségét az elkárhozás-
ban  lévő  világnak  és  emberiségnek.  VEGYÉTEK  FEL  A  
KERESZTET  ES HARCOLJÁTOK MEG A  HIT SZÉP  HAR-
CÁT.  (Mát.  10,38.  11 29.  I. Tim.  6,12).  

Még a világ fiai  is mennyiszer  készek voltak — a törté-
nelem  folyamán —  akár  elveszíteni  is  életüket,  semmint  
igába hajtsák nyakukat.  Példájuk kihívás a hívőknek,  ha  
azok a romlandó koszorúért erre készek voltak, mennyivel 
többet  tehet  Isten  Népe,  mely  a hervadhatatlan  koszorú  
örököse. A  „BŰN SZOLGÁJA GYÁVA RAB, A  KRISZTUSÉ  
SZABAD"  csak. Az  ÉLETÉRT,  A  MEGMARADÁSÉRT,  AZ  
ÖRÖK ÉRTÉKEKÉRT ÉRDEMES HARCBA INDULNI, MÍG 
NEM  KÉSŐ!  



Pál sikeresen  küzd  — az Isten minden fegyverével  (Ef.  
6,13.),  úgy küzd,  mint  aki  nem a levegőbe vagdos.  Noha  
a gonosz legyőzött ellenség,  de a győzelmet újból és újból 
meg kell ragadni hittel. Kánaánban Izráel népének látha-
tó ELLENSEGEI VOLTAK, nekünk  azonban  olyan ravasz  
ellenséggel van dolgunk,  aki láthatatlan, és végül is Isten 
kapcsolja  ki  és bénítja meg  teljesen.  

Gyenge  oldalunkat  finom  kísértésekkel  kínálja  meg  a  
sátán,  a legkedvezőbb  időpontokban  közeledik  hozzánk,  
igyekszik  őrhelyünk  elhagyására  bírni,  a kimerítő  mun-
kában túl fáradtakká tenni bennünket az Isten dolgának 
végzésében,  noha  ennek  a  sötét  hatalomnak  évezredes  
tapasztalatai  vannak,  Krisztus  erősebb  nála  és  legyőzte,  
elvette  zsákmányát  tőle,  csak  Krisztus  tud  megküzdeni  
ezzel  a hatalmas ellenséggel,  ha mi  az Ö győzelmét  hittel  
megragadjuk, s a mienk lesz, akkor  távozik  el a sátán és  
fut Krisztus  elől, s menekül...  Mivel  a gonosz  elsősorban  
bennünk  van,  könnyek  között  vágyunk  tőle  megszaba-
dulni, a csüggedést és a levertséget akarja elérni a sátán, 
úgysem érdemes semmit csinálnod,  nincs erőd semmire,  
sokszor úgy túnik, mintha a Megváltó is ki volna szolgál-
tatva  az  ellenségnek,  Ő  azonban  ha  elrejtőzködik  is,  de  
ott van velünk  harcunkban  és megtart  minket.  

Krisztus senkit  el nem utasít,  aki jelentkezik  a seregé-
be,  Ö  maga  képezi  ki  az  övéit.  A  hit  által  megtérteket  
felfegyverzi és győzelemre  vezeti.  

Ha  már  besorozott  Krisztus  a seregébe,  lesznek  tusa-
kodásaid,  bajod  és harcod,  „DE HA VÉGET  ÉR A  HARC  
S  MEGPIHENTETNI  AKARSZ,  MEGRAGADOM  JOBBO-
DAT, S MENNYORSZÁGOD BEFOGAD." A mennyben nem 
lesz szükségünk fegyverekre, de itt teljesen és mindenkor 
hadban és készenlétben kell  állnunk  (II. Tim. 2,4.)  Krisz-
tus  katonái  hűségesek  Urunkhoz  és  nem  futamodnak  
meg,  miként  Bálám,  Démás,  Lót-felesége  és Júdás. 



Krisztus is szenvedett a harcban és győzött, karja olyan 
erős, mint bármikor volt, szíve mindig a győzniakarókban 
dobog.  Kövessük azokat,  akik hit  által győztek és csatla-
kozzunk  az  üdvözültek  seregéhez  már  most,  bízzunk  az  
Ő  ígéreteiben.  (Jel.  21,7.  Csel.  13,34.  II. Tim.  2,4.  Zsid.  
4,14,  6,12.  7,25.  I.  Kor.  15,55.)  

Nehémiás  a  fegyveres  készültség  és  harc  közepette  is  
építette Jeruzsálem kőfalait.  Isten  a háborúk  által,  a go-
nosszal szembeni  hadviselésben is győzelmünket,  a meg-
maradásunkat  munkálja.  „De  mindenekben  diadalmas-
kodunk Ö általa, AKI MINKET SZERETETT'  (Róm. 8,37.) 
„NEM VAGYUNK A MEGHÁTRÁLÁS EMBEREI, HOGY EL-
VESSZÜNK,  HANEM  A  HITÉI,  HOGY  ELNYERJÜK  AZ  
ÉLETET!"  (Zsid.  10,38—39). „AZ  IGAZ  EMBER  HITBŐL  
ÉL, ÉS AKI MEGHÁTRÁL, ABBAN NEM GYÖNYÖRKÖDIK 
A  LELKEM!"...  

„AKI GYŐZ, ÖRÖKSÉGÜL NYER MINDENT,  ÉS ANNAK 
ISTENE  LESZEK,  ÉS AZ  FIAM  LESZ  NÉKEM."  

AKIK  HIT  ÉS  BÉKETŰRÉS ÁLTAL  ÖRÖKLIK AZ  ÍGÉ-
RETEKET. 

A  DÁVID JAVAIT."  
„BIZONY  HAMAR  ELJÖVÖK!!!"  
„JÖVEL  URAM JÉZUS!" Ámen. 



52. Tetőtől talpig bűnösök  vagyunk!  
(Kol  3,1—11.  Ézs.  1,6.)  

щTetőtől talpig nincs e testben épség, 
csiqya seb és dagadás  és  kelevény,  
amelyeket  ki sem  nyomtak,  be  sem 
kötöztek.  olajjal  sem  lágyítottak.  

(Ézs.  1,6.)  

Vajon  eleitől  fogva  napjainkig  nem  azt  igazolják-e  a  
bennünk  éppenúgy  meglévő gonosz  indulatok  és a rossz 
elkövetésére  való  hajlandóság,  mint  bármikor  is  élt  ele-
inket? „Nincs aki jót  cselekedjék, nincs csak egy igaz is!"  
(Róm.  3,12)  

Vajon  nem  annak  a jele  napjainkban  a bűn  eluralko-
dásának  a borzalma,  hogy  minden  ember  bűnös? A  ká-
romkodás,  a részegség,  a tolvajlás, a harag,  a gyűlölet, a 
tiszteletlenség,  a  hálátlanság,  a  fösvénység,  a  szere-
tetlenség,  a  mind  megannyi  bűn,  gondolatban,  szóban  
tettben,  melyek  mind  arról  tanúskodnak,  hogy AZ  EM-
BERI  ROMLÁS  GYÖKEREI  OLYAN  MÉLYRE  NYÚLNAK,  
HOGY  EZEK A  GYÖKEREK  SZÍVÜNK  MÉLYÉN  AKKOR  
IS  ÉLNEK,  HA  ÚJJÁSZÜLETETT  EMBEREK  VAGYUNK  
IS,  ÉS  SOHA  NEM TUDUNK ATTÓL  MEGSZABADULNI,  
MÍG  E  FÖLDI  SÁTORHÁZ  EL  NEM  PUSZTUL.  (Róm.  
3,12.) 

A bün  olyan mélyen beleette magát az emberi  élet egé-
szébe,  hogy  miatta  van  minden  ember  természetének  
megromlása  és  hibája. A  hamis  tanítások  és  tévedések  
eredete  a  bűnről  való  homályos  és  zavaros  nézetekből  
származik.  (Zsolt.  51,7.  II. Thesz.  3,7.)  

A lelki betegségek halálos szorításából nem lehet hamis 
és tökéletlen orvosságokkal  megszabadulni.  Isten első lé-
pésként Világosságával  fényt áraszt  a bennünk  található  
bűnökre. Isten Lelke vezet rá mindenkit arra, hogy vétkes 



„bűnöző". A  bűn ismerete nélkül —  és a magunk beisme-
rése mindezekről  magunknak — csak szavak és definíciók 
maradnak  a megigazulásról,  megtérésről,  megszentelődés-
röl.  (Mrk. 2,17. Róm 3,20. 24. 28. Róm. 8,14.  1. Kor. 4,6.) 

A bűn olyan kór, mely áthatja ás átjárja teljes alkatun-
kat, erkölcsünket,  és értelmünk minden részét,  megértő-
képességünk  és szeretetünk  is mind  fertőzött.  

A  Szentírás  tanítása  nélkül  az ember nem hajlandó el-
ismerni, hogy a „SZÍV CSALÁRDABB MINDENNÉL ÉS JA-
VÍTHATATLAN..."  (Jer.  17,9.  I.  Móz.  6,5).  Mivel  a lelkiis-
meretünk  is  megvakult,  így  nem bízhatunk  meg  benne,  
amíg nem áll a Szentlélek felügyelete és ellenőrzése alatt.  
A  bűn  káros  kór,  hatása  mélyen  van  bennünk  egész  lé-
nyünkben.  (Róm 7,5—25.  8,2.  3,10.)  

A  bún akkor  is  igyekszik  utat  törni  magának  életünk-
ben,  ha  már  többé  nem  uralkodhatik  rajtunk.  Krisztus  
Lelke bennünk korlátok közé szorítja és féken tartja, töb-
bé már nem uralkodó  tényező. A  kegyelem erejével  öldö-
köljük és feszítjük keresztre minden nap. Azonban ez egy 
aktív,  küzdelmes  életvitelt jelent,  mely  harcot  bensőnk-
ben  vívunk  meg  naponként,  ez  a  test-lélek  közötti  harc  
belső „sóhajtozások" közepette  megy végbe,  melyről  csak  
azok tudnak, akik a bűnnel szemben folytatják ezt a belső 
harcot,  azok,  .AKIKNEK  SEMMI  BIZAKODÁSUK  NINCS  
A TESTBEN."  (Fii.  3,3.)  

Akik bűnben születtünk, bűnösökkel vagyunk körülvé-
ve,  és  a gyengeség,  erőtelenség  és  tökéletlenség  állandó  
légkörében élünk, akiknek a bún undokságáról  csak na-
gyon  hiányos  fogalmaik  vannak  minden  ismeretükkel  
együtt  is.  A  bűnt  Isten  gyűlöli  és  nem  nézi  el  a  vétket.  
Annak aki vétkezik, meg kell halnia. A bűnért a büntetés 
— zsold — a halál. A gonosz pokolra megy. „SEMMI TISZ-
TÁTALAN  NEM JUT  A  MENNYBE"  (Ez.  18,4. Jel.  21,27  
Róm.  6,23.)  



A bűnért járó büntetésnek,  Isten haragjának a bűnnel 
szemben nincs nagyobb bizonyítéka,  mint Krisztus  szen-
vedése, engesztelő áldozata, Keresztje, hogy a bűn milyen 
szörnyűén súlyos, mi sem igazolja, hogy azért semmi más 
nem  lehet  elégtétel,  mint  Isten  Fiának  halála  és Vére  (I.  
Jn.  1,7.). A  bűn  teljességét  a feltámadáskor látjuk!  

Nem  az  ember  tettei,  hanem  Isten  értünk  való  tette  
változtatja  meg  helyzetünket,  amit  Krisztus  másodszori,  
dicsőséges visszajövetele fog bennünk  a teljes felismerés 
és  értékelés  szintjén  tudatosítani:  „MENNYEI  DIADAL^  
ÉNEK AZÉRT LESZ, AMIT ISTEN ELVÉGEZETT!"  (George  
Whitfield). 

Pál  apostol  egy  súlyos  listát  közöl  az  utolsó  időkben  
beálló bűnökről  a Timótheusnak  írt  II. levelének  3,1—9-
ben és az I. Tim. 4,1—5-ben.  Figyeljük meg ezt a pontos 
diagnózist,  melyek  szó  szerint  bekövetkeztek  napjainkra  
nézve:  „Lesznek  az  emberek  magukat  szeretők,  pénzsó-
várgók,  kérkedők,  kevélyek,  káromkodók,  szüleik  iránt  
engedetlenek,  háládatlanok,  tisztátalanok.  Szeretet  nél-
kül  valók,  kérlelhetetlenek,  rágalmazók,  mértéktelenek,  
kegyetlenek, a jónak nem kedvelői. Árulók, vakmerők, fel-
fuvalkodottak,  inkább  a gyönyörnek,  mint  Istennek  sze-
retői, kiknél megvan a kegyesség látszata, de — tetteikkel  
— megtagadják annak erejét. És ezeket kerüld... Az utolsó 
időkben némelyek elszakadnak a hittől, hitető lelkekre és 
gonosz lelkek  tanításaira hallgatva.  Hazug beszédűeknek 
képmutatása  által,  kik  meg  vannak  bélyegezve  a  saját  
lelkiismeretükben.  Kik  tiltják  a  házasságot,  —  élettársi  
kapcsolat,  próbaházasság  — sürgetik  az  eledelektől  való  
tartózkodást..." 

Figyeljük  meg  Pál  apostolnak  a bűnnel  szemben  való  
harcát,  illetve  tanítását  és  figyelmeztetését,  mert  sokan  
nem  tulajdonítanak  olyan  bűnöknek jelentőséget,  ame-
lyek szerint az egyenesen a kárhozatba taszítja az embert, 



s  amit  nem könyvelhet  senki  sem  úgy  el,  hogy  „gyarlók  
és búnösök  vagyunk."  

A Testnek a Lélek ellen való törekedéséről,  arról a harc-
ról  van  szó,  ami  elengedhetetlenül  napi  teendőnk,  ha  a  
keskeny  úton járunk. A velük,  egyes bűnökkel  szembeni  
harc,  mint  minden  búnnel,  nem  szüneteltethető  soha-
sem,  míg  élünk.  

„Ha  egymást  marjátok  és  faljátok,  vigyázzatok,  hogy  
egymást  fel  ne  emésszétek...  Lélek  szerint járjatok,  és  a 
testnek  kívánságát  véghez  ne  vigyétek...  A  test  cseleke-
detei pedig nyilvánvalók: házasságtörés, paráznaság, tisz-
tátalanság,  bujálkodás. Bálványimádás, varázslás,  ellen-
ségeskedések,  versengések,  gyűlölködések,  harag,  
patvarkodások,  visszavonások,  pártütések.  Irigységek,  
gyilkosságok, részegségek,  tobzódások és ezekhez hason-
lók, melyekről  előre mondom néktek, hogy akik  ilyeneket  
cselekszenek...  Isten  Országának  örökösei  nem  lehet-
nek..."  (Gal.  5,14—21).  

Pál különbséget tesz azok között, akiknek semmi közük 
Krisztushoz és azok között, akik atyafiak. Milyen időszerú 
a probléma, figyeljük meg: „VONJÁTOK EL MAGATOKAT 
MINDEN  ATYAFITÓL,  AKI  RENDETLENÜL  ÉL...  MERT  
HALLJUK,  HOGY  NÉMELYEK  RENDETLENÜL  ÉLNEK  
KÖZÖTTETEK,  AKIK  SEMMIT  SEM  DOLGOZNAK,  HA-
NEM NYUGHATATLANKODNAK"  (II. Thesz. 3,6 és II. ver-
sek). 

Figyeljük meg, hogy Pál nem tesz kivételt,  hanem meg-
mondja, hogy mielőtt Krisztus vére megmosott volna ben-
nünket, mindnyájan ilyenek voltunk...  „Ne tévelyegjetek; 
se paráznák, se bálványimádók, se házasságtörők, se pu-
lyák,  se férfiszeplősítők, se lopók, se telhetetlenek,  se ré-
szegesek, se szidalmazók, se ragadozók, nem örökölhetik 
Isten  országát"  (I.  Kor.  6,9—11)...  



Egyetlen bűn is megrontja a Törvény követelte meg nem 
tartását,  az előírt követelménynek,  mégis néhány fajtájá-
nak  említsük  fel  korunkban  való  eluralkodását!  Mielőtt  
beszélnénk  a THERÁP1ÁRÓL!  (Jak.  2,10).  

Ha  megfigyeljük korunk  napjait,  rá  kell  döbbennünk,  
hogy  a bűn  csökkenése  nem  áll  arányban  az  emberiség  
jólétének gyarapodásával, vagy a civilizáció minden  terü-
letén való  fejlődésének  bekövetkezésével.  

Néhány bűnfajtáról, amely szinte polgárjogot nyert,  rö-
viden  tegyünk  említést.  Egy  fiatal  embert  láttam,  aki  
kaszával  a  vállán  ment  az  országút  közepén,  hol  az  út  
egyik oldaláról, a másikra tántorgott. Egy kerékpáros úgy 
haladt  az országúton,  hogy nem tudtam melyik  pillanat-
ban dől jobbra, vagy balra az úttestre a biciklijéről. Vagyis 
a  részegség  egy  olyan  „természetes"  és  bevett,  elnézett  
bún,  ami  már  nem  számít  szégyennek,  vagy  erkölcsi  
botlásnak.  A  temetők  kijáratánál  sok  helyen  felállított  
asztalokon  sorakozik  a pálinka  és  a bor  a bú fel ejtéshez. 
De  ugyanúgy,  szinte  bálványokként  ott  találjuk  sokszor  
a  „hívők"  házában  is  a  szekrény  tetején  sorjázó  tüzes  
italokat.  S  hány  család  szenved  a  részegeskedés  bűne  
miatt.  Megvernek  gyermekeket  és  feleségeket,  mennyien  
elköltik keresetüket, és úgy kivetkőznek emberi mivoltuk-
ból,  hogy  felismerhetetlenek,  s  csak  az  Úrnak  nagy  ke-
gyelme,  hogy  a részegek  a  legtöbb  esetben  nem  lesznek  
baleset áldozatai,  noha lelkiismeret-furdalás nélkül a vo-
lán  mellé  ülnek,  s  gátlásaik  felszabadulásában  semmit  
sem  vesznek  észre  a  sátánnak  velük  űzött  vigyorából.  
(Gal.  5,21.)  

A  káromkodás  is olyan módon kezd  elharapózni,  hogy  
szinte  az embernek  kisül  a szeme szégyenében  azok  he-
lyett, akik káromolják Isten Szent Nevét, holott nem hisz-
nek benne. Annyi erkölcsi etikával sem rendelkeznek na-
gyon  sokan,  hogy  legalább  ne  káromkodnának,  és  ne  



hivatkoznának  arra,  Akiben  nem  hisznek,  ez  az  intelli-
genciának  a legminimálisabb  fokán is alul van,  akiknek  
a kisagyuk értelmi  foka sok állatfajta képességét sem üti 
meg,  s  sajnos,  hogy  úgynevezett  értelmiségi  és  intellek-
tuális  körökben  is  találkozunk  nap  mint  nap,  lépésről  
lépésre  ezzel  a gonosznak szívességet  tevő jelenséggel.  (I.  
Tim.  6,4—5).  

A  tolvajlás, vagy lopás szinte kultusszá nőtte ki magát, 
amit  a  társadalom  évtizedeken  át  beültetett  az  emberi  
mentalitásba,  s olyan természetes,  hogy ezt  „MINDENKI"  
szinte  magától  értetődőnek  tartja.  Sokan  egyenesen  bo-
londoknak tartják azokat, akik nem élnek a lehetőséggel. 
Fent és lent egyaránt ezzel  a társadalmi negatív jelenség-
gel úgy találkozunk, hogy akkor vesszük észre, hogy ma-
gunk  is bűnrészesek vagyunk  ebben a dologban,  amikor  
már  azt hittük,  hogy becsületes  úton sikerült valamit  el-
érnünk!  (Mát.  15,19—20.)  

A korrupció és a bürokrácia  szinte naponként  fertőzi a 
kisemberek  életét. Az  akták  tologatása.  Egy-egy  ügynek  
az elintézése valóságos lélektani hadviselést igényel. Ami-
kor  az embereket  már pszichésen  kikészítették,  akkor  az  
a reménységük a hatóságoknak, hogy az állampolgár úgy 
elfárad,  hogy  már  lemond  ügye  elintézése  lehetőségéről.  
Vagy  valami  összeköttetés  lendítheti  meg  az  elintézést,  
esetleg  nagyon  sok  esetben  anyagi  érdekek  dominálnak  
az  elintézhetőségben.  S  csak  nagyon  ritkán  haladnak  a  
dolgok a maguk hivatali rendjében természetesen.  S nem 
egyszer  a  határozott  fellépés  lehet  eredményes,  amit  a  
legtöbb  ember  a  múltból  hozott  félelmében  a  hatóságok  
felé nem mer  megtenni,  s  ezt pontosan  tudják a  hivata-
losak  is, ezért packáznak  az emberek  idegeivel,  türelmé-
vel,  idejével.  

De  ugyanígy  beszélhetnénk  a tiszteletlenségről,  hálát-
lanságról,  törtetésről,  a  kapzsiságról,  mohóságról,  va-



gyonszerzésről,  a  felelőtlenségről,  nemtörődömség  elha-
rapózásának  a társadalmi  kihatásairól!  

Feltétlenül  megemlíthetjük,  az eltompult  érzéketlensé-
get,  a hamis  tanításokat,  az okkultizmus  szinte felsorol-
hatatlan  behatásait,  melyek  ifjúságunkat megfertőzik,  a  
szülők  és  a  nagyszülők  felelősségét  a jövendő  nemzedé-
kért,  amiért  elhanyagolják  Isten  Igéjének  a  hallgatását,  
olvasását, s inkább a jövendő  felől pénzért  tudakozódnak  
a hazug  és hamis prófétáktól.  (III.  Móz.  9,31.  Dán.  2,27.  
4,4.) 

Az  utolsó  idők jeleként  foghatjuk  fel  az  elharapózott  
adásvételét  a világ  fiainak,  szinte  érezzük,  hogy  ez  a ve-
szedelmes  bélyeg  a  legtöbb  emberen  ott van,  s  élvezetét  
leli  abban,  hogy jogtalanul  és munka  nélkül,  mások  ká-
rára előnyökhöz jusson. Az Isten Igéje nagyon radikálisan 
beszél  ennek a bűnnek a következő időkben való elhatal-
masodásáról:  „A  FENEVAD  ELHITETI  A  FÖLDNEK  LA-
KOSAIT JELEKKEL...  mindenkivel,  kicsikkel  és  nagyok-
kal,  gazdagokkal  és  szegényekkel,  szabadokkal  és  
szolgákkal, hogy az ő jobb kezükre, vagy homlokukra bé-
lyeget tegyenek.  És hogy senki ne VEHESSEN,  SE EL NE 
ADHASSON  SEMMIT,  HANEM  CSAK AKIN  A  FENEVAD  
BÉLYEGE VAN, VAGY NEVE, VAGY NEVÉNEK SZÁMA..." 
(Jel.  13,14—17).  „És  azt mívelje mindazokkal,  akik  nem  
imádják a fenevad képét,  hogy megölessenek." Tehát  en-
nek a nagy adásvételnek,  aminek napjainkban  tanúi  va-
gyunk, csak az elején vagyunk és súlyos  következményei  
emberileg teljesen kiszámíthatatlanok.  Ez olyan betegség  
a  társadalom  testén,  mint  a rák,  mely  rágja és  eleszi  az  
emberiséget  elevenen.  És  ez  az  üvöltő  „OROSZLÁN"  ve-
szedelmesen szedi és fogyasztja áldozatait,  s elevenen se-
gíti  a pokolba  a  rá  hallgatókat.  

Mivel  BABILON  —  a világ  —  fiai  nem  tudják  a  hívők  
bírálatát  és  nemtetszését  elviselni,  ezért  azokra  emiatt  



sokszor  vár  majd  a  halál,  vagy  kirekesztés,  mert  rajtuk 
egy másik  Bélyeg van,  a Krisztus bélyege,  s a kettő  nem 
azonos,  noha  veszedelmesen  hangoztatják  a  hamisak,  
hogy  ők  az  igazakhoz  tartoznak.  „DE  ISMERI AZ  ÚR AZ 
ÖVÉIT!"  (II. Tim.  2,19.)  

Az  utolsó  idők jelei  közt fogjuk látni  és felismerni  azo-
kat,  akiknél  megvan a kegyesség látszata, de életvitelük-
kel  megtagadják  annak  erejét.  (II. Tim.  3,5.),  „az  úgyne-
vezett  vallásos  emberek  a  világ  minden  táján,  még  a  
templomban  is kezükbe veszik  a hatalmat,  az egyházak-
ban  is,  s  Isten  templomába  beülve  magukat  istenként  
imádatják." S miként Jézus  Krisztust kilökték  a názáreti 
zsinagógából  (Luk.  4,28...),  ügy  az  övéit  is  ez  a sors  éri,  
mert nem tudják napjaink és az elkövetkezendő  idők val-
lásos  emberei  sem  elviselni  a Krisztus  Igazságát,  amit  a  
szolgái  mondanak  bírálatként  elkövetett  bűneikre,  nem  
bírván  elviselni  a hívők  bírálatát.  

Mindezek után mit mondhatunk a tetőtől-talpig sebes és 
beteg  Emberiség  megoldhatatlannak  tűnő problémájára? 

Az  emberiség  akármilyen  hűtlen  is  Istenhez,  Isten  hű  
marad az ígéretéhez. Emlékszik arra az Örök Szövetségre, 
amelyre lépett velünk.  (Ez.  16,60). Isten még csak fel sem 
említi  hűtlenségünket,  elhatározása  a velünk  kötött  szö-
vetségre  „kötelezi".  „Ha  mi  hűtlenkedünk,  Ő  hű  marad"  
(II. Tim.  2,13.)  Ö nem vonja vissza  ígéretét  és az Ő Szent 
Pecsétjére,  az  „Örök  Szövetség  vérére  tekint,  Fiára,  Köz-
benjárónkra,  Akire  kezesünkként  tekint,  Kiben  megpe-
csételte  ezt  a  Szövetséget.  „Isten  velünk  van".  (I.  Móz.  
48,21) Az  Úr szeretete befedezi a mi összes  hűtlenségün-
ket,  ha  ezt  elismerjük.  (Zsolt.  127,2.)  

Krisztus  űj  Parancsolatot  hagyott  az  Ö  szeretetéről:  
,Amint  én szerettelek  titeket,  ti  is szeressétek  egymást...  
Ha  engem szerettek,  az  én  parancsolataimat  megtartsá-
tok"  (Jn.  13,34.  Jn.  14,15).  Isten  szeretése  egyenlő  a  



Krisztus szerelésével.  „Aki nem tiszteli a Fiút, nem tiszteli 
az Atyát..."  (Jn.  5,23).  

Isten  tehát  az  emberiséggel  szemben  haragját  Fiában  
oldotta  fel  és  meg.  Isten  szerint  ahhoz,  hogy  lássuk  kik  
vagyunk,  VILÁGOSSÁGOT  KELL  KAPJUNK,  AMINEK  A  
FÉNYÉNÉL  FELISMERJÜK A  BŰNNEK  GONOSZSÁGÁT:  
Előbb a Világosságot kapnunk kell ahhoz, hogy legyen és 
támadjon  bennünk  világosság  és  annak  továbbadói  le-
hetnénk.  (Jn.  3,19.  II.  Kor.  4,6.  Ef.  5,8.)  

Krisztus gyermekei  nem a saját fényükkel  világítanak.  
Fényük kapott  fény, melyet „visszavernek"  miként a hold 
a  naptól  kapott  fényét.  (Mát.  5,14—16).  

Isten  meg  akarja  áldani  a  világot  azokon  keresztül,  
AKIK  SZÁMÁRA  KRISZTUS A  „VILÁG VILÁGOSSÁGA",  s  
akire  rábízza  ennek  továbbárasztását  úgy,  hogy  most  
már:  „TI VAGYTOK A VILÁG VILÁGOSSÁGA". (Mt.  5,14.)  
Amint  a világosság  a  sötétség  eloszlatásáért  van,  ügy  a  
hívő ember  a világért.  így válnak  Krisztus követői  a jelen 
való  gonosz  világ  ítélőivé  életükkel.  Hívnak,  kihívnak  a  
világosságra  mindenkit,  de  aki  a sötétségben  marad,  az  
magának  köszönheti  következményeit!  

Mindnyájan a sötétség  fiai voltunk  az Ige szerint:  „Ilye-
nek voltatok — telhetetlenek, ragadozók,  bálványimádók,  
szidalmazók  —,  de  némelyek  MEGMOSATTATOK,  DE  
MEGSZENTELTETTETEK,  DE  MEGIGAZÍTTATATOK  AZ  
ÚR  JÉZUSNAK  NEVÉBEN  ÉS  A  MI  ISTENÜNK  LELKE  
ÁLTAL"  (I.  Kor.  6,9—11).  

A  Therápia,  gyógyulásunk  —  tehát  abból  táplálkozik,  
hogy  Isten  előbb  szeretett  minket,  mi  azért  szerethetjük  
Őt  (I. Jn.  4,19).  Azért...,  mert  Jézus  Krisztusnak,„AZ  Ő  
FIÁNAK  VÉRE  MEGTISZTÍT  MINKET  MINDEN  BŰN-
TŐL..."  (I. Jn.  1,7), aki ily módon „VALLÁST TESZ A  FIÚ-
RÓL,  ABBAN  AZ  ATYA  IS  MEGVAN"  (I.  Jn.  1,23.)  AKIT  
ISTEN  ,AZÉRT  KÜLDÖTT,  HOGY A  MI  BŰNEINKET  EL-



VEGYE..."  „Ö azért jelent  meg,  hogy  ISTEN  FIAKÉNT AZ 
ÖRDÖG MUNKÁIT  LERONTSA"  (I. Jn.  3,5.  8.)  

Isten gondoskodott a gyógyulásunkról, mert magunktól 
nem  tudtunk  volna  magunkon  segíteni,  ezért  a kegyele-
mért  lehetséges,  hogy  „arra  hívattattunk  el,  hogy  áldást  
örököljünk...  HOGY  MEGSZENTELJÜK AZ  ÚRISTENT  A  
MI  SZIVÜNKBEN.  S  LEGYÜNK  KÉSZEN  MINDENKINEK  
MEGFELELNI A BENNÜNK LEVŐ REMÉNYSÉGRŐL, AKI 
EZT  SZÁMON  KÉRI  TŐLÜNK,  S TEGYÜK  EZT  SZELÍD-
SÉGGEL  ÉS  FÉLELEMMEL!...  akkor  is,  ha  ebben  a  vi-
lágban  a jó  cselekvéséért  szenvedés járna  nekünk,  mert  
„JOBB JÓT  CSELEKEDVE  SZENVEDNETEK,  HA  ISTEN  
ÍGY AKARJA,  hogynem  gonoszt  cselekedve"  (I.  Pét.  3,9.  
15.  17.).  

Tetőtől  talpig  bűnösök  vagyunk,  de  olyan  bűnösök,  
akiken  könyörült  az Isten,  s mint meggyógyultak  hirdet-
jük:  ÁLDOTT  LEGYEN  ISTEN,  A  MI  URUNK  JÉZUS  
KRISZTUSNAK ATYJA, AKI AZ Ő NAGY  IRGALMASSÁGA  
SZERINT ÚJONNAN SZÜLT MINKET ÉLŐ  REMÉNYSÉG-
RE  JÉZUS  KRISZTUSNAK  A  HALÁLBÓL  VALÓ  FELTÁ-
MADÁSA ÁLTAL"  (I.  Pét.  1,3.)  

„JÖVEL  URAM JÉZUS".  
Ámen! 
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NICOLAE  CEAUÇESCU  
A  Román  Kommunista  Párt főtitkára, 

Románia  Szocialista  Köztársaság  elnöke  



Visszatekintés 

A  „HETVEN"  éves  Kommunizmus  „BABILONI  FOGSÁ-
GÁT" nem igazolta a történelem,  a Népek rabsága „ezred-
évnyi"  kárt,  szenvedést  és  könnyet jelent.  Pótolhatatlan  
és  helyrehozhatatlan  „bűneit"  néhány  őrültnek  a  hitet-
lenség  temetőinek  áldozatai  bizonyítják.  

Kiszámíthatatlanul  következett  be  a  szocializmus  és  
kommunizmus  rossz  alapokra  épített  összeomlása.  Az  
egész Szovjet Birodalom  rendszere!  

Minden várakozást  felülmúlt  az  a rövid  út,  amit  Isten  
megelégelt  és  elsöpört.  1989.  dec.  25.  „kivégzése"  a  ki-
múlását  is jelentette  egy  rendszernek.  

Lengyelországban  10  esztendőre  volt  szükség  ahhoz,  
ami  Magyarországon  egy  év alatt  ment  végbe.  

Csehszlovákiában  ugyanezen  események  két  hét  alatt  
zúzták szét  a  diktatúrát.  

Az NDK-ban egyetlen hét elsöpörte „a vörös rémuralmat". 
Sztálin világhódító törekvését Közép-Európában Romá-

nia condukátorának  bukása jelentette,  amely  gyakorlati-
lag  „két"  nap  alatt  dőlt  össze  mint  a  kártyavár.  Az  Esz-
telenek  klánizmusának  rémuralmát  szemétként  söpörte  
el  Románia  Népének  haragja,  melyet  támogatott  még  a  
hadsereg  is, és nem kevesen  azok  is, akik noha  „haszon-
élvezői" voltak egy megbomlott elméjű ember despotizmu-
sának,  de a nagyranőtt hatalmasok szitává lőtt holttestei 
meggyőzték  őket  arról,  hogy  egy rossz  lóra  tettek.  

Ceauçescu  legmodernebb  komputeres-órája,  melyben  
bízott  mindvégig,  nem  az  Isten  idejét  mutatta,  elkésett  
Isten  órájához  igazítani  a  magáét,  ezért  az  események  
ilyetén való alakulása csak „idő" kérdése volt, hiszen sen-
ki  sem arathat  mást,  mint  amit vet. 

A kommunizmus erői a démoni hatalmak szolgálatában 
állnak,  ezt  az  esztelenséget  igazolják  a  napjainkban  is  
folyó és szintén széthullt Jugoszlávia véres háborúi.  Drá-
gán kell  megfizetni  a népeknek  „tévedésükért".  



Levél  az Államfőhöz 

1988.  október  Ф-én írt  levelemet  a Román Államfőhöz 
személyesen  adtam  át  Magyarországon,  a  BUDAPESTI  
ROMÁN  KÖVETSÉGEN  ugyanaznap.  

Célom egynéhány gondolat felvillantása a múltból  a jö-
vőnek... 

A  Magyarországi  Román  Követség  útján  
Nicolae  Ceauçescu  Államelnök  Umak!  

Nem bízott  meg senki,  hogy ezt a levelet megírjam Ön-
nek.  Magánemberként  és  mint  Istenben  hívő  ember  te-
szem  ezt,  abban  a reményben,  hogy  eljut  Önhöz!  

Közel  20  éve  kísérem  figyelemmel  az  Ön  „kormányzá-
sát",  eközben  számtalanszor  jártam  Országukban,  és  
mindig  a szeretet  motiválta  „küldetésem"  tetteit  —  köte-
lességszerűen. 

Most  is  ez  az  a  Lelkület,  amelytől  felindítva  szeretnék  
Önnek  adni  „valamit".  

Minket keresztyéneket nem befolyásol, hogy milyen Or-
szágban  élünk,  milyen  nyelven  beszélünk,  milyen  a bő-
rünk színe,  de egyet tudunk, bárhol  is éljünk a Világon — 
Jézus  Krisztus  szeret  minket  és  ezt  a  szeretetét  eddig  
Önre is kiárasztotta.  Önért  is meghalt  a Golgota  Királya,  
Aki  Menny  és  Föld  Ura  —  és  Akié  minden  hatalom  
Mennyen  és Földön.  Ö a történelem  Ura, Alfája és  Ome-
gája.  Ö tartja kezében  minden  szálát  a történelem  törté-
néseinek  és  eseményeinek.  

Az Ő megengedő akarata nélkül senki sem tehetné azt,  
amit  tesz,  így  Ön sem!  

Minden  hatalom  uralma,  uralkodásának  ideje  legfel-
jebb  egy nemzedéknyi,  s  a hatalmuk  a halálukkal  a  ha-
talmasoknak  semmivé  válik.  



A BABILONI FOGSÁG IS véget ért, s a modern babiloni 
fogságok  70 esztendeje is elmúlik,  mint  a virágzó,  de el-
hervadó  füves rét. 

De sosem volt  közömbös  Isten  és emberek  előtt  
— a Bibliából  is megismerhetően — a hatalmat  hordo-

zók felelőssége, s a számadás meg fog történni arra nézve 
is,  amit  tettünk,  és  arra  nézve  is,  amit  elmulasztottunk  
megtenni. 

A Lélek figyelmeztetésének és fegyelmezésének engedve 
Fiak lehetünk,  de az engedetlenségben  maradva  korcsok  
maradunk! 

Ön  is  a  bizalmát  egyedül  Isten  minden  bűnt  megbo-
csátó  kegyelmébe  kell  helyezze,  mert  Napóleon  megálla-
pítása  szerint  is minden  uralkodóra  nézve  érvényes:  

,A dicsőség napjaiban annyira  rajongtak értem az em-
berek,  hogy  örömmel  mentek  a halálba...  azonban  csak  
addig lelkesedtek,  amíg  ott voltam  közöttük...  

...most Szent Ilona szigetén ki harcol értem... ki maradt 
még  húséges  hozzám?  Ez  a  nagy emberek  sorsa!  

Milyen mély szakadék van bukásom és nyomorúságom 
és Isten Fia örök hadserege között, MŰVEM MÁRIS MEG-
SEMMISÜLT,  PEDIG  MÉG MEG SEM HALTAM,  Krisztus  
viszont  18 évszázada halott,  és múve ma  is éppen  úgy él 
tovább,  mint  mikor  a Földön  élt.  

Ő  az  egyetlen,  Aki  sokkal  inkább  él  halála  után,  mint  
földi  élete  folyamán."  

„Szavát  a  Világ  minden  táján  hirdetik,  Jézust  Magát  
mindenütt  szeretik  és imádják..."  

„Nagy Sándor,  Caesar és jómagam is hatalmas birodalma-
kat alapítottunk,  hatalmunk azonban mire épül? Erőszakra! 

Jézus  Krisztus  birodalmát  a  szeretetre  alapította,  és  
ma  is ezrek  adnák  örömmel  Érte életüket,  olyan  Hódító,  
Aki  egyesít, Aki nemcsak  egy népet,  hanem az egész em-
beriséget  Magához  láncolja,  EZ A  CSODA!  



...Krisztus  az  emberek  szeretetét  akarja,  vagyis  azt,  
amit  a legnehezebb  megszerezni.  A  szívünket  kéri.  Csak  
azt  akarja, és meg  is kapja. 

Minden Világhódító — rendkívüli  képességei  dacára — 
azon bukott el, hogy legyőzte ugyan a Világot,  de egyetlen 
barátot  sem tudott  szerezni..."  

Kedves  Elnök  Úr!  
Tisztelettel  idéztem  Napóleont  szóról  szóra,  aki  össze-

foglalta a történelem összes uralkodóinak közös vonásait, 
ennél  többet soha  senki  nem tud mondani  a  nagyranőtt  
hatalom  kérdéseiről!  

De  NAPÓLEONNAK  volt  bátorsága  és  államférfiúi  böl-
csessége  —  bukása  ellenére  —  és  megalázta  magát,  és  
bár  csak  élete  végén  és  kudarcai  után  — jutott  el  arra  
az  elhatározásra,  hogy  ezt elmondja: 

„Jézus Krisztus  tegnap és ma és mindörökké  ugyanaz"  
(Zsidókhoz  ír. Levél  13,8)  

Felismerte  azt  az alapvető  és legfontosabb,  személyére  
is  kiterjedő  igazságot,  mely  őt  individuálisan  és  egzisz-
tenciálisan  is más belátásra  bírta.  

Istennek a „nagy" emberekkel mindig különös célja van, 
így  ÖNNEL  IS,  azért  foglalkozik  Önnel  olyan  sokat  a ke-
gyelem,  mert  azt  akarná  és  szeretné  Urunk,  hogy  Nem-
zetét  Isten  imádására juttassa  el, s olyan értelmes  örök-
séget  —  társadalmi  berendezkedést  —  hagyjon  hátra,  
amiért  is  érdemes volt  élni!  

De ezt meg kell  előzze  az  Ön kapcsolatának  személyes  
rendezése  Jézus  Krisztussal,  a  Világ  egyedüli  Urával!  
Amely rendeződésből  hatalmas erők áradhatnak ki NEM-
ZETERE! 

A bűnbánat gyakorlása Önnek is Kegyelmet jelent, mert 
Istennél  még  Önnek  is  kész  a bocsánat,  és  az  is  lehet,  
hogy  a „birodalma"  elvész  és  a Nemzetek  megvetik,  de a 



mennyben  ennek  az  Ön  számára  elkészített  örömnek  a  
lehetősége  fennáll  szívének  utolsó  dobbanásáig,  de hogy 
meddig  engedi  Isten  a  Szívét  dobogni,  ezt  semmi  földi  
hatalom nem tudja garantálni,  mert nincs,  és ez nem áll  
hatalmában. 

A  miénk  a ma,  s amíg  Önnek is van  ideje,  cselekedjék 
jót mindenekkel, mert az Isten az, AKI TESZ KIRÁLYOKAT 
ÉS  DÖNT  URALKODÓKAT!  

Örülnék,  ha  nem  Isten  Ostoraként,  hanem  Istennek  
engedelmeskedő  államfőként —  az egész emberiség javát 
akarva  —  állhatna  Krisztus  elé!  

A  porosz  király végrendeletére  — Friedrich Wilhelm — 
utalással  hirdetem  a JÓ  HÍRT  ÖN  ÉS  SZERETTEI  SZÁ-
MÁRA,  a minden  ember  számára  megjelent üdvözítő  ke-
gyelemről: 

„Temetésemen  az  életemről,  tetteimről,  személyem-
ről  és  sikereimről  egy  szó  se  essék,  de  a  nép  tudja  
meg,  hogy  én  tiltottam meg  az  ilyen beszédeket,  és  
tegyék hozzá, hogy mint szegény  és nagy bűnös ha-
lok  meg,  aki  viszont  üdvözítő  Istenénél  kegyelmet  
keresett  és  talált."  

Istené  legyen  a dicsőség  mindenért  —  amit  Isten  nem  
ad  át  senkinek  —-, mert  Ö  azt  akarja,  hogy  mindenekért  
hálákat  adjunk,  és  tudtul  adja, hogy  „akik  az Istent  sze-
retik,  azoknak  minden javukra  van..."  

A  Szeretet jegyében  hívom Önt  is  Isten  nagy Családjá-
ba,  az  Önért  is  imádkozó  

Nagy János  
református  lelkész  

Vértesacsa,  1988.  október  4.  



„Vigyázó szemetek Erdélyre  vessétek"  

Nem  egy  Országé  már  a GYÁSZ, 
Egész  Világunkat  bántja  a  „LÁZ".  

Mátyás  Kolozsváron  a  lováról  figyel",  
A  „kirakatból"  ránk  tekintő  ,figurára" ügyeX. 

Átlépni  a  „kort  és  határt",  ami  végbemegy,  
Ahol  Magyar  él  a Földön,  szótlan  nem lehet.  

Minden felemelt  kéz  egy-egy  voksot  jelent,  
Népek sikoltanak segítségért  a barbarizmus felett.  

A  tragédiát  megállítani felkél  a  „VILÁG",  
Vagy  belevérzünk  a sebekbe,  mit ez  az  „eke"  

szánt! 

Bűnünk  menthetetlen,  ha csendben  maradunk,  
ítéletünket elvesszük, ha történelmünket elvesztjük! 

1988. augusztus  21.-1 erdélyi  konferenciára  
Vértesacsa 

N. J. 



Nem hallod a  harangszót?  

A  harangok  összefognak  együttszólásra,  
A  „Sötétség"  nem gátja  a nagy  zúgásnak.  
Sírnak fájdalmasan,  s félelmesen  ütnek,  
Sorsuk  megpecsételt,  üzenetük  újfent!  

Ahány  harang  szól  annyi  a zengése,  
Hány  halottat  kísértek  el  az  utolsó  vetésre?  
De  abból,  mi Őrájuk  vár —  nem  lesz kikelet,  
Sorsuk  mindörökre  kárhozatos  lehet!  

„Halld  az ég  harangi  zengnek"  s  míg  a földiek is 
szólnak, 

Addig  lesznek  boldog  „testek",  amíg  erre  választ  
zengnek. 

Repedt,  törött darabjai  vádlevelek  lesznek,  
A  magasból  a mély  „éjébe"  már mennyien  estek?  

Vészharangot  verek félre,  itt  van már az ideje,  
Amíg  lehet,  amíg szólhat,  addig  élni  érdemes.  
De  ha már  egy HARANGOT  sem kongatnak  meg  

J'elettem", 
Nem tudom, hogy igazában a mi Földünk mit terem? 

1988. augusztus 21.4 
erdélyi konferencia  alkalmára  

Vértesacsa. 

N. J. 



Megmozdultak  a Föld  lakói...  

Egy  éve  telt el  a  találkozásnak,  
Nyomot  hagyott  minden  napja  ez  időhatárnak.  
Medret  vésett  az  arcukba  a könnyek  patakja,  
Fellegek  és  a villámok  cikcakkban  rohanlak.  

A  Hargitánál  sötétszürkék  az  ég-kékjei,  
Erdély  szép Honában  a Népek  ékei.  
Elvadultak  a  „Béke"-évei,  
ELSORVADTAK  A  NÉPEK  ÉRVEI?  

Megmozdultak  a Föld  lakói,  
Kelet  és Nyugat  legjobbat  adói,  
Védelemért,  oltalomért  síkraszállnak  népeink,  
A  halálra  nemet  mondók  itt  is, ott  is  Véreink!  

Atyánk,  Ki  Vagy minden  Népnek  egyedüli  Istene,  
Közbenjáró Krisztusunkért  a harcunkat Te vezesd. 
Te, Ki  Királyokat  döntesz  és  megteszel,  
Könyörülj  a kicsiny  nyájon,  mely  sír és  vezekel!  

Áldd  meg  Uram a magyart,  a románt  is  Békével,  
Áldd  meg bárhol  éljen  is, áldd  meg  a  Reménnyel,  
Áldd  meg  a holnapját, jövőjét  Népüknek,  
S kik Erdélyből szétszóródtak, és újra egybegyűltek! 

Jöjjön  el  a megbékélés  határtalan  „tere",  
Hol  a  Testvér  és Szülei  a gyermekekkel  lehet,  
Jöjjön  el  a  viszontlátás  „örök"  együttléte,  
Amiért  majd  hálát  mondunk  az Ég  Istenének!  

A  Határ  két  oldalán,  mi  akik  még  élünk,  
A  Reménység  Hitével  nézünk  szembe  végig.  



Gábor Áron  unokái  hogyan  is  lehetnénk,  
Ha harcunkban Honunkat egy percig is felednénk? 

1989. augusztus 6.-i  
erdélyi  konferenciához.  

N. J. 



Menekültek  a  családegyesítésért...  

Böjtöt  hirdessetek,  böjtre  hívjatok,  
E SZENT—KERESZT  Templomában  imádkozzatok.  
Amit  most  kimondtok  és  amit  tesztek,  
Egy  szempillantás  alatt  Odafent  lesznek!  

Böjtölésímk,  könyörgésürik Istenünk tekintsd meg, 
Fohászainknak  terheit,  ne vesd  meg  kérünk  

kelyheink. 
Nagyirgalmú  Úristenünk — bűneink bocsásd meg, 
Testet-öltött  Szent  Fiadért  Véreinket  áldd meg!  

Szétszakadt  „szálainkat"  kötözd  íjból  össze,  
Szétzilált  álmainkat  nyugtatással  hintsd meg.  
Elmaradt  vártjainkra  Te adj  feleletet,  
Megapadt  vágyainknak  Te  adj  új  töltetet!  

Kívül  harc dúl  és  belül  félelem..  
A  Holnap  Uraként  is  kérünk:  Óvd  meg  Népedet.  
Gyermekeinket  a bajtól  féijeinket  a  jajtól  
A  belátható jövőt  a  „múlttól"!  

Szüleink  és  unokáink,  asszonyaink  kérnek:  
Könnyeikkel  öntözve  meg AZT A DRÁGA  FÖLDET,  
Mielőtt  a  húr szakadna,  s a szív  megszakadna,  
Ragyogjon fel  szemünk előtt a „Feltámadás Napja!" 

Nincs  Ember  a Földön,  akiben  bízhatnánk,  
Egyedüli  Közbenjárónk,  Akit  Te  Támasztál!  
Alázattal  könyörög ve-böjtünket  Te  lásd meg, 
Mindazt,  ami  „RÉGI",  Őérte  TE  váltsd meg!  



Minden  szükségünkben  Gondviselőnk  maradj,  
Kicsiny  Seregünknek  vigasztalást  Te adj. 
Legyen  meg  az Akaratod,  mit felőlünk  végeztél,  
Az  utolsó  szó jogán  mit  teszel  és felelsz  még.  

1988. szeptember  16—18  
Budapest. 
A  menekültek  böjtölő Konferenciájához, 
A  Katholikus Testvérek  Szent-Kereszt  Templomában.  

N. J. 



Erdélyi  templomok  veszélyben...  

Templomok,  hova őseink  jártak,  
Dombokon,  vagy  völgyekben,  de  mindig  álltak,  
Tempbmok  századokkal  is  dacolva,  
Gyökeriiket mélyen lerakták a „Furidámentumokba"! 

Isten  kísértés,  mit  „emberek"  mernek,  
Az  Isten  Házcira kezet  emelnek?  
Büntetlen  ez  bizonnyal  nem  marad,  
Kráterré  lett  helyük — eleven  seb  maradt!  

Az  Ige,  az Imádság,  a Zsoltcirok  Éneke,  
Ma  is szcizezreknek  lelki  „kenyere".  
Ha  a testiekért  a  lelkivel,fizetnek",  
Veszedelmes  vetést  aratnak  helyette!  

Minden,  ami  szép  volt,  a jót  —  nemeset,  
Koncként  rcigják széjjel  a „csaholó  ebek".  
Kárognak  a „Hollók",  „Keselyük"  keringnek,  
Minden,  ami szép  volt,  sötét  most  szemünknek!  

A  Templomot  és Népét  ne  bcmtsa senki se,  
Hol  imádkozzanak  azokért,  akik  most  vétenek?  
Istenünk  ne próbáld  sokáig  hitünket,  
Elpusztulnak  a Templomok,  s Akik  egybegyűltek!  

Bocsciss  meg  azoknak,  kik  halálra  ítéltek,  
Nem  tudják  mit  tettek,  kik  „Keresztre  szegeztek."  
A  huszadik  szcnzad  újabb Golgotcyát, 
Ne  engedd  halálunk  „sírban  maradását"!  

Ki Nemzetet  Népeket — „EGY VÉRBŐL TEREMTÉL", 
Reménységet a szívünkben támassz fel  s vezessél! 



Mindenki  —  mindenkit,  hogy  újból  szeressen,  
Hogy  a BOCSÁNATOD  — BOCSÁNAT  KÖVESSE!  

A  Templomokban  az Emberek  énekeket  zengve,  
Minden  nyelven  egyezően  dicséretbe  menjen,  
Magasztalva  minden Népnek  az egyetlen  Urát,  
Már e Földön kezdjünk együtt örök HALLELUJAHT! 

Budapest. 
1988. szeptember  16—18  

A  menekülnek  böjtölő Konferenciájához 
N. J. 



Erdély, 1988 

Erdély,  kit  arcul  csapott  a  „Történelem",  
Hogy  szeretlek..  

Benned  rázza öklét  az  erőszak,  
A  „ Földönfutók"  felett...  

A  sírokban  holtak  „csodálkoznak",  
Kaszák,  búgó ekék  mit  „keresnek"  ottan?  

A  temetők  kriptáiban  „Tetemek"  kelnek,  
Csendre  intik  az élőket,  kik  háborogni  „mertek";  

Élők  és  halottak jajgatnak  e  „PERBEN",  
Könnyeim  miattuk  miért  szégyelljem?  

Egekbe  kiáltó  a gonoszság  „Terve",  
Közbenjárunk  „VÉREINKÉRT",  akik  élni  mernek!  

Gondviselőnk és Teremtőnk, Krisztusért hallgass meg, 
Haragodnak  botját  az  ÜTÉSBEN  állítsd  meg!  

1988. szeptember  16—18.  
Budapest. 

A menekültek böjtölő Konferenciájához 

N. J. 



Nagy  időket  élünk...  

Nagy  időket  élünk  most  meg,  
Szabadságharc  szele  
Elsöpri  az  ütból  
A  „lehullt"  levelet!  

„Tengernyi  Nép У 
Európa  Közepén  „Keletén"  
Ébredeznek  mély  álmukból  
A  majdnem  belehalt  „Fátumból"!  

Kiáltanak  a  Haldoklók,  
Még  a sírból  is  kikelnek,  
Még  a fejbevertek  is  
Állni  lábra  mertek..!  

Az  „elhervadt"  HAMU  alatt  
parázs  lángja  várta  
Az  új  tavasznak  levegőjét,  
A  „Magasból" jövő  fény  esőjét!  

Ha  a Fényben  találkoznak  
A  „Világosság  FIAI",  
Egymást jobban  megláthatják.  
Mint  tették  azt  Eleink!  

Ha  most  a mi  LEGJOBBJAINK  
Kezet fognak  a  Reménnyel  
A  Holnapért  indult  harcuk 
Találkozik  az Eséllyel!  

Ha  az Isten  Szent  Nevének  
Hely  marad  a  szívekben,  



Jaj  a Pokol  Hadainak,  
Nem  messze  van  már  a  győzelem!  

Jó  lenne már  egyszer  végre  
Mindenkiért  küzdenünk,  
Hogy  a Földön  egyszer-VÉGRE  
Mi  is SZABADOK  legyünk. J 

Vértesacsa 
1989. februárjában 

N. J. 



Elbukott  Diktátor!  

„Lesz tíz napig  tartó  
nyomorúságtok" 

(Jel. 2,10/b) 

Örülni  sem  tudunk annak, 
Hogy  a zsarnok elveszett,  
Hátrahagyott  ocsmány  szennyét  
Ránk  okádta  a  „Szelleme"!  

Egy  eszmerendszer  összedőltén,  
Csak  a romok maradtak,  
Csak  a jqj-szó,  vér és sebek, 
Meg  a halál  „arattak"!  

Itt  maradtak  a bosszúnak, 
El  nem tűnhető nyomai, 
Özvegyek  és  árvák ontják,  
Mint  a Tanúk,  könnyeit!  

És  a gőgös  arcátlanság  
A  Nép  Nevében  tette ezt, 
Ez  a Bálvány  és  Démona  
„Mindörökre  elveszett!  (?)"  

Megelégelték  a Mennyben, 
A  Rablóknak  Vészhadát,  
Nemet  mondtak  a  „továbbra"  
Imáinknak  hallatán!  

Reméljük,  hogy a Gonosznak 
Senki  nem adja  át magát, 
Senki  nem vet a Pokolnak,  
A  vadhajtásnak,  „A  FALÓNAK!"  



Szenteltessék  meg  a Vére, 
Kik  a „Kígyót"  tiprák  el  
Akik jönnek  majd  unokák,  
E  magvetést  áldják  meg!  

Román,  Magyar,  Német  és Szerb 
Egy Kebelben  lüktessen,  
Új hajtása  századunknak,  
FÉNYES  CSILLAGKÉNT  JELENT  MEG.  

1989. december  16—26.  
Karácsonyának AJÁNDÉKA 

N.  J.  



Levél  Tőkés  Lászlóhoz  

Kedves  Tőkés  László  Testvérem!  

Soraimmal  szeretnélek  én is megerősíteni  abban  a hi-
tedben,  hogy  amit  tettél  és  vállaltál,  az  Istentől  Néked  
adott  Út volt. 

Neked  adatott  az  a  megtiszteltetés  —  és  nem  a  NA-
GYOKNAK  —,  hogy  „együtt  szenvedj  az  Evangéliumért"  
(II. Tim  1.) a foglyokkal. 

Néktek — küzdőknek — „adatott az a Kegyelem a Krisz-
tusért,  nemcsak  hogy  higgyetek  Őbenne,  hanem  hogy  
szenvedjetek  is Őérette."  (Fii.  1,29)  

Sokan nem látják azokat az összefüggéseket, amelyekre 
rá  kell  mutatnotok,  hogy  az  „Úrtól  lett  e  dolog"  és  nem  
embertől. 

Az  ateizmusnak  ezt az utolsó sasfészkét,  az  istentelen-
ségnek  ezt  az  utolsó  bástyáját  földrészünkön  csak  az  
egész emberiség, a hívők együttes imádságának  meghall-
gatása,  és  a menny  seregeinek  konkrét  közbelépése  volt  
képes szétzúzni. Istené legyen a dicsőség a „győzelemért!" 

A menny erői és a Gonosz levegőbeli  hatalmasságai  üt-
, köznek  meg,  melynek  konkrét  képviselői  voltak  emberi  
t személyeken  kertesztül  (Ef.  6,12)  mind  az  elesettek.  

A Diktátor a Gonoszt képviselte minden Légiójával, míg 
Téged  fel tudott,  fel akart  Isten használni,  hogy az egész 
Világ számára az Isten-Országának látható szócsöve légy. 
Törékenységed ellenére, erőtlenséged által tudta Isten be-
bizonyítani  az Ő erejét, személyedhez kifejezve vonzalmát 
(II.  Kor  12,9), mint  aki  tudtad és hitted,  hogy elég  Neked 
az  Ő Kegyelme!  

És  csodával  határos  módon  takart  be  szárnyaival,  és  
nem engedte meg, hogy elpusztítsanak, ez a megmaradás, 
ez a megszabadítás,  ez a „felszabadultságod"  az Úr meg-



tartása, megtartatásod  a feltámadás előképe,  az  örökélet  
győzelme  a halál  erői  felett.  

És ha  el  is megyünk egyszer  e földi sátorházból,  tud-
juk  Kihez  megyünk,  és hogy munkánk  nem volt  hiába-
való,  mert  az  Úr  végezte  bennünk  (I.  Kor.  15,58).  Jó  
volt  tudni,  hogy ott Téged  hatalmazott  fel Urunk,  ez bá-
torította  azokat  is,  akik Magyarországon  rekedtek,  elme-
nekültek, vagy szétszóródtak,  másrészt  hátterül  felkészí-
tette  Isten  a világ  Népeit,  hogy  az  óraütés  pillanatában  
összeérjenek  az  áramkörök  és világosság  ragyogjon fel a 
sötétben. 

Kedves Tőkés  László Atyámfia! 
Mivel  mi  hívók  mindnyájan  az  egész  világon  Krisztus  

testének vagyunk a tagjai, ebből  a Testből  eredeztethető-
en  gondolkodva  szeretném,  ha  tudnád,  hogy  mi  is  egy  
olyan kicsi Gyülekezet vagyunk, mint a Szilágymenyőiek, 
de mégis megtaláltuk  a módját, hogy amikor  Romániából  
megindult  a  menekült  áradat,  akkor  mi  is  1988-ban  és  
1989-ben (augusztus 21. és augusztus 6. napokon) mint-
egy 80—100 föt fogadtunk egész  napra,  testi  és lelki  ele-
delt  biztosítva  Testvéreink  számára!  Itt  született  meg  a  
CSALÁDEGYESÍTÉS  gondolata!  

Azon túl, hogy 20 éve konkrétan személyesen  támogat-
tam Romániában végzett szolgálataimmal  a kisebbségeket, 
a  levelem  mellékleteiként  olvasható  Igehirdetésemben,  
verseimben,  és  a Diktátornak  küldött  bizonyságtételem-
ben  szeretném,  ha  látnád,  hogy  ennek  a  modern  Heró-
desnek  és  a  mögötte  meghúzódó,  a  Gonoszt  követő  ap-
parátusnak  felkínáltam  magam  is  Isten  kegyelmét,  de  
elmentek  ezek  az  emberek  a  kegyelem  mellett,  és  a  ke-
gyelem  is  elment  mellettük,  ez  maga  a kárhozat,  amitől  
Isten  meg  akarta  óvni  magát  az  embert,  az  embereket,  
azért foglalkozott Urunk velük annyit, de hiábavalóvá  tet-
ték  az  Isten kegyelmét!  (II.  Kor.  6,1.)  



Fogadd  szeretettel  és  Testvérül  azt,  amit  Urunk  álta-
lunk  is  tett  a  nagy  nyomorúság  idején!  (Jel.  2,9—10.)  
December  16—26.  pont  a  10  nehéz  nap.  

Szeretném, ha Téged tenne Urunk az erdélyi református 
egyház Püspökévé,  ezzel is lehetetlenné tévén, hogy meg-
ismétlődhessék  alkalmatlan  emberek  asszisztálása.  LE-
GYEN  MEG  EBBEN A  DOLOGBAN  IS AZ  ÚR AKARATA! 

Áldjon  meg  titeket  az  Úr,  s  legyetek jó  reménységben  
minden  dolgotok  tekintetében,  mert  ti  sokkal  drágábbak  
vagytok  az  ég  madarainál.  

Különösképpen köszöntöm Házad népét, Feleségedet és 
születendő gyermeketeket.  És a házad népét nagyobb ki-
terjedésben, a Gyülekezetet,  a Református Egyházat, ma-
gyar véreinket,  akik együtt éltek és haltak meg a szabad-
ságért.  Légy  a mieinknek  is  lelki  támasza  abban  a  szép  
szolgálatban,  amit  végzel.  Hisszük  és  reméljük,  hogy  a  
Román  Nép sohasem fogja elfelejteni, hogy  Mi  Mindnyá-
jan egy vérből teremtett emberiség vagyunk (Csel.  17,26),  
melyek  között  a  magyarság  mindenütt  Veled  és  Veletek 
lüktetett. 

(Jel.  21,3)  Urunk  oltalmába  ajánlva  és  áldását  kérve  
Mindnyájatokra,  ölel:  

Nagy  János  



Tőkés László  Testvérünkhöz!  

Utólag  beszélek,  mert  „eddig  nem  tehettem",  
Fényévnyinek  tűnt a  táva  a  lehetetlennek!  
Krisztus  Csillagának  láttak  a  setétben,  
Egy  „kis Fárosznak"  a  hullámverte  vészben!  

Góliátok farkas-hada  Rád fente  a fogát, 
Heródesnek  ivadéka  szemet-vetett  Reád,  
De  a Pásztor,  Ki  a Nyájat  mindig  megbecsülte.  
A veszélyes Ragadozói helyére, csapdájába küldte! 

Áldott  légy,  hogy Sugarakat  „vettél"  Odafentről,  
S  nem tartottad meg Magadnak, hanem Te vetettél, 
A  növekedést  adó Istentől  remélted,  
Remélted  az Igazságot,  a holnapot,  a  szépet!  

Nem  a zúzdának  viszem  majd  a  Könyvem,  
Az  Érted  is sírókon  törölöm  a könnyet,  
Küldeményem  ezután  is névtelen  legyen,  
E  szál  virág  „Ismeretlen"  beszéljen  neked!  

Elmegyek  a „Templomodba"  együttszólásra,  
Nem  kell  majd  rettegnünk  az Isten  Házába'!  
Beszélhetünk, vagy sírhalunk, ha a kedvünk tartja, 
Nem  lesz  többé Ember  a Másiknak  rabja!  

Meghallgatom  a Harangot  kint  a  temetőben,  
A  „legyalult" falvakat  siratom  míg élek.  
Elmegyek  egy  iskolába,  magyarul  köszönök,  
S  ha a régieket  látom  Őket  majd  megáldom!  

Vehetek  egy  szállást,  vagy  tán el  is  fogadok, 
A  kocsimba  benzint,  hogyha  éppen  akarok!  



A piacon  szőlőt  eszem  — és azért  is  jóllakom, 
S  ha egyszer  majd én/elém jársz,  tiéd lesz az „én 

lakom"! 

Nincs  több  ujjam,  s nincsen  annyi,  mennyit  arra  
szedhetnék 

De  van Istenünk,  Aki  holnap  új  „Kegyelmet"  hoz  
felénk, 

Gyógyszerül lesz,  s orvosságul, betegséghez mind elég, 
Sosem  töri el  a Nádat,  amint  van  az  úgy elég! 

Veled  sír  és  Veled örül  az én  lelkem  testvériül  
Váltainkat összetettük  akárhogy  is — e csatában, 
A bajbajutott Népek sorsa így győzhetett a Hazában, 
Legyen  hát a vágyunk is egy a  kibontakozásban!  

Imádkozom  Tértetek,  hogy a „romok"  eltűnjenek!  
Hogy a testi éhség után — Kezek többért nyúljanak, 
Hogy  az Éét  kenyerének  mindig  legyen  Asztala,  
Hogy  Te ezért  mindig  égy  kész —  szétosztani  

Magadat! 

1989. utolsó napjaiban, 
Zsoltárok  109,5—20.  

N.  J.  



Lekció:  Máté  2,1—12  
Textus:  Róma 12,15 

„Örüljetek az  örülőkkel,  
és sírjatok a  sírókkal"  

Kedves  Testvérek!  
Karácsonykor GYÁSZISTENTISZTELET  a küzdelemben 

elesettekért,  akiknek  egy  részét  orvul  lőtték  le.  Gyászo-
lunk  és  sírunk  az  árvákkal,  az  özvegyekkel,  a  sebesül-
tekkel. 

Mennyi halálos áldozata van a Romániában végbement 
tragédiának,  talán 60, vagy  100 ezer? Egy élet kárvallott-
jai maradnak a közvetlen szenvedők, de belesebesült ebbe 
a  háborünyi  csatába  az  egész  Nemzet.  

Kevés ilyen igazságos  és  tiszta  küzdelmet jegyzett fel a 
történelem,  amelyet  a  világ  minden  népe jogos  önvéde-
lemnek  és a népek  egységes  tiltakozásának  tekint a dik-
tatúrával, a diktatúrákkal, minden diktatúrával  szemben. 

Gyászistentisztelet  KARÁCSONYKOR?  Ki  hallott  már  
ilyet? 

Az Ige-Textusunk  arról  tájékoztat, hogy van ilyen hely-
zete  az  egyénnek  a közösségben,  a  társadalmakon  belül  
nemzetiségre való tekintet nélkül. Örülni az örülőkkel,  és 
sírni a sírókkal. Az életnek egy olyan speciális helyzetében 
vagyunk,  amikor  egyszerre  igaz  mindkettő!  

A mögöttünk eltelt hétben az adventi evangélizációk két 
szempontra  helyezték  a hangsúlyt.  Előre  nézni  a jövőbe, 
üzenetet venni a holnap számára, és másodszor, hogy ezt 
nem elég a magunk számára  tenni, hanem most különö-
sen Romániára  és  Erdélyi Testvéreinkre  figyelemmel  kell  
Urunk  előtt  hordozni.  

Itt vannak  és  több  családban  élnek  itt Testvérek,  akik  
a  Felvidéken  kisebbségi  sorsban  éltek,  s  így  különösen  



át tudják érezni, hogy mit jelentett a Román  Diktátornak  
elnyomó  uralma  alatt  üldözöttként  élni!  

Még közelebb jött  hozzánk  ennek  a kérdésnek  a prob-
lémája azzal, hogy ebben az esztendőben  Dániel  könyvét  
kutattuk,  s azokat az üzeneteket  osztottuk meg  egymás-
sal,  amikor  is Románia  és benne Erdély sorsáról  is érzé-
kenyen  kaptunk  eligazítást.  

Ez év augusztus 6-i konferenciánkon, ahol az Erdélyből 
és egész  Romániából  elüldözött  menekültek  képviselői  is  
itt  voltak,  hangsúlyozni  kívántuk,  hogy  Isten  előtt  már  
elrendezett  Románia  sorsa  is,  Ő az  eseményeknek  nem-
csak az elindítója, de befejezésüknek is ismerője, így nagy 
hibát  követnénk  el,  ha  siettetnénk  Istent!  

Ha  most  december  15,  16,  17-e  óta  együtt  lüktetünk  
Temesvárral, Tőkés  Lászlóval,  Cornea Asszonnyal,  az ár-
vákkal  és  özvegyekkel,  a  sebesültekkel,  és  sírunk  a  ha-
lottak  felett,  ez  a  hívő  keresztények  Krisztus-i  termé-
szetéből  következik,  és  ez nem  politika.  

Néma  ebek volnánk,  ha hallgatnánk  és  nem az  elnyo-
mottak,  az  éhezők,  az  üldözöttek  oldalára  állnánk,  amit  
annyiszor  elmulasztottak  az egyházak  is,  korunk  Romá-
niájában  is,  köztük,  sajnos  a  Református  Egyházkor-
mányzóság is, akik kiszolgálták a Condukátor rendszerét,  
s inkább saját papjainkat üldözte, mintsem vállalta volna 
az  eltiportak  oldalán  azt,  ami  híja  van  a  Krisztus  szen-
vedésének  (Kol  1,24).  

Isten rendelt egy református lelkészt,  akit nem kell szé-
gyenlenünk,  aki megértette,  hogy Ura mindig a kisemmi-
zettek  oldalára  állt,  senki  nem volt  olyan  konkrét,  mint  
az  Isten  Fia,  Aki  a  szükségben  szenvedők  helyébe  tette  
magát és azt mondta: „ha eggyel megcselekedtétek, Velem 
cselekedtétek  meg",  amikor  éhes voltam és ennem adta-
tok...  (Mt  25,34—40).  

Kedves Atyámfiai! 



Vér  öntözte  meg  a  Földet,  az  áldozatok Vére,  s ha  be-
legondolunk, hogy nagyon is fennállt Hazánkban is ennek 
a veszélye,  a közelmúlt  fordulatainál,  akkor jobban  oda-
figyelünk  az  összefüggések  felismerésére.  A  Román  For-
radalom tisztaságából felmérhetik azok is, akik nem éltek 
1956-ban,  hogy  milyen  lehetett  a  magyar  Forradalom,  
amit  csak  idegen  szurony okkal  tudtak vérbe fojtani. 

Az  események senki  nem gondolta gyorsasággal  követ-
ték egymást,  különösen  az elmúlt  3 hónapban. 

A MAGYARORSZÁGI VÁLTOZÁSOK jelentették az első lép-
csőfokot,  amelyre  a  többi  környező  nemzetek  építkezve  és  
lépve jutottak  és jutnak  el  a  teljes rendszerváltáshoz.  Nem  
véletlen,  hogy nem estek  napra  egy  időpontra  a forradalmi 
események,  de  éppen  csak  lélegzetvételnyi  időtávolságot  
adott  Isten  az események  egymásutánjához.  Sőt,  Isten  Eu-
rópának  ezen a részén  az  időjárást is  a forradalmak szük-
ségéhez  igazította,  nem kellett  senkinek  fagyhalál miatt  el-
pusztulnia,  a  tömegek  millióinak  megmozdulását,  s  népek  
felkelését az időjárás is segítette, vajon van-e szemünk ezeket 
az összefüggéseket meglátni, vagy véletlennek tartjuk? 

Kedves Testvérek! 
Egy emberöltőn belül ritkán fordul elő a történelemnek 

ez a rendkívülisége,  aminek szemtanúi  és hiteles megélői  
vagyunk! Többségében,  akik  itt ültök  a templom padjai-
ban, velem együtt megéltétek  1945-öt és azt követő rend-
szerváltást,  amelybe  belenyomorodott  Nemzetünk,  s  
most,  amikor  ennek  a  rendszernek  az  összeomlását  is  
megértük,  és  a kettőt  együtt szemlélhetjük,  az  ateizmus  
térhódítását  és  bukását,  nem  csodálkozhatunk  azon,  
hogy  Európa  elnyomott  Népei  majdnem belevéreztek  —  
köztük  mi  is — a Gonosz vetésének  aratásába  (Gal  6,7).  

Romániában  70 ezer  ember  rettegésben  tudott  tartani  
23 millió embert, milyen igaz volt ebben a DÉMONI rend-
szerben,  hogy  ember  az  embernek volt  farkasa.  



Egy emberért most mennyi halott, és 25 év alatt mennyi 
áldozat? Az ateizmusnak utolsó bástyája elbukott, de go-
noszságát még felettébb fokozta kimúlása végével, és min-
den életet azért pusztított  és pusztít  el maga  körül,  mert  
tudja,  hogy  „kevés  ideje van"  (Jel  12,12).  

Ebben  az  órában  még  nem látjuk  emberi  szemmel  az  
események végét,  de nagyon is valószínű,  hogy  az Ördög 
erői  mindent  megtesznek  e  hűséges  alattvalójuk  és  ki-
szolgálójuk  kiszabadítására.  

Eddig  sokan  azt  mondták,  meddig  tűri  Isten  Románi-
ában  és meddig  engedi  meg a gonosz  elhatalmasodását?  
Azt feleltük addig,  amíg nem lesz mindenki  előtt nyilván-
való  a romlottság  teljessége.  

Most,  amikor  egyik  napról  a másikra  fordult  a  kocka,  
a vád  az volt,  mért engedte meg Isten a Condukátor  szö-
kését,  a válaszunk  az volt,  hogy  Isten  elől  nem lehet  el-
bújni,  és előhozza  bárhol  is legyen  ítélettételre!  

Most  megvan  a  Diktátor,  s  egy  kalotaszegi  gyülekezet  
presbitere  a  109. zsoltár  6—20. verse  alapján látta  meg-
semmisülését  a Sátán Szolgájának.  

„...Bujdossanak  az ő  gyermekei...  
idegenek  ragadozzák  el  szerzeményét...  
Ne  legyen  néki,  aki  kegyelmet  mutasson  iránta,..  
Vesszen ki az ő maradéka, a második nemzedékében 
töröltessék  el  a  nevök!"  

Elborzadtam  1987-ben  ennek  a szigorú  és  kívánt  íté-
letnek a hallatán,  de minden kornak megvannak  a maga 
prófétái, s ennek az ítéletnek a végrehajtását Isten véghez 
fogja vinni. Nem azért, mert Isten kegyetlen, hanem, mert 
elment  ez  az  államfő  a  Kegyelem  mellett,  és  már  a  Ke-
gyelem  is  elment  mellette.  

Elhangzóban  van  az  ítélet:  „Vágd  ki  azt,  miért foglalja 
a  Földet  hiába".  (Lk.  13,7)  



Ez az űj Embergyilkos  nem akarta  meghallani  és félni 
azt,  Akinek  dicsőségét  megrabolta.  Aki  mind  a  testét,  
mind  a Lelkét  megölheti  (Mt  10,28).  

Kedves Testvérek! 
„Együtt örölünk  az örülőkkel,  és sírunk  a  sírókkal!"  
Most  Karácsonykor,  amikor  a  Világ  Megváltójának,  

Szabadítójának  születését  ünnepeljük,  a  Világ  minden  
Népének  nagy  felszabadulására  adott  és  kapott  kará-
csonyi  ajándéknak tekintjük a román nemzet  megszaba-
dulását  legmodernebb  korunk  legmodernebb  HERÓDE-
SÉTÖL! 

Isten mindig ledönti  a hatalmasokat,  a hatalmaskodó-
kat  trónjaikról, hogy felemelje a hatalomtól  szenvedőket,  
amire már az (Lk 1,52) első esetben is figyelmeztette népét 
(I.  Sám  8,7—20).  

Heródes  mindig  Heródes  marad.  
Augustus római császár a keselyük dolgának tekintette  

a halottak  temetését,  de az alattvaló vazallusok  sem kü-
lönbek.  Nézzük  meg röviden Testvérek  a Heródesekből  a  
leghíresebbeket,  akik  noha  régen  éltek,  gátlástalan  gyil-
kosok  voltak.  

Krisztus  előtt 63-ban lettek Júdea  és a zsidó  tartomá-
nyok  a  római  birodalom  részei  és  az  Edomita  Antipater  
a  Heródesek  Atyja,  mint  Pompeius  szövetségese  a  part-
husok elleni háborúban véres győzelmei  árán lett a zsidó 
tartományok  kormányzója.  

És NAGY HERÓDES,  akinek  uralma vége felé született 
meg Urunk Bethlehemben, királyi címet kap Octavianus-
tól  —  Augustustól.  Sok  fel  nem  sorolható  gonoszságán  
túl  nevéhez  fűződik  a  GYERMEKGYILKOSSÁG,  és  az  
EGYIPTOMBA  MENEKÜLÉS  KÉNYSZERE.  

GYILKOSSÁG  —  MENEKÜLÉS.  Nincs  új  a nap  alatt a 
történelemben. 



A gonosz nemzetközi méretű, akkor a gyerekeket hány-
ták  kardélre,  ma  nehéztüzérség  és rakéták  szolgálnak  a  
kivégző  osztagok  eszközéül,  de  az  eredmény  ugyanaz...  
Az  uralkodók  nyomában vér  és vér  folyik.  

HERÓDES ANTI PAS az örököse a HERÓDESI  MŰNEK!  
És mit tesz Ő? Tömlöcbe veti a HERÓDESFIŰ és lefejezteti 
Keresztelő Jánost,  akihez  kihallgatásra  küldi  Pilátus Jé-
zust — mint  Galilea  királyához —  akiről  az Ige  kíváncsi-
ságának  eredményét  így  foglalja  össze:  „Semminek  tar-
totta Jézust,  kicsúfolván Őt"  (Lk.  23,11).  

Ennek  a  Heródesnek  üzeni  Urunk:  „Elmenvén  mond-
játok  meg  annak  a RÓKÁNAK  ...  nem  lehet,  hogy  Jeru-
zsálemen  kívül  vesszen  el..."  (Lk  13,32...)  

Tehát  Urunk,  a  mi  Krisztusunk  is  felemelte  szavát  a  
hatalom megtestesítője  ellen,  s nem éppen  hízelgő,  hogy  
állathoz  hasonlítja,  s jelezni  akarja,  hogy  a  HERÓDES  
PART  szándéka  semmit  nem ér,  és  ami  az  apjának  nem 
sikerült,  a fiának sem sikerül,  Krisztust  nem pusztíthat-
ják  el  a  Heródesek,  megkísérelhetik,  de semmit  nem  te-
hetnek  Ellene!  

És  Heródes-Agrippa,  a Nagy  Heródes  unokája? Üldözi  
az apostolokat és lefejezteti Jakabot, s trónbeszédét  Isten  
hangjaként  üdvözli  a  tömeg  ezt  a  hódolatot,  imádatot,  
istenítést  (Csel  12,23),  férgek rágták  szét  testét  a  tömeg  
szeme láttára.  Milyen kísértetiesen  hasonlatos a ROMÁN 
HERÓDES HELYZETE A RÉGI HERÓDESEKÉHEZ. Talán 
csak  annyiban  különbözik  közelmúlt  korunk  diktátorai-
tól, hogy kegyetlenségében mindegyiket túlszárnyalta,  Is-
ten nem marad adós az igazságszolgáltatással,  „aki fegy-
vert  fog,  fegyver  által  kell  elpusztulnia."  Sajnos  sokszor  
a  tömegek  és  népek  is  tehetnek  arról,  hogy  engednek  a  
hatalmaskodóknak  és így  az  föléjük  nő.  

A bálványok Isten fölé emelik magukat, ezért Isten min-
dig megmutatja, hogy emberi  kategóriába  nem sorolható  



ítélet  várományosai,  Látványos  a  bukásuk  is  (Dániel  
4,34). 

Senki  sem  mondhatja  közületek,  hogy  nem  létezik  a  
gonosz,  s  akik  kijelentik,  hogy  az  Ördöggel  is  képesek  
hatalmuk  megtartásáért  cimborálni,  nem  tudják,  hogy  
milyen súlyos felajánlást tesznek a Gonosznak, nem tud-
ják,  hogy mit  beszélnek!  

Milyen  szánalmas  figura volt  a féregrágta Heródes  tes-
tének  szétesése,  amit  sem  vagyonával,  sem  hatalmával  
meg  nem válthatott,  vagy  meg  nem  akadályozhatott.  (II.  
Agrippáról  nem  tudtunk  szót ejteni  most).  

Aki nem számol azzal, hogy ítéletre oda kell állnia  Isten  
elé,  ELVESZETT,  ÖNMAGAT  ÍTÉLTE  KÁRHOZATRA.  A  
modern  Heródesek,  akik  követik  a sátánt,  a pokol  tavá-
nak várományosai,  ebből  a helyzetből  akarja sokszor  Is-
ten  kimenteni  a  hatalmasokat,  s  hatalmaskodókat  is.  
Akik  fent vannak,  azokat  is figyelmezteti  az Ige,  azoknak  
is szól,  nincs kivétel:  „ahogy akarjátok, hogy az  emberek  
veletek  cselekedjenek,  ti  is  akképpen  cselekedjetek"  (Mt  
7,12). 

Testvéreim! 
Itt többről van szó, semmint Tőkés László és egy államfő 

szembenállásáról,  ez  esetben  a  diktatúrában  egy  egész  
eszmerendszer  sötét  ereje húzódik  meg,  és  áll  állig fegy-
verben,  azért  ilyen  nehéz  a  sátán  ellen  felvett  harc.  A  
Gonosz olyan erős, hogy látnunk és éreznünk kell, itt egy 
„utolsó"  halálos  harcával  állunk  szemben  a  gonosznak,  
az  ateizmusnak,  az  istentelenségnek,  mely  az egész  egy-
vérből  teremtett  emberiség ellen és teremtője,  Isten  ellen  
folyik  és  irányul.  

Nem  kétséges  azonban,  hogy  amint  a  gyermekgyilkos  
Heródes  ellen  hadba  álltak  az  ég  erői,  úgy  Isten  most  is  
ezt  teszi  azokért,  akiket  teremtett,  és akiket  tőle  el  akar-
tak szakítani. Isten nem ellensége, hanem mindig barátja 



volt  az embernek és emberiségnek,  ennek az embervilág-
nak a szeretését a Golgotával bizonyította meg irányunk-
ban. 

Heródes félt egy gyermektől,  és a Heródeseknek  mindig  
is  félszük  lesz  Isten  gyermekeitől,  s  ezeket  a  kis  fénylő  
Csillagait minden hatalmuk ellenére sem homályosíthat-
ják  el.  Megölhetik  ugyan  őket,  de vérük  az  Égbe kiált,  s  
magvetés  volt  és  lesz  mindig  az  eljövendő  Istenfiak  és  
nemzedékek  számára.  

Nekünk, Testvéreim, olyan Királyunk van,  aki nem jött 
hatalommal,  mégis  „meggyőzte  a világot". (Jn.  16,33b)  

Csecsemőként, védelemre szorultan kezdte el mindnyá-
junkhoz  hasonlóan  földi  életét  az  ISTENEMBER,  JÉZUS  
KRISZTUS. 

Megölték,  mert szembeszállt  Népe,  Egyháza a Világnak 
diktátoraival, kínos halál után keresztre feszítették az Úr-
nak Krisztusát, Aki mindig csak jót tett mindenekkel, Aki-
ben bűnt nem talált még  az elárulója sem  (Mt 27,4), Aki 
a  Keresztre juttatóiért  is  imádkozott,  „mert  nem  tudták,  
hogy mit  cselekesznek"  (Lk 23,34),  ,Akinek  adatott  min-
den hatalom mennyen  és földön"  (Mt 28,18),  „Aki  örülni  
tudott  az  örülőkkel  és  sírni  a  sírókkal".  SOSEM  ÉLT  A  
HATALMÁVAL,  noha  hatalmat  kapott  az  ítélettételre  (Jn  

Ő a Királyságát  az Övéi megvédelmezésére használta fel.  
Ö hozott  áldozatot  az „alattvalóiért"  és  bántalmazásuk  

ellen védelmet adott az elfogásakor:  „Ha engem kerestek,  
őket  engedjétek szabadon"  (Jn.  18,8).  

E világ  diktátorai  emberi  hullahegyeken  tartották  fenn 
hatalmukat,  vérbegázoltak  és  kegyetlenül  embertelenek  
voltak.  Milyen  szenny  tapad  életünk  diktátoraihoz:  Hit-
lerhez, Sztálinhoz  és CEAU§ESCU-hoz,  de poklukat,  ha-
lálukat,  ítéletüket,  megvetésüket  nem  kerülhetik  el  sem  
ezen,  sem a másik  világon.  



Istennek  Népe!  
Ezen  a  gyászistentiszteleten  emlékezésünkkel  adóz-

zunk  az  élőknek  és  holtaknak,  emlékeztetve  mindarra,  
ami  a  szemünk  előtt  ment  végbe  Isten  Kegyelméből  és  
Isten  ítéletéből!  

Urunk  Igéjének  figyelmeztetésével  fejezem  be  bizony-
ságtételemet: ,A pogányok fejedelmei uralkodnak alattva-
lóikon,  és  a  nagyok  hatalmaskodnak  rajtuk,  de  ne  így  
legyen  tiközöttetek,  hanem  aki  nagy  akar  lenni  közötte-
tek,  legyen  a  ti  szolgátok...  Az  Embernek  Fia  nem  azért  
jött,  hogy  Néki  szolgáljanak,  hanem,  hogy  Ő  szolgáljon  
és  adja  az  Ő életét váltságul  sokakért"  (Mt  20,25—28).  

Vigyük imádságainkban Urunk elé a hatalmasságokat, 
mert az Ige arra tanít, hogy Isten szolgái ók — diakónusai 
a mi javunkra. Kérjük Urunktól, hogy olyan politikusokat 
adjon,  akik  tudnak  és  akarnak  az  ember,  az  emberiség  
javára  és  Isten dicsőségére  élni  a hatalommal,  mint akik 
tudják, hogy  nekik  is Uruk van  a  mennyben.  

Legyünk  közbenjárók  a  mögöttünk  és  utánunk  jövő  
nemzedékekért,  hogy  Isten  mentse  meg  a  Népeket,  a vi-
lágot, a jövendőt  a diktátoroktól,  hogy ne folyjék több vér 
és könny a Föld népének, a kicsinyeknek,  az elesetteknek 
szívéből  és  szeméből.  Isten  kötözze  és gyógyítsa  be a se-
beket  Mindnyájatokért  meghalt  Fia  sebeivel  

Ámen! 



A  holnap  elé...  

Most,  amikor  befejeztem  feljegyzéseimet,  csodálattal  
adózom  Uramnak,  hogy  amit  délelőtt  a  gyászistentiszte-
leten lehetségesként  feltételeztem,  igazolva  látom,  s nem 
gondoltam,  hogy 25-én  este  már  ebben  az irányban  ha-
ladtak  az  események.  

Nagyon  szeretném,  ha  Isten  Igéjének  üzenete  elérne  
másokat  is,  s  annak  felismerésére  jutnának  el  sokan,  
hogy  amint  eddig  is,  a jövő  is  Isten  kezében  van.  

A  Jelenések  könyvében  van  egy csodálatos  Ige:  
„TUDOM ATE DOLGAIDAT, NYOMORÚSÁGODAT,  sze-

génységedet... 
Semmit  ne félj azoktól,  amiket  szenvedned  kell...  
Lesz  tíz  napig  tartó  nyomorúságotok,  de  te  légy  hív  

mindhalálig,  és néked adom az életnek Koronáját" (2,9— 
10). 

Romániának  10 keserves nap adatott,  de e mögött  olyan 
hihetetlenül elhihetetlen nagy remények húzódtak meg, ami 
előtt  mindenki  meg  kell  hajoljon. Van  Istenünk,  Aki  tud a 
dolgainkról, tudja, meddig tartanak a nagy nyomorúságaink 
napjai,  és  Urunk  pontos  diagnózisát  a  therápia  is  követi.  
Legyetek hívek, bízzatok,  a korona nem marad el. 

Romániának  pont  ilyen  10  nyomorúságos  „felejt-
hetetlen"  napja volt,  melyre  örökre  emlékezik  a  történe-
lem... 

Isten  előtt  hordozzuk  Románia  Népeit,  hogy  adjon  az  
Úr  Mindnyájuknak  bölcsességet,  Nagykorúságot  ügyeik  
intézéséhez. 

Legyünk türelmesek egymáshoz és bocsássuk meg egy-
másnak,  miként  a  mi  Urunk  tette,  s  amit joggal  elvár  
tőlünk, hacsak nem hiába vettük  a Kegyelmet!  (?) És hi-
szem, hogy nem teszi senki Isten Kegyelmét „hiábavalóvá" 
magára  nézve.  



Sok  mindenről  igyekeztem  ebben  a  „Feljegyzésemben"  
tőmondatokban  szót ejteni, akik elolvashatják, gondolja-
nak arra, hogy minden dolgunkban mindenkinek van egy 
kis  tennivalója!  

Isten  csak  annyit vár  el  tőlünk,  ami rajtunk áll,  és  tő-
lünk  telik,  azt  tegyük  meg,  mert  tetteink  mögött  Ö  dol-
gozik bennünk  Szentlelke  Erejével.  

Ö  az,  Aki  munkálja  bennünk  mind  az  akarásunkat,  
mind  a kivitelezés  lehetőségét.  

Krisztusnak4;  az én Uramnak áldása és békessége nyu-
godjék  meg  románokon  és  magyarokon,  németeken  és  
szerbeken, hogy a mi közös Urunkba vetett egyező hitünk 
vezéreljen  el bennünket  az egyezségnek  arra  a szép har-
móniájára, amelyképpen egyek voltunk a nyomorúság  10  
napjában  is,  amiért  is és  mindenért  

Övé legyen  a dicsőség  most  és  mindörökké!  
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