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Ti  azonban,  szeretteim,
épüljetek szentséges hite
tekben,  imádkozzatok a
Szentlélek által, tartsátok
meg  magatokat  Isten

szeretetében,  várva  a  mi
Urunk  Jézus  Krisztusnak  irgalmát  az
örök életre. Könyörüljetek azokon, akik
kételkednek, mentsétek meg  őket  kira
gadva  a  tűzből.  Másokon  is  könyörül
jetek, de félelemmel, utálva még a ruhát
is, amelyet testük beszennyezett. Annak
pedig, aki megőrizhet titeket a botlástól,
és dicsősége elé állíthat feddhetetlenség
ben, ujjongó örömmel: az egyedül üdvö
zítő Istennek a mi Urunk Jézus Krisztus
által:  dicsőség,  fenség,  erő  és  hatalom
öröktől  fogva,  most  és  mindörökké.
Ámen. (Júdás 1,2025)
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Jöjj te szegény, bűnös szenvedő,
Vezet a kereszthez út!
Érted meghalt a kereszten Ő,
Vezet a kereszthez út!
Jöjj, hagyd ott életed gondjait,
Urad a terhed leoldja itt.
Jöjj szegény lélek, indulj el már;
Vezet a kereszthez út!

Hangzik az ige s oly édesen:
 Vezet a kereszthez út!
De még a bűn rabja életem.
 Vezet a kereszthez út!
Vezet út, vezet, ám nem nekem,
Gyarlónak nem szól a kegyelem.
 Néked szól, néked, indulj csak el;
Vezet a kereszthez út!

Óh, amint hallom ezt, úgy vane?
 Vezet a kereszthez út!
Bűnös a kereszthez juthate?
 Vezet a kereszthez út!
Még nem is bántam meg bűneim,
Átvisze a halál tőrein?
 Jöjj szegény lélek, indulj el már;
Vezet a kereszthez út!

Még le kell vetnem bűnterhemet!
 Vezet a kereszthez út!
Ingyen nyerném el kegyelmedet?!
 Vezet a kereszthez út!
Áldott az ige, ám nem nekem,
Szenteknek szól csak a kegyelem.
 Jöjj csak, jöjj még ma, indulj el már;
Vezet a kereszthez út!

Hiszen a lelkembe’ hit sem ég,
 Vezet a kereszthez út!
Szívem a bűn rabja egyre még!
 Vezet a kereszthez út!
Nem tudok bűn nélkül élni sem,
Nem tudok bűnbánón kérni sem.
 Indulj csak még ma, indulj el már;
Vezet a kereszthez út!

Vágyam sem hajt indulás után.
 Vezet a kereszthez út!
Nem visze képmutatás csupán?
 Vezet a kereszthez út!
Szégyellem: oly nyomorult vagyok,
Istenhez így nem indulhatok!
 Jöjj csak amint vagy, indulj, siess;
Vezet a kereszthez út!

Jézust nem a szegek tartották fenn a kereszten,Jézust nem a szegek tartották fenn a kereszten,
hanem az irántad érzett szeretete!hanem az irántad érzett szeretete!

Finn egyházi ének; ford.: Scholtz László
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1. Jézusnak manapság sok olyan híve
van, aki mennyországát szereti, de ke
vés, aki keresztjét hordozza.
2.  Sokan  kívánják  a  vigasztalást,  de
kevesen a szorongatást.

3. Sok társat talál Jézus az asztalához, de
keveset a böjtöléshez.
4. Mindnyájan akarnak Krisztussal örven
deni,  de  kevesen  akarnak  őérette  vagy
ővele tűrni, szenvedni.
5. Sokan követik Jézust a kenyérszegésig,
de kevesen a kínszenvedés kelyhének ki
ürítéséig.
6. Sokan tisztelik csodatételeit, de kevesen
követik keresztjének gyalázatát.
7.  Sokan  szeretik
Jézust,  míg  bajuk
nincsen.
8.  Sokan  dicsérik
és áldják, míg tőle
valami vigasztalást
kapnak.
9. Ha pedig  Jézus
elrejtőzik és keve
set eltávozik tőlük,
vagy  zúgolódnak
vagy  nagyon  el
csüggednek.
10. Akik Jézust Jé
zusért és nem hol
mi maguk vigasz
talásáért  szeretik,
minden  bajban  és
szívbeli  szorongatásban  csakúgy  áldják,
mint a legnagyobb vigasztalásban.
11. És ha nekik soha nem nyújtana is vi
gasztalást, mégis örökké áldanák és mindig
hálát adnának neki.
12. Ó, mily hatalmas Jézus szeretete, ha
tiszta és nem elegyedik közé a haszonlesés
és önszeretet.
13.  Nem  mind  béreseknek  kelle  nevezni
azokat, kik mindig csak vigasztalást keresnek?
14. Nem szemlátomást inkább önmagukat
szeretike, mint Krisztust, akik mindunta
lan csak saját hasznukról és nyereségükről
gondoskodnak?
15. Hol találni embert, aki ingyen akarna
szolgálni?

16. Ritkán találkozik oly lelki ember, aki
mindenből kivetkőzött.
17.  Igazán  lelki  szegény  és  mindenből
kivetkőzött embert ki talál? Ritka gyöngy
és messze földön kereshetni párját.
18. Ha az ember minden jószágát kioszto
gatja, még az semmi.
19.  Ha  sanyarú  bűnbánatot  tart  is,  még
kevés.
20.  Ha  minden  tudományban  otthonos
volna is, még igen távol esik tőle.
21. Ha erénye nagy és ájtatossága igen lán
goló  is,  még  sok  híjával  van,  tudniillik
annak az „egynek”, ami neki a legszüksé
gesebb.

22.  Mi  az?  Hogy
miután mindent el
hagyott,  magát  is
elhagyja, tökélete
sen  kivetkőzzék
önmagából,  és  az
önszeretetből sem
mit se tartson meg.
23. És miután min
dent megtett, amit
tudomása  szerint
tennie kell, azt gon
dolja, hogy semmit
sem tett.
24. Ne tartsa nagy
nak,  amit  talán
nagyra  becsülhet
ne,  hanem  igaz

szívvel haszontalan szolgának vallja magát
az Igazság szava szerint: „Mikor mindent
megtettetek,  amit  parancsoltak  nektek,
mondjátok: haszontalan szolgák vagyunk.”
(Lukács  17,10)  Akkor  az  ember  igazán
lelki  szegény  és  mindenből  kivetkőzött
lehet és a prófétával azt mondhatja: „Egye
dül  és  szegény  vagyok  én.”  (Zsoltárok
25,16)
Azonban senki sem gazdagabb, senki sem
hatalmasabb, senki sem szabadabb annál,
aki magát mindenestül el tudja hagyni és a
legalacsonyabb helyet elfoglalni.

Kempis  Tamás:  Krisztus  követése  című
könyvéből                                                   ■

SSZZEERREETTNNII  JJÉÉZZUUSSTT
KKeevveesseenn  vvaannnnaakk,,  kkiikk  JJéézzuuss  kkeerreesszzttjjéétt  sszzeerreettiikk

ÉLETEM, JÉZUS,
EGYEDÜL…

1. Életem, Jézus, egyedül Te töltsd be,
És mindent, mindent adj meg énnekem,
Mi lelkem hozzád vonja, hozzád kösse!
Tekinteted kísérjen szüntelen!

2. Ha nem mint győztes járulhatok Hozzád,
A vereségem mégis elviszem.
S lehajol szánva a megsebzett szívhez
A Te irgalmad, Jézus, szelíden.

3. Örömöm hálás, ujjongó dalával,
Ha eléd, Jézus, nem siethetek,
Elsírhatom a bánatomat néked,
Koldulva biztató tekinteted.

4. Bűnnel borított arcom fölemelni
Hozzád, Te tiszta, szent, ha nem tudom:
Szabad szent lábad előtt leborulnom
Vétkesen és szegényen, Jézusom.

Kirsten Dorothea Hansen 18501902 (norvég)

FENN A KERESZTEN
Fenn a kereszten kiömlött a vér,
Mely az én bűnömért lett drága bér
E vérnek egy cseppje nékem elég
Melytől szívem minden bűne teljesen kiég.

Fenn a kereszten kiömlött a vér,
Ömlött a bűneimért.

Szent vére számomra mindig vigasz,
Az, aki hullatta, szent és igaz,
Bánat nagy éjjelén látja szemem,
Mint kicsordult ott azon az áldott két kezen.

Fenn a kereszten kiömlött a vér,
Ömlött a bűneimért.

Szent vére számomra mindig erő,
Jézusom szívéből árad elő,
Szívből, mely mindennél jobban szeret,
Mellyel mostan megbocsátja minden bűnömet

Fenn a kereszten kiömlött a vér,
Ömlött a bűneimért.

Szent vére számomra győzedelem,
Jézus a Golgotán szerzé nekem,
Megnyitja nékem a menny kapuját,
Rám ragyogja az üdvösség fénylő sugarát.

Fenn a kereszten kiömlött a vér,
Ömlött a bűneimért.
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A kérdést, mely az Ap.Csel. 2:12ben ol
vasható, nem csupán a pünkösdi prédiká
ciót hallgatók  tették  fel  akkor  Jeruzsá
lemben,  hanem  felteszik  sokan ma  is.
Lehetetlen az embernek ugyanis, amikor
Jézus Krisztus személyéről, életéről, ha

láláról  –  a  kereszt  csodájáról  –  hall,  hogy
személyét megkerülje.

Ézsaiás, amikor az Ószövetségben (8:14,15.)
a megütközés és botránkozás sziklájáról ír,
eleve arról beszél, hogy az eljövendő Isten Fia
személye megosztja az embereket. S Péter
apostol, aki Jézus tanítványa, az első levele
2:7ben tényként írja le, hogy vannak embe
rek, akik hisznek, és vannak, akik nem. Azok
nak,  akik  hitre  jutottak,  nem  kérdés  az  Ő
emberré létele és egyben isteni mivolta, földi
élete,  halála,  feltámadása,  hanem örvende
zésre és hálaadásra indító tette az Isten ke
gyelmes szeretetének.

Péter bátran szól a Lélek által a templom
lépcsőjén állva azon az első Pünkösdön. An
tiókhiában Pál, amikor szót kap a zsinagó
gában, nem tud és nem is akar másról szólni,
csak Jézus Krisztusról, mint megfeszítettről.
A 26. versben így szól: „...kik ti köztetek félik
az Istent...” Voltak, akik nem? Járnak a gyü
lekezetbe és nem félik az Istent? Mindig is
voltak és vannak a templomlátogató emberek
között, akik ilyenek. Mert az istenfélelem azt

kellene hogy jelentse: elismerem főségét sze
mélyem,  életem  s  annak minden  történése
fölött, szava irányt mutató, követem minden
elém toluló akadály és megkörnyékező bűn
ellenére is!

Mielőtt határozott állást foglalnánk ebben
a kérdésben,  seperjünk  a  saját  házunk  tája
előtt: mi így élünk, cselekszünk?

Azokhoz szól tehát Pál, „...akik félik az
Istent...”, és világossá teszi, hogy a Teremtő
és Gondviselő Istenbe vetett hitnél több kell.
Tudjuk, hiába olvasták fel az akkori Biblia
próféciáit, szombatról szombatra hallgatták a
benne lévő ígéreteket, amikor előttük valósult
meg, részesei lettek azok megvalósulásának,
éltek tovább, mintha mi sem történt volna,
várták a Messiás eljövetelét és élték tovább a
régi életüket.

Bárcsak az a sok nyitott szemmel alvó
igehallgató  templomainkban,  felébredne és
megértené,  hogy  eljött,  itt  van Lelke  által,
hogy aztán élhetné a megváltottak életét! De
nem! Bár közöttünk vannak évek sora óta, de
ugyanúgy megválaszolásra váró kérdés szá
mukra a kérdés, mint az Istent alig ismerők
számára: „Vajjon mi akar ez lenni?”

A kérdés  jó, csak a megválaszolás mi
kéntje nem. Sok ember ugyanis saját eszére
támaszkodva keresi a választ. Okoskodik, és
lé nyegében lefordítja az ige szavát a saját
értelmével felfogható szövegre, és azt igyek
szik megtartani. Így aztán elvész az ige valódi
értelme, mondanivalója. Csak egy közismert
példa: a karácsony Isten szeretetének ünnepe. S
mit tesz az ember? Kihagyja az Ő személyét, és
saját magát, az emberei szeretetet teszi helyébe.

A gonosz mindig ködösít! Kénytelen az
igét – mert ismeri – tudomásul venni, hogy él
és hat, s ezért másítja, élét veszi, átformálja,
hogy az emberek maradjanak csak meg bűnös
állapotukban! Aztán ott van a másik ördögi út
arra, hogy tévútra lépjenek az emberek: ami
kor idegen kútfőből merítenek. S igehirdetés,
evangéliumhirdetés helyett életvezetési taná
csokat hallgatnak (sokszor szószékről is)!

A bűneset óta a Sátán azzal csapja be az
embereket, hogy elhiteti velük: rajtuk áll je
lenük, jövőjük. Tőlük függ, cselekedeteiktől,
hogy milyen  lesz  az  életük.  S  ha mindent
megtesznek, ami az aktuális ajánlatban van,
akkor felérnek vágyaik, életük csúcsára. Ki
léphetnek a hétköznapok fojtogató dolgaiból,
saját cselekedeteik okozta galibákból, és min
den happy lesz. Már itt is a mennyben érez
hetik magukat, s persze majd „odaát” is.

Pál azt mondja: „...fel nem ismerték...”,
„...mi hirdetjük néktek...”!Ma is szól az evan
gélium, mert mindig lesznek Pálok, akiknek
szólniok kell.

A kérdést feltevőknek: „Vajjon mi akar ez
lenni?” – választ kell kapniok. Tudjuk, Isten
szava halk, de áthatol a hangzavaron, s eljut a
komolyan kérdezőhöz. Eljut, mert „...az atyák
nak tett ígéretet ... az Isten betöltötte nékünk...”
Ember, ne keress utakat, melyeken sokan jár

nak,  mert  az  a  veszedelemre  visz!  (Máté
7:13.) Ugyanitt, a 15. versben vigyázásra buz
dít: „Őrizkedjetek pedig a hamis prófétáktól,
akik juhok ruhájában jőnek hozzátok, de belül
ragadozó  farkasok.” „Én vagyok az út, az
igazság és az élet, senki sem mehet az Atyá
hoz, hanem ha énáltalam.” – ez az életnek
beszéde, s aki komolyan veszi, annak élete
újjá lesz! Hogyan? „Keressétek az Istennek
országát!” (Máté 6:33.) „Menjetek be a szo
ros kapun!” (Máté 7:13.) Még mindég ott a
kérdés: „Vajjon, mi akar ez lenni?” Hogyan
juthatok el azok seregébe, akiknek már nin
csenek efféle kérdéseik többé? Nos, ne egye
dül, testvérem, mert becsaphat a szíved! Egy
hitben járó testvér, lelkigondozó, imádságos
szívvel el tud vezetni a keresztig, ahol magad
ról, ami lehúz, felnézhetsz az érted meghalt,
majd feltámadott és téged felemelni kész Isten
Fiára, a Megváltó Jézus Krisztusra. A bűnt
valló bocsánatot kérőnek bocsánatot és örök
életet ad, s mint jó Pásztor vezeti tovább egy
életen át.

„Vajjon mi akar ez lenni?” Isten csodá
latos  terve, melyet Ő kezdett  el, melyet Ő
munkált, s vitt véghez ebben a világban, az
egyes emberek életében!

Még mindig kérdezel, aki olvasod e so
rokat? Ne tedd! Bátorítson meg Isten Szent
lelke, és tedd meg a fontos lépéseket! Ha nem
borulsz le Előtte, ki fogsz borulni, mint már
annyiszor. Jézus Krisztus vár, ne késs!

Pap Lászlóné lelkipásztor                        ■

„VAJJON MI AKAR EZ LENNI?”
Apostolok Cselekedetei 13:23-37.

A TÁBORON KÍVÜL
Ő hívott ki. Megismertem hangját,
véres köntösét, töviskoronáját,
megmutatta magát. Nem tehettem mást,
követnem kellett Őt, járni lábnyomát.

A világ ezt látva elfordult tőlem,
nem értette meg, hogy mi lett belőlem,
mért tartom Úrnak, Királyomnak Őt,
fölöttük állónak az Üdvözítőt.

S mert Ő a táboron kívül szenvedett,
ott szerezte meg üdvösségemet,
ott találtam én is Gyülekezetet!
Ővele vagyok „kívül a táboron”:
úgy vallom meg Őt, nevét úgy hordozom!

(Ismeretlen szerző)

„VAJJON MI AKAR EZ LENNI?”
Apostolok Cselekedetei 13:23-37.
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Kedves testvérek! Ahogy az Ószövetség
bibliaolvasó vezérkalauzunk szerint sorra
kerülő  szakaszait  olvassuk, megfigyel
hetjük, hogyan készíti Isten újra és újra a
szabadítást népe életében, hogyan fordul

oda egyegy emberen keresztül népéhez, hogy
kiszabaduljon a nyomorúságból, a bűnéből, és
bűnbánatra jutva, valóban új kezdet elé állhas
son. A bírák némelyike csak néhány évig volt
eszköz Isten kezében, de voltak, akik több év
tizeden keresztül.

A Bírák könyvének utolsó nagyobb egy
sége Isten népének egy hatalmas néppel, a fi
liszteusokkal folytatott küzdelmét mutatja be.
A filiszteusokról ma annyit tudunk, hogy va
lószínűleg a krétaiak elszármazottai, leszár
mazottai lehettek, amely nép nagy csatákat
vívott a hettitákkal, megdöntve birodalmukat.
Háborúba keveredtek Ramszesszel, az egyip
tomi fáraóval is, aki viszont legyőzte őket, de
a győzelem után mégis kedvezett nekik, ezért
Egyiptom földjén is adott nekik egy kis bir
tokot, többségüket pedig a Földközitenger
keleti partvidékén telepítette le, azon a földön,
amit a Szentírásból úgy ismerünk, hogy Pa
lesztina. Egyébként Palesztina a filiszteusok
ról kapta a nevét. Itt foglalták el városaikat, és
a felolvasott igeszakasz szerint is állandó küz
delemben álltak Isten népével.

A filiszteus nép vallásában a maga mód
ján sokkal engedékenyebb volt. A görög kul
túrában  gyökerező,
sok  istenhitben  élő
népről a Bibliát olvasó
embernek sem egyér
telmű,  hogy  kinek  a
tiszteletére  gyűlnek
össze (többféle istent is
megnevez  a  Szent
írás),  emellett  erősen
érzelmi gondolkodású
nép volt, sokszor eksz
tatikus formában kife
jezve istenei imádatát,
a kísértés tehát ott van
Izrael  otthonában.
Nemcsak a szomszéd
ságában, hanem az ott
honában.

Mit  tehet  az  em
ber? A Szentírás  erre
egy dogmatikus felele
tet  is ad, ami egy fo
gadalomtételben jelenik meg, ahogy Mózes
negyedik könyvében olvasható: ez a názír fo
gadalom. Arról van szó, hogy valaki önként
odaáll az élő Isten színe elé, és egy meghatáro
zott időszakra vállalja, hogy Istennek szenteli
az életét, és magára veszi ennek külső jegyeit
is: nem iszik bort, vagy részegítő italt, nem
eszik a szőlő terméséből, a haját nem vágja le,
és az életét rendkívüli tisztaságban éli, nem
érint semmiféle tisztátalant. A felolvasott igé
ben  is  hallottuk,  ahogy  Isten  angyala  azt
mondja Mánoah feleségének, hogy semmiféle
tisztátalant ne egyen, ne is érintsen. A filisz
teusok közelsége miatt ezen azt is érteni kel
lett, hogy ne vegyen részt a filiszteusok lako
dalmán, az ő kultikus étkezésein, de ne érint
sen elhunytat se, még hozzátartozót sem –
ahogy a mózesi törvények parancsolják. Ha

megszegte a fogadalmat, amit Istennek tett,
egy tisztulási szertartást kellett bemutatni, és
újra kezdődött a názír fogadalom ideje. Ami
kor pedig véget ért a nazirátus, akkor levágták
a haját, és hajfürtjeit az oltár tüzében eléget
ték.

Izgalmas ez a történet abból a szempont
ból is, hogy a Bírák könyvének van egy szer
zői reflexiója is a bírák korára (úgy 3000 évvel
ezelőtti időszakra) nézve. Ez a reflexió pedig
arra vonatkozott, hogy Isten népe elbukott.
Hiába volt a figyelmeztetés, újra és újra elesik,
és a földön találja magát. Amikor pedig meg
látja a nép a maga nyomorúságát, akkor Isten

hez fordul, bűnbánatot
tart, térdre borul és fel
kiált: Elvesztünk! Se
gíts!  Isten pedig sza
badítót  küld,  egy  ki
választottat, aki a nép
nek  egy  újabb  esélyt
ad.

Ez a  leírás azon
ban két dologban kü
lönbözik  az  eddig
megszokottól: a nép itt
nem kiált Istenhez, és
nem  tart  bűnbánatot.
Mi  lehet  ennek  az
oka? A Bírák könyvé
nek  eddigi  történései
az általánosan jellem
ző  utat  mondták  el:
bűn – Istenhez kiáltás
–  bűnbánat  –  szaba
dítás. Mégis azt látjuk,

hogy a nép nemhogy feljebb kerülne az Isten
hez, nemhogy kilábalna abból a veremből,
amit  saját magának  ásott,  nemhogy  nemet
mondana az istentelenségre, hanem egyre job
ban elsüllyed benne. Egyre mélyebbre kerül,
úgy  tűnik,  mintha meredek  lejtőn  csúszna
lefelé,  és  nem  tudja, mikor  került  a  gödör
aljára.

Lehet, hogy fikció, de azt érzem, hogy
amikor nemcsak egyegy hónapról, egyegy
esetről, ütközetről van szó, ami próbára teszi
az ember életét, hitét, gondolkodását, amikor
valaki rendszerszinten együtt él a bűnnel, ez
teljesen lenullázza az ember lelkiismeretét.
Kisimul a lelkiismeret. A lelkiismeret Istennek
egy nagyon fontos ajándéka. Vannak olyan
lelkigondozók, akik azt mondják, hogy a lelki
ismeret olyan, mint a csengő, de megjegyzik:

sajnos legtöbbször csak utólag szólal meg. A
másik baj – ezt már én teszem hozzá –, hogy
a lelkiismeret kikapcsolható.

Volt  egy  olyan  időszak  az  életünkben,
amikor ha nem is rendszeresen, de hónapról
hónapra megtörtént, hogy ittasan becsönget
tek  hozzánk  éjjel.  Kinyitottam  az  ablakot,
megpróbáltam szépen elmondani, hogy most
nem tudunk segíteni, mindenki alszik, ne verje
fel  a  családot,  erre  keresetlen  szavak  után
legtöbbször az történt, hogy az illető rátenye
relt  mindkét  csöngőre,  és  folyamatosan
nyomta. Én odamentem a kapcsolószekrény
hez, egy idő után már meg volt jelölve, hogy
melyik az, és lekapcsoltam. Csak nektek mon
dom, ezen van a riasztó is, azt is kikapcsoltam
ezzel.

Erről van szó: az ember lekapcsolja a ri
asztót, a lelkiismeretét. Nem bírja tovább. Azt
mondja: Miért konfrontálódjak vele, miért kell
ezt  a  harcot  mindennap  megvívnom,  nem
teszem, kikapcsolom. És szép lassan hozzá
szokik az életem. És ami korábban idegen volt
nekem, amit gyűlöltem, az ott van beépítve,
már nemcsak megtűröm, hanem valahogy a
barátommá lesz.

Ez történik a filiszteusokkal kapcsolatban
is. Izrael népe életébe folyamatosan, sziszte
matikusan  beépül  az  idegen  rend. A meg
kérgesedett, érzéketlen szív jellemzi Izraelt
ebben az időben, amiről lepattan Isten Igéje.
Nincs már benne az a kíváncsiság, hogy vajon
mit  tenne  Isten? Mit  tenne most? Az  első
kérdés számomra, hogy nem vagyoke ilyen
álmos, érzéketlen ember? Vajon nem nekem
szóle  a mózesi  ige,  vagy  a  próféta  szava,
hogy ezt a kérget le kellene venni a szívemről,
hogy a szívemet kellene körülmetélni? Hogy
nem új szívért kellene könyörögnünk?

A második pedig az, hogy hogy lesz új
szíve  az  embernek?  Néhány  évvel  ezelőtt
olvastam egy tanulmányt, mely a gyüleke
zeteken belüli lelki manipulációról szólt. A
szerzője arról írt, hogy milyen éles különbség
van egy gyülekezeten, de egy ember életén
belül is, hogy valaki a lelkiismeretét szeretné
megnyugtatni, vagy szeretne bűnbánatot tar
tani. Ez a másik dolog, ami hiányzott a nép
életéből. Nem volt Istenhez kiáltás, és nem
volt bűnbánat tartás.

A tanulmány szerint a lelkiismeret meg
nyugtatása mindig így kezdi: sajnálom. Sze
retném  az  életet  újrakezdeni,  szeretnék  a
múlttal szakítani. Sajnálom, mert rajtakaptál.

SSZZÓÓLL  AAZZ  IIGGEE
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Sajnálom, mert rosszul érzem magamat. Saj
nálom, mert szomorú vagyok és mérgesnek
látszom. Arra kérlek, ne kényszeríts arra, hogy
a múltról  beszéljek. Hiszen  éppen  ez  az  a
terület, amit szeretnék elkerülni.

Ó, hányszor van ez: sajnálom. Mostantól
fogva nem így lesz, meglátod. Kedves test
vérek, a sajnálom legfeljebb sajnálatot szül.
Mert ilyenkor leginkább saját magamat saj
nálom. És azt is sajnálom, hogy a másik em
ber nem sajnál engem igazán abban, amiben
vagyok. Talán Izraelnek is ez volt a nagy baja:
megelégedett azzal, hogy sajnálom. Mert a
bocsánatkérés mást jelent. A bocsánatkérés
ben mindig ott van az igazság és ott van a
hamisság. Ott vannak a tények és ott vannak
a részletek, és ott van benne a felelősségvál
lalás. Ott van benne a fájdalomnak az az ér
zete és annak tudata, amit a másiknak vagy az
élő Istennek okoztam. A bűnbánatban mindig
ott van a belátás.

Jól mondják idáig a katolikus testvéreink:
én vétkem, én vétkem, én igen nagy vétkem.
És jól mondja a vámszedő is az igében: „Isten,
légy irgalmas nekem, bűnösnek.”Mert a bűn
bánó  ember  nem  akar  jónak  látszani,  nem
akarja a jó benyomását kelteni, nem akarja ön
magát külsőleg büntetni, hanem egyszerűen
megváltozik. A  bűnbánó  ember  viselkedé
sével, cselekedetével mutatja meg azt, hogy
belül minden megváltozott.

Nos, ez az, ami hiányzik ebben a történet
ben. Mégis, mi az, ami van? Ami van, az egy
család. Ráadásul egy olyan családdal talál
kozunk most itt, amely nem hibátlan család,
de az Istennel való kapcsolatot keresi, kutatja.
Furcsa család, a  férj nevét  legalább  tízszer
olvassuk, a felesége nevét pedig mindig csak
úgy, hogy Mánoah felesége. Mégis azt érez
zük, hogy ebben a családban ez az asszony ért
meg valamit az Isten dolgaiból, magából az
élő Istenből. Valahogy azt érezzük, hogy van
valaki, akinek a szíve nyitott az Isten irányába.
Van valaki, aki figyel, keresi az Isten akaratát,
akit érdekel az, amit az Isten szeretne mon
dani.  Ez  a  család  egyébként  tele  van  ne
hézséggel, sőt – mondjuk ki bátran – egy al
kalmatlan család, aki keresi az Istent. Ezért
énekeltük  a  128.  Zsoltárt:  „Házadban  fe
leséged, Mint a szőlővessző, Szép gyümölcsöt
hoz néked, Ha eljő az idő. Meglátod gyer
mekidet  Te  asztalod  körül,  Renddel,  mint
olajvesszőt, Kikben szíved örül.” Egy szép
családról beszél a szentíró, de egy olyan csa
ládról, amely nehézségeket hordoz magán. Al

kalmatlan család, hiszen pont ebben a család
ban  nem  születik  gyermek,  és  nem  tudjuk
megmondani, hogy miért. Nem tudjuk, miért
zárta be Mánoah feleségének méhét az Isten,
kétségbeesetten keresik az Isten akaratát.

Ó, hányszor vagyunk mi is így! Alkalmat
lannak érezzük magunkat, hogy apák, férjek,
feleségek, jó szülők, nagyszülők, dédszülők
legyünk. Ó, hányszor telepszik ránk az, amit
már elrontottunk, és nem tudjuk megtenni!
Beismerjük,  hogy  alkalmatlanok  vagyunk.
Van egy pici fény az életünkben, keressük az
Isten akaratát, és egyszer csak – mondaná a
költő –,  ami nem nyílt meg átokra,  imára,
megjelenik  az  Isten  szava,  küldötte:  Isten
angyala. Egy életre szóló döntést ad ennek a
családnak a megszületendő gyermekre, Sám
sonra vonatkozóan.

Ó, de sok és aktuális üzenet van ebben!
Hogy  például  honnan  számítja  a  Szentírás
lelki értelemben is az életet: még meg sem
született, Isten már magának szenteli. „Nem
éltem még e föld színén: te értem megszület
tél; Még rólad mit sem tudtam én: tulajdo
noddá  tettél;  Még  meg  sem  formált  szent
kezed, Már elválasztál engemet, Hogy társam
légy e földön.” Honnantól
kezdődik az élet? A szü
lők  fogadalomtételétől.
Azt sem tudják még, hogy
fiú lesze, vagy lány, már
odaszentelik az Istennek.
Nem  Sámson  tesz  názír
fogadalmat, hanem a szü
lei,  hogy egész  életében
az Istené lesz. Mégis azt
látjuk, hogy Sámson élete
valahol  kisiklik,  félre
csúszik. Minden rendben
van  otthon,  Isten  mun
kálkodik  egy olyan  csa
ládban, amelyre mindenki
vágyik, burokba születik a
gyerek. Valami mégis tör
ténik.

Hogy is van ez? Vala
mi  szépen  elindul,  de
másképpen  történnek az
események,  nem  úgy,
ahogyan mi várnánk. A jó
indulás  nem mindig  ga
rantálja, hogy a dolgok jól
végződnek. Vannak kísér
tések. De Sámson  törté
nete szép példa arra, hogy
Isten  mindenhatósága,
szuverenitása és az ember
felelőssége összetartozik. Isten akarata és az
ember válasza mindig összetartozik, és mi el
számoltathatók vagyunk az Isten előtt. Sok
mindent tanultunk a szüleinktől, sok mindent
szeretnénk  átadni  a  gyermekeinknek,  sok
minden motoszkál bennünk, mi sem vagyunk
tökéletesek. Nem vagyunk tökéletes család,
gyülekezet, gyülekezeti tag, presbiter, lelki
pásztor – mit tegyünk hát? Figyeljünk Isten
Igéjére! Mert az, ami jól indul, amiben vannak
döccenők, hibák,  egy helyütt megjelenik a
Szentírásban,  a Zsidókhoz  írt  levél  11.  fe
jezetében,  ahol  a  hit  példáiról  olvasunk:
Ábrahámról  (Abrámról),  aki  Egyiptomban

hazudott, Noéról, aki részeg volt, Mózesről,
aki megölte a rabszolgafelügyelőt, Ráhábról,
aki pénzért árulta a testét, majd azt mondja a
Szentírás: „És mit mondjak még? Hiszen ki
fogynék  az  időből,  ha  szólnék  Gedeonról,
Bárákról, Sámsonról, Jeftéről, Dávidról, Sá
muelről és a prófétákról.”

Hát az, amit a Bírák könyvében olvasunk,
az éppen Krisztusra mutat. Mert nem Gedeon,
nem Bárák, nem Jefte és nem Sámuel az, akire
nekünk figyelnünk kell. Őket – mint minket,
bűnös embereket – Isten használta. Főleg arra
használta, hogy megszabadítsa az Ő népét a
moabitáktól, a midianitáktól, az ammóniaktól,
a filiszteusoktól, de a tökéletes, a megváltó, a
bűnből szabadító – egyedül Jézus Krisztus!
Akit ugyanígy angyal jelentett be szüleinek,
Józsefnek és Máriának, hogy majd a csodá
latos Isten elküldi az Ő Fiát erre a földre, és
ennek eszköze lesz Mária, mint édesanya.

Jézus nem volt názír. Nem tett fogadal
mat, mégis Ő volt az egyetlen, aki meg tudta,
és ma is meg tudja váltani az Ő népét, meg tud
váltani bennünket, ki tud szabadítani minket
a  fogságból,  a  rabságból,  a  mélységből,  a
gyászból, a betegségből. Mégis azt mondjuk

–  mint  Jézus  kortársai
egykor –, Keresztelő Já
nosról,  hogy  ördög  van
benne,  az  Ember  Fiáról
pedig, aki eszik és iszik,
„Íme, falánk és részeges,
vámszedők  és  bűnösök
barátja!” De mégis Ő a
mi egyedüli esélyünk, re
ménységünk, mert Ő sze
retett  bennünket, Ő  adta
oda életét értünk, Ő az, aki
megmentett.  A  Bírák
könyvének nagy hiányos
ságai  mindmind  Jézus
Krisztusra mutatnak. Az a
szív  is,  mely  megkérge
sedik,  Jézus  Krisztusra
mutat, a bűnbocsánatot ké
rő szív is Jézus Krisztusra
mutat, a megváltást pedig
egyedül  Jézus  Krisztus
adja. Ő a tökéletes szaba
dító.  Ő  az,  aki  meg  tud
menteni, meg tudja bocsá
tani minden bűnödet.

És miben áll a mi fel
adatunk?  Most  azokhoz
szólok, akik családban va
gyunk. Mai Mánoahok és
feleségeik,  beszéljetek

gyerekeiteknek Jézus Krisztus szabadító ha
talmáról, erről az egyetlen szabadításról! Mert
a gyermekeitek látni fogják a bukásaitokat,
elégedetlenségeiteket, terheiteket, látni fogják,
hogy lélekben mezítelenül kik vagytok, nem
olyan  tökéletes  emberek!  Lássák meg  azt,
hogy  bocsánatot  tudtok  kérni  Istentől  és  a
másik embertől, gyermeketektől, férjetektől,
feleségetektől, és mutassatok az  igazi Sza
badítóra,  Jézus  Krisztusra,  a  mi  megvál
tónkra! Ámen.

Nyilas Zoltán esperes
(Az  igehirdetés  elhangzott  2019.  július  21én  a
pomázi református templomban)                            ■
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Karel Čapeknek van egy kis elbeszélése,
ami arról szól, hogy egy ember jártában
keltében az út mellett a friss hóban talál
egy lábnyomot. Csupán egyet. Magában
áll, semmi se vezet hozzá, semmi se vezet

el tőle. Sem előtte, sem utána nincs semmi. Az
ember azon kezd el gondolkodni, hogy vajon
hogy kerülhetett oda ez a lábnyom. Megmu
tatja egy odaérkező  idegennek, és közösen
próbálják kiokoskodni a megoldást.

Először arra gondolnak, hogy talán egy
ember hatalmasat szökellt az útról, de ki ug
rana ilyen nagyot, és hogy tudna egy lábra ug
rani? Hiszen a következő lépésnél le kellene
tennie a másik  lábát  is. Aztán a következő
ötletük, hogy biztosan volt ott egy eldobott ci
pő, amit egy kismadár elvitt a csőrében, és a
cipő nyoma ott maradt a hóban. De hamar
rájönnek, hogy nincs olyan kismadár, amelyik
egy cipőt föl tudna emelni, meg miért is vinne
el egy cipőt, hiszen sem megenni nem tudja,
sem fészket rakni nem tud benne.

Embereinknek egyre vadabb elméletek
jutnak az eszükbe. Arra gondolnak, hogy talán
jött valaki léghajón, leereszkedett, az egyik lá
bával megérintette azt a helyet, aztán tovább
repült.  Csak  azért,  hogy  megtréfálja  őket.
Csakhogy a lábnyom fölött terültek szét egy
fiatal fácska ágai, néhány hótakarta vessző, a
léghajó kötélzete bizonyosan beléjük akadt
volna. Így a léggömb is lekerül a napirendről.

Mi lehet hát a megoldás? A két ember fel
megy az enyhe lejtésű domb tetejére, de a má
sik oldalon ugyanolyan érintetlen a fehér lejtő,
hiába keresték a másik láb nyomát. Visszafor
dulnak, majd a végén beletörődve leülnek egy
kőre, és megállapítják, hogy nem tudnak ma
gyarázatot adni a jelenségre. Csoda történt.

Kicsit banális ez a történet, mégis meg
mutatja, hogy milyenek vagyunk sokszor mi
emberek. Mindig mindent meg akarunk ma
gyarázni. Mindig mindenre ésszerű, logikus
érvekkel  alátámasztott  elképzelést  akarunk
erőltetni, és milyen nagy zavarban vagyunk
akkor, amikor ez nem sikerül. Bizony sokszor
így vagyunk Isten dolgaival is.

A Rómaiakhoz írott levelet sokszor szok
ták egy rövidített hittan tankönyvnek tekin
teni,  hiszen Pál  apostolnak  nincs még  egy
olyan levele, amelyben ennyire részletesen,
logikusan,  sok  szempontból  megvilágítva
beszélne a hit általi megigazulás tanításáról.
Szinte az egész levél egy logikai és retorikai
felépítés, érvelés e mellett. De még ebben a
levélben is eljön az a pont, amikor az apostol
nak elfogynak az érvei, amikor kifogy a logi
kából, és csupán egy hálatelt kiáltás szakad fel
a lelkéből, egy dicsőítés Isten bölcsességének
mélységéről, a teremtésről és a megváltás cso
dájáról. Mert elérkezik arra a pontra, amikor
már nincsen emberi magyarázat, amikor meg
áll az emberi logika, és be kell látnunk, hogy
nem tudunk ésszerű magyarázatot találni erre
a dologra, el kell fogadnunk, hogy itt csoda
történt.

Ez a hálatelt kiáltás pont akkor szakad ki
Pál apostol lelkéből, amikor éppen azt ma
gyarázza a levélben, hogy hogyan menti meg
Isten az embert, hogy hogyan jön el közénk,
zár bennünket egybe a bűnbe, és miként kö
nyörül meg rajtunk. És valóban, ha jobban

belegondolunk, ez a mi emberi logikánkkal
nézve, teljes képtelenség. Ez botrány. A ke
reszt botránya. Nem a mi gondolataink szerint
való. Hiszen mi ésszerű lenne abban, hogy
Isten teremt egy világot, benne állatokat, nö
vényeket,  embert,  aztán  az  embert  hagyja
bűnbe  esni,  sőt,  egybezárja  az  engedetlen
ségbe, csak azért, hogy könyörülhessen rajta.
Emberi logikával nézve, ennek nincs értelme.
És hogy még tovább fokozzuk: az, hogy Jézus
Krisztus kereszthalálából nekünk élet szárma
zik, hogy a halálból élet lesz, emberi logikával
teljesen megmagyarázhatatlan. Ezért  is  írja

Pál máshol, hogy ez a zsidóknak botrány, a
görögöknek pedig bolondság. Ha Isten már
eleve könyörülni akart, miért kellett egybezár
nia  minket  az  engedetlenségbe?  Nem  lett
volna egyszerűbb, ha nem esünk bűnbe? Hogy
ha úgy teremti meg az embert, hogy ne tudjon
bűnbe esni? Ha egyszerűen csak megteremt
bennünket, és élünk vele örök közösségben? A
mi emberi gondolataink szerint ez mennyivel
egyszerűbb lett volna, csupa olyan kérdés, ami
a mi logikánk szerint magától adódik.

Mai  igénk óva  int attól, hogy ezekre a
kérdésekre a mi emberei logikánkkal találjunk
választ. Mert Isten szándékát mi nem érthetjük
meg teljes mélységében. Ézsaiás prófétánál
azt olvastuk, hogy „a ti gondolataitok nem az
én gondolataim,  és  a  ti  utaitok  nem az  én

utaim – így szól az ÚR. Mert amennyivel ma
gasabb az ég a földnél, annyival magasabbak
utaim a ti utaitoknál, és gondolataim a ti gon
dolataitoknál.”Vagy hogy egy másik közked
velt bibliai képpel éljek, amikor mi egészen
meg akarnánk érteni Isten akaratát, az olyan
lenne, mint hogy ha a korsó akarná megtu
dakolni  a  fazekastól,  hogy  miért  formálta
olyanra, amilyenre.

Néhány éve a gyermekeimmel cirkusz
ban voltam, és a gyerekeknek az tetszett a leg
jobban,  amikor  az  állatidomár  mindenféle
kunsztokat  csináltatott  az  állatokkal:  kari
kákon ugráltatta át, kis pódiumra ültette őket.
Ezek – valljuk meg – nekünk, emberek szá
mára nem túlságosan nehéz feladatok, de mi
lyen hihetetlenül nehéz munka egy fókának
megtanítani mondjuk azt, hogy üljön fel egy
pódiumra vezényszóra. És gondoljuk el, mi
lyen  munka  lenne  ugyanennek  a  fókának
megtanítani, hogy megértsen egy Adyverset,
vagy hogy elvégezzen egy egyszerű egyenlet
megoldást.  Valószínűleg  az  örökkévalóság
sem lenne elegendő. Pedig a fóka legalább is
annyiban hasonlít hozzánk, hogy ő is Isten
teremtménye, és ugyanazon fizikai keretek
között él, mint mi. És most gondoljuk végig,
hogy ha az ember és a fóka, mint két teremt
mény között ekkora a különbség, mekkora
lehet a különbség az Örökkévaló Mindenható
Isten és a mi véges életünk között! Hogy ha
ilyen  elképesztően  sok munka  van  abban,
hogy egy fókát megtanítsanak felülni egy pó
diumra, akkor mi mennyi idő alatt tudnánk
megérteni Isten gondolatait?

Testvérek, soha, semmilyen körülmények
között nem tudjuk teljes egészében ezt fel
fogni. Nem véletlenül mondja  igénk, hogy
mennyire összehasonlíthatatlanul magasab
bak Isten utai és gondolatai a mieinknél. És
mégis  időről  időre  mi  emberek  beleesünk
ebbe a csapdába. Mégis időrőlidőre azt gon
doljuk, hogy mi Isten gondolatait, akaratát tel
jes egészében fel tudjuk fogni. Mekkora vak
merőség  kell  ehhez! Mi  egy  kis  rendszert
alkotunk magunknak, és azt gondoljuk, hogy
Istent tantételek gyűrűjébe be tudjuk szorítani,
hogy valamilyen gondolati keretbe bele tudjuk
gyömöszölni. Pedig láthatjuk, hogy Pál apos
tol gondolkodásában  is eljött  az a pillanat,
amikor azt mondja, hogy itt vége van az em
beri logikának, és már csak a dicsőítésnek és
hálaadásnak van helye.

IISSTTEENN
IISSMMEERREETTÉÉNNEEKK
MMÉÉLLYYSSÉÉGGEEII

Lekció: Ézsaiás 55
Textus: Róma 11,3337

Demeter Bence lelkipásztor
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Miért akarunk mi megmagyarázni min
dent? Miért gondoljuk azt, hogy Istent bele
tudjuk gyömöszölni a mi gondolataink do
bozkájába? Mert  mi  ilyenek  vagyunk.  Ha
végigolvassuk Jób könyvét, az pontosan ezt
mutatja, hogy mi hogyan gondolkodunk ilyen
kérdésekről. Elsősorban azért, mert a mi gon
dolkodásunk  olyan,  hogy  ha  valamit  meg
tudunk magyarázni, ha valamit bele tudunk
illeszteni a mi gondolati sémáinkba, akkor azt
a saját hasznunkra tudjuk fordítani. Gondoljuk
csak el,  a  fizikai  törvényszerűségeket kiis
mertük. Nem teljesen még, de nagyon sokat
kiismertünk belőlük, és azóta tudunk áramot
termelni, tudunk gépeket építeni, akár el tu
dunk  jutni  a Holdra  is,  a  saját  hasznunkra
tudtuk mindezeket fordítani. Rendelkeztünk
velük és használtuk őket. És sokszor úgy van
a mi gondolkodásunk, hogy azt hisszük, hogy
ha Isten törvényeivel is ezt tesszük, hogy ha
Isten szándékát is megpróbáljuk a mi kis gon
dolati  sémáinkba  belerakni,  akkor  tudunk
fölötte  uralkodni,  akkor  mi  gyakorlatilag
egyenlők leszünk Istennel. Akkor úgy tudjuk
kérni Istent, hogy biztosan teljesítse kérésein
ket, mint valami automata: bedobjuk a kétszáz
forintot, és kiadja az üdvösséget. Vagy akkor
tudjuk tanácsolni Istent, sőt utasítani is. Nem
véletlen, hogy az apostol felteszi ezt a kérdést:
ki lett az Isten tanácsadójává? Ez ugyanis pon
tosan olyan, mintha a korsó akarná megmon
dani a fazekasnak, hogy milyenre készítse el
őt. Ez abszurd. Ez lehetetlen. És valljuk be,
testvérek, hogy Ádám óta mégis ezt csináljuk
mi  emberek. Ádám óta  folyamatosan  ez  a
gondolat  kering bennünk,  hogy mi  emberi
erővel akarjuk Isten kegyelmét, Isten akaratát
megérteni.

Valljuk be, testvérek, ez nem más, mint a
bűn.  Ennek  sok  millió
áldozata volt már. Csak
ha  az  egyháztörténetet
nézzük  végig,  a  legna
gyobb  vallási  háborúk
abból indultak ki, hogy
emberek  egyegy  cso
portja azt gondolta, hogy
ő teljes egészében bírja
Isten Igéjét, minden tud
róla. És  nyilván,  ha  én
mindent tudok róla, ak
kor a másik, aki valamit
másképpen gondol, nem
lehet más, mint eretnek,
tévtanító,  áruló.  Ezért
nyugati és keleti keresz
tyén kitagadta a másikat,
háborúzott egymással katolikus és protestáns,
de még protestáns felekezetek között is voltak
háborúskodások. Márpedig ez az ige önmér
sékletre  tanít  bennünket. Mert  azt mondja,
hogy ember, eljön az a pillanat, amikor véget
ér a te logikád.

De beszéljünk néhány mondat erejéig a
másik végletről is. Mert bizony sokan azt gon
dolják, hogy mivel Isten nem tudjuk megis
merni, nem is kell megismerni; hogy tulaj
donképpen  fölösleges  tanulmányozni  Isten
Igéjét. Miért kell erre tudományos intézeteket
fenntartani?  Miért  kell  tanulmányozni  az
ókori  héber  és  görög  nyelveket  tanulmá

nyozni? Miért kell régi iratokat kutatni, hiszen
az Istenhez való odafordulásunkkal és Jézus
Krisztus szívünkbe fogadásával minden meg
oldódott. Annyiban valóban igaza van ennek
a gondolatnak, hogy ahhoz az üdvösséghez,
amit Jézus Krisztus a kereszten elhozott, mi
semmit nem tudunk hozzátenni. Mégis, Isten
nek van akarata azzal kapcsolatban, hogy mi
minél  jobban megismerjük Őt  és  keressük
vele  a kapcsolatot. A Római  levél  ugyanis
nemcsak ebből a pár mondatból áll, hanem
megelőzi egy sok fejezeten keresztül tartó ok
fejtés  Isten könyörületéről, a zsidóság és a
keresztyénség  szerepéről  Isten  megmentő
művében,  és  csak  ez  után  szakad  ki  ez  a
dicsőítő kiáltás Pálból. A Hegyi Beszédben
Jézus Krisztus azt tanítja a tanítványoknak,
hogy „keressétek Isten országát”. A Kolossé
levél bevezetőjében Pál azért imádkozik, hogy
a kolossébeli gyülekezet tökéletesen megis
merje  Isten akaratát, minden  lelki bölcses
séggel és belátással.

Isten erre indít bennünket. Hogyha való
ban egy Krisztushoz méltó, hálás és gyümöl
csöző keresztyén életet akarunk élni, akkor
ehhez elengedhetetlenül szükséges, hogy ke
ressük Isten akaratát. Hogy igyekezzünk Őt
megismerni, még ha tudjuk is, hogy ez úgy
sem fog tökéletesen sikerülni soha. Mert ha
csak dicsőítünk, ha csak hallelujázunk, akkor
a  mi  hitünk  pusztán  önmagunk  számára
marad meg. Istennek viszont az az akarata,
hogy az Ő világosságát meggyújtsuk ebben a
sötét világban.

És persze hogy ha mi nem keressük Isten
akaratát, akkor fegyvertelenek vagyunk a bűn
elleni harcban is. Mert ha nem tudjuk, mi Isten
akarata,  akkor  azt  sem  tudjuk, hogy akkor
ehhez képest mi a bűn. Ezért életbevágóan

szükségünk  van  arra,
hogy  keressük  Isten
akaratát,  hogy  napról
napra idomuljunk hoz
zá.  Minden  kis  részt,
amit megismerünk  be
lőle igazgyöngyként fog
ragyogni az életünkben,
és minden egyes meg
értés formál bennünket
és közelebb visz Isten
hez. Ezért az Isten aka
ratához való folyamatos
közeledés az, ami a ke
resztyén  ember  élete.
Ezt  hívja  a  teológia
megszentelődésnek.
Ennek alapvető eleme,

hogy újból és újból keressük ezt az akaratot,
mert csak így tudunk megváltozni értelmünk
megújulásával – ahogy azt a Római levélben
olvassuk is.

Mindezek után feltehetjük a kérdést, hogy
akkor hol van a határ? Mi az, amit még megis
merhetünk Isten akaratából, és hol van az a
pont – ahová Pál apostol is eljutott –, amikor
már csak a dicsőítés és a hálaadás az, ami a mi
lelkünkből  felszakadhat? Meggyőződésem,
hogy Isten akarata, Isten valósága olyan cso
dálatos és gazdag kincs, ami fölött mi még az
örökkévalóságban is örvendezni fogunk. Hol
van az a pont, amit ebben a földi életben nem

ismerhetünk meg belőle? Itt ebben a földi élet
ben, testvérek, azt ismerhetjük meg Istenből,
amit Ő kijelentett magáról. Mert  Isten  sok
minden kijelentett magáról. Azt is olvassuk
Pál apostolnál, hogy Isten akarata a teremtett
világ értelmes vizsgálatával valahogy meg
ismerhető. Istent megismerhettük, mint Izráel
megmentőjét, aki kihozta az Ő népét Egyip
tom  földjéről. Aztán megismerhetjük az Ő
törvényéből, a Tízparancsolatból, ami minden
időben  és  élethelyzetben  újabb  és  újabb
üzenetet hordoz, mégis Isten akaratát tartal

mazza,  és  arra  mutat  vissza.  És  ahogy  a
Zsidókhoz írt levélben olvassuk: Isten sok
féleképpen szólt az atyákhoz a próféták által,
de a végső időkben a Fia által szólt hozzánk.
Vagyis a legtökéletesebben Jézus Krisztusból
ismerhetjük meg Istent. Ő Isten dicsőségének
képmása és lényének kisugárzása. Minden,
amit Isten el akart mondani önmagáról ennek
a világnak, az Jézus Krisztusban áll előttünk. Ha
tehát meg akarjuk ismerni Istent, akkor Jézus
Krisztust  kell  megismernünk.  Ha  közelebb
szeretnénk kerülni Istenhez, Jézus Krisztushoz
kell közelebb kerülnünk – mert Ő Isten tökéletes
kijelentése. Isten Őbenne, az Ő földi létében, az
Ő szenvedésében és kereszthalálában mutatta
meg magát a legtökéletesebben.

Milyen  Istent  ismerhetünk  meg  Jézus
Krisztusban? Hitre jutott emberek generációi
több mint  két  évezrede  kutatják  ezt  folya
matosan. Száz vasárnapi igehirdetés is kevés
lenne  ennek  gazdagságát  fölfejteni,  mégis
néhány sarokpontot ma  is  le  tudunk  rakni,
hiszen Isten Jézus Krisztusban megmutatott
nekünk néhány nagyon egyértelmű dolgot.

Először is Jézus Krisztusban megismer
hetjük Isten hatalmát. Az Ő egész földi pálya
futását csodálatos jelek és gyógyulások kí
sérték, melyek sokszor messiási jelek voltak,
és arra szolgáltak, hogy mindenki számára
világos legyen, hogy Jézus a Krisztus. Ugyan
akkor ezekben Isten teremtő ereje nyilvánult
meg,  ahogy  ma  is  megnyilvánul  minden
egyes alkalommal, amikor emberek támadnak
új életre Jézus Krisztusban. Amikor emberek
élete változik meg sokszor egyik óráról a má
sikra, másszor néhány évtized alatt, és indul
nak a halálból az élet felé. Amikor életek vál
toznak meg Jézus hatására. Mert neki ma is
van hatalma mindehhez. Neki ma is van ha
talma bűnöket megbocsátani, a mi elrontott
életünket  újjáteremteni,  elrontott  kapcsola
tainkat újjáépíteni. Ezt a csodát mi is megta
pasztalhatjuk  mindannyian,  amikor  Jézust
elfogadva, újjászületik egy élet és új irányba
indul el.
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Aztán Jézus Krisztusban megismerhetjük
Isten felénk fordulásának őszinte és tiszta mi
voltát. Jézus élete e tekintetben is példaként
áll előttünk. A Filippi levél híres Krisztushim
nuszában így olvassuk: „aki Isten formájában
lévén  nem  tekintette  zsákmánynak,  hogy
egyenlő  Istennel,  hanem megüresítette  ön
magát, szolgai formát vett fel, emberekhez ha
sonlóvá lett, és emberként élt”. Ez a mély,
szeretetteljes hozzáállás, amit az emberek kö
zött tanúsított és tanított, ahogy a nyomorultak
sorsát őszintén átérezve, fölvette a mi földi
létünknek minden terhét, minden nyomorú
ságát, minden végességét, az Isten hozzánk
fordulásának tisztaságát mutatja meg.Benne
Isten lehajolt hozzánk és felvállalta a mi em
beri sorsunkat. Valóban emberré vált, azért,
hogy bennünket megmentsen – elsősorban
önmagunktól.

Harmadszor  pedig
Jézusban megismerhet
jük Isten megmentő sze
retetét a bűnös emberrel
szemben. És ezt inkább a
halálában  látjuk  meg,
mintsem az életében, hi
szen  „Nincs  senkiben
nagyobb szeretet annál,
mint ha valaki életét adja
barátaiért”. Jézus  az
életét adta értünk. Azok
ért, akik – legyünk ilye
nek  vagy  olyanok,  de
mégis – benne keressük
a  reménységet. Amikor
megkorbácsolták,  a  mi
bűneinkért  szenvedett.
Amikor leköpködték, mi
értünk vállalta a gyalázatot. És amikor fel
szögezték a keresztre, az is miattunk és éret
tünk történt. Amikor felment a mennybe, azért
ment fel, hogy nekünk is utat, helyet készítsen.
Hív és vár bennünket ma is. Nem azt nézi,
hogy mit tettünk, vagy hogy milyenek vol
tunk, milyen teljesítményt mutattunk fel ke
resztyénként ebben az életben, hogy mennyire
voltunk jók, mert pontosan tudjuk, hogy mi
nem ilyenek vagyunk, nem voltunk, és soha
nem is leszünk ilyenek. Nem azt nézi Jézus

Krisztus, hogy mi milyenek vagyunk, mert az
Ő szeretete sokkal nagyobb és sokkal erősebb
ennél.  Mint  hogy  erősebb  minden  gyűlö
letünknél, minden tőle való elfordulásunknál,
minden lázadásunknál, önzésünknél, akara
tosságunknál, és most is hív és vár bennünket
az Ő örök országába. Imádkozik értünk a mi
Mennyei Atyánkhoz.  Hát  ilyen  szerető  és
könyörülő Istent ismerhettünk meg Őbenne.

Sok kérdésre nem kapunk választ, most
sem és még sokáig. Valóban nem ismerhetjük
meg Isten teljes szeretetét, akaratát ebben a
földi életünkben, mert nem a föld, hanem a
menny az, ahol Isten dicsősége teljes pom
pájában  fog  tündökölni. Nem  tudjuk meg
érteni, nem tudjuk sokszor a mi emberi lo
gikánkkal  kikövetkeztetni  Isten  szándékát,
mégis az egyik legszentebb és legnemesebb
feladatunk, hogy kutassuk az Ő akaratát. Ku

tassuk az Írásokban, ku
tassuk  az  imádságban,
kutassuk a közösségben,
amit  megélünk  az  Ő
egyházában, hogy nap
ról napra  többet  ismer
hessünk  meg  belőle.
Nem azért, hogy a saját
hasznunkra  hajtsuk,
vagy  hogy  felhasznál
hassuk  a  saját  hasz
nunkra,  és  különösen
nem azért, hogy másokat
ostorozzunk vele, hanem
azért,  hogy  minden
egyes  megismeréssel
közelebb kerüljünk hoz
zá. Hogy mi változzunk
meg, és a mi életünkön

ábrázolódjon ki a Krisztus szeretete. Hogy
amikor véget ér a földi létünk, akkor azzal a
hálatelt kiáltással mehessünk haza mennyei
otthonunkba, hogy „Bizony őtőle, őáltala és
őreá nézve van minden: övé a dicsőség mind
örökké. Ámen.”

Demeter Bence lelkipásztor

(Az igehirdetés elhangzott 2019. július 14én
a pomázi református templomban)                ■

SEBESTÉNY-JÁGER ORSOLYA

RÉSZ ÉS EGÉSZ
(1Kor 13)

A teljességet át nem foghatom,
ujjaim között átcsorog,
mint sziklarésen víz, ha felszínre tör.
Te rám nézel mégis, hogy magadhoz vonj.
A teljesség vagy. A legszentebb tükör.

ÚGY VÁRTALAK

Úgy vártalak, ahogy zubogó vizek felett
szárnysuhogást vár a csapongó képzelet,
mikor kőfalak nélkül akadálytalan 
a gondolat a térben időtlen átsuhan.

Úgy vártalak, ahogy a gyermek várni tud,
ki bölcsebb is nálunk: nem koldul, nem nyafog,
csak a bontatlan remény örömét
tartja tenyerén, így botorkál Feléd.

S vártalak akkor is, ha éjszakákon át
fogvacogva vártam vérlován a halált.

Úgy vártalak, ahogy az várni tud,
ki üressé lett Érted, és útnak indult gyalog,
völgyeken át és vízeséseken 
a remény hajtott tovább.

S Te együtt száltál velem.

OTT LAKOM

Ott lakom, hol a fény szőtte égen szabadon
Isten madárkáit röpteti a szél.
Itt körbeölelnek a rigóélte ágak, s a lombok

boltívein át
olykor a bánat, de legbelül mégis egy

csöndes derű él.

Ott lakom, hol ujjaddal felhőket rajzoltál az égre,
félénk fehéreket, s olykor rongyos szélű, szürke,
subáját rázó, vérmes viharfellegeket.

Ott lakom, hol a küszöbön macskamódra
átbukik az alkony, 

puhán, mint lomha vállakon elcsituló álom,
s boldogság, ha esténként a kopott

kövezetre karcolt
rajzokban lábad nyomát úgy vélem
– megtalálom.

S ha a bokrok alatti padon nézem
az álmodó kék eget,

magam elé suttogva ejtem, halkan, mint imát:
Röptesd madárkáidat – még sokáig röptesd,
Uram,
ott, ahol én lakom, a szél szőtte egeken át.
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A JEBUSZIAK POMÁZON
(2019. május 21.)

„A jebúsziakat, Jeruzsálem lakóit nem tudták
kiűzni Júda fiai. Ezért laknak ott a jebúsziak
Júda fiaival Jeruzsálemben még ma is.” (Jó
zsué 15,63)

Engedjétek meg, hogy ma este szeretettel
köszöntsem a pomázi református temp
lom padjaiban itt ülő élőket és holtakat.
Meg szeretném kérdezni, hogy te melyik
vagy a kettő közül? Te élő vagy, vagy

halott vagy? Ezt én a Szentírás alapján kér
dezem tőled, mert „Akié a Fiú, azé az élet;
akiben nincs meg az Isten Fia, az élet sincs
meg abban.” (1János 5,12) Akiben nincs élet,
az halott. Az Apostoli Hitvallásból már min
den megvalósult, egy kivétellel: „Onnan jön
el  ítélni…” Kiket?  „…élőket  és  holtakat”.
Amikor Mózes  azt  kérdezi  Istentől  az  égő
csipkebokor előtt, hogyha bemegyek Egyip
tomba a fáraóhoz és Izrael fiaihoz, és meg
kérdezik, hogy ki küldött, hogy ki vagy te, mit
mondjak nekik? Azt mondja  Isten: Mondd
meg  nekik,  hogy  én  vagyok Ábrahámnak,
Izsáknak és Jákóbnak az Istene, úgyhogy je
gyezzék meg, hogy Isten nem a holtak Istene,
hanem  az  élőknek  az  Istene. A  következő

mondatban Jézusnak egy szójátéka van a gö
rögben, mert az Ő számára mindenki él, aki
neki él. Az Ő számára mindenki élő, aki neki
él.

Te neki élsz? Van kapcsolatod az élő Is
tennel?  Ismered Őt? Mert Pál  azt mondja,
hogy a zsidók buzgólkodnak, de ismeret nél
kül. Nincs bennük ismeret. Ismerede szemé
lyesen a Megváltót, Jézust? Benned vane az
élet? Hadd kérdezzem úgy, testvér, hogy ben
ned mi van most? Benned ki van most? Te
kivel élsz, kivel jársz együtt?

Elég furcsa az evangélizációs hét témája:
Idegenek Pomázon és a pomáziak idegenben.
De ez a hét nem az európai uniós választá
sokról, vagy a bevándorlókról fog szólni, ha
nem személyesen rólad: Ki van benned? Ki
vel élsz együtt? Kivel vagy közösségben, kap
csolatban? A ma esti téma: A jebusziak Pomá
zon. Vagy ezt a címet is lehetett volna adni: A
jebusziak Pomáz alatt, vagy A jebusziak mint
társbérlők, vagy azt, hogy A palánk mögötti
ellenség.

Kik ezek a jebusziak, és mit keresnek Po
mázon? Az ige Józsué könyvéből szólt hoz
zánk. Józsué könyve a honfoglalást írja le és
az ország felosztását. Szinte egy lapon talál

tatik két érdekes dolog. Az első, hogy Józsué
felosztja Izraelt a tizenkét törzs között, és jön
az egyik törzs, József utódai, Efraim és Ma
nassé, akik az ígéret földjéből a Jezréeli sík
ságot kapják meg, és – ahogy ők mondják – e
mellé kapnak egy hegyet, amely tele van er
dővel, gazzal, és kikérik maguknak, hogy míg

számbelileg ők a legnagyobbak, mégis
ilyen kicsi  területet kapnak. Panasz
kodnak, hogy nincs terület, ahol lak
janak, és a jezréeli völgyben is olyan
ellenség van, amelynek vas harci sze
kerei vannak. Józsué erre azt mondja,
hogy  „sokan  vagytok,  menjetek,  és
foglaljatok területet magatoknak. Men
jetek fel a hegyre, irtsátok ki a gazt, te
gyétek termővé a földet, és telepedje
tek le. Azokat az ellenségeket, amelyek
lenn vannak a völgyben, Isten segít
ségével le tudjátok győzni, és el tudjá
tok foglalni a földjüket.”

Igen ám, de jön a második eset.
Azt mondja az ige, hogy Izrael népe elfoglalja
Kánaán földjét, de a jebusziakat, Jeruzsálem
lakóit nem tudták kiűzni Izrael fiai, ezért lak
nak ott a jebusziak Izrael fiaival együtt. Ha
tovább követjük a Szentírást, azt látjuk, hogy
ezek a jebusziak társbérlőként, palánk mögött
megbújt ellenségként egészen Dávid király
uralmáig ott élnek. Dávid király aztán megtá
madja Jeruzsálemet, beveszi Sion várát, ami
aztán „Dávid városa” lett, az ígéret népének
fellegvára, fővárosa. Jeruzsálemet azért tudta
csak Dávid király elfoglalni, mert a jebusziak
a város alatti járatrendszerben él
tek, ami egész Jeruzsálemet be
hálózza a föld alatt. Ott voltak a
föld alatt, és időnként, amikor bé
ke volt, amikor nyugalom volt,
amikor nem is gondoltak rá, a fel
színre törtek.

A társbérlőt, a palánk mögött
megbújt ellenséget Petőfi egyik
versében így nevezi: a titkos féreg
foga rág. A Zsoltárok könyve pe
dig azt mondja, hogy az ember
nek a szíve mélyén ott suttog a
bűn. Isten figyelmezteti Kaint is,
vigyázz, még csak fejben döntöt

ted el, de „a bűn az ajtó előtt leselkedik, és rád
van vágyódása”. De a szívben még lehet rajta
uralkodni, hogy tetté ne váljon. Ha nekem Is
ten ezt mondta volna, én lehet hogy cinikusan
azt válaszoltam volna: „Uram, ne haragudj, de
nekem pont ez a problémám, hogy nem tudok
rajta uralkodni.” Te tudsz? Én őszinte vagyok
veletek, légy te is őszinte! Tudsz uralkodni?
Pedig Isten azt mondja: „uralkodj rajta”! Az
én problémám hívőként az, hogy nem tudok
rajta uralkodni. Nincs hatalmam fölötte. Nem
tudom a jebuszit kikergetni.

Vannak harcok, amiket megnyertem, de
vannak harcok, amiket nem tudok megnyerni.
Na,  itt  van  szükség  a Dávid Fiára!  Itt  van
szükség a szabadítóra, Jézus Krisztusra! Hogy
amit te nem tudsz, mert a jebuszi ott van mé
lyen lent a tudatalattiban, és várja az alkalmas
pillanatot, legyőzze a nála sokkal nagyobb.
Amikor  evangélizáció  van,  visszahúzódik,
hátrál, hogy ne kelljen konfrontálódnia, de
„embergyilkos volt kezdettől fogva”, és a je
buszinak egyetlen célja van, az, hogy tönkre
tegye az életedet, az idegrendszeredet, az Is
tennel  való  viszonyodat,  kapcsolatodat,  a
családodat, a házasságodat, a gyermekeidet.
Meghúzódik a háttérben, el van takarva, és
nem tudod, hogy miért vagy depressziós, nem
tudod,  miért  nincs  békességed,  miért  nem
tudsz éjszaka aludni, miért vannak pánikro
hamaid, miért vannak félelmeid, miért gyöt
rődsz,  miért  vannak  tisztátalan,  mocskos
kívánságaid, szokásaid – azért, mert a jebuszi
ott van benned.

Szemelvények
BÓDIS MIKLÓS lelkipásztor
pomázi evangélizációjából
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Neked mi van lent a mélyben elrejtve?
Hol van megbújva a  jebuszi az életedben?
Mert vannak az ember életében sötét utak,
okkult utak, nézőkhöz, jósokhoz, kártyave
tőkhöz,  különböző  helyekre  parázna  utak,
vannak olyan utak, amelyek a halálba visznek,
és nem is tudjuk, mi történik velük. Annak van

veszítenivalója, az az ember megfogható, aki
nek a mélyben el vannak rejtve dolgok. Aki
nek az életében megbújt a jebuszi, és mi lesz,
ha előjön, kiderül.

A jebuszinak van egy szokása. Amikor azt
hiszed, hogy jól vagy, minden rendben van,
amikor jön a sötétség, kivárja az alkalmas pil
lanatot, hogy előjöjjön, támadjon. Bódis Mik
lóst is a jebusziak nyomták az öngyilkosság
felé. Mert ezt nem tudod rendezni. Ezt nem
tudod kiűzni. Nincs hatalmad fölötte. És ha
még van lelkiismereted, ha vágysz a tiszta szív
után, akkor ezek vádolnak. „Asszony, hol van
nak a vádlóid?” S amikor megtértem, akkor
kiderült, hogy a vádlóim a temetőben vannak.
Már nem tudom velük rendezni a dolgaimat,
mert meghaltak. Nem tudok bocsánatot kérni
tőlük. Nincsenek már a vádlóim.

Hol vannak a te vádlóid? És ki az, aki té
ged vádol? Mert egyszer csak előtör a mélyből
a jebuszi. Ha egyszer behívod a házadba a
halál angyalát, az nem kérdezi, hogy melyik
gyerekedet szereted, és melyiket nem, az nem
kérdezi, hogy melyik gyerekedet akarod meg
tartani, és melyiket nem, ha egyszer a halál
angyala bejött, akkor ő viszi mindet! Amíg a
jebuszit ott tartod, és azt hiszed, hogy már rég
el van feledve a bűnöd, de egyszer csak előtör,
és gyötör egészen a tébolyig. Egészen addig,
amíg e teher alól valaki fel nem szabadít.

Testvérek, vannak nagyon érdekes igék a
Szentírásban evvel kapcsolatosan. Az Énekek
Éneke például bemutat egy gyönyörű szőlőt,
ahol  találkozik  egymással  a  vőlegény  és  a
menyasszony. A 2. részben a szerelmes szavak
között van egy oda nem illő mondat: „Fogjá
tok  meg  a  rókákat,  a  kölyökrókákat,  mert
pusztítják  szőlőinket,  virágzó  szőlőinket!”
(2,15) Amikor ezt egyszer olvastam, eszembe
jutott, hogy miért mondja Jézus egy írástudó
nak, aki követni akarja, hogy ha engem kö
vetni akarsz, két dologra számíts: „A rókák
nak barlangjuk van, és az égi madaraknak
fészkük, de az Emberfiának nincs hova fejét
lehajtania.” (Mt 8,20) Ha tehát engem kö
vetsz, lesz olyan az életedben, hogy nem lesz
hova lehajtsad a fejedet. A másik pedig az,
hogy a róka vackának van vagy 56 kijárata,
így ha üldözik, el tud menekülni, de az Em
berfia nem menekül el.

Ezt akkor mondja el Jézus, amikor a görö
gök odamennek Fülöphöz, hogy ajánlja be
őket, mert „látni akarjuk Jézust!”Egyháztör
ténészek azt mondják, hogy ebben az időben
a görög filozófusok már hallottak Jézus tanítá
sáról, és a görögök el akarták vinni Jézust Gö
rögországba,  hogy  tanítson  a  szeretetről,  a

megbocsátásról, a szentségről. Jézus
nak tehát felkínálódott egy lehetőség,
hogy ne legyen Gecsemáné, ne legyen
Golgota, ne legyen keresztrefeszítés,
hanem a napfényes görög tengerpart.
És Jézus ekkor mond egy mondatot:
„ha a földbe vetett búzaszem nem hal
meg, egymaga marad”. Ha egy búza
szem nem hal el a földben, búzaszem
marad egymaga. De ha vállalja, hogy
bekerüljön a sötét földbe, hogy meg
haljon, akkor sok termést hoz. Ezért
mondja Jézus, hogy a rókáknak van
nak menekülési útjaik, de én nem jöt

tem másért, és nekem nincs más utam, mint a
Gecsemánétól a Via Dolorosán fel a golgotai
keresztig, a halálig.

Ma  Magyarországon  sok  helyen  lehet
hallani azt az evangéliumot, ami nem az Isten
evangéliuma. Gyere, kövesd Jézust, és soha
nem lesz semmi bajod! Gyere, kövesd Jézust,
és megoldódik minden gondod! Soha nem
leszel beteg, de ha mégis, akkor valami nincs
rendben veled. És ha követed Jézust, mindig
bőségben élhetsz, beleértve az anyagiakat is.
Én nem ezt a Jézust ismertem meg. Én azt a
Jézust ismertem meg, akivel az utam elején
volt sok megpróbáltatás, feleségemnek hat
szor műtét, nekem is, de mindezekben a pró
bákban  és  nehézségekben  megpróbáltatva
voltunk, de elhagyatva soha. Én azt a Jézust
ismerem, aki megengedi a próbákat, és áten
ged a próbákon, de nem hagy magamra, és
nem hagy el. Ezért van az, hogy gyülekezeti
tagok, ha bajba jutnak, betegek lesznek, prob
lémájuk  lesz,  hátat  fordítanak  az  Istennek,
mert nekik nem ezt mondták az elején.

Tudod, mire szeretnélek ma felszólítani
téged? Gyere, kövesd Jézust – és halj
meg!

Jézus azt mondja: „Ha valaki én
utánam akar jönni, tagadja meg ma
gát”.Probléma van a házasságodban?
Nem egyezel a feleségeddel, férjeddel?
Miért van annyi válás? Mert nincs ir
galmasság  egymás  iránt.  Valamikor
szerettük egymást, de nem akarok meg
halni. Azt akarom, hogy enyém legyen
az  utolsó  szó. Azt  akarom,  hogy  az
enyém legyen az igaz, és nem akarom
magamat megtagadni. Nem bírjátok
az  öregjeiteket? Tudod, miért? Mert  nincs
benned  könyörület.  Ezért  telnek meg Ma
gyarországon az elfekvő osztályok. Mert nem
akarod felvenni a keresztet. Tudod, hogy miért
van baj a gyerekeiddel? Mert nincs benned
irántuk szeretet. Nem akarod magadat megta
gadni. Legtöbb esetben nem is akarsz vállalni
gyermeket,  és  nem  akarod  felvenni  a  ke
resztet.

Testvérek, amikor valaki felvette a keresz
tet, mindenki tudta, hogy azzal csak egy hely
re lehetett menni – a kivégzőhelyre, a halálba.
Amikor Jézus azt mondja, hogy vedd fel a

keresztet, akkor Ő egyetlen helyre küld el – a
halálba. Egyszer, mint valami nagy teológus,
azt mondtam Visky Feri bácsinak: Volt valaki,
aki felvette a keresztet, mégse ment a halálba:
Cirénei Simon. Jött a mezőről fáradtan, rá
kényszerítik, hogy vigye Jézus keresztjét, és
bár nem tudjuk teljes bizonyossággal, de nem
a kereszten végezte. Feri bácsi azt válaszolta:
Miklós fiam, nem jól érted az evangéliumot.
Nem Cirénei Simon vitte a keresztet, hanem
a kereszt vitte Cirénei Simont. Drága testvér,
máig nem te vitted a keresztet, hanem a ke
reszt vitt téged. A kereszt hordozott téged, és
a kereszt tartott meg a mai napig téged. Jézus
azt mondja: Ezt a keresztet vedd fel! Mert aki
elveszíti az életét, az megtartja, aki pedig meg
akarja  tartani  magának  az  életét,  és  nem
veszíti el, az tudja tulajdonképpen elveszíteni.

Jézusnak nem volt kiútja. „Fogjátok meg
a rókákat, a kölyökrókákat” – mondja az ige
–, mert úgy átfúrják a földet, mint a jebusziak,
és fent kipusztul a szőlő.

Hogy lehet megszabadulni a jebuszitól?
Nem szoktam testvéreknek internetet ajánlani,
mert nézünk úgyis eleget, de nézzétek meg a
YouTubeon  A  pokol  angyala  (A  szellem
idéző) című, 2011ben készített keresztyén fil
met. Lehetett volna azt a címet is adni a film
nek, hogy A menny angyala,mert a film arról
szól, hogyan a levegőbeli hatalmasságok kö
zött milyen csata zajlik azért, hogy kié legyen
egy család. Azzal indul a film, hogy egy fiatal
házaspár, akik szeretik egymást, szép házuk
van, otthonuk, gyermeket várnak. A fiatalasz
szony, aki a férje miatti aggódásában segít
séget kér egy kolléganőjétől, egy álmosköny
vet kap tőle. A lényeg az, hogy az álmoskönyv
utolsó  oldalán  varázsigék  vannak,  és  az  a
parancs, hogy a kezet meg kell vágni, rá kell
tenni a könyv lapjára, és el kell mondani a
varázsigéket, amivel azonban a démonvilág
gal  köt  szövetséget:  vérjegyesed  vagyok
neked. És ahogy a fiatalasszony végzi sorban
a  könyvben  lévő  praktikákat,  úgy  megy
tönkre a házassága. Úgy lesz a férjéből egyre

inkább pszichiátriai eset, egészen addig, amíg
ebbe a nyomorúságba a férfi oldaláról jön egy
barát, aki elmondja, hogy ezt a könyvet el kell
égetni, ezt a bűnt meg kell vallani, meg kell
tagadni, és segítségül kell hívni Jézus vérét,
hogy az mossa el. És amikor ez végül meg
történik, ez a család megszabadul.

De van egy érdekes része a filmnek. A
családban folyik a veszekedés, a civakodás,
és a ház előtt a zöld gyepen ott áll őrszol
gálatban  Joshua  angyal  karba  tett  kézzel,
akinek a család biztonságára kell vigyáznia,
és hallgatja, mi folyik bent.
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Odamegy  hozzá  egy  másik  angyal,  nézi
csodálkozva Joshuát, és kérdezi tőle: „Miért
nem mész be, hogy rendbe hozd az életüket?”
Joshua azt válaszolja: „Azért, mert nem hív
nak.” Itt derül ki, hogy az Isten annyira tisztel
téged,  a  személyedet,  az  egyéniségedet,  a
magánéletedet, hogy Ő nem megy be hozzád,
hogyha nem hívod. Azt mondja az Úr a Je
lenések 3,20ban, hogy íme, az ajtó előtt állok,
tisztességesen kopogtatok, s ha valaki meg
hallja a hangomat és beenged engem, akkor

oda bemegyek, vele vacsorálok, és ő énvelem.
Testvérek, az ördög soha nem kérdezi meg
tőled, hogy „beengedsz?” Ő azért jött, hogy
bemenjen a házadba. Ő a Diabolosz, a szét
dobáló, és azért megy be, hogy öljön, lopjon,
garázdálkodjon, szétdobáljon mindent.

Meg  akarsz  szabadulni  életed  jebuszi
aitól? Amik ott vannak a lelkedben, a szíved
mélyén, a gondolataidban, a tudatalattidban
megbújva, és mint titkos féreg foga rág, és
nincs nyugtod, nincs örömöd, nincs békes
séged, és ami a legborzasztóbb, nincs hatal
mad fölötte. Hiába mondod neki, hogy „menj
ki”, kacag rajtad: „Ki vagy te, hogy parancsolj
nekem?” Hogy szabadulhatsz meg tőle? Úgy,
hogy autoritást adsz egy nálánál sokkal na
gyobbnak, magadra,  a  szívedre,  a  lelkedre
nézve zöld utat adsz az Isten Fiának, hogy be
jöjjön az életedbe – és a többi már nem a te
dolgod. Testvéreim, a mi dolgaink azok a csa
ták, amelyek a föld színén lévő ellenség ellen
vívunk. Ezeket mindig könnyebb legyőzni,
mert azok nyilvánvalók. De a probléma azzal
van, ami lent van a mélyben. Ami ott van el
dugva, letapadva, eltemetve, és úgy gondolod,
hogy senki nem tud róla.

Ezért ezen a héten szeretnék valamit kérni
tőletek, mert  tudom, hogy nagy színész az
ember, jól tudjuk álcázni, takarni magunkat.
Senki nem tudja, még a hozzád legközelebb
álló sem, akivel együtt élsz már harminc éve,
hogy mi van benned. Nem tudja, hogy ki vagy
valójában, milyen harcaid vannak a jebuszi
akkal. Richard Wurmbrandról mondják, hogy
amikor valaki eljött hozzá bűnt vallani, akkor
a szobában csak három szék volt egymással
szembeállítva. Az egyiken ott ült Wurmbrand,
és várta a bűnvallót. Az bejött, és le akart ülni
az egyik székre, de amikor már majdnem leült
a székre, Wurmbrand rákiáltott: „Ne ülj oda,
ott már ülnek!” Az szerényen átült a harmadik
székre,  és  Wurmrand  rászólt:  „Na,  most
mondj el mindent annak, aki ott ül azon a szé
ken!” Ebben a pillanatban Wurmbrand lehaj
totta a  fejét, oda sem figyelt, mit mond az
illető (mert ez nem ránk tartozik, itt levetett
saruval kell állni), hanem könyörgött azért, aki

annak  a  széken  ülő  nagyobbnak  vallotta  a
bűneit.

Vágyole elhagyni bűneidet? Vágysze
megszabadulni a jebuszitól? Vágysze a szí
ved tisztaságára, a tiszta életre? A családod
ban,  a  házasságodban,  a  gyülekezetedben
győzelemre? Akkor arra kérlek, hogy ezen a
héten adj zöld utat Jézusnak, hogy bemenjen
arra a területre, a rejtett zugokba, a sötétbe,
ahol a jebuszi meghúzta magát.

Ahogy a filmben megvallja a család a bű
neit, nézzétek meg, abban a pil
lanatban Joshua mint a huzat
röpül be a házba, és röpülnek ki
a házból a démonok, már nincs
helyük ott. Engedd be Jézust!
Engedd be Őt a mélyre! Arra
kérlek titeket, hogy ezen a hé
ten ne mozogjunk felszínesen
az egymással való kapcsolat
ban. Testvérek,  az  Isten  nem
csoportdinamikát  akar  egy
evangélizáción, hanem azt akar
ja, hogy személyesen itt, vagy

otthon,  de  állj meg  egyszer  őszintén előtte.
Ahogy Dávid tette a zsoltárban: „Míg elhall
gattam, megavultak az én csontjaim a napes
tig való jajgatás miatt”.Nem volt se éjjelem,
se nappalom, de amikor a felszínre hoztam és
megvallottam, meggyógyultam.

Testvérek, szeretném nektek megvallani,
hogy én is ugyanazon ítélet alatt vagyok. Ezt
mondta  a  gonosztevő  is  a másiknak  a  ke
reszten: „Miért gyalázod, mikor mi is ugyan
azon ítélet alatt vagyunk?” Ugyanazon ítélet
alatt vagyunk, de arra kérlek, testvérek, hogy
tegyétek meg azt, amit Jézus mond Péternek
és a tanítványoknak: „Evezz a mélyre!”Gye
re, evezzünk be a mélyre ezen a héten, és néz
zük meg, mi van a mélyben elrejtve! Nézzük
meg a mélység titkait! És engedd, hogy az
Isten fénye, világossága beragyogjon az éle
tedbe! Testvérek, áldott dolog szabadon, bé
kességben élni – megéri az árat megfizetni.
Megéri vállalni azt, hogy Jézussal, az Ő jelen
létében kijövök a világosságra, és élek a vilá
gosságban, bármibe is kerüljön.

Azt látom ma a református egyházban,
hogy terjed a megtérés evangéliuma, szeret
nék az emberek Jézust követni, elnyerni az üd
vösséget, de a jebusziakat át akarják menteni
a túlsó oldalra. Jézus azt mondja: „Vedd fel a
keresztet,  és  halj  meg  magadnak!”  Drága
testvérek,  az  üdvösség  nem  olcsó! Az  üd
vösség valakinek drága vérébe került, és aki
meg akarja nyerni magának Krisztus áldozata
által, az magának, ennek a világnak, a bűnnek,
a jebuszinak meg kell halnia. Nincs helye az
életedben. Nem lehet átmenteni, nem lehet
társbérlőként vele élni, mert a palánk mögötti
ellenség, amikor lelkileg a leggyengébb vagy,
akkor tör elő, azért, hogy elpusztítson. Sza
badulj meg tőle, vagyis engedd, hogy az, aki
erősebb nála, bemenjen, és kitakarítson min
den  jebuszit,  és  te  gyógyultan,  megszaba
dulva, megtisztulva, örömmel tudd földi éle
tedet itt élni, és majd az örökkévalóságban
vele, a Szenttel, a Tisztával együtt lehessél.
Evezz a mélyre – Jézus Krisztussal! Ámen.

P.A.                                                            ■

ISTEN
MEGBOCSÁTÁSÁNAK

MÓDJA
„Ezért nem távozik el soha a fegyver a te
házadtól, mivel megvetettél  engem, és  el
vetted a hettita Úriás feleségét, hogy a te fe
leséged legyen” (II.Sám. 12:10.)
Mi az, amit Isten megkövetel a bűnbocsá
natnál? A megtérés. De még a megtérés sem
biztosíték  arra,  hogy  elmaradnak  a  bűn
következményei. A következmények – mint
a  bűn  szörnyű,  romboló  mivoltára  emlé
keztetők – gyakran megmaradnak.

Isten megbocsátotta Dávid súlyos bű
neit: az érzékiséget, házasságtörést, rablást és
gyilkosságot.  Isten  teljesen  megbocsátott
neki, és egészen eltávolította vétkeit (Zsolt.
103:12). Viszont nem vette el tőle azt a bűn
okozta fájdalmat, amit Dávid a vétkei miatt
viselt. A házasságtörésből született gyermeke
meghalt. Egyik fia Amnón, megerőszakolta
Támárt, Dávid egyik lányát. Dávidnak egy
másik fia Absolon, meggyilkolta Amnónt,
aztán  lázadást  szított  az  országban.  Ettől
kezdve Dávid uralkodásának hátralévő része
az otthonában is és az országában is erőszak
kal  lett  tele,  jóllehet Dávid  tisztában  volt
azzal, hogy bűne megbocsátatott, bűnének
fájdalmas következményeit egész hátralévő
életében viselte.

Szemtelenség  azt  feltételezni,  hogy  a
bűnből való megtérésed pillanatában Isten
eltávolítja bűnöd minden következményét.
Ne gondold, hogy amely pillanatban te bűn
bánatot tartasz, Isten mindent vissza fog ál
lítani, ahogy előtte volt! Nem! Némely bűn,
mint amilyen a házasságtörés, gyenge jel
lemből ered. Isten a bűnt az abból való meg
téréskor  azonnal  megbocsátja,  de  hosszú
időbe kerül Neki, míg felépíti a jellemet. A
jellemed állapota szabja meg azt, és nem a
megbocsátás,  hogy  Isten  mit  kezd  veled
majd a jövőben. Mivel tehát ismerjük en
gedetlenségünk pusztító következményeit,
igyekezzünk elkerülni minden bűnt, és áll
hatatosan fussuk meg az előttünk lévő pályát
(Zsid. 12:1).

„Ne  tévelyegjetek:  Istent  nem  lehet
megcsúfolni. Mert  amit  vet  az  ember,  azt
fogja aratni is” (Gal. 6:7).
Henry & Richard Blackaby: Isten megta
pasztalása napról napra c. áhítatos köny
véből) ■
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A keresztyénség minden korszakában, de
különösen az Istentől való elfordulásnak
ebben az élet minden területét bomlasztó,
pusztító mai korunkban az a lelkész tud
hatással lenni a világra, akiben a Krisztus

ban való hit erejét, az Isten Igéjében való mély
és szilárd meggyőződést tapasztalják meg az
emberek. Ez a magával ragadó hit, ez a belső
meggyőződés a lelkészi szolgálat minden as
pektusában,  de  legfőképpen  az  Ige  szolgá
latában, az igehirdetésben teszi a lelkészt iga
zán pásztorrá. A pásztor tereli a nyájat, az el
kóboroltakat megkeresi és hazaviszi, őrzi a ra
gadozóktól, gyógyítja, sebeit bekötözi, de leg
fontosabb feladata, hogy táplálja őket („legel
tesd  az  én  juhaimat”). Táplálni  azt  jelenti,
hogy tanítja az övéit. Tanítja Isten ismeretére
és  Isten  félelmére.  Tanítja  szavakkal  és  az
életével.

Ilyen  igazi  pásztor  volt  gyülekezetünk
egykori lelkipásztora, DEMETER JÓZSEF,
aki 1969ben már 25 éve volt Pomáz, Bu
dakalász, Csobánka és Istvántelep református
nyájának pásztora. Az 1969es év több szem
pontból  is  igen  mozgalmas  esztendő  volt
gyülekezeteink számára. Ebben az évben tar
tották meg a pomázi keresztyén felekezetek
első ökumenikus imaalkalmait, amelyekről
előző lapszámainkban már megemlékeztünk,
ez év szeptember 28án szentelték fel a bu
dakalászi imaházat, és ebben az esztendőben
ünnepelték – szintén ökumenikus istentisztelet
keretében – Demeter József pomázi szolgá
latának 25. évfordulóját is. Isten különös ke
gyelméből ennek hangfelvétele fennmaradt és
most előkerült, így erről is be tudunk számolni
lapunk hasábjain, mégpedig éppen 50 évvel az
események után.

(Sajnos nem minden megszólaló köszön
tése maradt meg a felvételen, így az alkalom
itt következő leírása nem a teljes istentiszteletet
tartalmazza.)

*
Sárközi Elekpomázi gondnok köszöntötte

a megjelenteket, majd megnyitotta  a  „jubi
leumi közgyűlést”. Az ünnepi alkalmon jelen
volt az egyházmegye elnöksége, I. Madarász
Lajos esperes és Fónagy Zoltán főjegyző, Töl
gyes Kálmán római katolikus prelátus, pomázi

plébános, Beslity István görögkeleti plébános
(aki nem sokkal később hunyt el még ugyan
ebben az évben), Szirmai József evangélikus
lelkész és Dr. Ecsedy Aladár nyugalmazott es
peres, tahitótfalui református lelkipásztor.

Regius Lajosné Erdélyi Mária gyönyörű
szopránja töltötte be elsőként a pomázi temp
lomot, aki operaénekesekre emlékeztető mű
vészi átéléssel énekelt egy dalt Demeter Miklós
orgonista kísérete mellett.

*
Utána Tölgyes Kálmán köszöntötte De

meter Józsefet, Szent Pál apostolnak a thessza
lonikai gyülekezethez írott első levelének igé
jével: „Előzőleg ugyan, mint tudjátok, szenve
dés és bántalom ért, de Istenünkben bízva sok
nehézség közt mertük hirdetni az Isten Igéjét
és evangéliumát. Igehirdetésünk ugyanis nem
megtévesztő vagy hamis szándékból ered, és
csalással nem jár, hanem úgy beszélünk, mint
akiket Isten alkalmasnak ítélt, hogy rájuk bízza
az evangélium hirdetését. Nem keressük az em
berek tetszését, hanem az Istenét, aki a szívün
ket vizsgálja. Emberi elismerést nem kerestünk,
sem a tieteket, sem másokét.  Úgy vonzódtunk
hozzátok, hogy nemcsak Isten evangéliumát,
hanem életünket is nektek akartuk adni.”

Drága testvérem – kezdte beszédét a ró
mai katolikus lelkésztárs –, a te lelkedben a
hálaadás, az engesztelés és kérés fönséges lelki
áldozatában fölmerült képek, megrendítő ese
mények, szomorú mélységek, biztató remény
ségek, fények és árnyak, öröm és bánat, a ke
gyelem fénye és a bűnnek sötétje, most mind
körülveszik ezt az Úr oltárát, a te szívedet, ami
ma áldozati oltár. Az áldozatban mindig hálát
kell adni a fölséges Isten megtartó kegyelmé
ért, ahogy mi is, nem csak személy szerint a te
lelkésztársad és Krisztusban testvéred, hanem
a mögöttem fölsorakozó, itt és távol levő, de
mégis bennünket itt most megértő katolikus
hívek százai és ezrei nevében is azt kérem és
kívánom a te számodra, hogy ez az áldozatos
istenkereső, emberek tetszésével vagy nem tet
szésével  végzett  25  esztendős  lelkipásztori
munka hozza meg minél több lélekben, itt a mi
szeretett, kedves Pomázunkban a kegyelem
nek gyümölcsét.

Külön testvéri szívvel megköszönöm ne

ked azt, hogy te az ökumenikus gondolatot
nem  valami  újdonságkeresésből,  hanem  az
evangélium mélyéből mindig a szívedben hor
doztad. És hiszem azt, hogy aki a kegyelmet
Isten Igéjével itt a szószéken, ott a keresztelő
kútnál belehintette a hívei lelkébe, ugyanúgy,
ahogy a többi keresztény lelkésztársaink, mi
egyek vagyunk az Úr Jézus szeretetében, a ke
gyelem  szolgálatában  és  a  hívek  áldozatos
szolgálatában.

Drága  testvérem,  ma  nekünk  minden
szentmisén  ugyancsak  Szent  Pál  apostoltól
kellett hirdetni az Igét: „Ne fáradjunk bele a
jótettbe, mert ha bele nem fáradunk, akkor
annak idején aratni is fogunk.” – ahogy írja a
Galata  levélben.  Mi  nagynagy  szeretettel
imádkoztunk ma éretted, és ezt kérjük a te szá
modra és a gondjaidra bízott három gyülekezet
számos hívőjére, kicsinyére és nagyjára, sze
retett családodra, hogy a jócselekedetekben, a
te hősies helytállásodban meg ne fáradj. Lásd
meg, hogy ebben az összevissza világban is az
Isten egyenesen épít, és utat vág a kegyelem
világában a szíved felé, és nem volt hiába a te
25  évi  fáradságod, munkád,  imádságod,  és
nem lesz hiába a további esztendők hűséges
szolgálata, amelyre Isten soksok kegyelmét,
neked jó egészséget, sok szent örömöt, kitartó
erőt, testilelki tökéletes alkalmasságot kívá
nok. Kérjük  a Mindenek Urát,  hogy  adjon
neked hosszú, szép lelkipásztori életet, és an
nak minden, itt a földön meglehető örömét, és
koronázza meg majd azzal a koronával, ame
lyik a hűségeseknek örök jutalma lesz.
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Ezt követően Beslity István görögkeleti
esperes mondott ünnepi köszöntőt a maga és
a szerb ortodox közösség nevében:

Kedves Jóska barátom! Személyem és az
egyházközség nevében szeretettel üdvözöllek
a mai nevezetes napon. 25 év egy ember éle
tében sok idő, de 25 év egy egyházközség ve
zetésében még nagyobb idő. Ez alatt a 25 év
alatt  sok  kellemes,  boldog  napot  éltél,  de
ugyanakkor voltak gonddal, bajjal tűzdelt szo
morú napjaid is. Ezeket Urunk segítségével
végigélted, mert Ő adott neked erőt, egészséget
ezeknek a nehézségeknek az áthidalásához. Az
új élet kezdeténél, egy új mérföldkőnél kívá
nom, hogy az Úr adjon neked továbbra is erőt,
egészséget minden nehézség áthidalásához. Az
Isten éltessen és adjon neked erőt, hogy még
sokáig közöttünk dolgozhass.

*
A pomázi református egyház nevében a

gyülekezet gondnoka, Sárközi Elek üdvözölte
a jubilánst:

Nagytiszteletű uram, kedves barátom! A
közelmúltban volt 25 esztendeje, hogy a po
mázi anyaegyházban, valamint Budakalász,
Csobánka, Szentistvántelep fiókegyházakban
végzed lelkipásztori munkádat, minden vasár
nap négy helyen. 25 év két és fél évtized, nagy
idő, ami tele volt sok örömmel, de bánattal is.
Aki figyelemmel kísérte az elmúlt 25 eszten
dőt, az tudja, hogy milyen nehéz időket éltünk
át az ostrom alatt és az ostrom után. Itt álltunk
mindannyian tanácstalanul, vajon mi vár az
egyházra,  a gyülekezetre,  a  lelkipásztorunk
életére. Mert gondoljunk csak vissza, hogy mi
lyen is volt a lelkipásztorunk élete ’945, a ’46
os és az azt követő nehéz esztendőkben, mikor
a gyülekezetek a naponta romló és elértékte
lenedő pengővel nem  tudták  lelkipásztoruk
megélhetését biztosítani. Pedig neki nemcsak
magáról, hanem feleségéről és három kisgyer
mekéről is gondoskodni kellett. Akkor ő olyan
munkát  vállalt,  ami  a  legnehezebb:  elment
aratni. És áldott emlékű első felesége volt az,
aki a markot szedte utána. A Szentírás szavai
szerint orcájuk verejtékes munkájával keresték
meg a maguk és gyermekeik számára a min
dennapi kenyeret.

Azt is csak most, a közelmúltban tudtuk
meg, hogy a falu gyülekezeteinek papjai egy
mással összefogva, együtt imádkozva szabo
tálták el a német katonai parancsnokság azon
rendelkezését,  hogy  a  falut  minden  körül
mények között ki kell üríteni. Mennyi erő, bá
torság és Istentől kapott biztatás kellett ahhoz,
hogy falunk lakossága nem mozdult, hanem a
helyén maradt, papjaival az élén.

Az egyházon belüli életünk Isten segít
ségével ment tovább a járt úton, lelkipászto
runk és a presbitérium vezetésével. Nem min
den lelkipásztornak adatik meg, ami Demeter
József nagytiszteletű úrnak megadatott, tudni
illik az, hogy Istennek két hajlékot is épített: a
csobánkai imaházat és a budakalászi kis temp
lomot, úgy, hogy közben ezt a mi saját templo
munkat is kívülbelül renováltatta. Ez így el
mondva most  nagyon  egyszerűnek  látszik,
pedig nem volt  ilyen egyszerű, mert mind
ehhez kellett a gyülekezet áldozatkészsége,
segítsége, és lelkipásztorunk fáradságot nem
ismerő áldozatos munkája.

Említettem már, hogy sok örömünk is volt
az elmúlt 25 év alatt. Gondoljuk csak el, hány
konfirmáló gyereket vezetett, oktatott, hogy
majd ők is hű tagjai legyenek egyházunknak!
Huszonötször állták körül ezt az Úr asztalát a
mi fiaink,  leányaink, szülőkkel, keresztszü

lőkkel a hátuk mögött, hogy együtt vegyék
magukhoz  az  úri  szent  vacsorát.  Hányszor
emelte áldásra kezét, imádkozva kis újszülöt
tek életéért, és hányszor nyújtott vigasztalást
az Ige szavaival az arra rászorulóknak a 25
esztendő  alatt! Ahogy  nem  feledkezhetünk
meg az áldott emlékű első feleség mindent vál
laló áldozatos munkájáról, akit az Úr magához
hívott, éppen úgy ne feledkezzünk meg a má
sodikról sem, akit az isteni gondviselés állított
lelkipásztorunk mellé tíz évvel ezelőtt. Azóta
áll mellette, mint hűséges élete párja, segíti az
áldozatos munkában, ami bizony nem könnyű
feladat, mert a Zsinati Irodára mindennap be
járni,  háztartást  elvégezni,  és  még  vállalni
kisgyermekeink vasárnap délutáni foglalkoz
tatását is, ez mind nagyon jó szívre és áldo
zatvállalásra mutat, mindezekért most neki is
hálás köszönetünket és szeretetünket tolmá
csoljuk, és Isten gazdag áldását kérjük további
munkájára.

Hogy  meglásd  és  érezd  gyülekezeteid
hozzád való ragaszkodását, megbecsülését és
szeretetét, fogadd tőlünk és a fiókegyházaktól
ezt a palástot olyan szeretettel, mint amilyen
szeretettel adják ezt a gyülekezeteink. Kérjük
a  Jóisten  további  gazdag  áldását  a  gyüle
kezetben végzett munkádra, kedves feleséged
re, családodra, és ez az áldás kísérje minden
lépted. Tartson meg az Isten még sokáig jó
erőben és egészségben, ezt kívánom a pomázi
gyülekezet, a presbitérium és a magam ne
vében.

*
A körzeti lelkipásztorok nevében Dr. Ecse

dy Aladár köszöntötte Demeter Józsefet:
Kedves barátom! Keresztelő Szent János

nak a szavaival köszöntelek, aki Jézusra te
kintve  azt mondotta,  hogy  „Akinek  jegyese
van, vőlegény az; a vőlegény barátja pedig, aki
ott áll, … örül.” Mikor róla volt szó, Jézus
Krisztust állította a középpontba, Ő a vőlegény,
és mi csak az Ő barátjai vagyunk. Itt vannak a
vőlegény barátjai, akik igazán szeretik az Ő
Urukat, az Úr Jézust, és gyarlóságunk tuda
tában is igyekszünk Őt szolgálni. Szeresd te is

tovább, és szolgálj Neki! Isten áldjon meg.
A lelkipásztori jubileumát ünneplő Deme

ter József ezekkel a szavakkal köszönte meg a
hozzá intézett üdvözlő szavakat:

Kedves  testvéreim,  kedves  gyülekezet!
Valóban megrendítően kedves volt ez az este
számomra, és nagyon hálásan köszönöm a pa
lástot, a szavakat, a köszöntéseket és főképpen,
ami mögöttük van: a szíveket, a szeretetet. Na
gyon hálásan köszönöm.

Nem kerestem és nem kívántam ezt a na
pot. Vannak dolgok, amikben furcsa vagyok
kicsit. Vannak  dolgok,  amikben  például  én
Kálvin Jánossal szemben gondolkoztam min
dig, de vannak dolgok, amikben nagyon el
tudom fogadni a mi református vallásunknak
ezt  a  nagy  alakját,  például  abban,  hogy  az
ember csak eszköz, alázatos, haszontalan esz
köz az Isten kezében. Ebben a dologban nagy
példa volt előttem. Például úgy rendelkezett,
hogy még a  sírját  se  tudják, hogy hol van.
Tegyék a földdel egyenlővé, hogy senki soha
oda ne menjen, ne zarándokoljon, ne dicsőítse
őt, mert azt mondta, hogy „Egyedül Istené a
dicsőség!” Ebben a dologban én erősen kálvi
nista vagyok. Az emberek dicséretét én úgy
nem szerettem nagyon, és különösen a maga
mét nem kerestem nagyon, azonban a mi es
peresünk ma este megütötte a jó hangot mind
járt kezdetben azzal, hogy hát elfogadhatjuk
ezt az estét úgy, ahogy megrendeztétek (mesz
sze nem is tudtam, hogy hogyan készül ez az
egész, nem is szóltam bele, legfeljebb halkan
tiltakoztam ellene), elfogadhatjuk úgy, hogy ti
is, én is Istent dicsőítjük.

Valóban 25 esztendeje szolgálok  itt, de
azért tudjátok, úgy elszégyelltem magamat,
mert én nemcsak a falu történetével, hanem az
egyház történetével is behatóan foglalkoztam,
és ha nem is a közvetlen elődöm, aki 28 esz
tendeig szolgált, de az ő elődje, S. Kováts Dá
niel 44 esztendőt szolgált ebben a gyüleke
zetben, és hát 44 esztendőhöz képest, olyan
kicsi még ez a 25 esztendő, amit én szolgál
hattam.

Valóban 25 esztendeje történt, hogy egy
nyári vasárnapon feleségemmel, aki azóta a
pomázi  földben  porlad,  és  két  kisfiammal
megjelentem  közöttetek.  Egy  kicsit  idegen
világ volt még akkor nekem. A kisebbik fiam,
miközben a bútorokat rakodtunk le, elszaladt,
és azt mondta: „Megyek haza!” – mert neki az
otthont Monostor jelentette, ahol addig felnőtt.
Az  állomás  felé  szaladt,  úgy  kellett  utána
menni. Olyan nagy örömöm van benne, most
már mind  a  három  gyerekem  hazajön Po
mázra. Most már szívesen mennek oda, most
már ők is szeretik Pomázt.

Amikor én megjelentem itt, akkor úgy je
lentem meg itt, ahogy Pál apostol írja a Ko
rinthusbeliekhez írott levelében: „Majd ami
kor  hozzátok  mentem,  atyámfiai,  nem  úgy
mentem, hogy nagy ékesszólással, avagy böl
csességgel hirdessem néktek az  Isten  titkát.
Mert elhatároztam, hogy egyébről ne tudjak ti
közöttetek, mint a Jézus Krisztusról, még pedig
mint megfeszítettről. És én gyöngeség, félelem
és nagy rettegés közt jelentem meg köztetek.”
Megmondom  őszintén,  hogy  volt  bennem
ilyen  rettegés,  volt  bennem  ilyen  félelem,
pedig úgy egyébként nem vagyok félős ember. 

Dr. Ecsedy Aladárral
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Például a háborútól féltem, ami akkor már itt
volt egészen a fejünk felett. Engem beiktattak
egy szép csöndes vasárnapon, akkor éppen
nem volt bombázás – éjszaka már szörnyű
bombázás volt.

De  én  mégsem  a  háborútól  féltem  és
azoktól, ami azzal jár. Az én életemet az jel
lemzi, hogy van bennem egy belső meggyő
ződés, hogy senki sem halhat meg addig, míg
az Istentől kapott szolgálatát be nem fejezi,
amit Isten rábízott. Én tehát külső dolgoktól
nem féltettem magamat soha, ellenben féltem
némileg  a  szolgálattól.  Féltem  attól,  hogy
egészen újszerű ez a hely. Hogy Pomáz négy
népből, öt vallásból álló kis város. Tudjátok,
én mindig magyarok közt éltem addig, ma
gyar  gyülekezetekben  szolgáltam  sokfelé,
mint segédlelkész és mint beiktatott lelkész is,
féltem, hogy hát hogy lesz itt: németek, szer
bek, tótok stb. között; nem gondoltam, hogy
milyen nagyon meg tudom őket is szeretni.

Amikor a beköszöntőmet elmondottam,
arról prédikáltam, hogy „ha pedig a trombita
bizonytalan zengést tészen, kicsoda készül a
harcra?” (I.Kor. 14:8.) Most valamelyik este
átnéztem ezt a beköszöntő beszédemet, és na
gyon  alázatosan  megpróbáltam  magamat
megmérni benne, hogy vajon bizonyos zen
gést tetteme, vagy bizonytalant. Csak annyit
tudok  mondani,  hogy  ezt  csak  Isten  tudja
megítélni, sem én, sem ti nem. Én magam
igyekeztem Isten szócsöve, postása, az evan
gélium kürtöse lenni.

Azóta – mint ahogy itt már többen elmon
dották – nagyon sok minden megváltozott.
Elsősorban is kegyelettel gondolok azokra,
akik engem olyan szeretettel fogadtak, és akik
már elmentek közülünk. Erdélyi Károly ked
ves kántortanító, aztán később az ő fia, Sán
dor, az én jó barátom, aztán Keményfy István
kurátor és mások, akik fogadtak akkor, akik
az egyház ügyeinek akkori vezetői voltak –
elmentek. Megnéztem egy képet a napokban,
amelyik  a beiktatásomon készült  – milyen
kevesen élnek már! Pedig „csak” 25 esztendő.

És tudjátok, arra gondoltam, amire egy
szer Ecsedy Aladár  tanított minket, aki azt
mondotta, hogy kivágták a temető fáit valami
lyen célra, és egy sírkőre bukkantak. És ami
kor azt a sírkövet a földtől megpucolták, ki
derült, hogy egy régi  lelkipásztornak a sír
köve, aki a templomépítő lelkész volt. És eltelt
százötven esztendő, és úgy kellett a földből
kiásni  a  síremlékét. Mennyire  semmik va
gyunk mi! Mennyire semmik! Ahogy elmúlik
az idő, elfelejtenek, és elmerülünk a feledés
porába,  ha  emberileg  nézzük  a  dolgunkat.
Nincs miért hivalkodni. Nincs mivel dicse
kedni. Mid van, amit ne úgy kaptál volna?
Nem az Isten kegyelme az, hogy nincs még
végünk? Hogy szolgálhass, hogy ha Ő beállí
tott abba a munkába, akkor azt mi végezhet
jük? Nagyon alázatosan tudom nézni ezt a
dolgot, mert az evangéliumból ezt is megta
nultam, éspedig az Úr Jézus maga mondta,
hogy ha mindazt, amit kötelességetek meg
csinálni, megcsináljátok, akkor is haszontalan
szolgák vagytok.

Nincs mivel hivalkodni, kedveseim. Csak
alázatosság és boldog hálaadás lehet bennünk,
hogy  Isten mégis, mégis – úgy,  ahogy va

gyunk,  sok  nyomorúságunkkal  –  a  kezébe
vesz, és fölhasznál. Egy pár dologban engem
is fölhasznált. Nagyon hálás vagyok Istennek,
hogy Igét hirdethettem közöttetek, valóban
sok vasárnapon, és minden vasárnapon sok
szor, hogy szolgálhattam más módokon is.
Nagyon hálás vagyok Istennek, hogy bábás
kodhattam is – ezt most hadd fogalmazzam
meg így –, tudniillik a bábák ugye a születés
nél, a szülésnél vannak jelen és segédkeznek,
nos, itt sok születés történt. Nemcsak nekem
született egy kislányom Pomázon, de a po
mázi anyaegyháznak is született két fiókegy
háza. Két fiók és egy szórvány. És ezek meg
születtek itt.

Az Isten engem sok dologban helyreho
zott, amiben hibáztam. Pél
dául beköszöntő beszédem
ben nagyképűen azt mond
tam – mert akkor még nem
ismertem a dolgokat –, hogy
kedves  pomázi,  csobánkai,
budakalászi  és  istvántelepi
híveim. Aztán elmondtam a
beköszöntő beszédet, utána
valaki  gunyorosan  azt
mondja,  hogy  hát  mit  be
széltél  te  csobánkai  hívek
ről?  Miért,  vannak?  Nos,
igaza  volt,  megszégyenül
tem – és most mégis van kis gyülekezet Cso
bánkán. Ugyanúgy mondhatták volna azt is,
mit beszéltél te budakalászi hívekről, mikor
ott  alig  voltak  egy  páran.  Kedveseim,  ma
gyülekezet van ott, amit annak merünk ne
vezni, és imaház is. Úgyhogy ami akkor té
vedésem volt, az Örökkévaló Isten mintha az
esztendők során úgy kiigazította volna. Én
nagyon boldog vagyok, hogy bábáskodhattam
gyülekezetek megszületésénél, talpra állásá
nál, és a pomázi egyház is – ennek nagyon
örültem – szívesen vállalta az édesanya sze
repét. Nagyon boldog vagyok ezért. Volt egy
presbiterünk, aki azt mondotta az egyik ülé
sen, hogy végre mégis csak hozzánk tartozik,
támogatnunk  kell. Hát  a mi  gyerekünk! A
szülő is kiházasítja a gyerekét! És ebben úgy
megéreztem a családiasságot, azt, hogy kö
zünk van egymáshoz, hogy egymás terhét kell
hordoznunk. Ezeket szerettem nagyon, hogy
lassan kialakult PomázBudakalászCsobán
kaIstvántelepen egy testvéri közösség és csa
lád. Mert a gyülekezeteknek mindig Isten csa
ládjává kell lenniük – ha gyülekezet.

Nos, kedveseim, nagyon hálás vagyok Is
tennek azért, hogy megengedte még azt is,
hogy a többi gyülekezetekhez is közelebb ke
rüljünk. Mindezt a kedves  római katolikus
lelkész testvérem mondotta, aki engedje meg,

hogy most innen, e helyről is ne csak meg
köszönjem meleg szavait, de gyülekezetünk
nevében is kifejezzem jókívánságainkat kano
nokká való kinevezéséhez, székesfehérvári fő
esperességbe való beiktatásához. Sajnáljuk
ugyan,  hogy  elmegy  közülünk  Pomázról,
most, amikor a legjobb kapcsolat alakult ki,
de hát az előléptetésnek csak örülni tudunk.
Mint  ahogy  kedvesen  mondotta,  hogy  el
kezdtük már az ökumenét 25 évvel ezelőtt is,
a háború szorongattatásai közben. Látjátok,
milyen csodája Istennek: akkor a szorongat
tatás hozott közelebb minket, most meg úgy
érzem, hogy már inkább a szeretet, az egyet
értésre való törekvés hoz közelebb minket.

Nagyon boldog vagyok abban, hogy amit
a II. Vatikáni Zsinat elkezdett, bizonyára az ál
dott emlékű XXIII. János pápának az inspirá
ciójára, az az igazi ökumené felé halad, és már
világszerte vannak jelei annak, hogy protes
táns és római katolikus párbeszéd, dialógus
alakul ki, és különösen örülök annak, hogy
amikor világhírek vannak erről, mi Pomázon
ezt már megpróbáltuk magunk között, és eb
ben talán – nem tudom biztosan – egy kicsit
úttörők  is voltunk magyar  földön. Nagyon
hálás vagyok, mert hiszen ő kezdeményezte
ezt, és mi boldogan voltunk benne valameny

nyien, Beslity Pista barátom
mal  is,  akinek  szintén  kö
szönöm meleg baráti szavait.
Visszaemlékszem arra, ami
kor még mi kicsit üldözöttek
voltunk  –  mint  kulákok  –
ebben a faluban, és sokat el
beszélgettünk  sorsunkról,
házkutatásokról s egyebek
ről.  Mi  most  azért  tudunk
mint lelkészek tovább szol
gálni,  a  falunk  javát  a  szí
vünkön viselni, és el is fo
gadja a falu a községünkért,

népünkért való szolgálatunkat. Nagyon ked
ves dolgok ezek. Vállalni kell néha a legmé
lyebb próbát, megaláztatást, és Isten aztán ki
ment belőle, ezt is megtapasztalhattuk 25 esz
tendőn keresztül valamennyien, akik itt va
gyunk.

Nagyon köszönöm Szirmai József test
véremnek a szavait is, úgy szólt, mint sorstárs
a szórványban, aki reggel elkezdi, és estig jár,
utazik, és prédikál, néha 10, néha 5, néha 100
embernek, úgy, mint én is, testvérek. Valahogy
úgy kellett csináljuk, és úgy kell mindig csi
náljuk, ha kevés, ha sok, ugyanazzal a hittel,
szeretettel és lelkesedéssel kell hirdetnünk az
Igét.

Ami a kurátoraimnak kedves szavát illeti,
testvérek, akár Sárközi Elekre gondolok, Papp
János bátyámra, Dr. Takács László legrégibb
barátomra, csak azt tudom mondani, amit ma
gamban így fogalmaztam meg, hogy ha Isten
valóban a kezébe vett és kedvel engem, annak
vannak ilyen jelei. Hogy jó feleségeket adott
nekem, mert igazán mind a kettőért hálás le
hetek az Úrnak, a szolgálatomat segítik elő,
maguk is szolgálnak, és nagyon jó kurátorokat
adott mindig. A presbitériumra se tudok egy
szót se szólni, soha nem volt veszekedés köz
tünk. Kurátoraim valahogy különösen mindig
olyan  áldott  lelkek  voltak,  akik  az  egyház
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sorsát mindig  a  szívükön  hordták,  annyira
mindent megtettek érte, annyira forrón tudtak
könyörögni, imádkozni érte. Nagy ajándék az,
amikor munkatárs is van, amikor hívő meleg
szívek állnak az ember mellett, és együtt hor
dozzuk a terhet.

Nagyon hálásan köszönöm az asszonyok
nevében elmondott kedves szavakat is, és szé
gyellem is kicsit magam. Valaki egyszer azt
mondta nekem (nagyon értelmes legátus volt
itt), amikor végignézett a gyülekezeten: Ez
egy férfias gyülekezet. Több a férfi itt, mint a
nő. Mondtam neki, ez azt mutatja, kedvesem,
hogy én a szívemet nem tudom elég jól be
levinni talán. Mert a férfiakat értelemmel, az
asszonyokat meleg szívvel kell ostromolni, és
talán  ez  hiányzott  mindig  belőlem.  Szé
gyellem is magam sokszor. És így igyekszem
mindig több szívet belevinni a szolgálataimba.

Mit mondjak, kedves  testvérek? Egyik
barátom, aki már Szigetmonostoron ott volt,

kedves Regius Lajos barátom és testvérem,
még mint gyenge legátust fogadott és ölelt a
szívére, és most egymás mellett lakunk. Mi
lyen nagy kegyelem és ajándék ez Istentől!
Vagy Fekete Lajos kedves bátyám, aki szintén
köszöntött, aki mindig úgy kezelt, mint a fiát,
akinek hálás vagyok, hogy a csobánkai szol
gálatokban egy időben valóban komoly segít
séget adott.

Nagyon jól esett az éneket hallani, azért
is, mert tudjátok, amikor beiktattak Pomázra,
akkor szintén Regius Lajosné – bár akkor még
nem így hívták, Erdélyi Mária volt a neve –
énekelt. Nagyon kedves volt. S az is, hogy a
testvérének, a gyülekezet kántorának (Erdélyi
Sándor – a szerk.) – aki akkor a háborúban
volt – köszöntését tolmácsolta nekem. És aki
mikor hazajött, az orgona mellé ült, és elját
szotta azt a Bachdarabot, amit az én apám az
egri orgonán szokott játszani, és ami nekem
olyan kedves, és amit ő tud eljátszani a csalá
dunkban egyedül.

Szóval nem tudok mit mondani, csak azt,
hogy nem érdemlettem meg én ezt. Nagyon
hálásan köszönöm, de engedjetek meg még
két  percet,  hogy  elmondjak  egy  igét,  ami
nekem nagy küszködésem, amiért kérem is,
hogy álljatok mellém és segítsetek. Az Apos
tolok Cselekedeteiről írott könyv 5. fejeze
tében van egy vers, ami régen gyötör engem.
Úgy szól ez a vers, hogy Péter apostol és a
többiek szertejártak, az emberek pedig vitték
hozzájuk a betegeket,  és megadatott,  hogy
akire Péternek csak az árnyéka ráesett, az is
meggyógyult. Min csodálkoztok? Az Úr Jé

zustól megkapták apostolai a gyógyítás aján
dékát.

Tudjátok, én olyan sokszor álltam meg
keservesen  a  saját  feleségem betegágyánál
először, azután sokszor a gyülekezetben be
tegágyaknál, de a vigasztaló szavakon, az ige
olvasáson, az imádságon túl mindig gyötört

az a kérdés, hogy én nem kaptam meg a gyó
gyítás ajándékát. El kellett fogadni, hogy én a
betegeimmel együtt a halál árnyékában járó
ember  vagyok,  a  gyógyítás  ajándékát  nem
kaphattam meg.

De nem is ez gyötört, hanem az a gondo
lat, hogy nem Péter gyógyító erejéről, hanem
az ő árnyékáról van szó. Hogy Isten még az ő
árnyékát is fölhasználta, hogy meggyógyuljon

a beteg. Én pedig sokszor úgy éreztem életem
folyamán, hogy az én árnyékom mindig csak
akadály, és hogy az én árnyékom elválaszt az
én Uramtól. Az ő árnyéka az én bűnöm, az én
nyomorúságom, a szenvedélyeim, az el nem
mondott imádságaim – mint árnyékok gyötör
nek. Ott áll az árnyék köztem és az én Uram
közt, de néha talán a gyülekezet tagja és az én
Uram között is. Ezért jutottam arra a mon

dásra, hogy talán nem is olyan furcsa, amikor
azt mondja a magyar közmondás, hogy ez az
ember még a saját árnyékától is fél. Nos hát,
testvérek, én egyetlen dologtól félek talán a
lelkészi  szolgálatban:  a  saját  árnyékomtól.
Hogy az én saját árnyékom, az én nyomorúsá
gos bűnöm ne válasszon el az én Uramtól…

(A bizonyságtétel e legszebb, legmélyebb,
legszemélyesebb bűnvalló részénél a hang
felvétel sajnos véget ért.)

Lejegyezte: Puskás Attila                         ■

SIKLÓS JÓZSEF

BÁRÁNYOK –
ÉS A PÁSZTOR

Farkasok közé küldelek
mint bárányokat.
Nem adok néktek farkasfogakat,
se vad, üvöltő hangot,
se tépő farkaskarmot.
Be kell érnetek füves legelővel,
– s olyan harcban, hol testi, nyers erő kell,
véretek csordul, csontotok roppan.
Mégis biztonságban,
mert Pásztorotok van.

*

Kisgyermekkorotokban selymes hajatokat
anyátok simogatta,
ifjúságotok kócos, dúlt sörényét
vihar lobogtatta,
Majd szemetekbe hullt, míg gondterhelt homlok
gyűrődött alatta,
az életalkony ezüstös fehérjét
aggság elhullatta –
– hajatok szálait Valaki hűséggel
mind számon tartotta.
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„Aki szomjazik, jöjjön! Aki akarja, vegye az
élet vizét ingyen!” (Jelenések 22,17)

Jó pár esztendővel ezelőtt játszódott le
ez a különös történet, amely oly cso
dálatos és olyan megkapó, hogy el kell
mondanom.

Élt egy keleti városban két testvér.
A  fiatalabbik  féktelen,  kicsapongó  életet
folytatott. Reggeltőlestig csak bűnös élve
zeteket hajszolt, és még hajlandóságot sem
mutatott arra nézve, hogy léha életmódjával
felhagyjon.

Az  idősebb  testvér  a  fiatalabbik  sza
kasztott ellentéte: szelíd, alázatos, istenfélő
ember volt. Szüntelen  a  jóban  fáradozott.
Gondosan vigyázott arra, hogy szívén vala
milyen bűnfoltot ne ejtsen. Sokat bánkódott
öccse miatt. Nem  egyszer  könnyek  között
kérte, hogy változzék meg, de az nem hajlott
a jó szóra. Figyelembe se vette bátyja köny
nyeit, ment tovább a maga bűnös útján, mit
sem törődve azzal, hogy közben testileglel
kileg tönkremegy. Napnap után megismét
lődtek éjszakai mulatozásai, legtöbbször a
reggel vetette haza. Bátyja ezalatt imád
kozott érte, és szomorú szívvel várta.

„Ments meg! Rejts el!”

Egyik  éjszaka  – már  elmúlt  éjfél  –  az
idősebb testvér heves zörgetést hallott. Gyor
san kinyitotta lakásuk ajtaját… Öccse rontott be
lélekszakadva, feldúlt arccal, sápadtan. Egész
testében reszketett, ruhája csupa vér volt.

 Ments meg, rejts el! – kiáltotta rimán
kodva. – Nyomomban a rendőrség! … Meg
öltem egy embert! … Az ő vére folyt a ruhám
ra! … Jaj, milyen rettenetes!

De hogyan lehetne őt most úgy elrejteni,
hogy utol ne érje az igazságszolgáltatás keze?

A szeretet leleményes. Az idősebb testvér
– anélkül, hogy sok szót vesztegetett volna –
lehúzta öccséről a véres ruhát, gyorsan magára
öltötte, miközben levetett tiszta ruhá
ját öccsére adta, majd hirtelen betusz
kolta testvérét a mellékszobába, rá
zárta az ajtót, és várta, hogy mi lesz.

Nem kellett sokáig várnia. Az ud
varról gyors léptek zaja hallatszott, és
betoppant egy rendőr.

 Úgy van, ahogy gondoltuk, itt a
gyilkos! – kiáltott ki a másiknak. – Sok
gyanús szál vezetett ebbe a házba!

A két rendőr odaállt a vélt gyilkos
elé, komoly szemekkel tetőtőltalpig
végigmérték, és az egyik megkérdezte
tőle:

 Te vagy a gyilkos? – de az egy 

árva
árva szót sem szólt.

 Ugyan, mit  tudakolod  tőle?  –  vágott
közbe türelmetlenül a másik. – Nem látod,
hogy a ruhája csupa vér? Vasat rá, és gyerünk!

Erre az idősebb testvért bilincsbe verték,
és hosszú, kivilágítatlan utcákon át a fogházba
vitték, ahol reggelig egy sötét zárkába vetet
ték. A fogolynak egész idő alatt egy szavát
sem lehetett hallani.

„Vane ügyvéded?”

Másnap reggel elővezették a foglyot ki
hallgatásra, de az minden faggatás ellenére
csak ennyit mondott:

 Tudom, hogy meg kell halnom ezért a
nagy bűnért, s minél hamarabb, annál jobb.

Pár nap elteltével törvényszék elé állítot
ták. A bíró megvizsgálta a bűntényt és a véres
ruhákat, és kijelentette:

 Ez az eset annyira világos, hogy nincs
szükség további bizonyítékokra.

 Vane ügyvéded?
 Nincs – felelte a vádlott.
 Kívánsze valamit felhozni a mentségedre?
 Nem, nem kívánok – hangzott a tisztán

érthető,  határozott  válasz,  és  a  nemeslelkű
testvér félénken lehajtotta fejét, hogy tekinte

tével el ne árulja ártatlanságát.
Egykettőre befejezték a tárgyalást, és ki

mondták fejére a halálos ítéletet.
A kivégzés előtti estén az elítélt váratlanul

megszólalt. Magához kérette a börtönigazga
tót, s mikor ez belépett a cellába, a rab elő
adta kérését:

 Igazgató úr, lenne olyan szíves, és
teljesítené egy halálraítéltnek az utolsó

kérését? Levelet szeretnék írni: papírra és
tollra  lenne  szükségem, meg  egy  kis  pe
csétviaszra, hogy levelemet lepecsételhessem.
És megígéri nekem Isten előtt, hogy a pecsétet
nem töri fel, hanem ezt a levelet halálom után
eljuttatja annak kezeihez, akinek azt címez
tem? Biztosíthatom, hogy semmi rossz szán

dék nem vezet, hiszen holnap úgyis meg
jelenik  lelkem  Isten  színe  előtt,  hogyan
mondhatnék utolsó órámban olyat, ami nem

fedi a valóságot?!

A lepecsételt levél

Az igazgató gondosan figyelte az elítélt
arcát. Nem mert szavai igazságában kétel
kedni, nem volt szíve hozzá, hogy megta
gadja kérését. Látta, hogy a halálraítélt
minden vágya ez a szívből fakadó kérés
volt, amelyet teljes nyugodtsággal adott

elő, és közben meglepően szelíden viselke
dett, míg szemében tiszta, szinte földöntúli fé
nyesség ragyogott.

Az igazgató személyesen hozta el a kért
dolgokat,  és megígérte,  hogy  a  halálraítélt
utolsó kérését hűséggel teljesíteni fogja. Este,
amikor a cellákat átvizsgálta, megállt a halál
raítélt zárkája előtt, és szó nélkül átvette a le
pecsételt levelet.

Elmúlt az éjszaka – kinek a békés nyuga
lom, kinek a kínos szenvedés, kinek a bűnös
szórakozások éjszakája –, a halálraítéltnek az
utolsó éjszakája, amelyet álmatlanul, de teljes
békességben, térdein imádkozva töltött, mint aki
a másvilág küszöbén állva nyitott szemekkel,
bátran tekinthet bele az örökkévalóságba.

Virradt. Az emberek munkához láttak –
azok is, akiknek szomorú osztályrészül az ju
tott, hogy halálraítélt emberünket a vesztő
helyre  vigyék… Egy  órával  később  jelen
tették, hogy végrehajtották az ítéletet.

Nem sokkal ezután hírvivő kopogtatott be
a két testvér házának ajtaján. Levél volt a ke
zében…

Sápadt arcú, ijedt tekintetű férfi nyitott
neki ajtót, és átvette a levelet. Jó darabig csak
nézte a borítékot, mintha rosszul lett volna cí

mezve, végül feltörte a pecsétet.
Olvasni kezdte a levelet… és szí

vettépő, hangos jajveszékelésben tört ki.
Az ajtóhoz rohant… aztán vissza,

s felalá futkosott a szobában, mintha
eszét vesztette volna. Egész teste re
megett a sírástól és a nagy zokogástól.

Mi volt a levélben?

Nem sok, csak néhány sor: „Hol
nap, a te ruhádba öltözve meghalok
helyetted. Te pedig az én ruhámba öl
tözve  ne  feledkezz meg  rólam:  élj
szentül és igazán!
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„Meghalok helyetted” – ez a két szó tel
jesen megrendítette s összetörte szívét, ame
lyet a bűn és a rettegés kőkeménnyé tett. Mint
ha mély álomból riadt volna fel, egyszerre
felkiáltott:

 Meghalok helyetted?... Hátha még nem
halt meg!

Elrohant, hogy megmentse bátyját. A bör
tönnél megállították. Mindenáron az igazgató
val akart beszélni. Annyira rimánkodott, hogy
az őrnek megesett rajta a szíve, és az igazgató
elé vezették.

„Meghalok helyetted” – ez a két szó a
börtönigazgató szívébe is belemarkolt, amint
a levelet elolvasta. Eszébe jutott a halálraítélt
komoly kérése és előtte eddig érthetetlen nyu
galma, újra maga előtt látta az elítélt ártatlan,
esdő tekintetét, amelynek nem tudott ellen
állni… és a bíróra is roppant hatással
volt a levél. Elolvasta a levelet, és
kérdőre vonta az  igazi bűnöst, aki
őszintén bevallott neki mindent: el
mondta,  hogy  mennyit  vétkezett,
míg  legutolsó  gaztettét  elkövette,
valamint azt is, hogy milyen nagyon
félt, és ezért hallgatott olyan gyáván,
s szavait ezzel fejezte be:

 Végezzenek ki engem, meg
érdemlem, hogy meghaljak!

Az igazságszolgáltatás
elégtételt nyert

De a kivégzett szava szent volt a
bírónak, szentnek tekintette a maga
teljes horderejében. Ilyen nagy ön
feláldozás  nem  történhetett  hiába,
hiszen az igazságszolgáltatás teljes
elégtételt  nyert.  A  bíró  különös
részvéttel  tekintett  arra,  aki  ilyen
nagy szeretetmegnyilvánulás tárgya

volt,  és  úgy  érezte,  hogy  nincs  joga  be
börtönzéséhez, még kevésbé arra, hogy ha
lálra ítélje.

ÉLET és SZABADSÁG lett tehát az if
jabb testvér elvitathatatlan osztályrésze.

Kezében bátyja  levelével mint megke
gyelmezett gonosztevő tért vissza otthonába,
ahol összetört szívét Isten
elé vitte, és hangos imában
Hozzá  kiáltott.  Elmondta
nagy szomorúságát, és bűn
bocsánatért esedezett. Köny
nyek között kérte:

 Uram Isten, ne engedj
meghalnom  bűneimben!
Hiszen meghalt  értük  egy
másik! Légy segítségemre,
hogy  győzelmesen  tudjak
harcolni a bűn ellen! Tégy
méltóvá annak a ruháinak
a hordozására, aki meghalt
helyettem! Segíts, hogy megóvjam ezt a ruhát
minden  szennytől!  Te  végy  védelmedbe  és
őrizz meg minden bűntől…!

Ettől kezdve úgy megváltozott az élete,
hogy alig  ismertek rá az emberek. Úgy élt
közöttük, mint valami idegen, mintha nem is
közéjük  tartozott volna,  jóllehet  tele volt a
szíve szeretettel és részvéttel irántuk.

Volt barátai eleinte mindent elkövettek,
hogy régi életmódja folytatására bírják. Rá
akarták beszélni, hogy menjen velük ezután is
oda,  ahová  azelőtt  olyan  szívesen  járt. De
minden csábításukra csak egy szelíd, de hatá
rozott válasza volt:

 Ebben a ruhában nem mehetek olyan
helyre, ahová a bátyám sem ment volna soha.

Lassanként belátták, hogy minden próbál
kozásuk  sikertelen marad,  és nem mennek
vele semmire. Voltak, akik rá sem néztek töb
bet, viszont szép számmal akadtak, akik annál
barátságosabban és fokozott tisztelettel tekin
tettek rá és ruhájára. Látták Istennek átadott
életét,  és  vágyakozás  ébredt  bennük,  hogy
bűneiket ők is elhagyják, és kövessék példáját.

Teltek múltak  az  évek.  Bizonyságtevő
élete nyomán sok szép gyümölcs támadt. Vé
gül Isten jónak látta, hogy teljesítse ama ké

rését, amelyet egykor kétségbeesetten kívánt:
„Hadd haljak meg!”

Mikor ez a földi élet véget ér, megkez
dődik a soha véget nem érő mennyei élet. Így
elérkezett az ideje annak is, hogy a két testvér
az örökkévalóságban találkozzék, és örökké
együtt maradjon.

A fiatalabb testvért utolsó kívánsága szerint
bátyja ruhájában temették el. Ez barátai és is
merősei számára örökre emlékezetes maradt.

Ezzel e kis történetnek a végére jutottunk,
de jelentőségének nincs vége. Ez megmarad,
mert mindez nekünk is szól, és mindenkinek,
aki csak él a föld színén. A benne rejlő csodá
latos üzenet elsősorban neked akar valamit
mondani, neked, aki e sorokat olvasod.

Az Ő élete a te életedért

Bizonyára kezedbe került már nem egy
szer az evangélium. Volt tán alkalmad olva
sására, hallgatására, esetleg hirdetésére is. De
amikor hallottad Isten örömüzenetét, vajon a
felületét érintettee csak lelkednek anélkül,
hogy annak a mélyére hatolt volna? Kérve
kérlek, hogy fontold meg nagyon jól: mit tanít
a Szentírás az Úr Jézus Krisztus életéről és
haláláról. Értsd meg, hogy mennyire szeretett
az Úr Jézus téged, milyen sok súlyos szen
vedést vállalt magára érted. Életét adta, hogy
életed  legyen,  nemcsak  azért,  hogy  meg
mentsen az eljövendő ítélettől, hanem hogy
teljesen szabaddá tegyen a bűntől – minden
következményétől  és  hatalmától  –,  és  erőt
adjon arra, hogy az igazságnak élhess. Azért
halt meg érted, hogy megtisztulj szent vére
által, és felöltözz az igazság hófehér ruhájába,
és Szentlelke által újjászületve Istennek fedd
hetetlen, tiszta gyermeke légy (Fil 2,15).

Vedd mindezt őszinte szívvel fontolóra,
és kérdezd meg magadtól: vajon ezeket a sza
vakat most nem Isten mondjae néked?!

Gondold  meg,  hogy  az  Úr  Jézus  a  te
ruhádba öltözve, a te bűneiddel terhelve halt
meg helyetted…, hogy te viszont az üdvösség
ruhájába öltözve, az Ő dicsőségére élj szent
ségben és igazságban.

Igen, mert az Úr Jézus nem szégyelli test
véreinek mondani azokat (Zsid 2,11), akikhez
mindenben hasonlatossá lett, kivéve a bűnt, hogy
őket és velük együtt téged is kiemeljen a bűnnek
nyomorúságából, és isteni természet részesévé
(2Pt 1,4) és királysága örökösévé legyen.

Adolphus F. Eoll

(Az Evangéliumi Kiadó kiadványa)             ■

FÜLE L@JOS
Ki [k[^ályozh[t m_g?

Ért_m, mi[tt[m és h_ly_tt_m
K_r_sztjén n_m hiá\[ vérz_tt.
Ki [k[^ályozh[t m_g [\\[n,
Hogy _zután Jézusn[k élj_k?
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„Őrhelyemre állok” címmel tartottuk
idei gyermektáborunkat az Őrségben,
Őrimagyarósdon 2019. június 2429.
között. Talán nem volt még gyüleke
zeti tábor az Őrségben, így most alkal

munk volt betekintést nyerni az őrségi táj
szépségeibe, az őrségi ember mindennap
jaiba.

Bár kb. 270 kmt utaztunk vonattal, au
tóbusszal, hétfőn fél kettőkor már az ebédlő
asztalnál  ültünk.  Isten  sokféle  ajándékkal
gazdagít bennünket életünkben, de felelősek
is vagyunk mindazért, amit Ő ránk bíz. Erről
szólt ez a hét. „Nem én voltam!; Nem az én
hibám! Nem tehetek róla! Nem az én dol
gom!...” Halljuk és talán mondjuk is sokszor.
Miközben hajlamosak vagyunk arra, hogy
hárítsuk a felelősségünket bármiről legyen is
szó, Isten most megerősíteni akart bennünket
mindabban, amit ránk bízott.

A nyitónapon a talentumok példázata ve
zetett be minket a témába, és egyben min
denki kapott is egy feladatot, amiért a tábor
folyamán felelős volt egész héten, és ehhez
egy párt, segítőt is.

A további napokon 11 „felelősségi terü
letet”  néztünk meg,  ehhez  kapcsolódott  a
kézműveskedés és a többi program is.

2. nap témája: felelős vagy a teremtett
világért.  Délután  a  szomszéd  falu,  Szőce

melletti lápos területhez sétáltunk el, végig
néztük a tanösvényt és a kapcsolódó bemu
tatóhelyet, a Lápok Házát.

3. nap témája: felelős vagy a rád bízott
feladatokért. Erről szólt a
két testvér példázata (Mt
21,2831).  Apjuk  kérte,
menjenek  ki  dolgozni  a
szőlőbe. Az  egyik  meg
ígérte, de nem ment el vé
gül; a másik nemet mon
dott,  de  végül  elment.
Mennyire  vannak  össz
hangban  szavaink  a  tet
teinkkel? Tesszüke, amit
ígérünk, amire megkérnek
és számítanak rá? Délután
az őrségi emberek múltjá
nak és jelenének minden
napjaiba kaptunk betekin
tést  a  Pityerszeren  (ahol
nemcsak  a  Skanzen,  de
egy nagyszerű játszóház is
várt minket)  és  egy  tök
magolaj készítő manufak
túrában,  ahol magunk  is
kipróbálhattuk az olajütést, azaz préselést.

4. nap, azaz csütörtök témája: felelős va
gyok a rám bízott emberekért. Ruth törté
netének kapcsolódó része alapján figyeltünk

arra, kiket, hogyan bízott ránk Isten, akikért
nemcsak  tetteimmel  vagyok  felelős,  de
imádságban is hordozhatom őket. Délután a
Vadásatóhoz  sétáltunk el,  ahol nemcsak a

vízben, de a kiadós nyári záporban is felfris
sültünk.

5. nap témája: felelős vagyok a tettei
mért. Ebben a tékozló fiú volt számunkra a
példa, ahogy odaállt apja elé, felvállalva tette
következményeit is. Az utolsó délutánunkon
csapatverseny volt a program, ahol az ügyes
ségi, vicces feladatok mellett a hét témáira is
visszatekintettünk.

Minden este elmaradhatatlan része volt
a közös mese, amit a vezetők adtak elő szin
tén a témához kapcsolódva. Gerald Durell:
Léghajóval a világ körül c. könyvéből képek
segítségével olvastunk fel; a Didergő királyt
bábokkal játszottuk el, utolsó este a Pumukli
egyik részét néztük, de a legemlékezetesebb
az volt, amikor a Thomas, a gőzmozdony
mesesorozatból eljátszottuk az egyik részt
(Toby és a bárányok) kartonokból készült
mozdonyokkal.

Szombaton  sok  élménnyel,  üzenettel
gazdagodva tértünk haza. Köszönjük min
denki  segítségét,  aki  táborunkhoz  hozzá
járult.

Stift János b. lelkipásztor                        ■

GGYYEERRMMEEKKTTÁÁBBOORR
22001199

Olajütés a Batha Portán
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A táborozó gyerekek szolgálata a június 30i istentiszteleten
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Öt nap – több mint háromezer fiatal –
Isten országa körbevesz. Ez a 9. Csil
lagpont református ifjúsági találkozó
címszavakban, melyet 2019. július 23
27. között Debrecenben rendeztek meg.

Pomázról hat résztvevő volt a találkozón,
Csékó András orvosi ügyeletet biztosított,
magam kiscsoportvezetőként szolgáltam.

Délelőttönként Járay Márton református
lelkigondozó tartott előadást, amihez mindig
kapcsolódott egy nagyon személyes bizony
ságtétel is.

1. nap témája: egyéni életünkben hogyan
van jelen Isten országa. Identitásomat sokféle
szerep meghatározza, de a legfőbb ez: Isten
csodálatos teremtménye, Krisztusban megvál
tott gyermeke vagyok. „Egy olyan Istenünk
van, aki önmagát bántotta azért, hogy te már
magadat ne bántsd… Én bántottam magam
azért, hogy neked már ne kelljen – mondja
Isten. – Te az én szeretett gyermekem vagy, te
nekem nagyon  fontos vagy. És ha bárki  is
elfordul tőled, én rád igent mondok, mert ne
kem  te  nagyon  értékes  vagy.  Már  amikor
megalkottalak,  amikor  meghaltam  érted  a
kereszten, és amikor tervem van az életed

del…” – hallottuk szerda délelőtt, és kicsit ott
voltunk mind a háromezren Járay Marci lel
kigondozói szobájában.

2. nap témája: Isten országa hogyan van
jelen közösségeinkben. „Az összetörtségem
ben,  hiányomban  jöttem  rá,  hogy  egymást
azért kaptuk, mert az Isten egymáson keresz
tül akar megszólítani… Nekem nem az erdé
lyiek, kárpátaljaiak a határontúliak, hanem a
rendtársaim, akikkel együtt élek, mert minden
emberi határon túlmegy, amit csinál – mondja
egy szerzetest idézve. – Adj hálát, és imád
kozz a számodra határon túli emberért, mert
ajándékba kaptuk egymást. Beszélgess Jézus
sal arról az emberről, mert rajta keresztül is ad
valamit Isten.

A 3. délelőtt pedig arra buzdított, hogy

Krisztust vigyük a világba. „Milyen jó lenne,
ha ránk néz valaki, azt mondaná, te hasonlí
tasz Krisztusra! Kérdezhetek valamit?” Sőt
arra is kaptunk felszólítást, hogy imádkozzunk
lelkészeinkért. „Menj oda a lelkészedhez: Ér
ted miért imádkozzunk?”

Az esti áhítatok a Szentháromság szemé
lyeit – Atya, Fiú, Szentlélek – hozták egészen
közel hozzánk.

A délutánokon, estéken nagyon sok prog
ram közül választhattunk: zenei koncertek,

előadások (pl.: Pál Feri, Kádár Annamária
önismereti  előadásai,  „Hit  és  tudomány”,
„Biztonságos szex” izgalmas témái, imasátor,
bibliai  szabadulósátor,  táncház,  filmklub,
sportversenyek, csak néhány a  legizgalma
sabb programokból.

Érfalvy Dávid beszámolója:

Az idén Debrecenben megrendezett Csil
lagpont most is igazi lélek és hitbeli fejlődés
lehetett  minden  résztvevő  számára.  Előse
gítették ezt a főelőadások, amelyekben az elő
adók mellett bizonyságtételek és egyegy mű
vészeti ág bevonását is láthattuk; az utána a
különböző főtémákat feldolgozó délelőtti cso
portos  beszélgetések, melyek  során mások
gondolataival és ismeretségével is gazdagod
hattunk;  és  a  délutáni  előadások  és  egyéb
programok, amelyekben elmerülhettünk kü
lönböző érdeklődés szerint tudományos, teoló
giai, természetvédelmi vagy hétköznapi kérdé
sekben, vagy részt vehettünk zenei, dicsőítő és
testünket felfrissítő tevékenységekben.

Számomra ez az eseményben dús öt nap
egy igazi megerősítés volt hitem, és feltöl
tődés tudásom szempontjából. A sok közös él
mény és meghatározó áhítat pedig kitöröl
hetetlen részként él bennem és mindenki más
ban is tovább.

Stift János b. lelkipásztor                         ■

CSILLAGPONT2019

Érfalvi Dóri és Cseri Anna A pomázi csapat

Cseri Anna

Érfalvi Dávid beszámolója:

Az  idén  Debrecenben  megrendezett
Csillagpont most  is  igazi  lélek és hitbeli
fejlődés lehetett minden résztvevő számára.
Elősegítették ezt a főelőadások, amelyekben
az előadók mellett bizonyságtételek és egy
egy művészeti ág bevonását is láthattuk; az
utána a különböző főtémákat feldolgozó dél
előtti csoportos beszélgetések, melyek során
mások gondolataival és  ismeretségével  is
gazdagodhattunk; és a délutáni előadások és
egyéb programok, amelyekben elmerülhet
tünk különböző érdeklődés szerint tudomá
nyos, teológiai, természetvédelmi vagy hét
köznapi kérdésekben, vagy részt vehettünk
zenei, dicsőítő és testünket felfrissítő tevé
kenységekben.

Számomra ez az eseményben dús öt nap
egy igazi megerősítés volt hitem, és feltöl
tődés tudásom szempontjából. A sok közös
élmény és meghatározó áhítat pedig kitöröl
hetetlen  részként  él  bennem és mindenki
másban is tovább.

CCSSIILLLLAAGGPPOONNTT22001199
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„Király  vagyok,  segítsetek!”  címmel
tartottuk egyházmegyei ifjúsági tábo
runkat 2019. július 29. és augusztus 2
a között a Mátrában, a Sástó mellett.
Tizenegy gyülekezetből 54 fiatal vett

részt a táborban. Pomázról nyolc résztvevő
volt, Osváth Dorottya szervezőként, magam
táborvezetőként voltam jelen.

„Ez kirááály!” Szoktuk mondani  a na
gyon jó dolgokra. Reméljük, táborunkra is ezt
mondták a fiatalok.

A Biblia első lapjain arról olvasunk, hogy
egy hihetetlen nagy kiváltságot kaptunk Is
tentől. Az uralkodás kiváltságát. Megbízott
bennünket, hogy az Ő nevében és az Ő fenn
hatósága alatt uralkodjunk a földön. Szóval,
valamilyen szinten mind királyok vagyunk,
bár be kell vallani, nem vagyunk annyira jók
benne. Lehet, vannak sikeres döntéseink, de
legalább annyira vannak kudarcélményeink
is.

Délelőttönként Dávid király  életén ke
resztül  vizsgáltuk meg,  Isten  hogyan  segít
ebben minket. Hogyan hív el, hogyan van ve
lünk a harcainkban (Dávid és Góliát), hogyan
ad mellénk társakat, barátokat (Dávid és Jó
natán); hogyan segít meg a kísértéseinkben
(Dávid és Bethsabé). Erről szóltak az előadá
sok, játékok, kiscsoportos beszélgetések. Az
esti áhítatokban pedig Jézus hozzánk szóló
kérdéseire felelhettünk.

Önfeledt játék; elgondolkoztató kérdések;
felemelő, Istent dicsőítő énekek; személyes
kérdések megbeszélése kiscsoportban vagy
négyszemközt; barátkozás más ifisekkel; éj
szakai  túra/bobozás/strand/Kékestető  meg
mászásának kalandjai – csak néhány élmény,
emlék a sokból, amit magunkkal vihettünk.

A programokról két pomázi fiatal beszá
molójában olvashatunk:

*
„Reggel indultunk Budapestről, a Stadi

onoktól a Sástói táborba. Amikor odaértünk
átvettük a szállásainkat és a nyitóáhítat után
mentünk ebédelni. Az ebédet közös énekléssel
és imádsággal indítottuk, zártuk. Ebéd után
közös játékban vettünk részt, amiben jobban
megismertük egymást. A játék végén kis cso
portokban beszélgetések vették kezdetét. A kis
csoportos beszélgetések után szabad foglal
kozás volt vacsoráig. Vacsora után áhítat volt.

A másnapot reggeli tornával indítottuk. A
reggeli  után  áhítat  volt, majd  kiscsoportos
beszélgetések vették kezdetét. Így telt minden

délelőttünk. A délutáni programok változa
tosak voltak.

Hétfőn  éjszakai  kirándulásra mentünk.
Kedden délután boboztunk, szerdán a Kékes
tetőre látogattunk fel, csütörtökön pedig strand
ra mentünk, ami szerintem a legjobb délutáni
program volt a táborban.

Pénteken reggel elkezdtünk összepakolni
a hazaútra, és ebéd után elindultunk. Délután
16 óra körül Pomázon is voltunk. Aki nem
jött, vagy nem tudott jönni,
az remélem jönni fog a kö
vetkező IFIs táborba, mert
ez a tábor felejthetetlen él
ményeket nyújt számunk
ra.” (Jakó Ádám)

*
„2019.  július  29én

vágtunk neki az útnak. Tö
megközlekedéssel  utaz
tunk Gyöngyösre, a Sástó
hoz közeli táborhelyhez.

1. nap: Amikor meg
érkeztünk és beregisztrál
tunk, rögtön az ebédlő felé
vettük  az  irányt.  Megbe
széltük, hogy milyen prog
ramok  lesznek majd.  Ját
szottunk  olyan  játékokat,
amik a táborlakók megismerésére szolgáltak.
Este éjszakai túrára mentünk, ahol teljes pom
pájában láthattuk Gyöngyös fényeit.

2. nap: Reggel lezajlottak a nagy és kis
csoportos foglalkozások, és ebéd után elsétál
tunk a Sástóhoz közeli bobpályához. Nekem
nagyon tetszett, mivel most voltam először
ilyen helyen. Utána elmentünk egy közeli kis
tavacskához, és a bátrak kipróbálták az ottani
vízben lévő kalandpályát. Este egy nagyon iz
galmas játékot játszottunk, amiben mi lehet
tünk a vándor árusok, és különböző helyeken
kellett adnivenni nyersanyagokat.

3. nap: Egy nagyon mozgalmas napunk
volt. Délután felmentünk a Kékestetőre. Akik
busszal mentek fel és gyalog le, nekik volt le
hetőségük megnézni  az  ott  álló TVtorony
kilátását. Annál szebb látvány nem is volt a
héten. Voltak, akik gyalog mentek fel és busz
szal  le,  sajnos  nekik  pont  zárásra  sikerült
odaérniük, ezért nem lehetett ebben részük.
Este kihirdették a tegnapi versenyjáték ered
ményét.  Sajnálatos módon  sokan  elkéstek,

mivel pont akkor kezdett el esni a jégeső, de
valahogy túléltük.

4. nap: Nagyjából harmincöten vágtunk
neki a strandnak ebéd után. Volt kinti úszóme
dence, és bent a családok élvezhették az él
ményfürdőt jakuzzival. A kinti medencén volt
egy játszótér, ahol Koppány (az egyik vezető)
sorra lökte be a gyerekeket a vízbe. Kapott is
tőlük rendesen!

Este nagy buli volt, hiszen ez volt az utol
só  éjszakánk  együtt.  Volt  éjszakai  hering
fogócska (a megtalálók is bebújnak a rejtek
helyre, és úgy várnak), és sokan beszélgettek
a vezetőkkel a lelki problémájukról. Volt, aki
a háztetőn bujkált, fogalmunk sem volt hol
létéről.

5. nap: Sajnos haza kellett fáradnunk. Mi
indultunk legkésőbb, nagyjából fél kettőkor
hagytuk el a táborhelyet.

Nagyon jó volt a tábor, szerintem a leg
több ember nevében mondhatom, hogy sok
jó embert ismertünk meg. Remek közösség
gel, felejthetetlen élményekkel meneteltünk
Pomázra vissza.” (Bacsárszki Levente)

Stift János b. lelkipásztor                          ■

„„KKIIRRÁÁLLYY  VVAAGGYYOOKK,,  SSEEGGÍÍTTSSEETTEEKK!!””
EEGGYYHHÁÁZZMMEEGGYYEEII  IIFFIITTÁÁBBOORR  22001199
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Egyik este egy asszony arra kért, hogy lá
togassam meg a haldokló férjét. Mikor
beléptem a szobába, a férfi egy kényel
mes karosszékben ült. Feküdni nem tudott
az erős köhögési inger miatt. A betegsége

felőli néhány udvarias kérdés után megkér
deztem,  elhiszie,  hogy  szenvedése  a halál
után megszűnik.

 Úgy gondolom,  jó kilátásaim vannak a
mennyországba való bemenetelre – válaszolta.

Úgy éreztem, hogy nem teljesen biztos a
dolgában.

 Hisz Ön a mennyország létezésében?
 Igen – válaszolta.
 Azt is hiszi, hogy a pokol létezik?

 Igen, hiszem.
 És azt is, hogy az ön lelke vagy ide, vagy

oda fog kerülni?
 Igen  válaszolta komoly hangon.
 Ön az előbb azt mondta, hogy jó kilátá

sai  vannak  a mennyországba  való  bekerü
léshez, és hogy hisz a mennyország létezé
sében. Hiszi, hogy van pokol, és azt, hogy rö
videsen  a  lelke  a mennyországban  fog  pi
henni. Minden valószínűség szerint meg van
rá a jó oka ezt hinni.

Elhaló hangon így válaszolt:
 Igen, megvan. Mindig jó voltam a csalá

domhoz, feleségemhez, és a gyermekeimhez.
Soha,  szándékosan nem bántottam meg az
embertársaimat.

 Nagyon jó, ha ezt mondhatja magáról az
ember – válaszoltam –, de hogyan képzeli el
a mennyországot? És maga szerint mit fogunk
ott csinálni?

 Úgy gondolom, hogy ott nincs bűn, és
nincs szenvedés – volt a válasza. – Csodálatos
hely lehet, és úgy gondolom, hogy ott sokat
fognak énekelni.

Ekkor  kinyitottam  a  Bibliám,  és  azt
mondtam neki:

 Igen, ott sokat fognak énekelni. Most
felolvasok önnek egy éneket, amit ott fognak
majd zengeni: „Aki szeret min
ket, és vére által megszabadított
bűneinktől” (Jel. 1:5). Ott dicső
ítik majd az Urat, aki úgy szerette
őket, hogy az életét adta értük.
Ott nem az számít, hogy mit tet
tek ők, hanem csak Jézus. Ő volt
az, aki úgy szerette őket, hogy az
életét  adta  érettük. Tegyük  fel,
hogy  ön  azért  kerül  oda, mert
ahogyan mondta, mindig jó volt
a feleségéhez, a családjához, és

így tovább, akkor máris lenne egy bűnös a
mennyben, akit nem Jézus vére mosott tisz
tára. Akkor ön nem is énekelhetné ezt az éne
ket, nem így van?

Kíváncsian vártam a válaszára. Lehajtotta a
fejét, a padlót nézte. Sosem fogom ezt a pillanatot
elfelejteni, mikor rám nézett és így szólt:

 Erre sosem gondoltam.
Így szóltam hozzá:
 Isten azonban gondolt. Az van megírva

a Bibliában – a Róma 4:4ben – az olyanok
számára, mint ön, aki a saját cselekedeteiben
bízik, és ezért tévhitben él: „Aki fáradozik,
annak  a  bért  nem  kegyelemből  számítják,
hanem azért, mert tartoznak vele.”Ha ön a jó

cselekedetei alapján kerülne a menny
országba, ebben az esetben az Isten a
kegyelmet nem ingyen adná. Akkor a
mennyországban sem tudnának Isten
szeretetéről, amely Jézus Krisztusban
vált nyilvánvalóvá. Akkor nem énekel
hetnék: „Aki szeret minket, és vére által
megszabadított bűneinktől”, akkor nem
lenne énekük. Gondolja, hogy boldo
gok lennének?

Most már kész volt felhagyni ál
láspontjával,  és  először  mutatkozott

hajlandónak beismerni, hogy aggódik a lelké
ért, és hogy az elhangzott kérdés igen aktuális.
Belátta, hogy minden jó cselekedete, és igye
kezete ellenére is szüksége van a Megváltóra.
Nagy örömmel bátorítottam a következő igé
vel: „Igaz az a beszéd, és teljes elfogadásra
méltó, hogy Krisztus azért jött a világra, hogy
a bűnösöket üdvözítse.” (I.Tim. 1:15). Megis
mételte szavaimat:

 Bűnösöket üdvözítse! Bűnösöket üd
vözítse!

 Igen  válaszoltam –, hogy a bűnösöket
üdvözítse, Ő az Üdvözítő és Megváltó. Isten
igéje azt mondja: „Aki pedig nem fáradozik,
hanem hisz abban, aki megigazítja az istente
lent, annak a hite számít igazságnak.” (Rm.
4:5)  „Higgy  az  Úr  Jézusban  és  üdvö
zülsz...” (Ap.Csel. 16:31)

No, most már hitt. Miután még más ige
helyeket  is  felolvastam  neki  a  Bibliából,
reménységben hagytam ott. Mikor másnap
reggel újra meglátogattam, vidám és ragyogó
arccal kiáltott felém:

 Már nekem is van egy énekem! „Aki
szeret minket, és vére által megszabadított bű
neinktől.”

Még körülbelül egy hétig volt közöttünk,
és békésen aludt el az Úrban.                          ■

LUKÁTSI VILMA
AZ ALKU

Sóhajt a szél a Mamré tölgyesében,
pedig a tölgyes nincsen már sehol,
eltemette az idő homokja
a mulandóság mélyén valahol.
De a szél, amely a port ráhordta,
a szél időtlen.
És ma is beszél
Isten – Ábrahámmal, veled, vagy velem?
Ki tudja azt, ha zúgni kezd a Szél?

...Ábrahám az élmény melegével
az őt megáldó Úrral szemben áll,
aki elindult
Kérdéssel marasztja:
 Ötven igazért is eljön a halál
a gonoszokkal együtt, mondd, Uram?
(A merészségtől hangja megremeg)
zendül a szél a Mamré tölgyesében:
 Ötven igazért megkegyelmezek!

Aki szelet vet... az időtlenségben
viharra váló nagy hitet arat:
 S ha az ötvennek csak öt híja van,
akkor megvonod irgalmadat?
Irtózva tekint Sodoma felé,
ott lakik Lót és családja, rokon,
nem osztozik a város bűnében,
s ítélet lesz ott túl a dombokon.
Sóhajt a szél a Mamré tölgyesében:
 És ha csak negyven igazat találsz?
 Ha találok, a negyven igazért
a város elkerüli a halált!

Izzó szén a lélek rostájában:
 És ha csak harminc igaz lesz, Uram?
 Ha találok harminc igazat,
ítélet nélkül visz tovább utam!

Zúg már a szél a Mamré tölgyesében,
mert ahogy fogy a szám, úgy nő a hit:
 És ha húsz, Uram, de ha annyi sincs,
csak tíz igaz... tíz ér még valamit?

Nem volt tíz igaz.
Elveszett a város.
A füst és pernye ma is fojtogat,
ha megszólal a lelkiismeret,
és megkérdezi: vane tíz igaz?

A lelkünk mélyén vergődik a kérdés,
és megdöbbentő rá a felelet:
 A Golgotán ért véget az alku!
Nem volt tíz igaz.
Csak Egyetlenegy!

NEM VOLT ÉNEKE
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„A  Törvény  és  a  parancs  tehát  szent,
igazságos és jó. Ezek szerint az okozta
halálomat, ami jó? Nem, dehogyis! A bűn
azonban felhasznált valamit, ami egyéb
ként jó, hogy megöljön engem. Ez azért

történt,  hogy  tisztán  megláthassam  a  bűn
valódi  természetét. A parancs arra volt  jó,
hogy lássam: mennyire gonosz dolog a bűn!”
(Róma 7,1213 – EFO, 2012.)

Ez az ige azt mutatja, hogy Isten teremtett
és ránk ruházott dolgai ugyan jók, de élhetünk
velük rosszul is, nem az Ő törvényei szerint.
Ezért ahogyan élünk velük, aszerint válnak
jóvá vagy rosszá számunkra. Választási lehe
tőségünk van, de Krisztus nélkül képességünk
nincs arra, hogy a jót választva be is tartsuk
azt. Istenünk elénk adja az életet és a halált,
válasszuk azért az életet! Az élet választása
pedig  nem  emberi  okoskodás,  fontolgatás
eredményeként áll elő, hiszen így születtek a
filozófiák és „istenek” özönei, hanem az élet:
Krisztus!  Csak  ha  átadtuk  az  uralmat  lel

künkben Jézus Krisztusnak, akkor értjük meg,
hogy  legnemesebb  igyekezetünk  is  csak  a
„jóra” elég, vagyis a törvény betartására töre
kedhetünk,  de Krisztuson, mint Emberfián
kívül egy ember  sem  tudja betölteni a  tör
vényt. Vele viszont nemcsak esélyünk van az
életre (az: ÉLETRE), hanem már meg is nyer
tük azt.

Az  ajándékba  kapott  teremtettséggel
(amit a tudomány fokozatosan felfedez) tu
dunk rosszul élni, így nem áldást, hanem átkot
hoz ránk. Minden dolog, ami áldás lehetne,
mert Isten szándéka jónak tervezte el, átokká
válik,  ha  nem  a  Szentlelke  irányítása  alatt
élünk vele. Ilyen a házasság vagy a szexualitás
is. Ezt olvassuk: a bűn azonban felhasznált
valamit,  ami egyébként  jó, hogy megöljön
engem. Ezt úgy teszi, hogy túllicitálja azt a
mértéket, amit Isten jónak szabott meg. Azt
súgja: nem elég jó, amit Isten neked szánt,
lehetne  jobb  is!  Ha  túlléped  az  Isten  által
megszabott határt, akkor isten leszel! Ne érd
be egy társsal, rövid az élet, jár neked több is!
Megélsz ugyan a fizetésedből, de mennyivel
boldogabban élhetnél több pénzből! És hogy
teljes legyen a csábítás, az első falatja a gyü
mölcsnek valóban élvezetes. Ahova a Sátán
csábít, az olyan tiltott terület, ami jónak, kívá
natosnak tűnik. A kísértő tehát a jóval vesz rá;
ki menne utána, ha ezt a rosszal tenné? „Mert

mindaz, ami a világban van, a test kívánsága,
és a szemek kívánsága, és az élet kérkedése
nem az Atyától van, hanem a világból.” (I.Já
nos 2:16.)

Ezekből az következik, hogy a gonosz
legnagyobb megkötöző ereje az a tudat, hogy
alapjában véve velem minden rendben van.
Nemcsak a  jóemberség  tudata, hanem a  jó
vallásos ember tudata. Hiszen mindent meg
teszek, ami tőlem telik, mi többet tehetnék
még? Ez az emberi jó szándék gyakran aka
dálya az engedelmességünknek. Nem akarjuk
megbántani a másik embert, ezért nem szó
lunk, amikor kellene, vagy szólunk amikor
nem kellene. Nemrég a Bartók rádiót hall
gatva a műsorvezető (általam is nagyra be
csült ember) egy hallgatói levelet olvasott be
a műsorában. Ez a hallgató kifogásolta, hogy
túl sok vallásos zeneművet játszanak a mű
sorban, kérte legyenek tekintettel a nem val
lásosokra is, kevesebb ilyen zenét szeretne. A
műsorvezető  szinte  bocsánatot  kért,  ígérte,
ezentúl odafigyel erre! (Lehet, hogy Bach ze
néje ezentúl száműzve lesz ebből az adásból?)
Bizony, a megtérés radikális szakítás a jóem
ber énünkkel is. „Ha valaki én hozzám jő, és
meg nem gyűlöli  az  ő  atyját  és  anyját,  fe
leségét és gyermekeit, fitestvéreit és nőtest
véreit, sőt még a maga lelkét is, nem lehet az
én  tanítványom.” (Lukács  14:26.)  Itt  nem
embergyűlöletre szólít minket az ige, hanem
a születésünktől romlott emberi természetünk
bálványát kell meggyűlölni.

A bibliai számmisztika is segít megérteni,
hogy a jó, nem elég a szent Isten mércéjén
mérve. Ezt mondja rólunk az ige. „Mert mind
nyájan  vétkeztek,  és  szűkölködnek  az  Isten
dicsősége nélkül.” (Róma 3:23.) Isten száma
a hetes. János apostol, amikor a mennybe, az
Isten trónusa elé ragadtatott, leírja a látottakat.
„A királyiszékből pedig villámlások és menny
dörgések  és szózatok  jőnek  vala  ki.  És  hét
tűzlámpás ég vala a királyiszék előtt, amely az
Istennek  hét  lelke.” (Jelenések  4:5.)  (Ezek
Ézsaiás 11ben vannak megnevezve: bölcses
ség, értelem, tanács, erő, az Úr ismeretének és
félelmének  lelke,  az  igazság  lelke.)  Ezzel
szemben a Sátán száma a hatos. „Itt van a böl
cseség. Akinek értelme van, számlálja meg a
fenevad számát; mert emberi szám: és annak
száma hatszázhatvanhat.” (Jelenések 13:18.)
Hiába háromszor is hatos ez az emberi szám,
de nem éri el a hetest, ami a tökéletesség szá
ma. A belátásra jutott ember imája így szól az
Ézsaiás 64,5ben: „Mindnyájan olyanok let
tünk, mint a tisztátalanok, minden igazságunk
olyan, mint  a  szennyes  ruha.  Elhervadunk
mindnyájan, mint a falevél, bűneink elsodor
nak  bennünket, mint  a  szél.” (RÚF) Tehát
mindnyájunk igazsága szennyes, magán hord
ja az emberi önzés, szűklátókörűség stb. nyo
mát. Viszont mienk lehet Jézus Krisztus átru
házott igazsága hit által. Róma 4:3: „Hitt pe
dig Ábrahám az Istennek, és tulajdoníttaték az
ő néki igazságul.” Így fordulhat elő, hogy „Az
igazak öröklik a földet, és mindvégig rajta la
koznak.” (Zsoltár 37:29.)

Haranginé Csuta Anna                            ■

FÜLE LAJOS

A LÁTÓ BARTIMEUS
Mehetett volna parttalan
örömmel szerteszét,
sohasem látott kincseit
kínálta ott a lét!
Az árnyas erdő hívta, hol
bimbót nyitott a nyár,
és testet öltött hirtelen
ég, föld, ember, madár.

Mehetett volna boldogan
amerre szem tekint,
szívének szomját oltani az utcák szépein,
csodálni testük kellemét,
hiszen nem látta még
a női szépség titkait,
vonzó igézetét.

Mehetett volna éhesen
a földi jók fele:
hívta bazár és várta bolt,
„szem, szájnak ingere”.
Narancsligetek illata
várón ölelte át,
kínálta már a pálmafa
az ízes datolyát.

Mehetett volna és – maradt,
hallotta bár: „Eredj,
hited megtartott, látva látsz”.
Ő állt csak, mint a hegy,
aztán megindult, biztosan,
s nem ingott meg bele:
követte JÉZUST boldogan,
mert – megnyílt a szeme!

SEBESTÉNY-JÁGER ORSOLYA

TE ISMERED
Te ismered a szívem zugából
kiszűrődő aggodalmakat,
mikor csak a zárat látom, s feledem: 
szavadtól hullik le a lakat.

Te ismered csönd szobámnak
didergőn kikúszó küszöbét,
s tudod: ha Veled lépnék át fölötte,
elmúlna benn a sötét.

Te ismered botló léptem nyomán
bennem hogyan térdepel a bánat,
mint hulló levelek siratják
a fölébük hajoló fákat.

Te ismered minden rezdülésemet,
Te tudod: egy sem volt hiába.
Belesimulhatok gyermek valómmal 
jelenléted igazába.
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Ézsaiás könyve 52,1315

13Íme, eredményes lesz a szolgám! Ma
gasztos lesz és felséges, igen magasra
emelkedik.

14Sokan csak iszonyodtak tőle, annyira torz
volt; nem volt már emberi a külseje, kiné
zete nem volt emberhez hasonló.
15De bámulatba ejt majd sok népet, kirá
lyok is befogják előtte szájukat, mert olyan
dolgot  látnak,  amiről  senki  sem  beszélt
nekik, olyasmit tudnak meg, amiről addig
nem hallottak.

„Amikor a keresztrefeszítést ábrázoló
képeket látjuk, azok teljesen hamis képet
tárnak elénk. Mindig egy sértetlen arcot lá
tunk,  ami  bizonyos,  hogy  hamis  kép.
Egyes beszámolókból tudjuk, hogy még a
családtagok sem tudtak újra felismerni egy
megfeszítettet. Ez a rettenetes eljárás azon
ban egy messiási próféciát teljesített be. Az
Ézsaiás 52,1315 azt mondja, hogy az arca
úgy  eltorzult,  hogy  nem  is  volt  emberi
külseje. S mintha ez a korbácsolás nem lett
volna még elég  rettenetes, még egy  tö
viskoronát is  tettek a fejére (Jn 19,23).
Hogy ezt jól meg tudjuk érteni, ismerni
kell azokat a töviseket, amelyek Izraelben
nőnek. A tövisek olyan élesek, mint a bo
rotva, úgyhogy már pusztán az érintésére
is rögtön vérezni kezd az ember. Még ha
csak könnyen a fejére tették is valakinek
ezt a töviskoronát, már az is fájdalmat oko
zott volna. De ők ráütöttek az Úr Jézus ko
szorújára, úgyhogy a tövisek mélyen be
hatoltak a testébe, és bizonyára még sokkal
nagyobb fájdalmat okoztak Neki. Itt talál
kozunk  még  egyfajta  szimbolizmus
sal,  amit  nem  szabad  figyelmen  kívül
hagyni: a tövisek ugyanis Ádám átkának
szimbólumai voltak.  Jézus  tehát  szenvedé
seivel az Ádám átkát is hordozta miértünk.”
(Dr. Arnold G. Fruchtenbaum)

Ézsaiás könyve 53

1Ki hitte volna el, amit hallottunk, és az ÚR
karjának ereje ki előtt volt nyilvánvaló?

„A fejezetnek ezt a szakaszolását, vagy
felosztását figyelmen kívül kell hagyni, mert
ennek a szakasznak az előző fejezet 13. ver
sével kellett volna kezdődnie,  így ezeket a
szavakat össze kell kapcsolnunk a korábban
elhangzottakkal. Itt a próféta mondhatni az
értekezése kellős közepén szünetet tart. Ko
rábban ugyanis  azt mondta,  hogy Krisztus
neve mindenütt hirdettetni fog, s ismeretlen
nemzetek fogják megismerni, de mégis lesz
olyan aspektusa, ami miatt meseszerűnek fog
tűnni. Ezért megszakítja értekezését és  így
kiált: „Senki sem fogja elhinni ezeket a dol

gokat!” Egyidejűleg a szomorúságát is leírja:
az emberek annyira hitetlenek, hogy elvetik
az üdvösségüket. Azaz, ez egy szent panasz,
melyet olyasvalaki mond el, aki azt akarja,
hogy Krisztust mindenki ismerje, s aki ennek
ellenére azt látja, hogy nagyon kevesen hisz
nek az evangéliumban, ezért így kiált fel: „Ki
hitt a mi tanításunknak?” Ezért hát nyögjünk

és panaszkodjunk együtt a prófétával, s ag
gódjunk, mikor látjuk, hogy munkánk haszon
talan, s panaszkodjunk Isten előtt. Az istenfélő
szolgálóknak ugyanis mélyen meg kell indul
niuk, ha hűségesen akarják végezni a mun
kájukat. Ézsaiás kijelenti, hogy kevesen lesz
nek, akik alávetik magukat Krisztus evangéli
umának, mert mikor ezt kiáltja: „Ki hitt a mi
tanításunknak?”, ezalatt azt érti, hogy azok
között, akik hallják az evangéliumot, százból
egy ha hívővé lesz. S nemcsak egyedül ma
gáról  beszél,  hanem úgy  szól, mint  aki  az
összes tanítót képviseli. Így tehát – jóllehet
Isten sok szolgálót ad –, csak kevesen fog
nak kitartani a tanításuk mellett, s akkor mi
lesz, ha már szolgálók sincsenek? Vajon
csodálkozunk, hogy ott a legnagyobb vak
ság uralkodik? Ha a művelt talaj termé
ketlen, mire várunk a megműveletlen és
puszta talajtól? Az azonban mégsem von
le semmit Krisztus evangéliumából, hogy
csak kevés tanítvány fogadja azt be, és a
csekély számú hívő sem csökkenti tekin
télyét,  se  el  nem homályosítja  végtelen
dicsőségét. Épp ellenkezőleg, a titok ma
gasztossága az ok, ami miatt oly csekély a
hitele a világban. Azért tekintik ostobaság
nak, mert meghaladja az emberi képes
ségeket.” (Kálvin)

2Mint  vesszőszál  sarjadt  ki  előttünk,
mint gyökér a  szikkadt  földből. Nem
volt neki szép alakja, amiben gyönyör
ködhettünk volna, sem olyan külseje,
amiért kedvelhettük volna.
3Megvetett volt, és emberektől elhagya
tott, fájdalmak férfia, betegség ismerő
je. Eltakartuk arcunkat előle, megvetett
volt, nem törődtünk vele.

„Mi nem ismerjük úgy a fájdalmat,
ahogy a mi Urunk ismerte; eltűrjük a fájdal
makat, átesünk rajtuk, de közelről nem ismer
jük.  Életünk  kezdetén  nem  békülünk meg
magunkban a bűn tényével. Ésszerűen nézzük
az életet és azt állítjuk, hogy aki vigyáz az
ösztöneire  és  neveli magát,  az  élhet  olyan
életet, ami lassanlassan belenő az Istennel
való életbe. De előre haladva rájövünk, hogy

ISTEN SZENVEDŐSZOLGÁJA
ÉZSAIÁS KÖNYVÉBEN
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van  bennünk  valami,  amit  kifelejtettünk
számításunkból – a bűn, és ez felborítja min
den tervünket. A bűn a dolgok alapját zava
rossá tette, nem ésszerűvé. El kell ismernünk,
hogy a bűn tény, nem valaminek a hiánya. A
bűn véres lázadás Isten ellen. Vagy Istennek
vagy a bűnnek meg kell halnia az életem
ben. Az Újszövetség félreérthetetlenül odaállít
minket ez elé a „vagyvagy” elé. Ha
a  bűn  uralkodik  bennem,  meghal
bennem Isten élete; ha pedig Isten
uralkodik bennem, akkor meghal a
bennem levő bűn. Harmadik lehe
tőség nincs.  Jézus Krisztust a bűn
kiteljesedése  feszítette  keresztre.
Ami  igaz  volt  Isten  földi  történe
tében, igaz a te életedben, meg az
enyémben  is. Gondolkozásunkban
ki kell békülnünk azzal a  ténnyel,
hogy  a  bűn  az  egyetlen magyará
zata annak, miért jött Jézus Krisz
tus, de egyben az élet fájdalmainak és szo
morúságainak a magyarázata is.”
(Oswald Chambers)

4Pedig a mi betegségeinket viselte, a mi fáj
dalmainkat hordozta. Mi meg azt gondol
tuk, hogy Isten csapása sújtotta és kínozta.

„És ekkor utolsóként, mint a reggel fé
nyessége napkelte előtt, megjelenik az Újtes
tamentum az Ótestamentum szívében: Isten
eljövendő szolgájának ígérete, ki a nép vétkét
magára veszi, betegségét hordozza és szen
vedése által engesztelést szerez az emberek
bűnére (Ézsaiás 53. r.) Ez a bibliai üzenet: nem
az, amit Isten tőlünk akar, hanem az, amit Ő
érettünk akar; nem amit tennünk kell, hanem
amit Isten tesz és ad. Isten törvénye mindenütt
megtalálható, de ígérete csak a Bibliában van
meg:  az  az  ígéret,  hogy  Isten  az  ő  beteg,
pártütő népéhez tér, hogy meggyógyítsa. Az
„Üdvözítőről”,  az  üdvözítő, megszabadító,
megbocsátó és megváltó Istenről szóló üzenet.
Ez az ígéret a tulajdonképpeni Isten Igéje.”
(Emil Brunner)

5Pedig a mi vétkeink miatt kapott sebeket,
bűneink miatt törték össze. Ő bűnhődött,
hogy  nekünk  békességünk  legyen,  az  ő
sebei árán gyógyultunk meg.

„Nézz megint a kereszten meghalt Jézus
Krisztusra! Nézz  rá,  és próbáld megérteni,
hogy amit szenvedett és tett, azt érted, értem,
mindnyájunkért tette és szenvedte. Ő hordozta
bűneinket, a fogságunkat és szenvedésünket,
és  nem  hiába  hordozta.  Elhordozta  őket.
Olyan volt, mint mindnyájunk vezére. Áttörte
az ellenség sorfalát. Már megnyerte a csatát,
a mi csatánkat. Ahhoz, hogy győzzünk Vele,
nem kell mást tennünk, mint követnünk Őt.
Általa és benne van üdvösségünk. A bűnnek
immár semmi hatalma felettünk. A börtönajtó
tárvanyitva áll… Ha Ő, az Isten Fia szabadít
meg minket, akkor valósággal szabadok le
szünk.” (Karl Barth)

6Mindnyájan tévelyegtünk, mint a juhok,
mindenki a maga útját járta. De az ÚR őt
sújtotta mindnyájunk bűnéért.

„Urunk szolgálatban telt életének egész
ideje alatt, beleértve a Gecsemánékerti je
lenetet, Krisztus  soha nem szólította  Istent
úgy, hogy Istenem, hanem mindig így: Atyám.
A  kereszten  azonban  –  mint  tudjuk  –  ezt
mondta: „Én Istenem, én Istenem”. Élete so
rán nem lett volna helyénvaló, hogy így szó
lítsa meg, nem azért, mintha Istent nem illette

volna meg  ez  a megszólítás,  hanem mivel
nem fejezte volna ki azt a kapcsolatot, ami
Urunk és mennyei Atyja között volt. A ke
reszten azonban  Isten Őt büntette  a bűnök
miatt, ezért szakadt meg Vele, mint Atyával
Krisztus  kapcsolata,  Istent  a maga  igazsá
gában, felségében és természetében látta így
a Fiú. Itt az Isten tartott rettenetes számadást
a bűnök felett, az áldott Egyetlen pedig ezzel
kifejezte azt a helyzetet, amelyben a kereszten
találtatott.

Ebben a kegyelem csodálatos jelét is lát
hatjuk. Az Urunk által használt megszólítás
világosan kifejezi, mennyire más a kereszten
a kapcsolata Istennel. A keresztig Urunk a Fiú
meghitt kapcsolatában állott a mennyei Atyá
val, mint  egyszülött,  aki  tudja, hogy Atyja
mindenkor  meghallgatja  Őt.  A  kereszten
azonban már a bűn miatt haragvó, ítélkező Is
tennel áll szemben. Önmaga pedig bűnné lett,
és el kell tűrnie a teljes elhagyatottságot. Mi
kor azután már mindezen túl van, a megvál
tás művét elvégezte, mindkét megszólítás ál
dását és örömét közvetíti tanítványai számá
ra: „Felmegyek az én Atyámhoz és a ti Atyá
tokhoz; az én Istenemhez és a ti Istenetekhez”.
(John N. Darby)

7Amikor kínozták, alázatos maradt, száját
sem nyitotta ki. Mint a bárány, ha vágóhí
dra viszik, vagy mint a juh, mely némán
tűri, hogy nyírják, ő sem nyitotta ki száját.

Ebben a pillanatban szenvedte el Urunk a
keresztrefeszítés első kínjait; a hóhérok éppen
most ütötték át szögekkel a kezét és a lábát.
Ezen felül nagyon csüggedtnek és elgyengült

nek kellett lennie a gecsemánéi éjszakai tu
sakodástól, a megkorbácsolástól és a nyers
gúnytól, amelyet reggeltől fogva elszenvedett
Kajafástól, Pilátustól, Heródestől és a preto
riánus őrségtől. És mégis, sem az elszenvedett
bántások, sem a várható fájdalmak nem gá
tolták meg abban, hogy imádságban folytassa
művét. Isten Báránya hallgatott az emberek

előtt, de Istennel szemben nem. Né
mán, mint egy bárány a nyírója előtt,
egyetlen szót sem szólt Urunk a saját
védelmére; de szívében folytatta az
Atyához való kiáltást. Semmiféle fáj
dalom és semmiféle gyengeség nem
némíthatja el az Ő szent közbenjáró
imádságát. Micsoda példakép! Foly
tassuk  imádsággal,  egészen  addig,
amíg ver a szívünk! Semmilyen fáj
dalom, legyen bármily nehéz, ne tá
volítson el minket a kegyelem tró
nusától! Inkább vigyenek még köze

lebb Hozzá minket a bajok! Egy énekben arról
van szó: „Amíg keresztyének élnek, imádkoz
zanak, mert csak akkor élnek, ha imádkoz
nak.” (Charles H. Spurgeon)

8Fogság és ítélet nélkül hurcolták el, de kor
társai közül ki törődött azzal, hogy amikor
kiirtják  a  földön  élők közül,  népe  vétke
miatt éri a büntetés?!
9A bűnösök közt adtak sírt neki, a gazda
gok közé jutott halála után, bár nem kö
vetett  el  gonoszságot,  és  nem beszélt  ál
nokul.

„A Krisztus szenvedését akkor szemléljük
helyesen, ha ráfigyelve megrémülünk, és lel
kiismeretünk kétségbe ejt. Mindez abból ered,
hogy Isten haragjának a bűn és a bűnösök el
leni engesztelhetetlen szigorát és komolyságát
látjuk meg abban, hogy az Ő egyetlen, legked
vesebb Fiát nem szabadította ki a bűnösök
kezéből, hanem helyettük Őt sújtotta szörnyű
büntetéssel,  miként  Ézsaiás  próféta  (53,5)
mondja: „Népem bűne miatt őt sújtottam”.Mi
történik majd a bűnösökkel, ha szeretett Fiát
így sújtja? A bűnösök ítélete kimondhatatlanul
és elviselhetetlenül súlyos kell hogy legyen,
ha egy ilyen nagy és fenséges személynek,
Isten  Fiának  kell  szembeszállnia  vele,  sőt
szenvednie és meghalnia miatta. Ha igazán
mélyen megfontolod, hogy Isten Fia, az Atya
örök Bölcsessége maga szenvedi ezt el, akkor
bizonyosan megrémülsz, sőt egyre nagyobb
és nagyobb rémületbe esel.

Mélyen vésd az emlékezetedbe és soha ne
kételkedj benne, hogy te vagy az, aki Krisztust
így megkínozza. Bizonyosan a te bűneid tet
ték ezt vele! Szent Péter így rémítette meg a
zsidókat  és  így  sújtott  le  rájuk,  mint  egy
mennykővel, amikor az egybegyűltek mind
egyikét megszólítva, ezt mondta: „Ti feszítet
tétek meg őt!” (ApCsel 2,36kk). Háromezren
közülük még aznap kérdezgetni kezdték ré
mülten  és  kétségbe  esve  az  apostoloktól:
„Kedves  testvéreink,  mit  tegyünk most?”
Ezért, amikor a Krisztus kezét átfúró szö
geket látod, hidd bizonyossággal, hogy az a
te műved! Nézz a töviskoronájára, és hidd,
hogy a tövisek a te gonosz gondolataid stb.!”
(Luther)



Áldás, békesség! 2019. július-augusztus

26

10Az ÚR akarata volt az, hogy betegség
törje össze. De ha fel is áldozta magát jó
vátételül, mégis meglátja utódait, sokáig
él. Az ÚR akarata célhoz jut vele.

„Jézus nem teperte le haragos Atyját a
mennyben és nem ragadta ki a korbácsot a
kezéből. Nem erőszakolta ki, hogy könyö
rüljön az emberiségen. Halála nem volt Isten
sajnálkozó egyetértése, hogy elnéző legyen
a bűnösök iránt. Nem. Az, amit Jézus tett,
amikor szenvedett és meghalt, az Atya gon
dolata  volt. Lélegzetelállító  stratégia  volt,
amely még a teremtés előtt fogant, amikor
Isten  látta  és  eltervezte  a  világ  történetét.
Ezért beszél a Biblia Isten végzéséről és ke
gyelméről, „amelyet még  az  idők  kezdete
előtt  Krisztus  Jézusban  adott  nekünk”
(2Timóteus 1,9). …

Ami azonban a legmeglepőbb, hogy a
bűnösök Jézus Krisztus általi helyettesítése,
Isten gondolata volt. Krisztus nem erőltette
bele Isten tervébe, hogy megbüntesse a bű
nösöket. Isten terve volt, hogy Ő ott legyen.
Egy ószövetségi próféta mondja, „Az Úr aka
rata volt az, hogy betegség törje össze; fel is
áldozta magát jóvátételül” (Ézsaiás 53,10).

Ez magyarázza az Újszövetségben mu
tatkozó paradoxont (látszólagos ellentmon
dást). Egyrészt, Krisztus  szenvedése  Isten
haragjának kiáradása a bűn miatt. Másrészt
azonban, Krisztus szenvedése az Atya akara
tának  való  alárendelés  és  engedelmesség
gyönyörű tette. Jézus Krisztus így kiáltott a
keresztről: „Én Istenem, én Istenem, miért
hagytál el engem?” (Máté 27,46). És mégis,
a Biblia azt mondja, hogy Krisztus szenve
dése kedves  illat volt  Istennek. „Ahogyan
Krisztus is szeretett minket, és önmagát adta
értünk áldozati ajándékul, az Istennek kedves
illatként” (Efézus 5,2).

Ó, bárcsak imádhatnánk Isten szerete
tének fantasztikus csodáját! Ez nem szenti

mentális gondolat, ez nem egyszerű dolog.
Isten ugyanis miértünk tette meg a lehetet
lent: Haragját a saját Fiára ontotta ki – Őreá,
aki alázatossága miatt semmiképpen sem szol
gált rá, hogy Őt érje. Mégis, Fiának elszánt
készsége rendelése elfogadására, értékes volt
Isten szemében. A harag hordozója a végtelen
szeretet tárgya lett.” (John Piper)

11Lelki gyötrelmeitől megszabadulva, elé
gedetten szemléli majd őket. Igaz szolgám
sokakat tesz igazzá ismeretével, és ő hor
dozza bűneiket.
12Ezért a nagyok között adok neki részt, a
hatalmasokkal együtt részesül zsákmány
ban, hiszen önként ment a halálba, hagy
ta, hogy a bűnösök közé sorolják, pedig
sokak vétkét vállalta magára, és közben
járt a bűnösökért.

„Miért kellett Jézusnak meghalnia? Mi
ért nem tudott Isten csak úgymegbocsátani?”
Sokan kérdezik ezt, de senki sem tud csak
úgy megbocsátani, ha komoly gonoszságról
van szó. A megbocsátás azt jelenti, hogy mi
magunk  törlesztjük  le a bűn árát ahelyett,
hogy az elkövetőn hajtanánk be, mégpedig
azért, hogy az illető megújulása és megvál
tozása érdekében szeretettel tudjunk viszo
nyulni hozzá. A megbocsátás tehát azt jelenti,
hogy magunkra vesszük a bűn terhét. Bárki,
aki nagy gonoszságokat bocsát meg, meghal
és feltámad, vér, verejték, szögek és könny
lesz az osztályrésze.

Miért lenne meglepő, hogy Isten, amikor
elhatározta, hogy megbocsát nekünk, és nem
hajtja be rajtunk mindannak a következmé
nyét, amit ellene vagy mások ellen elkövet
tünk, Jézus Krisztus személyében a kereszt
kínszenvedését  és  a  halált  vette  magára?
Mindenki, aki másnak megbocsát, mondja
Bonhoeffer,  magára  veszi  a  másik  bűnét.
Isten a kereszten látható és kozmikus módon
teszi meg azt – noha végtelenül nagyobb lép
ték szerint –, amit minden embernek meg
kell tennie, ha meg akar bocsátani valakinek.
Persze  meggyőződésem,  hogy  az  emberi
megbocsátás azért működik ugyanígy, mert
az ember óhatatlanul a Teremtő képmását
tükrözi. Éppen ezért, ha úgy érezzük, hogy a
rossz  fölött  csak  úgy  lehet  győzedelmes
kedni, hogy ha magunkra vesszük a megbo
csátással járó szenvedést, ne lepődjünk meg
azon, hogy ez sokkal inkább igaz Istenre néz
ve, akinek mind a rossz legyőzésére irányuló
igazságos  indulata, mind pedig szeretete és
megbocsátás iránti vágya mérhetetlenül na
gyobb a miénknél!” (Timothy Keller)

Összeállította: Puskás Attila                  ■

HOLDRA SZÁLLÁS
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Él olyan ember a Földön, akit, bár meg
járta  a  legtöbbünk  számára  elképzel
hetetlen távolságokat, sőt a Holdra lé
pett, mégsem a dicsvágy hajtott. Buzz
Aldrinról van szó. Ő volt az első, aki a

Holdon úrvacsorázott. Talán nem ismerős a
neve annyira, mint kollégájáé, Neil Arm
strongé. Armstrong és Aldrin 1969. július
20án landoltak a Holdon. A Holdon másnap
az első lépést Armstrong tette meg, Buzz
Aldrin másban volt első.

A  presbiteriánus  Aldrin  tudta,  hogy
nemcsak űrbéli útja, hanem egész földi élete
utazás, és az örök hazába igyekszünk. Az
űrhajós  lelkésze  tudtával  és  segítségével
magával vitte a Holdra az úrvacsora kel
lékeit, a kabinban olvasott a Bibliából, majd
a Holdon úrvacsorázott. Mindeközben rá
diókapcsolatban volt a Földdel, és úgy ter
vezte, hogy sokakhoz eljut majd üzenete,
amely  végül  egy  ateista munkatárs miatt
nem  került  nyilvánosságra.  Pedig Aldrin
szándékosan egyszerűen fogalmazott, tudva,
hogy akad, aki nem örül bizonyságtételének.
Ezt  mondta:  „Egy  kis  csendet  szeretnék
kérni. Meghívok minden embert, aki hall
gatja ezt az üzenetet, bárhol és bárki legyen
is, hogy álljon meg egy pillanatra, gondoljon
be le az elmúlt néhány óra eseményeibe, és
adjon hálát olyan módon, ahogyan sze ret 
ne.” Majd a Bibliából ezt olvasta: „Én va
gyok a szőlőtő,  ti a szőlővesszők: aki én
bennem marad, és én őbenne, az terem sok
gyümölcsöt, mert nélkülem semmit sem tud
tok cselekedni.” (Jn 15,5)

A  küldetés  teljesítése  utáni  pedig  a  8.
Zsoltár szavaival imádkozott: „Ha látom az
eget, kezed alkotását, a holdat és a csillagokat,
amelyeket ráhelyeztél, micsoda a halandó –
mondom –, hogy törődsz vele, és az emberfia,
hogy gondod van rá?” (Zsolt 8,45)

Hegedűs Márk írása alapján NyZ        ■

Buzz Aldrin
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Egyszer egy hölgy azt mondta ne
kem: „Egyáltalán nem értem, ho
gyan  imádkozhatnak  az  emberek
Jézushoz. Nekem nincs szükségem
Jézusra,  én  közvetlenül  Istenhez

imádkozom,  és  biztos  vagyok  benne,
hogy Ő meghallgatja imádságomat, ép
pen úgy, ahogyan meghallgatja a kis
gyermeket, ha elmondja imádságát.” –
Sokan tévednek ily módon.

Azután egyszer alkalmam volt, egy
világi dolgokban jártas, dúsgazdag és  jóté
konyságról ismert iparmágnással a hitről be
szélgetnem. De alighogy a „veszélyes zóná
hoz” közeledtünk, ahol a dolgok sokak szá
mára kényelmetlenek kezdenek lenni, ked
vesen, de határozottan kijelentette: „Lüscher
úr, én nem szoktam templomba járni, mivel
kialakítottam a magam világnézetét és hitét.
Nincs értelme tovább foglalkozni ezzel a té
mával! Ezzel kapcsolatos álláspontom szilárd
és egyértelmű, nem látom szükségét annak,
hogy tovább is beszéljünk róla.” – Szinte meg
magyarázhatatlan  biztonságérzet  –  a  léket
kapott hajón.

Egy harmadik, úgynevezett intellektuel
így vélekedett: „Az igazi hit abban áll, hogy
szeretetté változik.” – Ezen azt a nagyarányú
egyházi szeretetmunkát értette, amelyet a kul
túrkereszténység mindmáig kifejt. Nos, való
ban ez is hit, de olyan hit, amelyből hiányzik
a Lélek.

Mindenkinek megvan a maga hite,  re
ménysége, véleménye, elképzelése és menny
országa és mindezekben megrendítő annak az
ismeretnek a hiánya, hogy létezik egy abszolút
mérték, amelyen minden hitnek a valódisága
megvizsgálható! Ez a mérték a Szentírás. De
tudomásul kell vennünk, hogy ezt a mértéket
a legbravúrosabb szellemi akrobatikával te
szik kérdésessé. A nagy nyomorúság és az
ördögi csapda éppen az, hogy Isten megvesz
tegethetetlen Igéjét „keresztyén” díszítéssel el
látva az értelemhez igazítják. Így is mond
hatjuk:  az  úgynevezett  keresztény  ember
kiveszi a Bibliából – ha ugyan egyáltalán is
meri annak csodálatos egységét – mindazt,
ami neki megfelelő, ezután összegyúrja saját
megsötétedett  elméjével  valami  meghatá
rozatlan masszává, amelyből azután megfor
málja  a  keresztyén  tanítás modelljét,  vagy
pontosabban: bibliaellenes tanítást. Így kelet
kezik azután az a formájában és tartalmában

egyaránt tetszetős látszat igazság, amely min
denki számára igen vonzó, mivel az óembe
rünknek hízeleg, álláspontját nem vitatja, s
barátságosan és jóakarattal biztosítja, hogy ki
ki a maga módján üdvözülni fog. – Milyen
borzalmas félrevezetés! Milyen őrjítő elva
kítása azoknak, akik azt hiszik, hogy Isten
megvesztegethetetlen igazságossága mellett
hamisított útlevéllel elhaladhatnak.

Amikor azonban alaposan tanulmányoz
zuk a Szentírást, egyszeriben világossá válik
előttünk,  hogy  amilyen mértékben  közele
dünk a világ végéhez, úgy fokozódik Isten
Igéjének az elferdítése, átértelmezése, elhall
gatása és következményeként olyan mér
tékben otthonosodik meg mindenhol a hit
anarchiája az intellektuális keresztyén ma
gaslatokon épp úgy, mint a primitív intel
ligencia alacsony szintjén.

Mi semmiképpen sem akarunk a hit
anarchiájában részt venni! Ugyanígy nem
akarjuk magunkat (ahogyan az újra meg
újra történik), nagyszerű, szinte mondhat
nánk drámai taglejtésekkel és kegyes val
lásos udvarlással az Ige fölé helyezni, ha
nem az Ige alá. S nem akarjuk az ugyan
csak kérdéses, agyondicsért értelmünket
hitünk  legfőbb bíróságává  tenni, hiszen
olykor megvásárolható utcalányként vi
selkedik. Számunkra csakis Isten Igéje a
mértékadó, mert  az  ég  és  föld  elmúlik,
tehát az értelem is, a vallásos értelem is, a

csillogó értelmi hit, Isten Igéje azonban mind
örökre megmarad!

Arra a kérdésre, hogy: „Milyen a hited?”,
válaszként idézzük a Róma 5,1et: „Mivel te
hát megigazultunk hit által, békességünk van
Istennel  a  mi  Urunk  Jézus
Krisztus által.”

Az első, ami ebből az Igé
ből szemünkbe ötlik, az a sa
játos  kifejezés:  „megigazul
ni”! Ha Isten Igéje az ember
megigazulásáról beszél, akkor
előfeltételezi, hogy személyes
bűnben kell élnie, mert csak
az igazulhat meg, aki előzőleg
nem volt igaz! Igen, így van.
De hadd mondjuk kerülgetés
nélkül és világosan: Az ember
a szent Isten szemében átko
zott!  Félelmetes  szó,  nem
mindenkinek tetszik! Érthető.
Hiszen az emberi szellem, az agyon dicsért
értelem arra igyekszik, hogy megalkossa saját
értékmérőit, hogy ezek szerint ítéltessék meg.
Nem csoda, hogy azonnal jelentkezik a fel
háborodás, annak minden formájában, ha a
szépen megépített és kellemes etikai, filozófiai
és  teológiai  rendszereket  halomra  dönti  az

egyszerű  és  örök bibliai megállapítás:
„Te  emberfia,  tudode  mi  vagy  Isten
előtt? Átkozott!”

Hogyan lehet azonban egy ilyen bor
zalmasan éles ítéletet kimondani? Nem
valamilyen fanatikus türelmetlenség fo
galmazta meg ezt az egyszerűen meg
emészthetetlen és szeretetlen ítéletet, an
nál is inkább, mert Isten a szeretetnek és
nem az átoknak Istene? Sőt: Ő minden
dolgok Teremtője és Megtartója,  tehát

teremtményeit nem szolgáltathatja ki a pusz
tulásnak és az átoknak – gondolja az ember.
Ez értelmetlen, szinte gúnyos játszadozás len
ne. Itt találkozunk a túlságosan is emberi mér
tékek egyikével és ki mondaná, hogy ezekben
az indoklásokban nincs valami megejtő? De
nem fejeződik ki benne ugyanakkor valami
elrémítő, logikátlan magatartás?

Ha valaki jogi kérdésben szakvéleményt
ad, akkor ismernie kell a törvényeket, mert
különben ostobának tartják. És ha valaki a „jó
Istenről” és az örök kérdésekről akar beszélni,
annak szükségszerűen alaposan ismernie kell
Isten Igéjét, ha nem akarja kitenni magát an
nak a veszélynek, hogy ferdén látja a dolgokat
és ezzel egyszer és mindenkorra elszakad Is
tentől!

Éppen ezért kell nekünk közvetlenül Isten
Igéjéhez fordulni, mellőzve az emberi véle
mények és elképzelések őserdejét. Azok egy
szer majd száraz falevélként hullanak a földre,
amikor majd Isten ítéletének vihara rázúdul a
világra.

Ha  azt mondjuk,  hogy  az  ember  Isten
előtt átkozott, akkor a következő igehelyekre
gondolunk: „Átkozott, aki a fán függ” (Galata
3,13). Nincs még egy Ige a Bibliában, amely
olyan élesen mutatná, milyen vétkes és bűnnel
terhelt az ember Isten előtt. Azaz: a keresztfán,
a golgotai átokfán lett nyilvánvaló, milyennek
látja Isten az embert. Nem azon múlik ugyanis
a dolog, hogy mi magunk hogyan látjuk és
ítéljük  meg  magunkat,  hanem  azon,  hogy
Isten hogyan lát minket.

Ha van hozzá bátorságod, nézz a Golgo
tára, amelyen Isten az emberi bűnt és rom
lottságot, tehát a te bűnödet és romlottságodat

is megítéli Fiában, Jézus Krisztusban. Olyan
nagy és mindörökké halálos Isten átka, hogy
Isten  egyszülött  Fia, Aki  átokká  lett  érted,
átható kiáltásban tört ki: „Én Istenem, én Is
tenem, miért hagytál el engem?”

Isten elfordult az emberekért átkozottá lett
Fiától és beletaszította az Istentől való

MMIILLYYEENN  AA  HHIITTEEDD??
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elhagyatottságba. És ebbe az Istentől való el
hagyatottságba taszítod te is magadat, ha nem
veszi le rólad Isten átkát!

Az ilyen beszéd nyilván különösen hang
zik. Főként azért, mert te nem sokat veszel
észre  a  rád  nehezedő  isteni
átokból. Még könnyedén járod
életed napjait. Ezért úgy látod,
hogy túl feketére lenne festve
ez az egész dolog! Megértem.
De gondold meg, hogy életed
napjai egyszer véget érnek és
azután? Át akarod vinni ma
gaddal régi, általad összeácsolt
értékmérődet? Még a sírodat
sem tudod kimérni vele, s te az
örökkévalóságot, a te örökké
valóságodat  akarod  meghatározni?  Osto
baság!

Ha ma még bizarr lehetetlenségnek is lát
szik előtted Isten átka, mivel egyáltalán nem
érzed annak súlyát, mint gondolkodó ember,
sose feledd, hogy Isten átka kevésbé hat ebben
az  életben  –  bár  akinek  van  szeme  annak
meglátására, az fölismeri, milyen villámcsa
pásszerűen és pusztítóan hat itt is –, félelmetes
komolyságában azonban az örökkévalóság
ban jut érvényre, ahogyan az Úr Jézus is utal
rá: „Menjetek előlem, átkozottak, az ördögnek
és angyalainak elkészített örök tűzre” (Máté
25,41).

Talán mindez érthetetlen számodra, mivel
a legjobb akarattal sem tudod belátni, hogy
minden ember az isteni kárhoztató átok alatt
áll. Annál kevésbé tudod ezt elhinni, mivel
eddig – néhány téves lépéstől, hibától és fél
reértéstől eltekintve – tisztességes életet foly
tattál. De tudode, hogy Isten tűzláng szeme
előtt a  jótékony emberbarát éppoly vétkes,
mint a gyilkos? A hagyományos erkölcsi ér
zék  mindenesetre  tiltakozik  az  ilyen  elké
pesztő  állítás  ellen.  Csakhogy  ilyen  döntő
dologban  nem  az  ember  erkölcsi  érzéke  a
mérvadó, hanem Isten Igéje. A Szentírás pedig
azt mondja:„Mind elhajlottak, valamennyien
megromlottak és nincs aki jót tegyen, nincs

egyetlen  sem. Mindenki vét
kezett és híjá

val  van
Isten

dicsőségének”
(Róma 3,12.23).
Ez a két ige meg
mutatja  nekünk,  hogy
minden emberben ott  lakik az
eredendő bűn. Az ember semmi olyat nem tud
felmutatni,  ami  Isten előtt  igazzá  tenné őt,
még akkor sem, ha tengernyi jó cselekedetet
mondhatna magáénak, akkor sem, ha életét ál
dozná is valamely jó és igaz ügyért. Mind a
gyilkos, mind a jótevő, mind a tolvaj, mind a
becsületes polgár bűnös Isten előtt. Mindnyá
jan Isten átka alatt állunk. Erkölcsi nézőpont
ból  hatalmas  különbség  lehet  tolvajok  és
jótevők, gyilkosok és tisztes polgárok között,
de Isten egykor majd nem azt kérdi: „Milyen

jót vagy rosszat cselekedtél?”, hanem: „Meg
bocsáttattake  neked  a  bűneid,  elvétetette
tőled a veled született romlottságod?”

Eredendő bűn? Velünk született romlott
ság? Ismét csak olyan fogalmak, amelyek hal

latán az ember a fejét rázza. Lám, megszok
tuk, hogy csak azt tekintjük bűnnek, amely
gonosz cselekedetben nyilvánul meg. Ugyan
akkor  elfelejtjük,  hogy minden  cselekedeti
bűnnek, mint valami felbugyogó víznek rejtett
forrása van. Nehéz ezt a rejtett forrást (amelyet
nevezhetünk eredendő bűnnek vagy velünk
született  romlottságnak)  úgy  kimutatnunk,
hogy mindenki azonnal ilyennek ismerje föl.
És mégis van valami, ami távoli villámcsa
pásként világít bele az emberi romlottság vak
sötét éjszakájába.

Talán  valamilyen  szenvedély  bilincsel
meg. Talán harag, irigység, túlzott érzékeny
ség, szexuális tisztátalanság, iszákosság. Pró
báld csak meg akarati elhatározással a bilin
cseket széttörni, a szenvedélyt elhagyni! Még
csak nem  is máról  holnapra,  hanem kapsz
hozzá egy egész hónapot, vagy ha akarod egy
fél évet, vagy akár egy teljes esztendőt. Az
eredmény minden esetben így fog hangzani:
képtelen vagyok rá! Bizony nem vagy képes
rá, még ha akarod is. A rendőrök ismerik az
úgynevezett „ugróláncot”. A szem elől rejtve
összeköti a csuklót a bokával. Kívülről nem is
lehet észrevenni, hogy a bűnöző meg van bi
lincselve. Tetszése szerint mozoghat  de me
nekülni nem tud! Ilyen ugróláncot visel min
den ember. Külsőleg teljesen szabadon mo
zog, de menekülni nem tud, akárhogy akar is:
meg van bilincselve és úgy is marad!

A  tehetetlenség,  az  eredendő  bűn,  a
velünk született romlottság abban is ijesztő

módon jut kifejezésre, hogy az ember
képtelen teljesíteni Isten parancsait.

„Szeresd  az  Urat,  a  te  Is
tenedet teljes szívedből, teljes
lelkedből, teljes elmédből és
teljes erődből” (Márk 12,30).
Mi mást jelent ez, mint hogy

egész lényed lángoljon az Isten
iránti szeretetben. S ha nálad nem ez

a helyzet, akkor halld meg, mit mond még
Isten Igéje: „Átkozott mindenki, aki nem ma
rad  meg  abban,  amiről  meg  van  írva  a
törvény könyvében, hogy azt kell cselekedni”
(Galata 3,10).

Láthatod tehát, hogy Isten előtt valóban
nincs különbség a tolvaj, gyilkos és a becsü
letes, derék ember között. Még ha nem is gyil
koltál  vagy  loptál,  rejtett  bilincseidet  nem
tudod széttörni és még kevésbé tudod megtar
tani a mindent átfogó parancsot: „Szeresd az
Urat,  a  te  Istenedet...”.  Isten  ítélő  válaszát

azonban ismered: „Átkozott mindenki!”
Érted most már, miért van megírva, hogy

Jézus átokká lett érted (és értem), aki olyan
tisztességes polgári életet élsz? Isten, Jézus
Krisztus érted halt meg, hogy levegye rólad

az isteni kárhoztató ítéletet. És
nem hallod, amit az Úr Jézus
oly szívhez szólóan mond ne
ked a keresztről: „Embernek
fia,  nem  azért  haltam  meg
érted, mert Isten téged elátko
zott. Nem is azért, mert oly sok
szép és jó cselekedetet hajtottál
végre, hanem azért, mert beteg
az életed, tele gennyes sebek
kel. Életemet nem az erényei
dért adtam oda, hanem azért,

mert semmi olyat nem tudsz felmutatni, ami
értékes lenne Isten bírói szeme előtt. Nem a
kiválóságaidért  adtam magam  a  keresztre,
hanem  bűnöktől  szennyezett  mezítelensé
gedért.”

Nagy félreértést kell tisztáznunk! Jézus
érted halt meg a kereszten, de te csak akkor
szabadulsz meg az átoktól és csak akkor le
hetsz igazzá Isten előtt, ha hittel megragadod
Jézus átszegezett kezét!

Amikor a pusztában az engedetlen izrá
elitákat megmarták a mérges kígyók, Mózes
Isten  parancsára  érckígyót  készíttetett  és
póznára tűzte. Aki föltekintett az érckígyóra,
nem halt meg,  de  aki  nem  tekintett  fel  rá,
meghalt. Ezért mondja maga Jézus: „Aho
gyan Mózes felemelte a kígyót a pusztában,
úgy kell az Emberfiának is fölemeltetnie, hogy
aki hisz,  annak örök  élete  legyen őbenne”
(János 3,1415). Jézus Krisztus kereszten el
végzett áldozata egyáltalán nem használ ne
ked, ha nem úgy fogadod el, mint amit érted
vitt  véghez,  mert  ahogy  fuldoklónak  sem
használ a mentőöv, ha visszautasítja, éppoly
kevéssé ment meg téged Jézus Krisztus ál
dozata a bűneid tengeréből, ha nem ragadod
meg  hittel. Más  szavakkal:  Jézus Krisztus
kereszten  elvégzett  engesztelő  áldozata  el
lenére is megmarad Isten kárhoztató ítélete
mindaddig, amíg nem engeded magadat hit
ben megtisztítani Jézus Krisztus vére által.
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Mindebből magad is láthatod, hogy a val
lásos  színezetű,  szépen  fésült  hit  sohasem
elegendő ahhoz, hogy megigazultan léphess
Isten színe elé. Határozott, céltudatos hitre van
szükség ehhez, amely vallja: Jézus Krisztus
értem halt meg! Halála elvette rólam az en
gem terhelő átkot és vére megtisztít engem
minden bűntől. Ahogy meg van írva: „Mert
Isten Őt rendelte engesztelő áldozatul azok
nak,  akik Őbenne  hisznek,  hogy  igazságát
megmutassa. Isten ugyanis az előbb elkövetett
bűnöket elnézte” (Róma 3,25).

Így leszel igazzá Isten előtt. Csodálatos
megigazulás ez. Mert ez a hit nem mindenkié!
Sokak számára túlságosan „masszív”, túl „vé
res”. A hit által való megigazulást nem találják
meg azok, akik védekeznek ellene, akiknek a
keresztről  szóló  beszéd  bolondság,  hanem
csak azok, akik lelkükben összetörtek, akik
nek világnézete, fölépített vallásossága gyu
faszálként tört össze. És valóban, akiknél bel
ső csőd következett be, akiknek az utolsó em
beri támasztékuk is semmivé lett, azok boldo
gan  és  hálásan  néznek  föl  a
kereszten vérző Megváltóra,
hogy belemerüljenek az Ő
irgalmas, üdvözítő tekin
tetébe. Örömmel veszik át
a szabaduló levelet, ame
lyet Jézus feléjük nyújt, és
amelyikben  olvasható:
„Megvásároltalak vérem
mel. Teljesen megszüntet
tem  a  téged  örökre  kár
hoztató  vádat.
Mostantól fogva
többé nem át
kozo t tkén t
állsz  Isten
előtt, hanem
á l t a l a m
megigazul
tan.”

Ebben  a  szent  komolyságú  vitában  és
párbeszédben szétporlik minden saját hírnév,
minden saját cselekvés. Itt a hiú értelem is
padlóra kerül. Minden fölött uralkodik a Jézus
Krisztusban megelevenedett hit. Ez azt jelenti:
nem tudsz mást hozni, csupán nyomorúságo
dat, elvetettségedet, romlottságodat és egyál
talán nem tehetsz mást, mint hogy hiszel, és
ismét csak hiszel és elfogadod a felkínált üd
vösséget. De ne feledd, hogy semmiképpen
sem hited érdeme miatt vagy Istennek kedves,
hanem egyedül azért, mert Isten színe előtt
Jézus Krisztus elégtétele, igazsága és szent
sége a te igazságod!

Az emberi értelem számára szinte felfog
hatatlan,  hogy  a  felkínált  isteni  kegyelem
gyermeki hittel való elfogadásának oly mesz
sze  menő,  az  örökkévalóságba  átívelő,  az
egész  örökkévalóságra  nézve  érvényes  ki
hatása van: a bűnszennyezte, átokkal terhelt
embert Isten elfogadja gyermekének.  Ami
kor a tékozló fiú hazatért apjához, az úgy fo
gadta  őt, mint  ha mi  sem  történt  volna. A

lerongyolódott  fiúval  úgy
bánt  az  apja,  hogy  az

idősebbik fiú
fellázadt  el
lene.  Így
cselekszik
Isten,  ami
kor  valakit
igazzá nyil

vánít.  Meg
ajándékozza  a

megigazulás ruhájával,
úgyhogy immár mint meg
kegyelmezett bűnös állhat
meg előtte, mintha sohasem
vétkezett volna. Csodálatosak
az  isteni  kegyelem  szavai:
„Hiszen mi megigazultunk.”

Az  Isten  által  történő
igazzá nyilvánítás követ

kezménye  az  Istennel  való mély belső bé
kesség. Kifejezetten így olvasható: békesség Is
tennel. Létezik békesség a világgal is, csakhogy
ez valamiféle féregrágta békesség. Jézus Krisz
tus  ezt mondja  a  világgal  való  békességről:
„Nem  azért  jöttem,  hogy  békességet  hozzak,
hanem hogy kardot” (Mt 10,34).

Isteni törvény, hogy azt, akinek békessége
van Istennel, üldözi és gyűlöli a világ. De mit
számítanak  a  világ  támadásai,  ha  egyszer
békességünk van Istennel? A világ ugyan szo
rongathatja az igazat, de Istennel való békes
ségét nem tudja megrontani. Amikor Cajetán
bíboros azon az emlékezetes augsburgi vitán
azt mondta Luther Mártonnak: Úgy gondolod,
hogy az urak és a fejedelmek majd befogad
nak és megvédenek a római kúria előtt? Hol
leszel biztonságban?”, Luther teljes nyuga
lommal röviden és örvendezve csak ennyit
válaszolt: „Az ég alatt!”

Az Istennel való békesség magasabb min
den emberi értelemnél, még ha az fenyegetően
közeledik is. Az Istennel való békesség olyan
erődítmény, amelyet se világ, se pokol, se ör
dög nem tud legyőzni; mivel ez a béke nem
földi,  hanem mennyei,  nem  világi,  hanem
szellemi. Ezt a békességet adta nekünk Jézus,
aki azt mondta: „Békességet adok nektek; nem
úgy  adom  nektek,  ahogy  a  világ  adja.  Ne
nyugtalankodjék a ti szívetek, ne is csügged
jen” (János14,27).

Ha valaki  azt  kérdezné,  hogyan magya
rázható meg ez a békesség, azt felelhetjük: ez az
a boldog tudat, hogy a haragvó Isten számomra
Jézus Krisztus által megbocsátó Atyámmá lett!
Naponta elhalmoz engem kegyelmének kimerít
hetetlen gazdagságával és megadja szívemnek a
boldog bizonyosságot, hogy a halálom olyan
átmenet lesz, amely a hitből a látásba vezet.

Albert Lüscher
(Részlet Albert Lüscher: 3 kérdés mindenkihez
című könyvéből)                                              ■

Kedves testvérek! Gyülekezetünk Bibliaolvasó köre a nyári szünetet követően, szeptem
ber közepétől újra megtartja alkalmait, melyekre szeretettel várunk mindenkit, aki ked
vet érez a Szentírás mélyebb megismeréséhez.

Az idei évben bibliai emberek élettörténetén keresztül keressük a személyes
életünkre vonatkozó üzeneteket. Alkalmaink a bibliaismeret növekedése mellett lehe
tőséget adnak arra, hogy biztonságos testvéri közösségben beszélgethessünk az olvasott
igéről, őszintén megfogalmazzuk személyes kérdéseinket, közösen keresve a vála
szokat, s ami talán a legfontosabb: egymás hite által növekedhessen saját hitünk is.
Beszélgetéseink célja, hogy a Biblia valóban Szentírássá legyen életünkben, ezért nagy
hangsúlyt  fektetünk arra,  hogy a közösen olvasott  igeszakaszokban meglássuk és
megértsük az Úristen számunkra szóló, élő üzenetét.

Bibliaolvasó körünk alkalmait kéthetente keddenként, 19:00tól 21:00ig tartjuk
gyülekezeti házunk földszinti termében.  Olvasókörünkhöz bármikor csatlakozhatnak
a kedves érdeklődők, akár alkalomszerűen, akár rendszeresen. A dátumokról folyamatos
tájékoztatást kaphatunk a hirdetésekből.

Az év hátralévő  részében a következő  szentírási  alakokkal  ismerkedünk meg
közelebbről: Ézsau, Ezékiás, Dániel, Jónás, János apostol, Jakab apostol, Magdalai Má
ria, a Bethesda tavi béna ember.

2020 januárjától tervezzük újra elindítani a teljes Szentírás elolvasását egy év alatt
célul kitűző sorozatunkat, melyről újságunk téli lapszámában részletesen hírt adunk.

„Elszárad a fű, elhervad a virág, de Istenünk igéje örökre megmarad” (Ézsaiás 40,8)

Óváryné Herpai Dóra                                                                                                      ■

HÍVOGATÓHÍVOGATÓ
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Lukács Pál (18031873) életművéről Pén
zes István 1996ban megjelent tanulmá
nya fújta le a feledés porát, hogy a peda
gógia 19. századi történetében és a gyer
mekvers  irodalomban  elfoglalja  az  őt

megillető helyet. Nevelési célzatú gyermek
versei, pedagógiai elvei és munkássága foly
tán kivételes alakja a 19. századi neveléstör
ténetnek, költészete Benedek Elek, Pósa Lajos
és Sebők Zsigmond előfutárának tekinthető.

Lukács Pál – vagy ahogy  tanítványa a
naplójában jegyezte: L.P. – hétköznapi fog
lalkozása szerint magánnevelő (házi tanító), s
mint magáról írta, a „kisgyermekek barátja”,
a „kicsinyek papja”, aki mint pedagógus elu
tasítja a kor erőszakos és a testi fenyítést ru
tinszerűen alkalmazó tanítási módszereit. Ezt
a meggyőződését  egy  gyermekkori  iskolai
trauma is táplálta benne, amikor jó eszű és ki
csit rakoncátlan nebuló korában olyan súlyos
fenyítést kapott tanítójától, hogy jobb csuklója
eltörött, és az ebből eredő bénaságot egy éle
ten át viselnie kellett.

Lukács Pál a felvidéki Mátyusföldön –
Kamocsán született, jobbágy szülők egyetlen
gyermekeként. A tanulást a jobbágysorból va
ló kiemelkedés eszközének tekintette. Szülei
papnak szánták, de ő a kicsinyek papja kí
vánt lenni. Kamocsa a Vág völgyében fek
vő szín református település ebben az idő
ben. Református Népiskolájának 1876/77.
tanévben kétszáz beiratkozott tanulója volt.
Itt kezdte meg a tanulmányait, majd apja
Pócsmegyerre hozta, ahol a tanító rokona
volt a családnak, s itt esett meg vele a ko
rábban említett brutalitás, ami miatt apja
Révkomáromba vitte tanulni. Felsőbb is
kolai tanulmányait Losoncon végezte, majd
tógátus diáknak Sárospatakra került. Tizen
nyolc  évesen  abba  kellett  hagynia  tanul
mányait, mert szülei meghaltak. Saját lábára
kellett állnia. Kipróbálta a színészetet, de
végül is a magánnevelősködést választotta.

Ötven éven át magánnevelőként ke
reste kenyerét. Megfordult a legelőkelőbb
családoknál. Tanítványai közt voltak gr.
Ráday Gedeon családjának tagjai. Neve
lősködött a Bethlen, a Fáy, a Vállyi csalá
doknál, utolsó tíz évét Károlyi Sándor bir
tokán töltötte. Bejárta az országot neve
lősködése közepette, kiválóan formálta a
rábízott lelkeket értelmes és gondolkodó
emberré. Megbízói kézről kézre adták a
komoly felkészültségű kiváló nevelőt.

Megfordult Pomázon  is 1840/41ben a
pomázi Mares Móric nevelőjeként. Hogy mi
lyen kapcsolat fűzte a Mares családhoz, az a
gyermek fennmaradt naplójából nem derül ki.
A napló egyetlen tanítási év néhány hónapját
öleli fel, s maga az „intézet” nem is Pomázon
volt, hanem a Váchoz közel eső Rádon, Móric
tizenhét évvel idősebb nővére férjének a há
zában, ahol négyen unokatestvérek tanultak
együtt a „bácsi” irányítása mellett. A napló
hangvétele feltétlen jó viszonyt tükröz a tanító
és tanítványa között. A téli szünetet Pomázon
töltötték Mares Móric családjánál.

Lukács Pál kora legtermékenyebb gyer
mekversköltője volt, munkásságát harminchét
kötetnyi alkotás őrzi. „Versei a reformkor és
a szabadságharc eszméit, a kor haladó törek

véseit, a hazai ipar fejlesztését, a szülőföld sze
retetét tükrözik. A szabadságharc bukását kö
vetően műveiben ostorozza a nemzetietlen
kedőket, gúnyt űz az idegenmajmolásból, iro
nikus hangvételű, szatirikus verseivel irányt
mutat, jellemet formál. Kis olvasói számára
írt alkotásaiból szinte árad az anyanyelv iránti

szeretet: a nyelv és hagyományápolásért száll
síkra, ezt igyekszik beleplántálni már a leg
kisebbek érzelem és gondolavilágába. Köny
veinek népszerűségét mi sem példázza job
ban, hogy közülük néhány három, sőt négy ki
adást is megért: bennük a gyermek értelmi
fejlődését elősegítő tanmeséket, pedagógiai
célzatú versikéket, gyermekjeleneteket adott
közre. Nem volt az országban olyan iskola
vagy gyermekektől zsibongó ház, ahol műveit
ne ismerték volna.” – foglalja össze munkás
ságát Pénzes István tanulmánya.

Az 1860as évek elején visszavonul szü
lőfalujába. Az alkotást ekkor sem hagyja abba,
szinte haláláig írt verseket. Szülőházát már
nem  találni meg. Hetvenéves  korában halt
meg 1873. augusztus 4én. Röviddel előtte
vetette papirosra Óhajtásom című versében,

hogy sírjára az égi madarakat tápláló eperfát
és a méhecskéknek mézet adó akácfát ültes
senek. Sírja gondozott, és ma is áll felújított
formában, bár a fák rég kipusztultak. Emlékét
emlékszoba őrzi Kamocsán. Emberi nagysá
gának és erkölcsi rendíthetetlenségének vers
be foglalása akár Arany János Epilógusának
előképe is lehetne:

Mi volt a vezetőm
S ösztönzőm – ha kérded
A tudvágy! mely vélem 
Járt minden ösvényen.
Itt a csillogást –
Ott a komoly szépet
Tanulám ismerni –
S unni az álképet.
Mosolygám az árust
Ki igazgyöngy helyett
Üveggyönggyel fizette
Rá az embereket.
Hiúság bálványát 
Messze kikerültem,
Míg az érdem előtt
Kalapot emeltem…

A tanítvány és a „bácsi”
Mares Móric naplórészlete alapján

A napló hangvételéből kitűnik, hogy
régi kapcsolat fűzi Lukács Pált a Mares
családhoz. Erre utal a „bácsi” megszólítás
is. Kamocsa és Pomáz között a közös pont

talán az, hogy a Mares család tagjai az eszter
gomi érsek földjeinek bérlőjeként  ismertek
voltak Kamocsán. Hasonlóan jó viszonyban
volt a „bácsi” a Takách családdal is. Pomázi
tartózkodása idején rendszeresen járt beszél
getni Takách bácsihoz. Egyidősök lévén az
sem kizárt, hogy iskolatársak voltak talán Lo
soncon, vagy Sárospatakon. A rokonság tel
jességgel kizárható, mert nem egy társadalmi
osztályba tartoztak. Bár annak gondolata is
felmerülhet, mert úgy gondoskodik diákjairól,
mint egy idősebb nagybácsi. Például csizmát
csináltat, nyilván a szülők kérésére, vagy Mó
ricnak a saját elszakadt kabátjából csináltat
„kaputot”, akit különösen kitüntet figyelmé
vel, majd utazó táskát is ajándékoz neki azt
remélve, hogy őt elkísérheti következő szol
gálati helyére, Zsibóra. Ehhez Móric anyja
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nem  járul  hozzá. Móric  iránti  kitüntető  fi
gyelme és atyáskodása azzal magyarázható,
hogy a többiekkel szemben ő félárva – apja
nem  sokkal  a  születése  után meghalt  kole
rában 1831ben.

A nevelő figyelmének a nevelés minden
területére ki kellett terjednie: az elvárásoknak
megfelelő viselkedéstől a közhasznú ismerete
ken, az általános műveltségen, a valláserkölcsi
nevelésen át az egész jellem formálásáig. Főúri
családoknál  nem  volt  ritka,  hogy  a  nevelő
tanítványa mellett maradt egészen a felnőtt ko
rig, követve annak szellemi és lelki fejlődését.

Ebben a négytanulós rádi magánintézet
ben a foglalkozás rendje hasonló volt az isko
laihoz. Délelőtt és délután is volt foglalkozás.
A nap korán reggel kezdődött: „Fiú, kelj fel a
dobszóra! Hatodfélre jár az óra!” – írja nap
lójában jelszóként 1841 Télelő 3án, azaz de
cember 3án. Fölkelés után elvégzik „szent
kötelességüket”,  azaz  imádkoznak. Azután

naplót írnak, ami az előző
napi  események  össze
foglalása, majd a feladott
lecke  kikérdezése  követ
kezik. Aki jól tudja, élvezi
az  aranyszabadságot,  aki
nem, az  tanul. Aztán kö
vetkezik  a  német  nyelv
gyakorlása. Délután ismét
tanulnak,  számítási  gya
korlatokat végeznek, majd
megtanulják az aznapi lec
két. „Esteli előtt jó köny
vekből  olvastunk,  esteli
után pedig felmondtuk bá
csinak, amit olvasánk. Az
idő igen szép volt. Nekem
pedig  szomorú  napom
volt, mert egész nap nem vala szabadságom.”
Ez egy nap eseményeinek rövid vázlata.

Más  alkalommal  a  dicső Hunyadi  pél
dájára mindjárt reggel a bácsi kiál
lítja őket egy képzelt csatahelyre, s
„ott hatalmasan vívánk”. (Ez a test
nevelés óra.) A sok viaskodás után
következik az értékelés, hogy kinek
a fejére szálljon a „szép süveg”? Az
értékelésben első helyen van a rang
sorolás,  s  aki  az  első  helyen  áll,
annak a fejére kerül a szép süveg,
amiről csak annyit tudni, hogy nem
zeti süveg. (Az sajnos nem derül ki
a naplóból, hogy huszárcsákó volt
e,  vagy valami más,  de  annyi  bi

zonyos, hogy nagy becsben állt.) A magyar tör
ténelem nagy alakjainak és fontos eseményei
nek megismerése, a hazafias nevelés, a haza
szeretetre való nevelés sugárzik a naplóból.
Lukács Pál pedagógusi programjában ez köz
ponti szerepet játszik. Szülőfalujában Kamo
csán az éltető napfénnyel és friss levegővel
együtt szívta be a szabadságszeretetet, s ezt
igyekezett  tanítványaiba  is  jó  korán  bele
táplálni.

A tananyagból nem hiá
nyoznak a kor nagyjai  sem,
miután a „bácsi” járatja a Pesti
Hírlapot és rendszeresen fel
olvas az Atheneumból. Télelő
5én (1841. december 5.) az
ifjúság  Deák  Ferencet  kö
szönti zenével és üdvözlő be
széddel, melyet Deák az „al
tányrul”  (erkélyről)  hallgat
végig.  Szívet  melengető  a
gyermek  lelkesedése,  ami  a
napló soraiból árad. A mottók
(jelszók) között vannak ma is
aktuális  szállóigék:  „Nemzetegység  a mag,
melyből egyedül képes nemzetszabadság fel
virágozni”, egy Kossuth idézet, vagy Széche
nyitől: „Magyarország nem volt még: de lesz.”
Máshol a mottó: „Hazám, s királyomért mint
magyar úgy halok, Végórámban is azt mon
dom, Magyar vagyok”. E sorokat olvasva elő
ször gondolnánk, hogy a szabadságharc né
hány év múlva a tanítványt és nevelőjét a csa
tamezőre szólította, de nevük eddig nem buk
kant fel egyik névsorban sem. Lukács Pálé
érthetően nem, mivel jobb keze nem volt al
kalmas a fegyverforgatásra, Móric pedig túl

ságosan  féltett  gyermek
lévén, otthon maradt. Idő
sebb bátyjának (Mares Ist
ván, 18181855) a neve is
mert, mint „közember és
jó honvéd”, és „Miska paj
tásáé”  (Takách  Mihály,
18311919), aki mint hon
védtüzér, tűzmesteri rang
ban harcolta végig a sza
badságharcot, és Selmec
bányánál  megsebesült.
Részt  vett  a  branyiszkói,
kápolnai, hatvani, isaszegi,
váci, nagysallói ütközetek
ben,  amint  az  a  Borov
szkyféle  vármegyetörté
netben olvashatjuk.

Külön  szólni  kell  a  naplóírásról,  mely
Lukács Pál pedagógiai eszköztárában fontos
helyet  foglalt  el.  Nem  csak  azért, mert  ál
talános divatja volt naplót vezetni, hanem mert
ezek a napi eseményeket összefoglaló fogal
mazványok arra a késztették a növendéket,
hogy átgondolja a napot, szembesüljön ered
ményeivel, hiányosságaival, hibáival, amit a
„bácsi” időnkénti bejegyzései is tudatosítottak.
Vagyis ezek nem csupán fogalmazási gyakor
latok, hanem a jellem formálásának fontos esz
közei. Először piszkozatot kellett írni, majd azt
a „bácsi” átolvasva kijavította, s azt másolták
be – gyakran így is „rakva hibával” – a vezetett
naplóba, amit az L.P. szignóval ellátott bejegy
zései tarkítanak. Például: „Mit sem érdemelsz,
mert csak azt tevéd, amivel tartozál” – hangzik
a helyreigazítás. Máshol: „Beh nehezen tudsz
útba igazodni: úgy látszik mintha az esős idő
álmossá akarna tenni. Vigyázz! hogy a lelke
sülést abba ne hagyd: mert halld mit mond
hazád Washingtona: – Ki ifjú korában lelkes
nem vala, vagy ki ifjúsági lelkesedését szé
gyenli,  az  hazáját  soha  nem  szerette.”  –
hangzik az erkölcsi útmutatás. Ismét máshol

egy mérsékelt hangú dicséret:
„No,  csakhogy már  ismét  a
kerékvágásban vagy, őrizkedj
a  kizötykölődéstől!”  Ismét
máshol így hangzik a jellem
formáló intelem: „Légy erő
sebb feltételeidben: mert kü
lönben nem leend belőled olly
férfiú,  minőre  napjainkban
olly nagy szűksége van a tár
saságnak (társadalomnak)”.

A napló  írása nem volt
ellenére  a  tanítványnak.
1842  Tavaszhó  17én  –  e
napló folytatásában – a kö

vetkező sorokat vetette papírra: „A napló ha
sonló egy tárházhoz mellyben különbféle
dolgok  tartatnak. Valamint  a  tárház  annál
többet ér, minél több és becsesebb dolgok
gyűjtetnek  belé:  úgy  a  napló  is  annál  be
csesebb  minél  jobb  és  kellemesebb  napi
történetek iratnak belé. Ennél fogva ügye
kezni  fogunk magunkat úgy viselni, hogy
naplónkat minél becsesebbé tehessük.”

A napi bejegyzések mindegyikéhez tar
tozik  egy  jelszó  (mottó),  a  legegysze
rűbbektől a komoly mondanivalóig, mint
például:

LUKÁCS PÁL

KÖNYVES PETI
Könyves Peti tudós egy diák volt, 
Különösen nagyon mélyen számolt. 
Szerette is ám a tojássárgákát. 
Kukurbitát, meg a kerti spárgát. 
Édes apja kérdé őt tréfábul, 
Hogy megjött a diák iskolábul: 
Tudnae már könyv nélkül számolni, 
A kevésből többséget levonni? 
 Tudnék bizony, édes apám uram! 
Algebrián mindig első voltam, –
Felel dicsekedőn Könyves Peti, 
S szemét három főtt tojásra veti... 
Hárome az édes apám uram? 
 Biz a se több, se kevesebb fiam. 
Lássa kelmed, én azt kicsinálom 
Eszemmel, hogy ez itt öt, nem három. 
 Akkor lennél te, fiam, nagy diák, 
Hogyha te azt nekem kicsinálnád! 
 Én kivetem édes apám uram... 
No lássuk hát: hogy veted ki, fiam? 
 Hol három van, ott kettőt is látunk, 
És ha kettőt háromhoz számlálunk: 
Az azonnal öt lesz és nem három. 
Nos, hát, apám, vane igazságom? 
 Van fiam, van; most hát osztozzunk meg? 
Én az ötbül ím hármat elveszek! 
És a kettőt tartsd meg te magadnak 
Jutalmul kitűnő szorgalmadnak. 

Forrás: http://www.eternus.hu/vers/1504

Emlékszoba Kamocsán
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A birkapásztornak egyik napról a másikra
felmondtak.  Azt  mondták  neki,  hogy
öreg már, kell a fiataloknak a hely, meg
aztán, ma már, ebben a modern világban
másképp mennek a dolgok. Nem kell a

hagyományos pásztor. Az öreg juhász, ami
kor közölték vele a hírt, nem szólt semmit,
csak hallgatott. Csendben, szó nélkül össze
szedte a botját, subáját, furugláját, kevéske
holmiját, aztán fejét lehorgasztva elköszönt.
Legjobban a bárányokat sajnálta, nem saját
magát. Ő még csak el  lesz valahogy, de a
kedves, buta kis állatok a szívéhez nőttek. Hát
igen, szó, ami szó, a bárányok nem a világ
legokosabb állatai, ezért különösen rászorul
nak egy jó pásztorra.

Mindeközben  a
nyáj kint volt a  lege
lőn,  őrizetlenül.  Az
igazgatóság  azonnal
intézkedett, és megbí
zott  egy  őrzővédő
kft.t  a  bárányok  vi
gyázásával. Mert ha a
főnökök nem is értet
ték a juhászkodás csín
játbínját, annyit azért
tudtak, hogy a birkákat
ugye lopják. Meg néha
vadállatok  is  megtá
madják a nyájat, szó
val őrizni kell őket, az
már egyszer biztos. Ezt a feladatot pedig – az
őrzést – manapság mindenütt nagyon jól el
látják a biztonsági szolgálatok. A kopasz, fe
keteruhás, fegyveres emberek – gumibottal,
meg gázsprayvel az oldalukon – álltak kör
ben a legelőn, és unottan felügyelték a bégető
csordát.

Egykét napig rendben is ment minden,
de amikor a birkák már mindent lelegeltek,
és a gyomruk éhesen korgott,  rettenetesen
elkezdtek sírni. Szinte visszhangzott az egész
völgy, majd meg lehetett tőlük süketülni. A
biztonsági őrök nem tudták, mitévők legye
nek, ijedten hívták az igazgatóságot. Azok
meg az állatorvosért szaladtak, akit egy terep
járón azonnal a helyszínre vittek. Az állator
vos rövid vizsgálódás után mosolyogva álla
pította  meg,  hogy  a  bárányok  egyszerűen
csak éhesek, és újabb, friss legelőre kell vinni
őket. De hova, merre,  hogyan? Erről még
halvány elképzelésük sem volt a biztonsági
őröknek.

Az  irodában  a  főnökség  az  interneten

kereste a kérdésre a választ. Találtak is egy
botanikusbiológust, meg  egy  táplálkozás
szakértőt. Ők, megfelelő juttatások (utazási
és szállodai költségek) és fizetség ellenében
megígérték, hogy segítenek megoldani a bá
rányok  problémáját. A  botanikusbiológus
megvizsgálta a környék legelőit, és térképet
készített róluk, pontosan bejelölve rajtuk az
ehető, illetve mérges füveket. A táplálkozás
szakértő elemezte a botanikusbiológus raj
zait, és annak alapján tervet készített. Beosz
totta, hogy melyik héten, melyik legelőn kell
a juhoknak enniük. Tudományos alapon ko
moly tanulmányt készítettek közösen, mely
ben  figyelembe vették az állatok  táplálko
zásigényét, és azt is, hogy a lelegelt részekre

mikor térhetnek visz
sza, mikor lesz rajtuk
újra dús a növényzet.

A nyájban a bárá
nyok még mindig ret
tenetesen  sírtak,  éhe
sek voltak. A bizton
sági  őrök  próbálták
őket a  tudósok  rajzai
szerint precízen meg
határozott legelők felé
vinni, terelgetni, de az
állatok  nem mozdul
tak, csak bégettek. Pe
dig  az  őrök  mindent
megpróbáltak,  ijeszt

gették őket, üvöltöttek, lökdösték őket a jó
irányba, de minden eredmény nélkül. Ismét
beszóltak  az  irodába,  hogy  „te  figyejjé,
öcsém, most itten állati helyzet van, asztán
szójjatok má, hogy erre akkor most mit lép
jünk, főnök?”

Az ügyvezető igazgató nem örült a hívás
nak, kezdett ideges lenni. Miért ilyen nagy
gond egy büdös birkanyáj felügyelete? Eddig
nem volt velük semmi probléma, hiszen még
az az  egyszerű öreg pásztor  is meg  tudott
birkózni  eme  „nagy”  feladattal.  Mindegy,
keresni kell valakit, aki ért az állatok nyelvén!
A telefonos tudakozóban megkapták egy ál
latidomár nevét és telefonszámát.

Megérkezett  az  idomár,  aki  valahogy
megérttette magát az állatokkal, és azok szé
pen átballagtak a másik legelőre. A vezetőség
pedig szerződést kötött az idomárral, hogy
hetente egyszer eljön, és rendszeresen új le
gelőre tereli a bárányokat. Persze ő is meg
felelő fizetség ellenében.

Úgy tűnt, most már nem lesz baj az álla

ZZAAVVAARRBBAANN  AA  »»BBAARRII  BBTT..««

„Ma nem verték meg a dobot Mégis kaptunk
pulykacombot”. Vagy máshol: „Elvem sza
bad mint szép hazám Melyért véremet onta
nám!” Ezek megválasztása  a  tananyaggal,
vagy a nap eseményeivel kapcsolatosak. Azt
azonban nem tudni, hogy készen kaptáke a
„bácsitól”, vagy maguk próbálták kitalálni és
rímbe foglalni. „A honn szeretet egy neme az
isteni tiszteletnek!!”  Ez egy vasárnapi mottó.

Templom helyett vasárnaponként a „bá
csi” tartott áhítatot, (Rádnak nem volt refor
mátus  temploma), ami egyegy szent ének
„zengedezéséből” és a Szentírás egy ige sza
kaszának felolvasásából állott. Később, mi
kor  a  fiúk  között  kezdett  nagy  lenni  a  fe
szültség a téli bezártság miatt, amit a „bácsi”

hiába igyekezett téli sétákkal és játékokkal
feloldani, mikor tavasziasra fordult az idő,
egésznapos túrákra mentek, és bejárták a kör
nyéket. Ilyenkor végeztek megfigyeléseket a
természetben, s ha a vasárnap szabad ég alatt
találta őket, ott tartottak áhítatot.

Mares  Mór  (18311911)  naplójából  a
fentiek csak kiragadott példák, s még számos
kor és pedagógiatörténeti érdekességet rejt.
Nem csak tanulságos, de a reformkor szelle
mével átitatott szórakoztató kordokumentum
is. Becses volt írója számára, amit az is bi
zonyít, hogy hosszú éveken át megőrizte. E
sorok szerzője mintegy harminc évvel ezelőtt
tartotta a kezében először a naplót rejtő pe
csétes borítójú füzetkét. Aztán kiderült, hogy
ennek az ötvenegy napnak folytatása is van a
megyei levéltárban, mely bárkit további cse
megézésre csábíthat…

Források:
Pénzes István: „…s lettem a kicsinyek

papja” – Lukács Pál és Kamocsa kapcsolata.
Dunaszerdahely, 1996. 112. oldal

Mares Móric naplója. Rád 1841/42. Ösz
szeállította és az előszót írta Könczöl Dánielné.
Bp. 2001. Agroinform K. 174. oldal.

Vörös Péter: Lukács Pál emlékezete. Iro
dalmi Szemle. (1983) 6. sz. 562–565. 

Könczöl Dánielné                                    ■

Gyermekeknek „Mint pásztor, úgy legelteti nyáját, karjára gyűjti
a bárányokat, ölébe veszi őket.” (Ézsaiás 40,11)Gyermekeknek
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tokkal. A birkatenyésztési ágazat jól mű
ködött. Egyszer meg is kérdezték őket egy
hivatalos konferencián, hogy hány birkával
is foglalkoznak összesen. Az igazgató he
begett, habogott, kérdőn nézett alkalmazot
taira, akik gyorsan elfordították a fejüket, és
közben nagyon értelmesen bambultak, hi
szen fogalmuk sem volt, mekkora a nyáj.
Másnap azonnal kiadták a parancsot, meg
kell számolni az állatokat. Igen ám, de a lét
szám sűrűn változott. Kisbárányok szület
tek, öreg bárányok pusztultak. Vásároltak
is, meg el is adtak juhokat, így tehát folya
matosan változott az állatok száma.

Hívtak egy informatikus szakembert, aki a
vonalkódos nyilvántartást  javasolta. A bárá
nyok lábára egy kis műanyag gyűrűre rányom
tatták a vonalkódot – pontosan olyat, az üzle
tekben az árcédulákon lehet látni. A biztonsági
őrök kaptak egy hordozható számítógépet, me
lyen volt egy adatbázis kezelő program. Ez
össze  volt  kötve  egy  vonalkódolvasóval,
olyannal, amit az áruházakban meg a bevásár
lóközpontokban  használnak  a  pénztáraknál.
Reggel, induláskor, a kapuban minden bárány
lábán végighúzták az olvasófejet, aztán este,
amikor visszatértek az akolba, ugyanúgy „be
szkenneltek” minden bárányt. A számítógépes
program azonnal számolt, kalkulált, elemzett,
összesített, és így napra, percre készen mindig
pontosan tudták a bárányok létszámát. Hasznos
dolog volt a nyilvántartás, örültek is nagyon
ennek a programnak.

Persze amikor új kisbárány született, hiába
vették nyilvántartásba, a kisbárányt ez nem na
gyon érdekelte. Csak sírt. Hát igen, egy újszü
löttel rengeteg tennivaló van, és a biztonsági
őröknek mindezekről enyhén szólva elég cse
kély fogalmuk volt. Szerencsére találtak egy ál
latgondozót, aki megfelelő díjazás ellenében
vigyázott a kisbárányokra, ha kellett, cumis
üvegből etette őket, és ha betegek voltak, bead
ta nekik a gyógyszert, amit az állatorvos írt fel.

Később még szerződtettek egy ipari alpi
nista hegymászót is a nyáj mellé. Előfordult
ugyanis, hogy némelyik buta bárány elkóbo
rolt, leesett a szakadékba, és valahogy fel kellett
onnan hozni. Persze nem volt mindig egyszerű
a dolog, mert sokszor csak este, a számítógépes
adatbázis segítségével vették észre, hogy egy
állat hiányzik. Kezdték volna keresni, de gőzük
nem volt, hogy merre menjenek. Hívtak hát egy
magánnyomozót, olyan állatnyomozó detek
tívet. Bár kutyákkal dolgozott, de ő maga is
nagyon jó nyomolvasó hírében állott. Éjjel fé
nyes  reflektorokkal  bevilágították  az  egész
környéket,  közben  kikérdezték  a  biztonsági
őröket, hogy merre jártak aznap, végül pedig
„szimat” kutyákkal végigjárták az útvonalat. Így
aztán előbb vagy utóbb, élve vagy holtan, min
dig megtalálták a bárányt, amit aztán az alpinista
hegymászó felhozott. Utána kihívták az állator
vost, aki sok esetben az állatkórházba vitette a
sérült birkákat. És, hát az sem volt ingyen.

A  pénzügyi,  gazdasági  vezetőket  egyre
jobban dühítette, hogy ilyen sokba kerül a bir
katenyésztési ágazat. Rengeteg specialistát kel
lett foglalkoztatniuk, akiknek a fizetése egyre
több pénzt vitt el. És újra meg újra, újabb és
újabb embereket kellett munkába állítani a nyáj
mellé. Már volt saját meteorológusuk is, aki

abban segített a biztonsági őröknek, hogy előre
megmondta, kivihetike aznap a nyájat, és hogy
milyen messzire mehetnek. Ha vihar, eső, hó
vagy fagy volt várható, nem mehettek túl mesz
szire, mert még aznap sürgősen vissza kellett
térniük az akolba. Viszont ha tudták, hogy so
káig jó idő lesz, akkor több napra is elmehettek
a távoli, gazdagabb legelőkre, és nyugodtan, a
szabad ég alatt éjszakázhattak. A meteorológus
munkája nagyon fontos volt.

Történt egyszer, hogy a biztonsági őrök na
gyon eltévedtek, napokig nem találtak haza,
étlenszomjan kóboroltak, tévelyegtek a nyájjal
együtt. Nem ismerték a kör
nyéket,  nem  voltak  ideva
lósiak. Akkor vettek mind
annyiuknak  egy  GPS  mű
holdas tájékozódási műszert.
Ez a készülék centiméteres
pontossággal tudta meghatá
rozni és kijelezni, hogy ép
pen hol vannak. De itt már
betelt a pohár. A gazdasági
igazgató megkérdezte:

 Ugyan, kedves köny
velő úr, meg tudná mondani,
hogy mennyibe kerül nekünk
ez a birkanyáj projekt?

A könyvelő remegő han
gon sorolni kezdte a kiadá
sokat, és a listának se vége,
se hossza nem volt.

 A biztonsági őrök, né
gyen, egymást váltva, az ha
vonta ennyi és ennyi.

 Állj! – üvöltött az igaz
gató. – Azelőtt ki volt a biz
tonsági őr?

 Háát, aaz öreg pásztor.
Aztán az állatorvos, eseten
ként ennyi és ennyi – foly
tatta elvékonyodó hangon a
könyvelő.

 Állj! Azelőtt ki volt az
állatorvos?

 Az is az öreg pásztor.
Értett a bárányok betegségei
hez, sőt el is tudta látni a sé
rült állatokat, soha nem kel
lett őket a drága állatkórház
ba vinni.

És a beszélgetés így folyt
tovább  az  igazgató  meg  a
könyvelő között végtelen vé
gig. Mert a botanikusbioló
gus, meg az étkezési  szak
ember is az öreg pásztor volt
azelőtt. Az állatidomár is ő

volt, a puli kutyája segítségével terelgette a nyá
jat. Vonalkódos rendszer, hordozható számító
gép, informatikus nem kellett, hiszen az öreg
névről ismerte minden bárányát. És tudott róluk
mindent, fejből. Gondozó sem kellett az újszü
löttek mellé, ezt a munkát is ő végezte. Ipari
alpinista hegymászóra, nyomozóra sem volt
szükség azelőtt, az elveszett bárányok felku
tatását és kiszabadítását az öreg juhász intézte
egymaga.  GPS  tájoló,  meteorológus …  is
meretlen fogalmak voltak.

 Igaa…zgató úr, hivi… hivi… hívjuk vissza
az öreg pásztort dolgozni? – kérdezte a köny
velő remegve. – Máár megyek is, igazgató úr,
szokoloko, őőő, mit is mondok itt, szólok neki!
– dadogott, és ahogy a folyosón rohant, már
nem is hallotta az igazgató következő kérdését:

 Könyvelő úr, kinek az ötlete volt elkül
deni az öreg pásztort, mert úgymond „ma már
másképp mennek a dolgok”? Könyvelő úr!
Könyvelő úr! Csak kerüljön a szemem elé még
egyszer! Beosztom pulikutyának az öreg mellé!

Részlet Szőczi János: Zavarban a »Bari
Bt.« c. könyvéből

Közreadja: Stift Ágnes hitoktató        ■

Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké tart szeretete!
 Zsoltárok 107,1

Szeretettel meghívjuk az Északpesti Református Egyházmegye

CSALÁDI NAPJÁRA
2019.09.14én, szombaton Veresegyházra

PROGRAM:
9.00 Regisztráció a református iskola főbejáratánál, illetve a re
formátus templomnál. (Minden résztvevő karszalagot kap,
amely a rendezvény programjain való részvételre jogosítja,
beleértve az ebédet és a további vendéglátást is.)
9.30 Gyülekezeti éneklés – vezeti Vizi István
10.00 Úrvacsorás istentisztelet – igét hirdet Nyilas Zoltán es
peres, igét olvas: dr. P. Tóth Zoltán egyházmegyei gondnok,
orgonál Nagy Gábor
10.00 Gyermek és ifjúsági istentisztelet – korcsoportonként 
a gyülekezeti termekben, iskolai osztálytermekben
12.00 Ebéd – az iskola éttermében
14.00 Gondnokok találkozója – vezeti dr. P. Tóth Zoltán egy
házmegyei gondnok
14.00 Ifi program – Öreg tónál, REFISZ Pogrányi Károly 
vezetésével
Szabadtéri gyermekprogramok – Napraforgók játszóház,
kézműves foglalkozások, játékok
15.00 Adjatok hálát az Úrnak…! – Fórumbeszélgetés a 
háláról, hálaadásról. Résztvevők:
dr. Huszár Pálegyházkerületi főgondnok, a Zsinat világi elnöke,
Novák Katalin államtitkár, Emberi Erőforrások Minisztériuma
dr. Zsengellér József rektor, Károli Gáspár Református Egyetem
A beszélgetést vezeti: dr. Tatai István lelkipásztor
17.00 CREDO együttes koncertje
18.00 Záró áhítat – Fukk Lóránt lelkipásztor
NAPKÖZBEN:
● Büfé ● Magyar Bibliatársulat rollup kiállítás ● Könyvsátor
– Kálvin kiadó ● Játszóvár – kézműves foglalkozások ● Imaséta
A programok szervezéséhez fontos a várható résztvevői létszám
minél pontosabb ismerete, ezért kérjük a kedves testvéreket,
hogy az egyéni jelentkezéseket a 

https://forms.gle/yjdCmw5La6QFTvqr5
elektronikus felület kitöltésével szíveskedjenek megadni!
Pomáz, 2019. 07.19.
Testvéri köszöntéssel:

dr. P. Tóth Zoltán                     Nyilas Zoltán
egyházmegyei gondnok                      esperes
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Kedves  kis  osztályom!  Nehéz  szívvel
állok meg így előttetek, mert talán sokáig
ez lesz az utolsó alkalom, hogy együtt lát
lak benneteket. Napok óta az jár a fejem
ben, azért fohászkodom, hogy vajon Isten

mit  akar  rajtam keresztül mondani nektek.
Sok  szép  igevers  eszembe  jutott.  Azután
győzött ez a gondolat, Pál Római leveléből,
talán azért is, mert a Mai Ige mai napra kijelölt
igeverse volt, talán azért is – mert az adott
élethelyzetben  lehet,  hogy  lesz  közületek
olyan, akinek segítsége, útravalója lesz ez az
Igevers: „Akik Istent szeretik, azoknak minden
a javukra szolgál.”

Minden!
Minden, tehát nemcsak az istentiszteletek,

nemcsak az igeolvasások, vagy esetleg a csön
des percek, amikor nyitni merünk a szívünk
ben az Úr felé. Minden.

Mindaz a sok jó és mindaz a sok kevésbé
jó, ami itt ért benneteket ez alatt a többségében
nyolc esztendő alatt. A barátságok, a vidám
ság, a sok közös program, a nehéz dolgozatok,
a versenyek – minden a javatokra szolgál. Ezt
még értjük is, hiszen általuk többé, jobbá, tar
talmasabbá válik az élet – emlékekkel gaz
dagodik a szív.

De mi van a csalódások, keserűségek, po
fonok, a szomorúság és szenvedések pilla
nataival? Isten mégis azt mondja: minden. Az
is, ami fáj, az is, amit abban a pillanatban talán
könnyek  között  éltünk  meg.  Sőt,  még  az
elkövetett tévedések, hibák, bűnök is. Minden.

Igen, még ha abban a pillanatban nem
értjük, nem látjuk: miért – sokszor ezek azok
a dolgok, melyek igazán térdre kényszerítenek
és igazán kellenek –, kellettek ahhoz, hogy ne
a magunk szemével, hanem Isten szemével
tekintsünk önmagunkra, egymásra. A legtöb
bet a vereségeinkből tanulunk.

A mai nap azonban kívánom és remélem
– szóljon a győzelemről. Akkor is, ha talán
nem  annyi  pontot  és  százalékot  kaptatok
mindannyian,  amennyit  szerettetek  volna.
Akkor is, ha valamiért mégsem az első helyen
megjelölt egyetemre kerültök be.

Szóljon a győzelemről – egyrészt azért,
mert egy nagynagy erőpróbán vagytok túl.
Győztetek az időhiány, a hőség, vagy esetleg
a lustaság, a szétszórtság kísértései felett.

Győztetek, mert meg  tudtátok mutatni
nekünk és önmagatoknak, hogy  ilyen szép
eredményt lehet elérni. Győztetek, mert a tu
dásból, mely most  bennetek van,  a  lényeg

meg fog maradni. Azonban legfőképpen azért
és akkor győztetek, amikor az Urat választot
tátok – aki szárnyára vett és hordozva erőt
adott nektek, és ezután is ezt fogja tenni, ha
leborulva kéritek Őt. Igen, igazán győztesek
csak Jézussal lehetünk, az Ő hűséges követé
sével lehetünk. Hiszem és vallom, hogy ja
vunkra válik minden, ha Őt választjuk. Ha Őt
szeretjük, ha Őhozzá a sírig hűek maradunk.

Vannak az életünkben olyan pillanatok,
melyek örökre megmaradnak. Nekem ez a
mai néhány perc – ahogy a nevetek mono
gramja bekerül e kopjafába – ilyen marad. Így
fényképez le benneteket a szívem, a memó
riám; ezt az arcotokat fogom látni, akkor is,

ha Isten éltet, elmúlik tíz, húsz, vagy harminc
esztendő, és újra találkozhatunk: a remény
kedő, kedves, nyitott, még egy kicsit gyermeki
arcotokat.

Most útravalóul azt kívánom és azért fo
gunk együtt imádkozni az Úr színe előtt, hogy
akárhány év is telik el, Isten éljen és világítson
bennetek mások között, más színfalak között
is. Mert  akik Őt  szeretik,  azoknak minden
javukra  válik  ebben  a  földi  életben. Azok
boldoggá tudnak tenni másokat, és azok ma
guk is boldog emberek lehetnek. Dobogjon a
szívetek dobbanásának ütemére Isten Igéje,
melyet útravalóul adott, hogy ne feledjétek el:
„Akik Őt szeretik, azoknak minden a javukra
van.”

S  végezetül  egy  verssel  szeretnék  el
köszönni Tőletek:

A BÚCSÚZÓK ÉNEKE

Kitekintek a fényes égen át:
új állomásokat hint felém az élet.
Vannak még ködbe vesző, messzi utak,
rejtett összefüggések, melyeket nem mindig értek.

Vannak még távoli hegyek, melyek arra várnak,
hogy győztesként rajtuk áthaladjak,
s vannak titokzatos, fénylő szigetek, 
melyek fölött zászlót bont a szél,
hogy megpihenve egy percre ott maradjak.

Kitekintek a fényes égen át, fölém borulnak
a szentendrei hársak, 

összesűrűsödik e nyolc év,
s emlékük reám borul, hogy homályosan lássak…
de mégis lássam a szívemben mélyen,
amit nem veszíthet soha ember el:
láthassam magam fölött az Úr szerelmét,
mely megőriz, formál, világít,
s ha olykor sírok is – átölel.

(Elhangzott 2019 júniusában, a végzős 12.b.
osztály búcsúztatásakor, melynek öt éven át
lehettem osztályfőnökhelyettese. Iskolánk ha
gyománya szerint ilyenkor a Szentendrei Re
formátus Gimnázium kertjében lévő kopjafá
ba minden végzős diák monogramja bekerül.)

Sebestényné Jáger Orsolya lelkipásztor      ■

GGYYŐŐZZEELLEEMM
((KKOOPPJJAAFFÁÁSS  ÁÁHHÍÍTTAATT))

IFISEKNEK „Azt pedig tudjuk, hogy akik Istent szeretik, azoknak
minden a javukra szolgál.” (Rm 8,20)

ÖREGKORI EMLÉK
Régi idők szép emléke,
Elmúlt idők merengése.
A távolból visszanézve,
Ifjúságom szép reménye.
Elhervadt már a szép virág,
S testem múló alkonyát,
Már a távolból szemlélem,
Irgalmazz nékem Istenem.
Orbán Mária
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ÁLDÁS, BÉKESSÉG!
A PomázCsobánkai Református Társegyházközség lapja
Cím: 2013 Pomáz, Hősök tere 1.; – Telefon: 0626325297
Csobánkai Gyülekezeti Ház: 2014 Csobánka, Béke u. 19.
Email cím: pomazcsobanka@reformatus.hu
Honlapcím: http://www.pomaz.reformatus.hu

Gyülekezetünk számlaszámai:
Pomáz: 117840092222225300000000
Csobánka: 117840092222226000000000

Felelős kiadó:Nyilas Zoltán lelkipásztor (email: znyilas@freemail.hu)
Szerkesztőbizottság:Nyilas Zoltán, Hardi Péter, Mazaray Sándor, 

Görbe Ferenc, Dr. Puskás Attila.
Szerkesztő: Dr. Puskás Attila

(email: dr.puskas.attila@tonline.hu;Tel.: +36209355362)
Terjesztési felelős: Erdélyi Sándor

(email: erkuchenbauer @gmail.com;Tel.: +36209325110)
Megjelenik kéthavonta 400 példányban, gyülekezeti használatra,
ingyenes terjesztésben. Adományokat köszönettel elfogadunk.

NAPLÓNNAAPPLLÓÓ
ALKALMAINK VOLTAK:
2019. június 2429. ■ Nyári gyermektábor az Örségben, az őrima
gyarósdi Fenyvestáborban.
2019. június 29. ■ A Kiránduló kör túrája a Holdvilágárokba.
2019. június 30. ■ Táborozó gyermekeink szolgálata a pomázi isten
tiszteleten.
2019. július 29augusztus 2. ■ Egyházmegyei nyári ifjúsági tábor, Sástó.
2019. augusztus 2123. ■ „Gyűjtsünk kincseket!” nyári napközis gy
ermektábor Pomázon.
2019. augusztus 2122. ■ Bűnbánati alkalom Pomázon és Csobánkán.
2019. augusztus 25. ■ Újkenyérért való hálaadó istentisztelet úrvacso
rai közösségben; VIII. Papkerti koncert. Presbiteri gyűlés.
2019. augusztus 2629. Gyülekezeti ifitábor Jósvafőn.
TERVEZETT ALKALMAINK:
2019. szeptember 22. ■ Tanévnyitó istentisztelet Pomázon és Csobánkán.
KERESZTELŐ:
2019. június 16. ■ Gaál Bence Marcell.
2019. augusztus 21. ■ Horváth Zoé.
2019. augusztus 25. ■ Szegedi Olivér, Szilágyi Mátyás Bendegúz.
HÁZASSÁGKÖTÉS:
2019. június 22. ■ Eperjessy Nándor és Takács Viktória házas
ságkötésének megáldása a pomázi templomban.
2019. július 27. ■ Rigó István és Rigó Istvánné Isten színe előtt
erősítette meg 50 évvel korábban tett házasságkötési fogadalmát a
pomázi templomban.
2019. július 28. ■ Szabó István és Szabóné Jordán Krisztina Isten
áldását kérte 30 évvel korábban kötött házasságára a pomázi templomban.
2019. augusztus 23. ■ Székely Zsolt és Bálint Brigitta házasság
kötésének megáldása a pomázi templomban.
HALÁLOZÁS, TEMETÉSEK:
2019.  június  12én  elhunyt  Baricza  Józsefné (†94)  testvérünk,
temetése 2019. június 21én volt pomázi református temetőnkben.
2019. június 12én elhunyt Tóth Lászlóné (†90) testvérünk, temetése
2019. július 1jén volt pomázi református temetőnkben.
2019. június 14én elhunyt Molnár József (†86) testvérünk, temetése
2019. július 4én volt a szentistvántelepi temetőben.
2019. június 18án elhunyt Turán János (†74) testvérünk, temetése
2019. június 26án volt a szentistvántelepi temetőben.
2019. június 19én elhunyt Sándor Pál (†72) testvérünk, temetése
2019. július 2án volt a szentistvántelepi temetőben.
2019. július 14én elhunyt Nagy Erzsébet (†60) testvérünk, temetése
2019. július 23án volt a pomázi újkatolikus temetőben.
2019.  augusztus  8án  elhunyt Hajnal  Miklós (†51)  testvérünk,
temetése 2019. augusztus 15én volt a pomázi katolikus temetőben.

Gyülekezeti újságunk következő
száma várhatóan

2019.  október 27-én jelenik meg.

Szabó István és Szabóné Jordán Krisztina július 28án Isten
színe előtt erősítették meg 30 évvel korábban tett fogadalmukat.

A Psalmus kórus június 23án tartotta évadzáró hangversenyét a pomázi templomban tartott istentisztetet keretében
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AZ ÚR MEGVÁLTOTTAINAK NEVEIAZ ÚR MEGVÁLTOTTAINAK NEVEI
1. Anyaszentegyház, lásd: »Gyülekezet«
2. Bárány: Lk 10,3; Jn 21,15
3. Jézus Krisztus barátai: Jn 15,14 (vö. Jak 2,23)
4. Isten családja (cselédei): Ef 2,19
5. A hit családtagjai (cselédei): Gal 6,10
6. Csillagok e világon: Fil 2,15
7. Edény: Róm 9,23; 2Tim 2,21
8. – Irgalom edényei:Róm 9,23
9. Egyház, lásd: »Gyülekezet«
10. Egy lélek az Úrral: 1Kor 6,17 (vö. 2Kor 3,18)
11. Egyek Jézus Krisztusban: Gal 3,28
12. Elhívott (hivatalos): Júd 1,1
13. Építőmester: 1Kor 3,10
14. Épület: Ef 2,21
15. – Isten Épülete: 1Kor 39,1
16. Ábrahám fiai: Lk 19,9; Gal 3,7
17. – Az élő Isten fiai:Róm 9,26
18. – Feltámadás fiai: Lk 20,36
19. – Ígéret fiai:Róm 9,8
20. – Isten fiai: Jn 1,12; Róm 8,14
21. – A Magasságos fiai: Lk 6,35
22. – A Mennyei Atya fiai:Mt 5,45
23. – A nappal fiai: 1Tesz 5,4
24. – A szabad fiai:Gal 4,31
25. – Világosság fiai: Ef 5,8; 1Tesz 5,4 (vö. Kol 1,12)
26. Földműves, szántóvető: 2Tim 2,6; Jak 5,7
27. Ígéret gyermeke:Gal 4,28
28. – Isten gyermeke: Fil 2,15; 1Jn 3,2
29. Gyülekezet (Ekklesia): Csel 5,11; 1Kor 12,28
30. – Az élő Isten Gyülekezete: 1Tim 3,15 (vö. 2Kor 6,16)
31. – Az elsőszülöttek Gyülekezete: Zsid 12,23
32. – Isten Gyülekezete:Csel 20,28; 1Kor 10,32
33. Isten hajléka: Ef 2,22 (vö. 2Kor 6,16)
34. Harcos, vitéz: 2Tim 2,3.4
35. Isten háza: 1Tim 3,15; 1Pét 4,17
36. – Krisztus háza: Zsid 3,6
37. – Lelki ház: 1Pét 2,5
38. Akik egyenlő drága hitet nyertek: 2Pét 1,1
39. Hivatalos: Jel 17,14; 19,9
40. Hívő:Csel 4,32; 2Kor 6,15
41. Jövevény(e világban) (szétszórt): 1Pét 1,1; 2,11 (vö. Zsid 11,13)
42. Juh:Mt 25,33; Jn 21,16
43. Keresztyén (krisztusiak, Krisztuséi): Csel 11,26; 1Pét 4,16
44. Isten királyai és papjai: Jel 1,6; 5,10
45. Élő kő: 1Pét 2,5
46. Isten követője: Ef 5,1 (leutánzó)
47. – Krisztus követője (leutánzóim  legyetek,  ahogy én a
Krisztusé vagyok): 1Kor 11,1
48. Jézus Krisztus által megtartott: Júd 1,1
49. Drága véren megváltott: 1Pét 1,19; Jel 5,9 (megvásárolt)
(vö. Csel 20,28)
50. – Az Úr megváltottja: Ézs 53,10; 62,12
51. Menyasszony: 2Kor 11,2; Jel 22,17
52. Munkás:Mt 20,1; 1Tim 5,1–18b
53. Isten munkatársa: 1Kor 3,9
54. Szent nemzet: 1Pét 2,9
55. Kiválasztott nemzetség: 1Pét 2,9
56. Isten népe: 2Kor 6,16; Zsid 4,9
57. – Megtartásra való nép: 1Pét 2,9
58. – Az Ő tulajdon népe:Tit 2,14
59. Nyáj: Csel 20,28; 1Pét 5,2
60. Az igazság oszlopa és erőssége: 1Tim 3,15
61. Ígéret szerinti örökös:Gal 3,29; Zsid 6,17

62. – Isten örököse: Róm 8,17; Gal 4,7
63. – Örököse az Országnak: Jak 2,5
64. – Örök élet örököse: Tit 3,7
65. – Az üdvösség örököse: Zsid 1,14
66. Krisztus örököstársa (Krisztussal együtt örökölők)
(Krisztusnak az Ő örökségében társai): Róm 8,17
67. – (Az asszony) társörökös az élet kegyelmében: 1Pét 3,7
68. – (A pogányok) együtt öröklőtársak: Ef 3,6
69. Az Övéi: 2Tim 2,19
70. Isten és Krisztus papja: Jel 20,6
71. – Királyi papság: 1Pét 2,9
72. – Szent papság: 1Pét 2,5
73. Az Úr plántái: Ézs 61,3
74. Szentek polgártársai: Ef 2,19 (vö. Fil 3,20)
75. Az ígéret részesei: Ef 3,6
76. Isten titkainak sáfára: 1Kor 4,1
77. Elsőszülöttek serege: Zsid 12,23
78. Föld sója:Mt 5,13 (vö. Mk 9,50)
79. Az Úr szabadosa: 1Kor 7,22
80. Isten szántóföldje: 1Kor 3,9
81. Szent:Csel 9,13; Kol 1,12
82. – Elhívott szent:Róm 1,7; 1Kor 1,2
83. – Krisztus Jézusban hívő szent: Ef 1,1
84. – Szent testvérek (atyafiak): Zsid 3,1
85. Szeplőtlen szűz: 2Kor 11,2
86. Isten szerettei:Róm 1,7; 1Jn 4,10
87. Igazság (megigazultság) szolgája:Róm 6,18
88. – Isten szolgája: 2Kor 6,4; 1Pét 2,16
89. – (Az Úr) Jézus Krisztus szolgája: Fil 1,1; Jak 1,1
90. – Krisztus szolgája: 1Kor 4,1; Kol 1,7
91. – Krisztus Jézus szolgája: 1Tim 4,6
92. – Az Úr szolgája: 2Tim 2,24
93. – Az Úrban elhívott szolga: 1Kor 7,22
94. Szolgatárs: Jel 19,10; 22,9
95. Szőlővessző: Jn 15,5
96. Lélektől született: Jn 3,8
97. – Újonnan született (felülről): Jn 3,3; 1Pét 1,23
98. – Istenből született: Jn 1,13; 1Jn 3,9
99. Krisztus Testének tagjai:Róm 12,4; Ef 4,16
100. Tanítvány: Csel 6,1; 15,10
101. – Az Úr tanítványa: Csel 9,1
102. Tanú: Csel 1,8
103. Isten temploma: 1Kor 3,16; 2Kor 6,16
104. – Az élő Isten temploma: 2Kor 6,16
105. – A Szentlélek temploma: 1Kor 6,19
106. – Szent templom az Úrban: Ef 2,21
107. Test (görög: „szóma", német: Leib): 1Kor 12,12; Kol 1,18
108. – Egy test: 1Kor 12,20; Ef 4,4
109. – Krisztus teste: 1Kor 12,27; Ef 4,12
110. Jézus Krisztus testvérei:Mt 12,49; Zsid 2,11
111. Szent testvérek: Zsid 3,1
112. Az Ő tulajdona: Ef 1,14
113. Új ember: Ef 4,24; Kol 3,10
114. Választott: Jel 17,14
115. – Az együtt választottai: 1Pét 5,13
116. – Isten választottai:Róm 8,33; Kol 3,12
117. – Kiválasztott az Úrban: Róm 16,13
118. Vándor (e világban): 1Pét 2,11 (vö. Zsid 11,13)
119. Világosság az Úrban: Ef 5,8
120. – Világ világossága:Mt 5,14
121. Isten teremtményeinek zsengéje: Jak 1,18; Jel 14,4
(Bibliai nevek és  fogalmak – Az Evangéliumi Kiadó kiad
ványából)                                                                                      ■


