Ez a könyv az Érdligeti Református Egyházközség múltjába
tekintő prédikáció gyűjtemény.
Célja, hogy a gyülekezet, illetve a tágabb környezet
megismerje saját múltját, valamint ebből erőt tudjon meríteni
jövőjére nézve.

Prédikáltasd szent igédet…
Igehirdetők és igehirdetések

A háború borzalmai után az érdi reformátusság egy új érdi
gyülekezet megalapítására és felépítésére vállalkozott. Az
első lépések megtételére a minden tekintetben egyik
legnehezebb időszakban került sor. 1948 januárjában történt
a fiókegyházzá válás és ekkor vette kezdetét a
templomépítési folyamat is. Egy kicsi közösség egy kicsi
templomot épített Érdligeten. Építőanyag híján a háború
okozta romok alkották a szükséges és megfelelő eszközöket.
Ám a templom felépült. Tizenkét évbe telt, mire 1960-ban
felszentelték, s így a gyülekezet végül önállósodott, és soksok nehézség árán ma is életben van.
Ahogy ez a közösség a háború hátrahagyta romokból
templomot épített, úgy kíván az érdligeti reformátusság a
jelen kor erkölcsi, világnézeti fragmentumain olyan
közösséget építeni, amelyet az örök értékek tartanak egybe.
Ezen értékek közül legfontosabb számunkra az Isten
gondviselő szeretete és folyton megtapasztalt irgalma.
A lelki épülés reményében, áldott emlékezést kívánunk a
Kedves Olvasó számára!
A szerkesztők
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A kiadvány az 1960-ban felszentelt templom és szintén ebben az
évben önállóvá lett gyülekezet ötvenéves jubileumára jelent meg.
Szerkesztette
Kalydy István
Literáty Zoltán
© Érdligeti Református Templom Alapítvány, 2011.
A borítón látható akvarell ismeretlen szerző munkája. A mű az
egyházközség templomát ábrázolja felszentelése idején.

A kiadvány megjelenésének támogatói:
Nemzeti Civil Alapprogram

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Nyomda: Ma-print Bt.
ISBN: 978-963-08-2254-1

6

Ne feledkezzetek meg vezetőitekről,
akik az Isten igéjét hirdették nektek.
Figyeljetek életük végére, és kövessétek hitüket.
Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz.
Zsidókhoz írt levél 13,7–8
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Köszöntő
Az Érdligeti Református Egyházközség 1948 januárjában jött létre
az akkori érdi gyülekezet fiókegyházaként, és tizenkét év múltán,
1960-tól vált önálló egyházközséggé. A templom felszentelésére is
ötven éve, 1960 februárjában került sor.
Ez az ötven év visszatekintésre és tiszteletadásra ösztönöz!
Tudván azt, hogy az ünnepek elmúlnak, egy kiállítás képei is feledésbe merülnek, az volt a szándékunk, hogy maradjon egy tárgyi
emlék, amely segíti az emlékezetet, egyúttal az újabb nemzedékek
számára ízelítőt nyújt az elmúlt idők eseményeiből. Így alakult ki az
az elképzelés, hogy az Érdligeti Református Egyházközségben
szolgált lelkészek prédikációiból gyűjteményt adjuk ki, kiegészítve a
kezdetek felidézésével és a gyülekezeti élet fellelhető dokumentumainak, régi fényképeknek és más emlékeknek a bemutatásával.
Sajátos nehézségek miatt ez a könyv nem jelenhetett meg a kerek
évfordulón, sőt azon is elgondolkodtunk, hogy talán már aktualitását vesztette, hiszen az ötvenegyedik évben járunk. De abban maradtunk, hogy bár a könyv visszatekint a múltba, célja mégis a jövő
építése, a következő generációk hitben való megerősítése. Így tehát
a következő ötven esztendő reménységében bocsátjuk útjára a kiadványt, bízva Isten megtartó kegyelmében, hogy a százéves évfordulóra is megjelenhet majd egy hasonló itt, az Érdligeti Református Egyházközségben.
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Nagy segítség volt a számunkra, hogy a régi iratok közt előkerültek
a gyülekezet első választott lelkipásztorának, Szívós István nagytiszteletű úrnak kéziratai, mert e nélkül nem lenhetne teljes ez az
áttekintés. Különös értékű volt az a néhány fellelt kötet, amely az
első évtizedek presbitériumi jegyzőkönyveit tartalmazza. Tiszteletre
méltó részletességgel és pontossággal rögzítik ezek a jegyzőkönyvek a megalakulástól kezdve a gyülekezet eseményeit, nehézségeit,
küzdelmét.
Köszönet illeti a gyülekezet volt lelkipásztorait, hogy megírták önéletrajzaikat, elküldték igehirdetéseik szövegét, valamint hozzátartozóikat, akik első szóra segítő módon álltak a kezdeményezés mellé, és rendelkezésre bocsátották kézirataikat és más egyéb fellelhető
dokumentumokat is. (Az önéletrajzok 2007-ben íródtak.)
Külön köszönjük dr. Márkus Lydia és Zagyva Istvánné Margitka
értékes munkáját.
A kötet kiadásának gondját az Érdligeti Református Egyházközség
és az Érdligeti Református Templom Alapítvány vállalta magára.
Tettük ezt annál is inkább szívesen, mert alapítványunk a közelmúltban ünnepelhette tizenöt éves fennállását. Célunk elsősorban
tehát az evangélium terjesztése, ugyanakkor nem titkolt reményünk
az sem, hogy környezetünk jobban ismerje meg az alapítvány
munkáját, és minden lehetséges eszközzel támogassák azt.
2011 szeptemberében
A szerkesztők
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Mindenekelőtt: tisztelet
Tiszteld apádat és anyádat, hogy hosszú ideig élhess azon a földön, amelyet
Istened, az ÚR ad neked! 2 Mózes 20,12
A tettek súlyát alapvetően határozza meg, hogy milyen környezetben teszik meg őket. Egy adott szituációban egy cselekedet akár
különösképpen is hitvallásos tetté válhat. Így történt ez Érdligeten
az 1950-es években. Mindenki számára ismert, hogy az ötvenes
évek, az úgynevezett „átkos”, Magyarország történetének egyik
legsötétebb és leginkább egyházellenes időszaka volt, amikor templomokat, egyházi intézményeket, egyesületeket zárt be a hatalom.
De nem csupán az állami hatóságok, hanem még a korabeli rendszerhez lojális egyházi kormányzat sem vette örömmel új templomok építését és új közösségek születését. Ebben az időben Érdligeten gyülekezet szerveződött és templom épült. Emberileg nézve
tehát nem volt alkalmas az idő egy templom és egy gyülekezet felépítésére, hiszen a rendszer minden „klerikális” mozgolódást gyanúsnak vélt és szemmel tartott, sőt nem volt építőanyag az országban csak a háború után megmaradt romok. De Isten mégis alkalmassá tette azt az időt a sötét ötvenes évek diktatúrájában is, azaz
adott „kairosz”-t. Így épült fel romokból és áll ma is templom Érdligeten.
Éppen ezért, mindenekelőtt, az első szó a tiszteleté. Tiszteletadás
Isten előtt, aki hatalmasabbnak bizonyult egy ateista rendszernél, és
akinek gondja volt egy maroknyi közösségre, aki a reménytelen
helyzetben is reményteljes jövőt szánt egy pici gyülekezetnek.
Természetesen tiszteletadással tartozunk gyülekezeti elődeinknek
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is, hiszen tettük többről tesz tanúbizonyságot, mint egy templomépületről. Ilyen tettet csak azok képesek véghezvinni, akik mindenekfelett Istenben hisznek, és mindenekelőtt Neki engedelmeskednek. Elődeink tette tehát megérdemli, hogy megemlékezzünk
róla, ugyanakkor erőt merítsünk belőle a következő évekre, évtizedekre előretekintve.
Az ötödik parancsolat is hasonló gondolatokat fogalmaz meg. Első
olvasatra azt hinnénk, hogy családi kapcsolatok etikai normáit adja
számunkra Isten benne. De ez nem így van. Az összetett mondat
második felében található célhatározó igazolja, hogy ezt a parancsolatot tágabban is lehet értelmezni. A választott nép a pusztai
vándorlás alatt, az ígéret földjének reménységében, a Sínai-hegy
lábánál kapja ezt az útmutatást. Isten nekik fogja adni Kánaán földjét, de hogy ezt meg is tudják majd őrizni, és hosszú ideig élhessenek rajta utódaik, az Úr megmondja, mit tegyenek majd ennek
érdekében. Tiszteljék anyjukat és apjukat vagy – ahogy említettem
a tágabb értelmezést – tiszteljék elődeiket, tiszteljék és ismerjék
történelmüket. Egészen egyszerűen fogalmazva, tartsák meg azt a
hitet, ami őseiket (Ábrahám, Izsák, Jákób vagy később Mózes)
igazzá tette Isten előtt. A hit tradíciója itt nem szokások tradícióját,
hanem az egyazon Úrhoz való ragaszkodást jelenti, ahhoz az Úrhoz, akivel kapcsolatban volt már Ábrahám is. Tiszteld őket azért a
hitért, amellyel kitartottak Isten mellett, mondja az ötödik parancsolat. A héber képies megfogalmazással így is fordíthatnánk: legyen súlyuk a szemedben, legyen súlya tettüknek és hitüknek előtted, mert akkor nem fúj el az első szél, mint az őszi levelet.
A mi jelen korunk nem így gondolkodik. Ami régi, az csak rossz
lehet. Ami új, vagy legalább is rá van írva, az csak jó lehet. És ez
nem csak a konzumvilágban érvényesül, hanem a gondolkodási
módszer révén az élet minden területén. Így aztán az a lánc, amely
évszázadokon, évezredeken keresztül generációkat kötött egybe
egymással, ma széthullani látszik. Ahogy apáink, anyáink tettek,
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gondolkodtak, hittek, az ma ódivatúnak tűnik. Jobb ettől elszakadni, és helyette úgy cselekedni, ahogy „én akarom”. Így aztán az
atomizálódott társadalmak kellős közepén egy-egy közösség,
amelynek vannak generációkon átívelő valós értékei (többek között: hit, reménység, szeretet, alázat, tisztelet, becsület stb.) menedéket és megmenekülést jelenthetnek az embereknek az értelmetlennek tűnő élet terhe alól. Az Érdligeti Református Egyházközség
elöljárói Istenbe vetett szilárd hittel hirdették az elmúlt ötven esztendőben, hogy az életnek van értelme, mégpedig az Isten önfeláldozó szeretete által, s itt a gyülekezetben sokan élték át ezt a nagy
igazságot. Az ő hitük példa számunkra is, és tisztelettel adózunk
előttük az ötödik parancsolat értelmében.
Literáty Zoltán
érdligeti református
lelkipásztor
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A kezdetekről
Visszatekintés 1948-1975
Noha Érden korábban is volt reformátusság, önálló egyházzá szerveződése a múlt század harmincas éveiben, Kulifay Gyula lelkipásztor idekerülésével indult meg. 1937-ben épült a mai Kálvin téri
templom, és a gyülekezet 1939-ben vált egyházközséggé.
Idetartoztak – másokkal egyetemben – az érdligeti és diósdligeti
egyháztagok is. A visszaemlékezések szerint, mivel a templomból
hazafelé már együtt mentek az erről érkezők, útközben énekeltek,
beszélgettek, és talán így szilárdult meg az az elképzelés, hogy az
érdligetieknek önálló gyülekezetre van szükségük. A régi írások
fogalmazásával élve „másfél évtizedes törekvés vált valóra”, amikor
beindult a tényleges szervezés.
Ennek első írásos nyoma 1948 januárjából lelhető fel. Ekkor, január 4-én volt „az érdligeti református hívők közösségének” az a
gyűlése, amelyen kimondatott:
„Kinyilvánítjuk a híveknek azon kívánságát, hogy a bensőségesebb
hitélet kimélyítése, az egyházi munka megerősítése, a lelki épség
megtartása s a veszendőbe menő lelkek érdekében kérjük az Érdi
Anyaszentegyházat, hogy fiókegyházzá lehessünk.”
Január 29-én tartották az Érdligeti Fiókegyház első presbiteri gyűlését, amikor is az elnöklő Kulifay Gyula lelkipásztor ismertette a
Fejér megyei Földhivataltól hozzá érkezett iratot, mely szerint az
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érdligeti református imaház céljára 400 négyszögöl telket rendelnek
kijelölni és átadni a községtől a református egyháznak (ez ténylegesen végül azonban csak 255 négyszögöl lett).
1948. február 22-i keltezésű az a megállapodás, amelyben az érdi
református egyház presbitériuma és az érdligeti fiókegyházzá alakulni kívánó egyházrész küldöttei, az ugyanazon napon tartott
presbiteri gyűlés határozatai alapján, körvonalazzák az érdligeti
fiókegyház működésének feltételeit.
Július hó 4-én presbiterválasztó közgyűlésre került sor, amikor
Kulifay Gyula lelkész előterjesztette, hogy az egyházmegye a fiókegyházzá alakulást jóváhagyólag tudomásul vette, így immár semmi
akadálya annak, hogy a fiókegyház megválassza a presbitériumát. A
közgyűlés a fiókegyházzá szerveződés előkészítő bizottságát egyhangúan presbitériummá választotta.
Az első gyülekezeti évek beszámolójának tanúsága szerint ekkoriban élénk gyülekezeti élet folyt. Számos olyan „világi” rendezvényt
szerveztek (teadélutánt, tombolát, szüreti ünnepséget), amelyek
bevétele a templomépítéshez szükséges anyagiak gyűjtését szolgálta. Az istentiszteleteket, gyűléseket ekkoriban magánháznál, üzlethelyiségben, ám leginkább az iskolában tartották.
Még 1948 augusztusában Érd Község Képviselőtestületéhez 1000
forint, decemberben a vallás- és közoktatásügyi miniszterhez 20
000 forint segélyért folyamodott a gyülekezet imaházának felépítése érdekében. A teljes építési költséget ekkor 45 ezer forintra becsülték. Ugyanennek az évnek novemberében a hívek aktív részvételével elkészült az alap és a lábazat. Október 24-én alapkő-letételi
ünnepséget tartottak. A templomépítés felelős építőmestere Vajda
Sándor volt.
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A miniszterhez intézett kérelem eredménytelen volt, így 1949-ben
az építés folytatására az Ökumenikus Egyházi Kölcsön Segélyalaptól három évre 20 000 forint kölcsönt vett fel a fiókegyház, a gyülekezeti tagok személyes készfizetőkezesség-vállalása mellett, valamint az érdi anyaegyház is a presbitérium egybehangzó „igen” szavazatával kezességet és a rendelkezésre álló tízholdnyi ingatlanával
felelősséget vállalt a kölcsön visszafizetéséért.
Csak címszavakban a folyamatról:
1950-ben „templomépítési részjegy” kibocsátását határozta el a
presbitérium összesen 10 000 forint névértékben, a templomépítési
kölcsön törlesztésének biztosítására.
1952 májusában a templombelső bepucolását határozták el, hogy
az még a nyáron jól kiszáradjon. Asztalosmunkák kerültek sorra,
meg salakhordás a födém szigetelésére.
Május 11-én a közgyűlést a templomban tartották, pontosan nem
tudni mikortól, de az istentiszteleteket is, bár még tető sem volt
rajta!
1953-ban felmerült a templomfűtés gondolata, de ezt is, mint a
padlózást, halasztani kellett. A fűtés egy év múlva is téma volt, a
belső üvegezés és a parkettázás gondja került előtérbe. (Nem lehetett anyaghoz jutni még kiutalás ellenére sem.)
1955-ben a kerítésépítés és a belső famunkák vállalatba adása volt a
feladat (kimerülő anyagiak).
1957 május – júniusában elkészült a külső vakolás.
1958 áprilisában a templom körüli közmunkákról, adakozásról, a
templomkert parkosításról született határozat.
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1959 szeptemberében már a templomszentelés időpontját is kitűzték, ezt később azonban a püspök más egyházi elfoglaltsága miatt
elhalasztották. „A közgyűlés úgy határoz, hogy megvárja az időpontot, míg püspök úr eljöhet.” Végül is erre kettős alkalomként,
Szívós István beiktatásával egyidejűleg, 1960. február 28-án, püspöki és esperesi részvétellel kerül sor.
A templomépítés mellett, azt követően a harang kérdése is foglalkoztatta a gyülekezetet, azonban még sokat kellett várni, mire megszólalhatott a toronyban a harang. Konkrét döntés az 1961. augusztus 19-i presbiteri gyűlés alkalmával született, amikor is a presbitérium egyhangúan elhatározta, hogy egy 200 kg-os harangot
szerez be az egyház részére átöntetés útján (mert így olcsóbb). Ennek végrehajtására „Harang bizottságot” hoztak létre. Egyidejűleg
intézkedtek a „Harang alap” című megajánlásos gyűjtés beindításáról. Szívós István lelkipásztor megkereséssel fordult az
őriszentmiklósi egyház presbitériumához, hogy a tulajdonukat képező törött harangot adják el részünkre. 1962 májusában érkezett
meg az Egyházügyi Hivatal engedélye a harangöntetésre és harangállvány állítására. Ám a megrendelés feltétele a szükséges mintegy
22 000 forint megléte volt. Tizennégy íven folyt a gyűjtés. Közben
azt is el kellett dönteni, hogy a toronyba vagy külön állványra kerüljön-e a harang. Végül is az esperes úr tanácsára a toronyba való
elhelyezésre esett a döntés, a torony tartószerkezetének megerősítése mellett. Októberben adtak megrendelést Dusák István öntőmesternek – bizonyára költségkímélési okból, mert a törött harang
sem ajándékba, sem megvételre nem került – egy 150 kg-os harang
öntésére. A harang decemberben elkészült, és a harangszentelésre
1963. március 31-én, Szamosközi István püspök részvételével került sor. Az ez alkalomból a templomban tartott presbiteri gyűlés
során a püspök – bizonyára a látottak hatására – bejelentette, hogy
az „egyházkerület vagyonából 2000 forintot juttat az Érdliget Egy-
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házközségnek azzal, hogy az a templom farészeinek (ajtók, ablakok) festésére fordíttassék”.
Gyakori utalás történt ekkoriban arra, hogy az egyházközség anyagi
helyzete oly szűkös, hogy még a legszükségesebb lelkészlakással
sem rendelkezik. Az önállósulást követően lelkészeink saját házukban laktak, ennek ellenére a presbitérium időszerűnek tartotta és
szorgalmazta a lelkipásztor szolgálati lakásának felépítését. E tekintetben konkrét elhatározás 1964 elején volt érzékelhető, amikor 31
család kötelezte magát, hogy három év alatt 49 000 forintot adományoz lelkészlakás építésére. Ekkoriban már az egyházügyi hatóság képviselőivel is tárgyaltak erről, és bár időközben ismét kérdésessé vált, hogy a parókia majdani építésére képes-e a gyülekezet, a
dolog mégis napirenden maradt. További két év telt el, amíg újból
felmerült a „gyülekezeti otthon” építése, mígnem 1967 márciusában sor került a tervek ismertetésére, elfogadására, és közgyűlési
határozat született az építésre. Mégis, kényszerű tervmódosítás és
engedélyezési bonyodalmak után 1968 szeptemberében indulhatott
el az építés a meglévő templommal egy telekre, annak földszinti
kiegészítéseként, most már ismét „lelkészlakás és iroda” néven
említve. Decemberre a koszorúig elkészült az épület, ám annak
ellenére, hogy építését sokféle külső és belső segítség támogatta, és
1970-ben be is lehetett költözni, a teljes befejezésig még további
munkákra volt szükség.
Templomunk és a parókia a 90-es évek elején történt felújítás és
bővítés során nyerte el mai formáját.
Amennyire a fennmaradt írásokból meg lehet állapítani, a gyülekezet lelki épülése sikeresebb volt, mint a fizikai építés. Az egyházközség anyagiakban sosem dúskált. Magyarázzák ezt többen a lakosság összetételével (kishivatalnokok, és az ország minden részéből ide „menekült” emberek). Az első évtizedekre ez különösen
rányomta a bélyegét. Igaz, ha a történelemre gondolunk, akkoriban
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mindenütt szegénység volt, és nemhogy templom építését, de a
templomba járást sem igen szívelte a hatalom.
Mégis! Abban az időben is gyermek-istentisztelet, énekkar, házi
istentiszteletek, családlátogatás, női bibliakör működött.
1952-ben felmerült az érdi anyaegyház részéről az az eshetőség,
hogy Érdliget önálló egyházközséggé alakulhatna, de a fiókegyház
presbitériuma ezt még – tekintettel anyagi helyzetére – nem tartotta
időszerűnek.
Ami a számokat illeti: a kezdő évben „200 adófizető hívőnk” volt,
a további években a választói névjegyzéket a rendelkezésre álló
adatok szerint 230–250 körüli sorszámmal zárták; a későbbiekben
ez a szám 450, sőt, a hatvanas évek elején 425 család (!) tartozott a
gyülekezethez. Ma az egyházfenntartó tagok ismét 150 körül számláltatnak.
Kalydy István
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Lelkipásztorok Érdligeten
Kulifay Gyula
Szívós István
Csákány István
Dr. Szűcs Ferenc
Csuka Tamás
Dr. Harkai Ferenc
Csákány Tamás
Dr. Literáty Zoltán

1948 – 1959
1960 – 1962
1962 – 1975
1970 – 1973
1975 – 1980
1980 – 2005
2006 – 2010
2011 –

21

Gondnokok Érdligeten
Mivel minden gyülekezettörténeti dokumentum nem volt fellelhető, egyes esetekben nem tudtuk megállapítani a gondnoki szolgálat
pontos idejét, ezért e felsorolásban évszámot nem tüntettünk fel.
Az érintettek szíves megértését kérjük.
Tóth Ferenc
Bocska Ferenc
Varga Lajos
Pándi Zoltán
Berzétei László
Kuczor Péter
Tarnóczi István
Pazár Gábor
Logodi László
Németh Zoltán
Nyéki Béla a hatvanas években három évig főgondnoki tisztet töltött be.
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Kulifay Gyula
(1910–1999)
Kulifay Gyula, gyülekezetünk alapító lelkipásztora 1948-tól 1959
végéig szolgált Érdligeten, az érdi egyházközség fiókegyházában.
Életútját 1969-ben írt önéletrajza (kézirat), valamint egy kiállítási
megnyitón elhangzott méltatása részletével ismertetjük.
Önéletrajz
1910. május 5-én születtem Aba (Fejér megye) községben, ahol
lelkipásztor apám négy fiát nevelte, közülük egyik, Kulifay Imre, a
párizsi magyar református egyház lelkipásztora.
Gimnáziumi tanulmányaimat a kecskeméti református kollégiumban végeztem, majd a Budapesti Református Theológiai Akadémia
hallgatója lettem. Egy évet a párizsi protestáns teológián és a Sorbonne-on töltöttem, ösztöndíjjal. 1932-ben az első, majd a kötelező kétévi gyakorló esztendő végén esedékes második lelkészképző
vizsgát 1934-ben tettem le, mikor is a lelkészi oklevelemet elnyertem. Több budapesti és Budapest környéki segédlelkészi szolgálat
után 1936-ban kerültem e minőségben Érdre, ahol gyülekezetet
szerveztem, templomot építettem, és az önállóvá váló gyülekezet
első lelkipásztorának megválasztott. Nagy, több falura kiterjedő
szórványgyülekezet papjaként kilenc iskolában tanítottam heti 36
órán át, vasárnaponként négy-öt ünnepi, hétköznaponként heti
nyolc házi istentisztelettel. E rendkívüli teher megosztására segédlelkészt kapott a gyülekezet 1943-ban.
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1947 elején, a Nagy Ferenc személyével kapcsolatos letartóztatások
során hét hónapot töltöttem előzetes letartóztatásban, majd internálótáborban (Budapest-Déli). Utána, szolgálatomat folytatva,
hozzáláttam a hozzám tartozó lelkipásztori területen egy újabb
önálló gyülekezet szervezéséhez Érdligeten, és rendkívüli nehézségek között, a legnehezebb években megépítettük a második templomot. 1950-ben nősültem meg.
A hatalmas diaszpórában végzett szolgálat megviselte erőmet, és
internáltságom a „megbélyegzettség” súlyával nehezedett rám.
Szolgálatom politikailag is mind nehezebbé vált. Nyugdíjaztatásomat kellett kérnem 1962. január 1-jétől. Bár nyugdíjam pótlására
segédlelkészi szolgálatkört is vállaltam, de igehirdetéshez gyakorlatilag nem engedtek. Tudományos munkához fogtam: az afrikai
népek kulturális életét s a missziókat tanulmányoztam, melynek
elsősorban nyugaton lett komoly visszhangja.
1965 márciusában elváltam feleségemtől (Kürthy Éva énekesnő).
… E lelki válságban ért hozzám párizsi lelkész testvérem meghívása, akihez a házasságomból született egyetlen gyermekem (Imre,
szül. 1952) társaságában érkeztem meg. Őt azonban hamar vissza
kellett küldenem, a nyári szünet lejártával tanulmányai folytatására,
mivel egzisztenciális alapom nem volt, és tartanom kellett attól,
hogy volt feleségem otthon maradt családtagjaimmal (anyámmal és
kétgyermekes családdal bíró fivéremmel) szemben komoly kellemetlenségeket okozhat, amíg a fiú a 16. életévét be nem töltötte.
A Párizsban székelő UNESCO központ melletti, minden magyarországi támogatás nélkül végzett munkám elismerése, majd két, az
UNESCO által történt afrikai kiküldetésem arra ösztönzött, hogy
két év alatt megírjam az afrikai népek mai irodalmának történetét,
amely a tél folyamán francia nyelven kiadásra kerül Párizsban.
1968-ban, márciustól október 1-jéig, a Párizsban élő lelkész testvé-
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remet helyettesítettem teljes lelkészi szolgálatában betegségének
ideje alatt.
Részlet Majorné Bánicki Julianna méltatásából
1968-ig szólt a kiküldetés. A hajdani jó barát, Dobozy Imre figyelmeztette az itthoni gyanúsítgatásokra, bizalmatlanságra, s javasolta
néki: ne jöjjön haza. Így lett emigráns.
Ebben a szorult helyzetben kapta a Rajna-Westfáliai Evangéliumi
Egyház meghívását: legyen a kölni protestáns (kb. 1200 fős, többségében 45-ös és 56-os emigráns) magyar gyülekezet lelkésze. Élete
rendeződött, ismét végezhette a lelkészi szolgálatot. Margarete
Röbbelen személyében pedig hűséges hitves- és szolgatársra talált,
aki a kedvéért magyarul is megtanult.
Margarete a Rajnai Evangéliumi Egyház Diakóniai Intézményének
munkatársa volt, egyúttal Wilhelm van Staa igazgató közvetlen
beosztottja (ez a diakóniai szervezet 25 000 munkást foglalkoztatott).
Kulifay Gyula és felesége kapcsolataikat felhasználták Magyarország megsegítésére is. Az 1970-es árvíz idején a Rajnai Egyház segítségével jelentős összeget juttattak a Magyarországi Református
Egyháznak. Ebből a támogatásból épült például a világhírűvé lett
szamoskéri református templom is… 25 éven át a pünkösdi perselypénzük a magyarországi református szeretetszolgálati intézmények modernizálását, templomok és lelkészlakások felújítását szolgálta. A magyar Református Egyház vezetőivel ekkor kialakult barátság azóta is létező szellemi kapocs (diákcsere, ösztöndíjak).
Töretlen erővel látta el kiterjedt gyülekezeti körzetét: Aachen,
Bielefeld, Bochum, Düsseldorf, Dortmund, Essen, Münster és
Koblenz. Ezt a szolgálatot Margarete segítsége nélkül nem tudta
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volna végezni, hiszen ő vezette a gépkocsit, és vitte az elektromos
orgonát, amin csodálatosan játszott.
Sokirányú elfoglaltságába belefért a gyermekkora óta szívesen végzett képzőművészeti tevékenység is. Műveit a magyar és az egzotikus tájak, illetve a festészet nagyjai ihlették.
1978-ban, 68 évesen másodszor is nyugdíjazását kérte. 1986-ban
bátyja, Kulifay Imre a párizsi magyar református gyülekezet lelkésze váratlanul elhunyt. A francia törvények szerint a gyülekezetet
megszüntetik, ha nincs folyamatosan lelkésze. Négy évig, amíg új
lelkészt találtak, Düsseldorfból látta el párizsi szolgálatát.
1990-ben, nyolcvanévesen, harmadszor is nyugdíjba vonult. A
rendszerváltás után hazatért. Abán házat építettek, és a nyarakat
rendszeresen itt töltötték. Düsseldorfban, 1999. január 13-án hunyt
el.
Egyik méltatója, dr. Kocsis Elemér ezt írta róla: „Halálával egy
Krisztusi lelkületű magyar református emigráns lelkipásztori sors
teljesedett be. Élete és munkássága alapos egyháztörténeti kutatást
érdemel. …Tartozunk hatalmas területet átölelő tevékenysége adatainak összegyűjtésével, irodalmi munkásságának kiadásával. De
mindenekfelett tartozunk emlékét megőrizni, és példáját felmutatni
a jövendő nemzedékek számára.”
Kulifay Gyula hamvait az abai temetőben, szülei és testvérei mellé
helyezték végső nyugalomra.
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Isten szolgái az Úr előtt
(Advent)
Zakariás 3,1–4 és 8–10
Nem kőrakás, régi törmelék e prófécia, hanem a Szentírás egyik
magaslata, melyen Isten gondolatai ülnek és várnak, mint szirteken
a sasok.
Hetvenéves fogságból jött meg a nép, megtörve, megfogyatkozva,
a harmadik nemzedék megszűrődött lelkével. Hazájuk feldúlva, és
semmi másuk nincs, mint egy fényes emlék és egy éltető remény.
Mindenütt e kérdés mered a próféta elé: mi lesz evvel a néppel?
Sakálüvöltés, bámész szemek, vigyorgó arcok, a fenyegetés, a bálványoltárok füstje, mind azt kérdezi: mi lesz ezzel a néppel? Élet-e
vagy halál?
A próféta pedig nyolc egymás utáni látomásban vetíti a vigasztalást
a Halál árnyékában ülőkre. E víziók közül a felolvasott rész a
legdrámaibb. Az „Élet vagy halál?” felvetett kérdésére az a válasza,
hogy Isten a maga módja szerint tartja meg népét; megítéli, kegyelmébe fogadja, újjászüli és megszenteli.
E képben maga az Úr is jelen van, láthatatlanul, de valóságosan, és
ott áll előtte remegve, görnyedezve, szennyes ruhában, foltos arccal, bűntől, átoktól megverten, a végítélet súlya alatt dideregve, ott
áll előtte a főpap, Izrael személyes képe. Egyik oldalán a vád angyala, kit késői átírók Sátánnak neveztek, pedig ő az Isten vádló igaz-
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sága. Másik oldalán a védelem angyala, ki Isten kegyelmének a követe.
Messze van tőlem, hogy magamat bármi formában főpaphoz hasonlítsam, de tudom, érzem, hogy ebben a pillanatban Isten is, ti is
az egyház szolgáját szemlélitek bennem, akit az Úr, mielőtt felöltöztet, ítélete alá von. De nemcsak engem, a szolgát, hanem rajtam
keresztül népét, egyházát is kérdezi közellétének emésztő hevével,
a jobbomon álló vád angyala által. Amikor pedig egyházát szemléli,
nemcsak pár emberről van szó, hanem ti is mindnyájan, személyenként, érdekeltek vagytok, akik az Ő nevében hisztek.
Kétségtelen, hogy több évtizedes szenvedés előzi meg e jelenetet a
Bibliában. És mégis a vád angyala áll elő. Ugyanis Isten ítéletének
mindig valami célja van, akár emberi eszközöket, akár elemi erőket
használ: a megtérés. Amikor Isten megrázza a földet, ugyanakkor
mozgósítja az Ő megmozdíthatatlan országában azokat, akikkel
célja van, akiket munkatársaivá fogad. Ezért szegeződik felénk,
népe felé a vád ujja: nem voltál-e tehetetlen, amikor akarni kellett
volna? Hol fecsérled el a rád bízott kincset? Bűnbakot keresel-e,
vagy bűnbánatot tartasz? Hozzánőttél-e feladataid nagyságához?
Olyan nagy lettél-e ezekben az időkben belülről, amilyen kicsi vagy
külsőleg?
Kérdezi ezt a samaritánusi kezek által felkarolt magyar evangéliumi
gyülekezetet: van-e benned elég önmegtagadás a szolgálat és lelki
egység érdekében? Mi tart téged: tradíciók abroncsa, a tehetetlenségben érvényesülő nehézkedési törvény vagy hitvallásnak, szeretetnek és áldozatnak versengő, szenvedélyes kultusza? Van-e benned annyi Lélek, annyi hit és erkölcsi komolyság, hogy éppen fájdalmaid és megpróbáltatásaid, nehéz élettapasztalataid által áldássá,
új útmutatássá, küldetéssé, elevenítő és felrázó üzenetté, kovásszá
válhass ott, ahol Isten kijelölte a helyedet?
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És tudom, hogy engem is kérdez. Jaj, és el se tudom fedni arcomat!
És ekkor a védelem angyala hűs szárnyaival eltakar engemet, népemet, egyházamat, és felhangzik az oltalmazó szózat: nem látod,
hogy már megszenvedett? Hiszen a leégett házból, világégésből,
elhamvadt templomokból megmaradt a kormos üszög? Üszögdarab, de Isten mentette meg; előtte rügyes gally, melyből erdő lehet!
Megtart az Úr! Megtart, aki kiválasztja övéit. Nem azért, mert méltók voltunk rá, mert cselekedeteinkkel megváltottuk volna rá a
jogot, hanem mert tetszett Neki bennünket, méltatlan szerszámokat előhívni gondolatai és végzései sugároztatására. Hallom és látom, hogy szüksége van ránk, hiszen az Ő akarata volt, hogy elültesse e külsőleg igénytelen csipkebokrot, melynek csak tövise van,
és virágai is vérszínűek, de fogékony arra, hogy égi láng gyúljon ki
belőle egy sokszor reménytelen és kételkedő világban. Érzem a
Gondviselés vastraverzeit, amelyek tartják Isten népét és az én
igénytelen szolgálatomat is. Megtart az Úr! De hogyan és mire?
Hogyan? Erre felel e nagyszerű szimbolikus jelenet: a főpapról
leszedik a szennyes ruhákat, és felöltöztetik új díszébe. E szemléltető képben az ábrázolódik ki, hogy megtartatásunk titka valami
nagy, lelki átalakulás, belső regeneráció, „újjászületés”. Fel kell öltöznünk a számunkra eltett szolgálat Isten által választott öltözetébe.
Megtart, és mire? Mi végre! Fel kell ismernünk, hogy Istennek
ugyancsak megsokasodtak sürgető és életre keltő ítéletei ma, egy
kolosszális méretű világátalakulásban, amikor az ember kollektív és
egyéni életében egyaránt baj van. Az emberek kétségbeesettebbek
és kiábrándultabbak, mint bármikor, és a fölöttük úszó aggodalomfelhők alatt hajlandók azt hinni, hogy az életnek nincs értelme. Az
erkölcsi rendben elvesztek a karakterisztikus vonások, és a megalkuvó szürkeségben nincs „jó” és „rossz”, minden csak a szokásoktól, a divattól, az étvágytól, a rokonszenvtől vagy az antipátiától
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függ. Egy másik felfogás a félretolt tízparancsolat helyett egy tizenegyediket hirdet meg: „csak rajta ne kapjanak”! Ez a „megúszás”
etikája. Lehet kizsákmányolni, de méltóságteljesen; gyűlölni, de
szeretetbe csomagoltan; csalni is, ha már előre kiszemelted a bűnbakot!
Ne gondoljuk, hogy ez a mai embernek így mindenestül jó. Újra a
szenvedő, magát kereső ember szomorú arca mered ránk. Ez évben kapott Nobel-díjat Samuel Becket, akinek egyik híres darabjában a hősei csizmahúzással küszködve már az elején feladják a
reményt: „Nothing to be done!” – nincs mit tenni. Csak az tartja
életben őket, hogy „Godot”-ra várnak, aki, ha jön: „we are saved!”
– meg vagyunk mentve –, különben felakaszthatjuk magunkat!
Megállapítják beletörődve, hogy „az ember az, ami”, az élet dolgai
se változnak lényegesen, de sebaj, eljön Godot, és minden megváltozik.
De kicsoda Godot? Ember? Isten? Nem derül ki. Úgy kiáltoznak
felé, mint a keresztyén az Istenéhez: Könyörülj rajtam! De Godot
nem jön. Ám két ember érkezik: úr és szolga, egymást cibálva;
majd újra megjelennek, mindketten tönkremenve és mindketten
ugyancsak segítségért kiáltozva. A dráma tanítása valahogy ez:
Godot nem jön, hanem embereket küld, éspedig egymáshoz való
emberi viszonyukban, míg végül az egyik így szólal meg: „Csináljunk valamit, amíg késő nem lesz… Képviseljük méltóan ezt az
utálatos fajzatot, amelyhez a kegyetlen sors rendelése szerint tartozunk.” A lelkiismeret szava is megszólal: „Én aludtam, míg mások
szenvedtek? Holnap, ha felébredek – remélem így lesz –, mit fogok
majd mondani a máról?”
Nos, anyaszentegyház, hívők közössége! Tudunk-e konkrét üzenetet és vonzó életprogramot adni az úttalanná vált embernek? Mindjobban értjük, hogy mi végre kell felöltöznünk a jócselekedetek
ruháját. De, mint mondtam, az ember önmagát se találja. Egy má-
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sik mai darabban (Tom Stoppard: Rosencranz és Guildenstern
halott) Hamlet két epizódszereplője a főhős, akik keresik e világban a helyüket, életük értelmét. Ilyen párbeszédek vannak benne:
„Nem tudjuk, mi folyik körülöttünk, és mit kezdjünk önmagunkkal” – így az egyik. A másik: „Mi csak azt tudjuk, amit megmondtak nekünk. Mi az egyéni mondanivalód?” „Ne kérdezd – mondja
az előbbi –, én csak visszhangnak vagyok jó!” Megint a másik: „Túl
messzire utaztunk, a kezdősebesség lendületéből tehetetlenül futunk az örökkévalóság felé, a haladék lehetősége és a magyarázat
reménysége nélkül.” Közösen csak egyet kérnek: „Add meg a mi
mindennapi szerepünket!”
Isten szolgáinak világosan kell látni, hogy ez az életcélt magyarázó
kérdés éppen olyan jogosult, mint az eredeti: „Add meg a mi mindennapi kenyerünket.” Az ismertetett drámákból éppen az evangélium kenyere és itala után nyújtja ki a kétségbeesett ember a kezét,
még ha többnyire nem is az Egyház kapuján kopogtat már. Nincs
igaza Becketnek, hogy az ember az, ami. Ellenkezőleg: az ember
azzá lehet, aki ma még nem, de akivé lennie kell: igazi önmagává,
küldetését betöltő követté, aki szolgálatot teljesít. Íme, lassan nem
ötezer, hanem nemsokára ötmilliárd megelégíttetéséről és
misszionálásáról lenne szó. Roskasztó feladat, de nem kevesebb
szolgálatra akarja övéit felkészíteni az Úr. Jeremiás egykor kétségbeesetten kiáltott: „Hát nincsen balzsam Gileádban, nincs-e ott
orvos?” Ezen úgy segíttek az amerikai fekete rabszolgák – Luther
King szerint –, hogy a helyesírásban a kérdőjelet felkiáltójellé egyenesítették ki, és ezt énekelték egy szép spirituáléban: „Van balzsam
Gileádban, hogy meggyógyítsa a bűntől beteg lelket!” Épp így tett a
magyar reformátor, Skalicza Máté is 1570 körül, a törökdúlás idején, amikor ezt énekelte az erdőkbe bujdosottaknak: „Ő gyógyít
megszomorodott szíveket, balzsamával bús, elalélt lelkeket.” De mi
magunktól nem is lennénk sem alkalmatosak, sem elégségesek,
még az „új szív és új lélek” felöltözése esetén sem, ha a megsokasodott mai feladatokban maga Isten nem állna mellénk.
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A prófétai látomásban, hogy Isten övéi mellé áll, íme az egész jelenet egyetlen fénykúppá válik, amely rászegeződik valakire, aki dicsőségben jó, és körülötte csattan a kiáltás: „Íme elhívom az én
szolgámat, Csemetét.” Krisztus Ő, az eljövendő, akiben teremti,
szereti és megáldja Isten az Ő világát. Menedékünk, utunk, életünk
Ő. Drága életgyökér, melybe beoltva kivirul majd a kormos üszögdarab, és szüretet hoz. Az egyetlen, igazi főpap. Nézzétek öltözékét: töviskorona a fején, bíborpalást a vállán és nádszál a kezében.
Nem talál ellene vádat a vád angyala, és az igazság angyala lábát
csókolva suttogja: Te vagy egyedül szent és igaz. És mégis mindnyájunk bűne, vétke, átka, sebe rajta van. De ezek úgy hullnak le
Róla, mint izzó ércről a salak, mert átüt rajtuk áldozatának isteni
ereje. Vérének cseppjeibe világok, századok, embermilliók, nemzedékek egybefoglalva, mint sugarak a rubinszemekben.
Utolsó, gyors változásként egy kő tétetik a főpap elé. Rajta van az
Isten gondviselésének mind a hét szeme, és maga az Isten veszi a
vésőt a kezébe, hogy folytassa és befejezze a kő faragását. Az a kő
ott az Ótestamentum reményeinek szimbóluma. Számunkra már „a
szegletkő”, melyen Krisztus vére van, és az Isten országa megépítésének és jövőjének a jelképe. Tapasztalhatóan áll mi előttünk.
Maga Isten dolgozik a kövön, tehát nem kontármunka, felséges
lesz. Maga Isten dolgozik rajta, a kellő időben készen lesz. Maga
Isten dolgozik rajta; van-e okod kétségbeesni? És ha hallod, hogy
dolgozik rajta, ne vond el Tőle a szívedet! A te imádságod, a te
bűnvallásod ez az Úrvacsora-vétel, a megtisztulás utáni örömünk
és e boldog összesereglésünk is bizonyítja, hogy Isten munkában
van a jövendőért. Az a mai ádvent drága üzenete és reménysége,
hogy Isten erőinek új megáradása következik a földön.
A legnagyobb karácsonyi örömet már elkészítette áldozatával. Ez
az áldozati vér hasson gazdagon benned és szolgálatodban evangéliumi egyház, ez fogjon egybe, és ékesítsen fel jócselekedetekre
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benneteket szétszórt magyar gyülekezetek, testvéregyházak, és ez
legyen nekem is menedékem és erőm, vigasztalásom és nyereségem, mind életemben, mind halálomban és majd mentségem az
örök életben. Ámen.
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Úton Betlehem felé és vissza
(Karácsony)
Máté 2,1–12
Isten az idő előtt is volt, és az idő után is lesz. Azáltal, hogy az időben e földön emberként megszületett, kitárta egész szeretetét, és
elhozta az örökkévalóságot. E gyermek egy az Istennel, akit úgy
ismertet meg, mint Atyát. Aki őt látja, látja az Atyát. Az Isten lett
emberré. Ez a titka a karácsonynak. Emberré lett. És most állj meg
e szónál. Szegény, mint mi, segítségre szoruló, mint mi, bajlódik
testtel-vérrel, testi-lelki szenvedéssel, mint mi, és a halállal, jobban,
mint mi.
Ezt az eseményt egyvalaki ismeri teljesen: aki tervezte, régóta készítgette, és most megvalósítja mennyei képzelőerővel. Kigyullad
az ég, zeng a mező, énekel angyal és pásztor. Fény szaggatja az
éjszaka szőttesét. Csillag ragyog az agyagból vert istálló felett. Mosolyog az Isten! Meghirdeti az örömöt égnek és földnek. (Mindezt
Ő tervezte, jelentőségét és nagyságát is egyedül Ő ismeri teljesen.
Annyit tudunk és hiszünk, amennyit Ő ebből feltárt.) Valahogy
minden embert megérint, mintha érezné: róla van szó „Krisztus
Urunknak áldott születésén”.
Napkelet felől is elindult három bölcs, hogy belenézzen a világcsodába. A történetet ismerjük és értjük, de a benne lévő karácsonyi
örömhír a belső mondanivalójában rejlik. Mezopotámia felől jöttek
ezek az ókori tudósok, akik az akkori idők legmagasabb tudományát, a matematikát és a csillagos eget, valamint ezeknek az életre
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való kihatásait tanulmányozták. Ők a fény vallásának nagy mesterei
voltak. Tanításukban kétfelé választották a világot: alul lakozott a
sötétség, a gonosz, a rontás, a tisztátalanság, felül pedig a fény, a
jóság, az igazságosság, a tisztaság. Amikor a távoli, különös fény
megjelent, abból egy király vagy éppen a fény istenének a fia születésére következtettek. Az utóbbi majd megvívja harcát a sötétséggel. Istennek vagy királynak kijáró adományokat állítottak hát öszsze: aranyat, tömjént, mirhát. Hosszú, keserves út, valamint a Heródesnél való kínos faggatódzás után egy gyermekre bukkantak egy
kopott istálló jászlában. Bizony ez nem a fényt képviselte az ő
szemükben. De a nagy, ragyogó égitest egy sugara mégis erre a
viskóra mutatott. A fény istenéről kaptak híradást, de döbbenetesen: a sötétség eszközeivel… És ez a szegény család! Mi nyoma
van itt a fénynek? Vissza is tértek volna, ha nem éreztek volna meg
valami többet, mint amit eddig tudtak vagy megéltek. Megérezték,
hogy Isten nemcsak az Ég (a felül lévő világ), hanem az egész Föld
(az alul lévő világ) ura is, aki nem elfordul a világtól és a benne lévő
nyomorúságtól, hanem közeledik felé. A Föld nem az átok helye,
hanem út lehet, azaz készülés az Istenhez. Közel kerültek ahhoz a
tanításhoz, amely vallástörténeti egyedülállósága a keresztyénségnek, hogy Isten az emberlét minden nyomorúságába és tragédiájába bevonult, hogy az egész teremtettség egy és oszthatatlan, és
Isten van mindenütt. A fény fia nem azért jött, hogy a Földet –
mint a gonoszságnak a helyét – eltapossa, hanem hogy a sötétségbe, gonoszságba belebonyolódott embert e hínárból kiszeresse, és
hogy az embert a világával együtt megmentse. Más lett Isten a bölcsek szemében. Nagyobb és még fényesebb. Az útjuk pedig „rávezetés” volt e csodálatos tapasztalatra. Mindez e zavartalan családi
összhangból is sugárzott feléjük. Ugyan mit mondhattak a mágusok? Erről semmi hír. Talán a hangjuk is elakadt, és egyszerűen a
gyermek elé rakták, ami tőlük tellett. Néha egyetlen mozdulat több
a szóáradatnál. „Imádták Őt” – mondja az írás. De az is lehet, hogy
némán. Voltunk már mi is így, ha megrázó öröm vagy lesújtó csapás ért. Alig több jött ki, mint ez: „Én Uram és én Istenem!”
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Ezek után hogyan mehettek volna vissza Heródeshez, a „régi útra”, az intrikák, udvari cselszövések, rontások, bérelt gyilkosok,
alakoskodók és szószegők közé? Hogy tudtak volna cinkosokként
a kezére játszani? Nemcsak „másik úton” tértek vissza, hanem úgy
érezhették, hogy egy másik világra is, amely nincs többé kiszolgáltatva a sötétségnek. Az a kisgyermek pedig átfogó kapocs lett az
Ég és a Föld, az Isten és az Ember, az Ember és az Ember, az
Ember és a teremtettség között. A fény tehát helyes úton vezette
őket, de az igazság más lett, mint amit vártak. Úgy mentek, mint
keresők, és mint megváltozott emberek tértek vissza más irányú
úton. Ha nem így lett volna, Mária fia is ki lett volna szolgáltatva
Heródes önkényének. Itt ismerhették fel igazán az „erősek” gyengeségét és a „gyengék” erősségét. A szeretet ellentmondásos titka
felfokozva jelentkezik a gyengében. E gyermek ereje abban az isteni szeretetben van, amellyel emberi hasonlóságunkat felvette. Minden ember Őbenne találja meg a kiengesztelődést és élete értelmét.
Így lesz Krisztus „ember”-léte az új ember modellje. Általa hihetünk megváltó szeretetben, megbékélésben, bűnbocsánatban és az
örök dimenzióban: a feltámadásban. Az az Ő ereje, hogy az alázatosakat, a bűnösöket elfogadja, terhüket magára veszi, a betegeket,
a rászorulókat, az „elveszetteket” vállán hordozza. Egykor régen az
által fejezték ki, hogy valaki ura lett egy háznak, hogy a vállára kulcsot függesztettek. Azt jelentette ez, hogy neki hatalma van valaki
előtt kinyitni vagy bezárni a házat. Jézus ereje, hatalma a vállán
hordott keresztjében van. Ezért kell térdre hullni e szegény emberek jászolbölcsője előtt. A fény e gyermekből árad.
A bölcsek vezetője a fény, és vándorbotjuk a sejtelem volt. A mi
biztos iránytűnk a hitünk. Egész személyesen az, hogy az Isten
gyermek hozzánk jött, értünk jött, mindenre megoldás: életünk és
az öröklét titka. Naponta keresni kell vele a találkozást, mert nem
emlékekből él a karácsony! El kell érni e ma is sugárzó fény felé,
áldozatot is hozva. Akkor is, ha úgy érezzük, hogy kezünk annyira
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tele munkával, hogy már túl kemény vagy büszke lett ahhoz, hogy
imára kulcsolódjon. Akkor is, ha fejünk tele gonddal, bajjal, aggodalommal, és szédülünk az új gépek sivító zsivajában, és még inkább, ha érdekeinket vagy a pénzt, vagy a „hajrát”, vagy saját magunk fontosságát nem tudjuk felejteni. Nehéz lett hát a pásztorok,
a bölcsek és az agg Simeon módján egyszerűen és igazán tisztességet tenni az Isten fiának?
Aki a fényt komolyan veszi, tudnia kell, hogy sötétség is van, amiben az megjelenik. Csak becsukott szemmel sem vesszük észre
Isten felénk leadott jeleit! Itt a határa minden karácsonyi álmodozásnak. De nem valóságos a másik ábrándozás sem, ami nem számol már a valóságos fénnyel, és büszkén mutatja az embertermésű
neonvilágosságot, amihez viszonyítva minden egyéb „gyertyafény”.
Fásult arccal kopog számológépein, méregeti a megfoghatót, vagy
legújabb barátjával, a komputerrel, kabbalázza egzisztenciáját vagy
a lottót, vagy a házasságát, vagy egy születendő gyermek ésszerűségét. Már idegen neki arra gondolnia, hogy az életnek lelki hátterei
vannak. Géptől gépig bolyong, iránytalanul keresgélve az élet értelme után. Rá kell találnunk a „bölcsek” útjára, ahol mindennek
adva van a belső értelme, a matériába is ott rejlő isteni gondolat.
Ez az elmélyedés útja, melyet, ha elvétünk, Istent, magunkat, a
világot, esetleg mindegyiket elveszíthetjük. Ha magunknál nagyobb
igazságra nem tudunk rányílni, önmagunkat is összezúzzuk. Amikor Jézus Isten országáról beszélt, oly világot tárt elénk, ahol szétszedhetetlen összefüggésben mindennek megvan a helye, rendeltetése. Ez a küldetése pedig mindenre, ami égen-földön van, vagyis a
világmindenségre (az egész kozmoszra) kiterjed, és általa mentetik
meg. Ez a Máté evangéliumának teljes mondanivalója.
Az ember mindjobban érzi „világátalakító” tevékenységének felelősségét, de azt is, hogy következményekkel kell számolnia. Egy
atomfizikus (Horkheimer) ezt így fejezte ki: „Az emberi törekvések
története azt célozta, hogy jármába fogja a természetet, de ez a
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történet egyben az ember járomba fogásának a története is lehet.”
Növekszik már az ember saját mindenhatóságába vetett kételkedése. Az új idők „mágusai” (Einstein, Heisenberg, Hahn), akik sok
igazság titkát megfejtették, a saját felfedezéseik lehetséges visszaütéseit is észrevették. Az ember nem léphet tovább alapos meggondolások nélkül, elmélyedés nélkül. Így lettek a napkeleti bölcsek
önkéntelenül is előfutárjai annak a későbbi tudós nemzedéknek,
amely a világ titkait kutatja, és mind nagyobb látható és láthatatlan
összefüggések tanúja lesz.
Minél nagyobb lett az emberi „előreugrás”, vele párhuzamosan
nőtt a félelem, az egymástól való elidegenedés, a jövő bizonytalanságának, sőt kiszámíthatatlanságának az érzete, a lét céltalansága, az
árvaság, a lemondás. De a karácsony békességet, nyugalmat, bizalmat, reményt, örömet sugároz. Tanulsága pedig, hogy az emberi
élet értékét, értelmét, boldogságát nem szédítő gyorsaság, puhító
kényelem, jólét, a földi javak idegromboló összekaparása hörcsögös önzéssel, nem is a mesterséges csillogás, a társadalmi ranglétra,
a betétkönyv, a teljesítőképesség vagy a munkátlanság kiváltsága
méri, hanem az a képesség és készség, amit az emberi együvé tartozás, együttérzés, az egymásért, egymás javára áldozatot hozó
szeretet, bizalom és felelősség vonalán lehet felmutatni. Avval a
tudattal kell élni, ahogy a nagy orvos-teológus, emberbarát Albert
Schweitzer fejezte ki: „Élet vagyok, ki élni akar egy élővilág közepette, mely szintén élni akar”. Igen, felelősek vagyunk a magunk, a
felebarátaink és a mindenség életéért. Úgy tűnik, hogy az ember
mindent elért. A legnagyobb próba elé azonban most került: sikerül-e legyőznie önmagát? Leépíti-e felfelé srófolódó igényeit és a
nagy kísértést: az önistenítését? Tud-e áldozatot hozni és vinni?
Ismeri-e a szót: tévedtem, bocsáss meg, „menjünk együtt”?
Isten nem árusította ki a világát, el sem árverezte, albérletbe sem
adta. Sáfárságra bízta reánk. És ezt a feladatot ott kell gyakorol-
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nunk, ahol vagyunk, ahol élünk. A bölcsek is visszatértek mindennapi, otthoni kereteik közé.
Sikere volt egy könyvnek, amely régi tanítómeséket közölt. Az
egyik arról szól, hogy egy Jékel nevű ember arról álmodott, hogy
Prágában, a királyi várba vezető híd alatt kincs van elrejtve. Felkerekedett hát a hosszú útra, és ott keresgélt, kutatott a híd melletti
kövek között. Feltűnt az őröknek, és faggatták, hogy mit keresgél?
Jékel elmondta, a kapitány kinevette: „Szegény ördög te, hát ezért
az álomért koptattad el a talpad?! Akkor nekem a te városodba
kellett volna mennem, mert én azt álmodtam, hogy ott, egy Jékel
nevű ember kemencéje alatt van elásva a sok arany”. Még mindig
hahotázott. A mindvégig névtelennek maradt Jékel pedig megrendült, hirtelen kapta a vándorbotját, és kocogott vissza, ahogy bírt.
És valóban: a saját városában, a saját búbos kemencéje alól ásta ki
a kincset, amiért máshova futkosott. A történet e tanítással zárul:
„Van valami, amit egy hely kivételével te sehol másutt a világon
meg nem találsz. Nagy kincs az: a lét teljességének lehet nevezni.
Az a hely pedig, ahol rátalálsz, ott van, ahol te élsz.”
Az igazi karácsonyi örömöt itt találhatod meg a te templomodban
vagy a te otthonodban, esetleg a munkahelyeden. Istennek mindenütt jelei vannak. Figyelni kell rá. Vegyük komolyan! Hallani is
lehet. Ezért van az igehallgatásunk, az éneklésünk, az imádságunk
és otthon a Bibliánk. Feltárta és ránk bízta Isten a kincset: az örökélet titkát. Maga Krisztus hozta el hozzánk. Engedjétek belépni,
hogy kiterítse otthonotokban a „lét teljességének” ajándékait. Most
már ő az ajándékozó. Áldja meg az ünnepeteket. Legyen vendégetek.
E gyülekezetre esik meghalt lelkipásztorának az árnyéka. De valóban az árnyéka? Nem inkább a fényei? Úgy hallottam, hogy egy
észak-hollandiai gyülekezetben télidőben mindenki gyertyát gyújt
maga előtt a padon. Ez nemcsak azért van, hogy ez által számba
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lehessen venni: kinél van baj, vagy ki a beteg, hanem azért is, hogy
a hívő ember fénye világítson. Képzeljük el a templomot, ahol a
Krisztusban hívő élők és halottak fénylő lélekgyertyáikkal itt lennének! Milyen karácsonyfa lenne az. Meghalt szeretteink – hitünk
szerint – a fényben vannak, és énekelnek velünk: „Nagy örömet
most hirdetek, melyen örvend ti szívetek.” Kigyullad az ég, zeng a
mező, énekel angyal és pásztor. Mosolyog az Isten. Ámen.
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„…aki engem lát, látja az Atyát.”
(Nagypéntek)
Márk 15,39
Az ember önmagát hozta a legnehezebb helyzetbe nagypénteken
keresztyén hittestvéreim. Ma sem látja egészen világosan: Istenvértől vagy embervértől lett-e szennyesebb a ruhája?
A mi világunk Atya nélküli világ – mondják. És ezt nem úgy kell
érteni, mint mondjuk a háború után: meghalt egy apa, vagy fogságba esett. Hanem úgy hangzik ez: gazdája, Atyja nincs e világnak, és
így segítség sincs a mai problémákban, és a tradicionális, öröklött
ismeretekből sem futja. Pedig ma is folyik a kutatás valami atyai
kép felé, kiben megszemélyesülhetne a biztonság minden új, ismeretlen élettényezővel szemben. Ezáltal tehát nem lett egyszerűbb a
helyzet, mert tán régibb kötelékektől megszabadulhattak, de új,
függő helyzetek teremtődtek.
Nem az első Atyakép-krízis ez az emberi történetben, és nehéz
felmérni, hogy időben az utolsó, vagy minőségileg a legnagyobb-e?
És ebben az újrakezdésben vagy újrafogalmazásban a keresztyén
hit is osztozik? Szerencsére maga Isten állja annak útját, hogy az
ember az Ő képét a maga vagy kora ízlése, szája íze szerint formálja. Jézus azt mondja tanítványainak a János evangéliuma 14. fejezetében: „Aki engem lát, látja az Atyát”. Kezdettől fogva arra tanította tanítványait, hogy Istent bizalmasan Atyjuknak szólítsák.
Atyának, aki gondoskodik övéiről, s aggodalmaikat eloszlatja. De
éppen a jánosi evangéliumban nem értik Jézus világos beszédét, és
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ez nyugtalanítja is őket. Erre utal Fülöp kérése: „Uram, mutasd
meg nékünk az Atyát, s az elég nékünk” (5,8). És ebből az is kicsendül: ha megmutatnád, akkor a felől is bizonyosakká lennénk,
hogy ez az út – a Te utad – vezet az Atyához.
Éppen az előző Isten-elképzeléseik zavarják őket abban, hogy Jézus állítását így – „aki engem lát, látja az Atyát” –, minden hozzáfűzés nélkül elfogadják. Ez nem egészen azonos avval a képpel,
amire ők azt írták rá: Isten, ahogy van egy képünk az órásról, a
vasutasról, a tanárról vagy egy afrikairól, vagy egy olaszról. Hogy
ezek a képek helyesek? Nem biztos, s talán kikérné magának egyik
vagy másik. Istent rendkívül érzékenyen érinti a felőle alkotott kép.
Gondoljunk a tízparancsolatra: „Ne csinálj magadnak faragott képet” az Istenről! Ne gondolj róla mást, mint amit Ő maga tanít.
Csak abban a képben lehet őt igazán látni, amit Ő maga mutat, ami
Őt tükrözi. Az ember pedig mindenáron szemeivel akarta felfogni.
A Biblia a tanú, hogy a kegyesek maguk is hányszor akarták őt látni
Mózestől kezdve. Isten pedig sosem mutatta magát abban a képben, amit róla alkottak. Ezt vagy maga Isten töri össze, vagy hagyja
azt összetörni. Ezért nem volt sem az Ószövetség, sem az Újszövetség templomaiban Isten-kép. A keresztyén templomokban a
kiábrázolt főalak legfeljebb a „keresztre feszített”, a Krisztus.
Egyébként is a keresztyénség az Istenről alkotott ismereteket nem
az emberi elme teljesítményének tekinti, hanem magának az Istennek önmagáról adott kinyilatkoztatásának, kijelentésének. Ezért
mondotta Jézus, az Istenfiú: „aki engem lát, látja az Atyát”. Tehát a
felőle való gondolkodás akkor kezdődik, miután Krisztussal már
volt személyes „találkozásunk”, és valahogy már megéltük azt,
hogy milyen lehet az Isten. Ez döntő változást hoz életünkbe és
gondolkozásunkba.
Míg minden más vallásosság valamilyen formában a saját szekerébe
igyekszik „befogni” az Istent, azaz a saját érdekében állóan akar
élni az Isten erejével, ezt a keresztyén ember nem teszi, nem is
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teheti. Meg kell hódolnia Isten akarata előtt. Érdemes megfigyelni,
hogy amíg Jézus tanítványai nem tudták elfogadni Jézust mint megfeszítettet, addig alig értették Őt. Jézus azt mondta: Ő az út, az
igazság és az élet. Erről a tanítványok így gondolkoztak: „lehet azt
életnek nevezni, mely a keresztre jut”? Pilátus sem érti ezt. Lehet
ezt „Igazságnak” nevezni, ami ilyen „csődbe” kerül? Akkor pedig
az „Út” sem helyes!
Talán így gondolkozott az a római katonatiszt is, aki a keresztre
feszítést végigélte, sőt talán irányította is, de csak addig, amíg
Krisztusban valami emberfelettit meg nem élt: azt, hogy ebben a
halálban itt nem földi igazságokról van szó, hanem olyanról, ami
nagyobb, mint a földi élet és a földi halál. Kiszakad hát a katonából
egy soha még meg nem élt felismerés: „Bizony ez az ember az Isten fia volt”! Lám, itt az egyszerű válasz Krisztus szavaira, hogy
„aki engem látott, látta az Atyát”.
Krisztus útja nem emberi, hanem Isten szerinti igazságokat követ;
a földi élet értelmét nem is a földi életben, nem is a halálban, hanem az isteni igazságokért folyó életben látta, és Ő erről így tanított: minden más igazság hamisság, minden más út mocsárba fúl,
minden más élet örök halál, de az Ő földi halálát az örökéletre való
feltámadás fénye koronázza. Ez a „keresztre feszített” hallelujája és
igazolása.
Emberi kutatásaink ez egyetlen és igaz Isten után, kutatásaink az
élet igazi értelme után éppen itt, a megfeszített láttára csillapulnak
el. Minél inkább belerejtezünk az Ő halálába, minél jobban értjük,
annál jobb, mert ekkor már nem csak az elhívásra vagy felismerésre
épül a hitünk. Mert elhinni, felismerni, látni, megélni egyetlenegy
szóban foglalható össze: azonosítani magunkat a Krisztussal, ahogy
Isten is azonosította magát vele. Azonosulunk vele, akikért meghalt, mi bűnösök, s akiknek a bűnét egyszer s mindenkorra elintézte a kereszten. Azonosulunk vele, mint megváltottjai, akik értik
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már, hogy csak Ő az örökélet kapuja, nem csak az Út, az Igazság és
az Élet. Azonosulunk vele, mint az önfeláldozó isteni szeretet alakjával, akinek szeretetét tettek alakjában tovább kell sokszoroznunk
a földön, az emberek között.
Mivel Krisztus halálának ilyen drága következményei vannak, ezért
lehet Őt a kereszten is úgy látni, mint győztest. Utolsó szava ez:
„Elvégeztetett”. Vagyis a nagy vállalkozás: az ember megmentésének, a világ megváltásának a műve befejeztetett. Sem a bűn, sem a
kárhozat, sem a halál nem lehet Úr vagy végső pont többé.
És ha így azonosítottuk magunkat Vele, akkor nem kell többé hiábavaló dolgokra szétforgácsolni magunkat. Lesz az új élethez és
úthoz idő is, energia is. A hajlékunk már megépült, az örökkévalóságban számunkra is lakóhely van, előre elkészített. Evvel már nekünk nem kell foglalkoznunk. A felszabadult energiát arra kell fordítani, hogy más is odakerüljön, és ne céltalanul bolyongjon.
Ámen.
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Krisztus ismerete
Filippi 3,8;10;12
Jézushoz nincs közvetlen utunk, csak tanítványai vallomásában,
mint tükörképben. De jó-e ez, vagy torzít?
Egyszer megkérdi övéitől: ti kinek mondotok engem? Péter: „Te
vagy a Krisztus, az élő Istennek a fia”. Jézus méltányolja a választ:
„boldog vagy Simon”, mert nem a te okos eszed termése ez a felismerés, hanem Isten lelkének a közlése. Tehát ajándék. Aztán
folytatja, amit mai beszélgetésben így adhatok vissza: ha már tudjátok, hogy én vagyok a Krisztus, elmondom, hogy miféle Krisztus
vagyok én. Megyek a Kereszt felé! Erre valósággal megtántorodik
Péter: Ilyesmi nem történhetik meg veled! Jézus keményen visszautasítja e „szeretetet”, Sátánnak nevezi Pétert, s lényegileg ezt
mondja neki: látod, ez a te okos eszed produktuma, hogy ilyesmi
nem történhet meg velem. Evvel járulsz az előbbi kijelentéshez?
Ismerte hát Péter Jézust? Igen és nem!
Milyen jó, hogy – ezt csak zárójelben mondom – egy húsvét utáni
találkozáskor nem azt kérdezte Pétertől Jézus, hogy most már értesz-e engem, hanem hogy szeretsz-e engem? Péter nem értette Őt
akkor sem, de szerette. A maga módján, de szerette, és ez elég volt
Jézusnak. Ebben van a mi üdvösségünk, hogy Ő beéri azzal, hogy
szeretjük.
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Ezzel azért nincs elintézve, hogy lehet-e jobban érteni őt! Megvallom, én is nagyon szeretem, de: „Uram, szeretnélek jobban megismerni Téged!”
Mit mond a Biblia? Az első keresztyén nemzedék megértette őt?
Ilyen romantikus kép él sokakban: Óh, azok az első keresztyének!
Micsoda erő, egység, tisztaság, győzelem! – Hát a Biblia egész másról beszél. E szavak bevilágítanak az első évtizedek történetébe.
„Odamegy hozzátok valaki” és a gyülekezetbe férkőző vándorprédikátor más Jézust prédikált. Hirdettek evangéliumot, és más evangéliumot hirdettek; közöltek lelket, de más lelket közöltek. És ami
a döbbenetes: „szépen eltűritek!” Mindig is testhezállóbb volt a
más Jézus. Testhezálló a más lélek. Az idegen szellem könnyebben
beférkőzik életünkbe, mint Isten szelleme. A más evangélium kedvesebb, mint az igazi evangélium. Az első évtizedekben megjelent e
feszültség: más Krisztust prédikáltak Jeruzsálemben, mást, mint
Antiokhiában, és már ez a kettő is nehezen fért össze. Ez mind a
mai napig így van. Csak egy adatot mondok: az Egyházak Világtanácsának nairobi világgyűléséről az egyik riporter ezt írta: „Nem
lehetett összeszámolni, hogy hányféle Krisztust prédikáltak Nairobiban.
A Galatabeliekhez is keserűen ír Pál: „Amit Lélekben kezdtetek el,
azt most testben akarjátok befejezni? Hiába tapasztaltatok ilyen
nagy dolgokat? Ha így volna, valóban hiába.” (Gal 3,3–4.). A keresztyénné válásról nem azt mondja az apostol, hogy „megtértetek”. Ebben nem a ti ide-oda döntésetek a lényeg, hanem az, hogy
„VETTÉTEK LELKÉT”! Isten lelke megérintett, megáldott,
megajándékozott titeket. A megtéréshez szükséges emberi döntés
is, de ez önmagában nem tesz keresztyénné, ha én eközben nélkülözöm Isten Lelkét. Önmagam körén belül maradnék a megtérésemben is. Pál precízen beszél a gyülekezethez: „Ti vettétek Isten
Lelkét” és egy döbbenetes mondatot fűz hozzá, mely az egyháztörténelem minden lealkonyodott lelki ébredésére érvényes: „Amit
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Lélekben kezdtetek, azt most testben akarjátok folytatni és befejezni”? Ez az örök „lejtése” az egyháztörténetnek. Időnként kiárad
Isten Lelke, ébredések lesznek – legyen áldott Isten, hogy eddig is
sokat ajándékozott –, de mindnek a története, hogy „testben folytattátok”. Ilyen az első évtizedek története.
A Filippi levélben „igyekszem is, hogy Őt megragadjam, mert engem is megragadott a Krisztus Jézus” (Fil 3,12). Figyeljük meg a
sorrendet. Elgondolkoztató: sok év óta ismeri már, de még mindig
az a vágya, hogy megismerje Őt. Ugyanis a Krisztus ismerete nem
kész valami, amit egyszerűen megtanulok egy könyvből. Az Ő
megismerése FELADAT, mindenkori feladat, hiszen Őt mindig
valami tükröződésen át ismerjük. Az én bizonyságtételem is ilyen,
mint minden emberi. Isten Lelke segítségével kell és lehet Krisztus
igazi megismeréséhez elérkezni.
De mennyi nehézségen kell átvágni magunkat! Itt egy óriási probléma: a világvég problémája, az ún. eschatologia kérdése. Ez jól
mutatja, hogy nem könnyű eljutni Krisztus ismeretéhez.
Ha az lett volna a helyzet, hogy egy nyugodt világba becsap a prófétai szó: „emberek, közel a világvége”, és egyedül Jézus hozza ezt
a szót, akkor alig lenne vita. De mi a helyzet akkor, ha minden
bokorban azt prédikálják, hogy jön a világvége? Ezt mondják a
kumráni szektában, ezt prédikálja a zsidó teológia – a hivatalos
teológia –, ezt mondja Keresztelő János is. Ha Jézus is odaáll e
kórusba, nincs akkor valami kérdőjel bennünk? Ha Ő is csak azt
visszhangozza?
Keresztelő János volt a közvetlen előd, akivel kapcsolatban volt
Jézus. Megkeresztelkedett nála és általa, aztán elváltak útjaik. Egészen más úton járt Jézus. Ezt ne tévesszük el! János azt prédikálta:
emberek, vigyázzatok, siessetek, most még meg lehet térni, de sietni kell, már a közvetlen közelben van az ISTEN NAPJA, és be-
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robban a világba a félelmetes ítélet, mint fejsze, mint szórólapát.
Egészen közel van! Jézus ezt mondta? Nem, hanem azt mondta,
hogy MÁR ITT VAN! Mt12,28 „Ha… én Isten lelkével űzöm ki
az ördögöket, akkor már elérkezett hozzátok az Isten országa.”
MÁR ELÉRKEZETT! Ez a precíz és hiteles fordítás. Így van a
görög szövegben is. A Lukács 17,20–21 versben a farizeusok azt
kérdik Jézustól: „mikor jön el az Isten országa?” Jézus: „…nem
úgy jön el, hogy az ember azt előre kiszámíthatná. Azt sem mondják: Íme, itt, vagy íme, ott van! – Mert az Isten országa már közöttetek van!”
De a tanítványok lelkét is betöltötte a minden bokorból hangzó
ítéletkórus: „itt a vég, itt a vég”, s kevés volt nekik az, amit Krisztus vallott és hozott. Ez rányomta a maga bélyegét az első keresztyének magatartására is, míg János, nem kevesebb, mint János végül azt mondta: emberek, hagyjuk abba ezt! Nem így van, nem így
lesz! „Úgy szerette Isten e világot… ” (Jn3,16–19.)
Tehát az ítélet azt jelenti: hogy eljött a világosság! Itt, ebben van az
ítélet, és úgy zajlik az ítélet, hogy Isten Lelke megjelent. Lehet hódolni előtte – ez az üdvösség –, és lehet hátat fordítani neki, ez is
ítélet: a kárhozat.
És a történelem bizonyítja, hogy voltak gyülekezetek, amelyek így
imádkoztak: MARANATHA, Jövel Urunk Jézus! És amikor kiömlött reájuk Isten Lelke, akkor egyszerre felujjongtak: ITT VAN
JÉZUS KÖZÖTTÜNK!
A VILÁGOSSÁG megjelent, és az osztja az embereket jobbra és
balra. Olyan koncepció is van a Bibliában, hogy Krisztusban az
ítélet és az üdvösség egyszerre jött el. Jézus beszélt arról is, hogy
lesz királyi menyegző, lesznek csodálatos dolgok és ítéletes dolgok,
de ezeknek emberi időben és elképzelésekben való beállítása lehe-

48

tetlen, és csak a jelen eschatologiája az időben bizonyos: már itt
van az Isten országa.
Pál apostolnak megadatott, hogy Krisztusban megértette a lényeget. És ez is Isten ajándéka volt számunkra, hogy elküldte őt, és
kezünkben vannak a levelei. Érdemes hozzá közel hajolni. Elsősorban arra figyelni, amit maga beszél igen szűkszavúan a saját
megtéréséről a Galatabeliekhez írott levelében. Passzív igealakokban beszél, megrendítően szerény formában, egy-egy mondatban.
Nem aktív alakban emlegeti azt, hogy ő „megtért”, „döntött”, hanem hogy „történt vele valami”. Mikor az első korinthusi levélben
felsorolja Krisztus húsvét utáni megjelenéseit: Péternek, a tizenkettőnek, ötszáznak és végül, mint egy torzszülöttnek – írja – nekem
is megjelent. Az eredeti görög szöveg passzív formája szerint: „Általam is láttatott”. Vagyis: nekem is megmutatta magát. „Megragadott engem a Krisztus”. Pál mindig az isteni kezdeményezést hangsúlyozza. „Kinyilatkoztatta Fiát énbennem” – így ír a
Galatabeliekhez írt levélben. Számára tehát az evangélium lényege:
a kegyelem.
Egészen egyszerű képben be lehet mutatni, hogy mi az evangélium.
Gondoljunk egy gyermekre, aki apjával kirándulni megy erdős hegyek közé. Alkonyodik, és a távolabbra szaladt gyermek eltéved.
Nincs apa és más senki sem a közelben. Mindez riadalommal tölti
el. Aztán előkerül az apa, megfogja a gyermek kezét. Ez az evangélium. Egyszerre vége a rémületnek, minden újra gyönyörűséges
lesz. Ez az evangélium: az ember elveszítette Istent, eltévedt, megrémült, és most sikoltozik vagy gyűlölködik, vagy gyilkol, vagy bebújik kis vakondtúrásába, és ott be akarja biztosítani magát; neurotikus, szorong, ahogy erről a modern lélektan legtöbb fejezete beszél a legfurcsább variációkkal. Egyszer csak megfogja valaki az
ember kezét. Újra szép az élet. Pál ezt értette meg: Jézus Krisztus
Isten kinyújtott keze. Azaz Krisztusban érintett meg minket Isten
szeretete. Vége a rémült sikoltozásnak, fényes lett a világ, kifénylik
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az élet. Te nem tudtad kiharcolni sem a biztonságot, sem a szentséget. A kinyújtott kéz: AJÁNDÉK. És aki megfogja e kezet, üdvözül. Ez a MEGVÁLTÁS.
Ennek különös következménye van! Vele egy alapvető földi probléma is eldől: otthon vagyunk-e, vagy idegenül élünk mi ebben a
földi világban? Szabad-e itt jól érezni magunkat, vagy ki kell futnunk belőle? Mit mond erre a ti ismeretetek Jézusról? Itthon érezte
ő nálunk magát? Bizonyára. Mint gyermek az apja kertjében, s gyönyörködött napfényben, virágban, munkában, életben, szépségben.
A kiegyensúlyozott ember itthon érzi magát. És Krisztus különösképpen az volt! Sőt, hirdette is: emberek! Isten Lelke felszabadít
titeket szorongásaitokból, halálfélelemből, szegénységből, megaláztatásból. Mint Isten-fiak egyszerre gyönyörűséges világban fedezitek fel magatokat.
De ez a neurotikusoknak olcsó megváltás. Szerintük előbb el kell
pusztulni e bűnös világnak. Ezen már nem lehet segíteni. Majd
csak a romjain épülhet fel új világ. Ennek a vulgáris változata pedig
ez: majd odaát gyönyörűséges lesz minden.
Krisztus úgy vált meg minket, hogy Lelke hatására egyszerre itthon
érzem magam e földön, már ideát! Édesatyám az Isten, testvéreim
az emberek. Az is testvérem, aki rám támad, ő is az, valami módon,
csak ő még nem tudja; valamit még majd el kell igazítanunk magunk között, de így is testvérem. Ez is Krisztus megváltása.
Milyen jó így ismerni Krisztust! Idézzük emlékezetünkbe a tékozló
fiú történetét, azt a jelenetet, amikor a fiú azt mondja az újra felkeresett otthon kapujában: „Atyám, vétkeztem, nem vagyok méltó,
hogy fiadnak nevezz!” Az apa viszont ezt mondja: hozzátok ki a
legszebb ruhát, húzzatok gyűrűt a kezére, sarut a lábára, hozzátok,
s vágjátok le a hízott borjút. Együnk és vigadjunk, mert aki meghalt, feltámadt, aki elveszett, megtaláltatott, „és elkezdtek vigadoz-
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ni”. Jegyezzük meg ezt az utolsó három szót: „és elkezdtek vigadozni”. Ez volt az első évszázad nagy egyháztörténeti eseménye. A
hazataláltak öröme! Ennek a vigadozásnak a kifejezése volt, hogy
himnuszokat énekeltek. Bizonyára nem annyiban vagyunk keresztyének csupán, hogy milyen „jó gyermekek” vagyunk, mennyi márkát adunk, mennyi diakóniát végzünk, ezt vagy azt csinálunk. Hanem annyira, amennyi himnusz születik szívünkben, mert a himnusz a hazatalált gyermekek ujjongása.
Újságjainkban sokat olvasunk a kitett vagy kivert kutyákról. Riportok: valaki elmegy üdülni, és utcára rakja a kutyáját. Néhol falkákba
verődnek, egymást marják, rókákkal verekszenek. Egy kis cikkben
pedig azt írják, hogy áll valaki az utcán a forgalmi lámpa előtt. Egyszer csak meleget érez a bokájánál. Lenéz. Egy kivert kutya nyalja a
bokáját, és esengő szemmel néz rá, mintha mondaná: vigyél haza!
Ennél jobb szimbólumot talán alig lehet találni arra, hogy milyen
állapotban van az ember. Kivert állatok. Itt-ott falkákba verődve,
érdekeiket is falkákban kiverekedve. Némelyik agresszíven a fogát
vicsorgatja, a másik hízeleg, könyörög: valahova fogadjatok be!
Az evangélium igazában az az örömhír, hogy nem vagy kivert kutya, csak eltévedt gyermek! Ne vicsoríts, és ne is hízelegj, menj
haza! Gyere haza! Ezt mondta Krisztus, és ezt értette meg Pál.
Nyitva az ajtó, elénk fut az Atya, átölel. Ez Isten üzenete és az én
utolsó szavam: GYERE HAZA! Ámen.
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Szívós István
(1915–1965)
Szívós István nagytiszteletű úr Tatán, 1915. január 25-én született,
református tanítói családba. Két fiatalabb testvére, Zoltán és Irén
pedagógusok. A harmonikus gyermekkort beárnyékolta, hogy a
gyermekek korán árvaságra jutottak. Az édesapa a fogságból hozott
tüdőgyulladás folyományaként vesztette életét, és István, a legidősebb is csak 15 éves volt, amikor édesanyjukat is elvesztették.
A kisleány csak később, a fiúk mindjárt a Kecskeméten működő,
az Eötvös Intézet által fenntartott Országos Faragó Béla Tanítók
Árvaházába kerültek. Tanulmányait így a Kecskeméti Tisza István
Református Reálgimnáziumban folytatta, ahol 1933-ban kiváló
eredménnyel érettségizett. Szívós István évfolyama volt az utolsó,
amelynek arra érdemes tanulóit az árvaház egyetemre juttatta. Ezt
követően már „csak” érettségi és tanítói oklevél megszerzéséhez
segítette az otthon a bentlakókat. Így lettek Szívós István testvérei
tanárok, ő maga pedig, az 1936/37-es tanévben elvégezve a Budapesti Református Theológiai Akadémiát, lelkipásztor. A teológiai
tanulmányokkal párhuzamosan 1935-től 1937-ig a Budapesti Pázmány Péter Tudományegyetem Bölcsész Karának, majd pedig
1943/44-ben Debrecenben a Tisza István Tudományegyetem Jogiés Államtudományi Tanszak hallgatója.
Szívós István ifjú diákkorában 11 hónapot töltött a Gyermekvédő
Liga jóvoltából Svájcban, az Emme partján, Schüpbachban, ahol
egy ácsmesternél lakott. Később ösztöndíjasként két évig Edinburghban, Skóciában volt, ahol alkalma nyílt az ország számos
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nevezetességét megismerni. Utazásai során szívesen, sokat fényképezett, és képeket gyűjtött azokról a helyekről, ahol megfordult. A
szorgalmas tanulás mellett ezek az utazások is hozzásegítették,
hogy kiválóan beszélt angolul, franciául és németül, valamint a
tanulmányaihoz nélkülözhetetlen héber és görög nyelveket is gördülékenyen használta.
1942-ben került Érdre, az akkor formálódó gyülekezetbe Kulifay
Gyula segítőtársaként. 1945-től lelkészként állami hitoktató volt,
majd, amikor az ilyen státusz megszűnt, 1948-tól egyházi hitoktatóként, később – a szigorítások korában ez is változott – segédlelkészként működött tovább 1960-ig.
Szívós István az érdligeti gyülekezettel, mint az anyaegyház lelkésze, a kezdetektől szoros kapcsolatban volt, már az egyik 1948-ban
tartott presbiteri gyűlésen is ő volt a lelkész-elnök. Az önállósulás
előtti években segédlelkészi fizetését már az érdligeti gyülekezettől
kapta. Amikor Érdligeten 1960. január 1-jétől a gyülekezet fiókegyházból anyaegyházzá alakult, ő lett az első, egyhangúan megválasztott lelkipásztor. „A választógyűlés tagjai közfelkiáltással Szívós
István érdi segédlelkésznek lelkipásztorul való meghívását kívánják.” Nehéz idők voltak, sok küzdelemmel. Gondoljunk bele, az
akkori, eredeti templomunk majd tíz évig épült. Sokan úgy tekintik,
hogy az Szívós nagytiszteletű úr vezényletével, kitartó munkájával
készült. Ezekben az években lelkészünk a gyülekezet közelségében,
a Kutyavári út 14. alatt lakott. Érdekes bejegyzés olvasható az egyik
korabeli presbitériumi jegyzőkönyvben: „Lelkész bemutatja a megérkezett új egyházi pecsétnyomókat. Presbitérium megkéri a lelkészt, hogy azokat őrizze lakásán.”
Hivatását sokáig nem gyakorolhatta. Már 1960-ban, megrendült
egészsége miatt tartósabb távollétére került sor; 1962 nyarán egészségi okból nyugdíjazását kérte, és ezt év végével meg is kapta. Így
három évig volt gyülekezetünk lelkipásztora.
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Nyugdíjasként szükség szerint a gyülekezetben helyettesített, és
nyelvtudását, sokoldalú tájékozottságát hasznosítva alkalmanként
idegenvezetőként dolgozott. Egyedül élt érdligeti lakásában, Budafokról testvére, Zoltán látogatta rendszeresen. Kórházi körülmények közt, 1965-ben érte a halál, Kőbányán, az Újköztemetőben
nyugszik.
Az 1965. november 7-én tartott presbiteri gyűlés jegyzőkönyvéből:
„2. Szívós István Nagytiszteletű úr emlékének jegyzőkönyvi megörökítése.
Lelkipásztor a Zsid 13,7 Ige alapján emlékeztet nagytiszteletű Szívós István néhai lelkipásztorunkra és javasolja emlékének jegyzőkönyvi megörökítését. Mint ismeretes, a presbitérium saját halottjaként gyászjelentésben tudatta eltávozását. Figyeljünk fel az ő magányos életében is kiegyensúlyozottságára, mély hitére, utolsó igéjére János 16:5. Így szolgált közöttünk nyugalomba vonulása után is,
és ment ahhoz, aki elküldte őt. Fáj a tőle való elválás, mégis békességet ad az, hogy jó helyre, Atyjához ment. Megemlékezünk szolgálatairól a templomépítéstől haláláig.”
Kalydy István
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Az igaz élet
(Reformáció emléknapján)
Róma 1,17
Nem mehetünk el olyan felületesen az igazság kérdése mellett,
mint ahogy Pilátus tette, amikor Jézussal szemben állva azt kérdezte: Mi az igazság? A Szentírás sokszor beszél az igazságról, legtöbbször Istennel és az emberrel kapcsolatban. Ha egyébbel hozza
kapcsolatba az Írás, akkor tágabb és eltérő jelentésekkel is használja
Isten kijelentése ezt a fogalmat. Mi szorítkozzunk az alapige megértésével kapcsolatban annak megvilágítására, mit értünk igaznak
vagy a bibliai, hasonló jelentésű szóhasználattal „kegyes”-nek.
Azért van erre szükség, mert arra kell megfelelnünk az alapige segítségével: milyen az igaz élet?
Általánosságban a Biblia szerint igaz mindaz, ami olyan, aminőnek
lennie kell, ami Istentől való rendeltetésének megfelel. Az emberrel
kapcsolatban az Írás azokat az embereket jelenti ki igaz embereknek, akik az isteni kijelentés alapján állnak, érzületükkel és életükkel
e mellé állnak. Az ilyen ember él igaz, kegyes életet. „Az igaznak
gyönyörűsége az Úr, bizodalmát belé veti, öröme, ha cselekedheti
az igazságot, be van írva törvénye a szívébe” (5 Mózes 6,25). Ez
lesz nekünk igazságunk, ha vigyázunk arra, hogy megtartsuk mindazon parancsolatokat az Úr előtt, a mi Istenünk előtt. Jézus Krisztus még azzal szigorítja ezt a hegyi beszéd erkölcstanában, hogy ne
csak külsőleges, hanem belsőleges legyen Isten előtt az életünk,
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mert az Isten az ember szívébe néz, azért írta és írja az Ő törvényét
az ember szívébe.
Az igazak a bűntől még nem mentesek teljesen; megtéréssel beléphetnek az igazak sorába, ám ezután is állandóan könyörögniük kell
az ő gyengeségükből elkövetett bűneik miatt. Így Isten előtt az élet
még igaz marad. Istennek ebben a kegyelmességében hinni lehet,
mert Ő erre ígéretet tett: „Kegyelemből tartattatok meg, hit által”.
Alapigénk is ehhez mutatja meg az utat: az igaz ember hitből él.
Isten elfogadja igaz gyermekeinek azokat, akik hisznek az Ő kegyelmében, és az ilyen embert segíti az Isten az igaz életben. Mert
csak megátalkodott gonoszsággal, tudatos vétkezéssel és az istentelenekéhez hasonló élettel léphet ki az igazak sorából az ember, ha
teljesen visszautasítja a kegyelmet.
Az Ószövetségben Habakuk látta meg először ezt a lehetőséget
olyan világosan, hogy aztán le is írta Páltól vett alapigénket ilyen
megfogalmazásban: „Az igaz pedig az ő hite által él”. Jézus idejében ez már nem élt a nép szívében. A farizeusok a külső igazságot
külsőleges emberi erővel megszerezhetőnek hirdették. Szerintük a
messiási ország addig nem jön el, amíg népe az igazságot a törvény
teljes betöltésével meg nem szerzi. Jézussal már akkor jelen volt az
Isten országa. Milyen nyilvánvaló volt hát a tévedés, amellyel a
választott nép vezetői a népet hitegették, hogy Isten országa csak
akkor érkezik el, ha mindenki beteljesíti utolsó betűig a törvényt.
Isten nekünk már világosan mutatja, hogy Ő, mint mennyei Atya, a
mi igaz életre való megmentésünket Jézus Krisztus által valóságosan elkezdte. Jézus az igazság alapfeltételéül a belső érzület tisztaságát és föltétlen, tökéletes önzetlenségét tekintette: „Boldogok,
akik éhezik és szomjúhozzák az igazságot”. A tékozló fiú példázata
szerint is az igazság az isteni kegyelem meg nem érdemelt ajándéka.
Pál szerint igazak azok, akik Jézusban hisznek. A régiek nem tud-
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ták kimondani ezt, amit egyébként éreztek, hogy az ő igazságuk
nem cselekedeteikben, hanem Istennek kegyelmén nyugszik. Isten
az Ő előtte érvényes igazságot abban ajánlja fel, hogy a bűnt megbocsátja a Krisztus által megtörtént váltság alapján. Az üdvösség
alapja a Krisztus váltsága, „akit az Isten engesztelő áldozatul rendelt hit által az ő vérében, hogy megmutassa az ő igazságát a mostani időben, hogy igaz legyen ő és megigazítsa azt, aki hisz Jézusban.” (Róma 3,25)
A kegyelemből való megigazulás alapja a bűnbocsánat. A Jézus
Krisztusban való hit Isten kegyelmét tényleg kegyelemként ragadja
meg, ezért a keresztyének kegyelemből való igazsága egyben hitből
való igazság is. Ezt tanítjuk a megigazulás tanában, amely a lelkiismeretet ébreszti és vigasztalja. Ennek az Isten által ajándékozott
hitbeli igazságnak az alapján az igaz élet is kifejlődik. A hívő lélek
teljes egészében adja át magát Krisztusnak úgy, hogy az igazság
szolgája lesz, és Krisztus által foglyul ejtve a törvény által követelt
igazságot teljesíti. Ám, ha az igaz életben való minden haladás sem
gyarapítja azt az örvendezést, amely a keresztyén ember szívében
meg kell, hogy legyen a kegyelembe vetett hit által, akkor még
mindig könyörögni kell több reménységért, azért, hogy „a kegyelem még nagyobb legyen”. Így lehet a kegyelem még nagyobb. Az
egyedül hit által való megigazulás azonban nem jelenthet veszedelmet a keresztyén ember erkölcsi tetterejére nézve. Jakab levele
egészében figyelmeztet arra, hogy a hitből való megigazulásunkat
soha nem használhatjuk a renyheség vánkosának. Pál apostol is
nagy kísértéstől akar megóvni a Római levél 6. rész első versében:
„Mit mondjunk tehát, megmaradjunk a bűnben, hogy a kegyelem
annál nagyobb legyen? Semmiképpen! Akik meghaltunk a bűnnek,
mi módon élhetnénk még abban”! „Amiképpen az Atya az ő dicsősége által feltámasztotta Krisztust a halottak közül, azonképpen
mi is új életben járjunk.” (Róma 6,4).
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Világosodjék hát meg előttünk Isten igazsága. Számunkra Isten úgy
mutatta meg magát, hogy Jézus személyében az Ő dicsőségéből
leereszkedett hozzánk, megmutatta azt, hogy mit cselekedett értünk a kereszten, szemünk elé állítja, és így győz meg bennünket
afelől, hogy az Ő igazságát senkinek sincs jogában kétségbe vonnia.
Így marad minden Ő útja igazság. Isten szentsége külső igazságban
is megnyilatkozik azok számára, akik az Ő kegyelmére szánják magukat. Ő vigyáz arra, hogy az ember engedelmeskedjék neki. Sokszor Isten részéről jövő súlyos megpróbáltatások, amit a hívő észlel
a világban és önmagában, gondolkodóba ejtenek. Vajon ezek az
Isten igazságával összeegyeztethetők-e? Sok érthetetlennek látszó
esemény megvilágosodik, ha kivárjuk az ő kegyelmes szabadítását.
Ítéleteinek igaz voltát átengedhetjük neki: fiát adta! Isten igazsága
társa az Ő irgalmának és kegyelmének. Az igaz ember ebből a hitből él!
Nem fejezhetem be elmélkedésemet annak hangsúlyozása nélkül,
hogy igénk szíve ebben a szóban rejlik: hit. Hitből, hitbe, hit által.
Ez egy külön téma lenne, de most csak annyit, hogy az igaz embernek az új életében a hit adja meg azt a dobogást, ritmust, vérkeringést biztosító lüktetést lélekben, amit a testi szervezetnek ad
annak életben tartója: a szív. Ahogyan imádkoznunk kell azért,
hogy szívünk dobogása meg ne szűnjön, éppen úgy kérjük Istent,
hogy a hit életjele ki ne hagyjon, meg ne szűnjön dobogni lelki
életünkben. Mert él az igaz Isten, és Ő azért éltet minket, megigazított gyermekeit, hogy a hitünk igaz életünknek ereje legyen. Az
embernek Istentől való rendeltetése, hogy hite által igaz életet éljen.
Ámen.
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Krisztus feltámadott….
(Húsvét)
János 20,8–29
Nagypéntek gyászát és fájdalmát kimondhatatlan öröm váltja fel
húsvét reggelén. Feltámadott a halálból a megfeszített Krisztus, a
tanítványok és mindnyájunk reménysége. Elmúlt a gyász, megszűnt
a jajszó, az öröm visszaadatott, ahogy hallatott az angyali szó:
„Nincs itt az Úr, feltámadott!” Nyilvánvalóvá lett, hogy „él a Jézus,
a mi fejünk”, és, hogy általa győzött az élet. A húsvéti hit, Krisztus
feltámadása, amaz első húsvét óta legerősebb fundamentuma keresztyén hitünknek és életünknek. Pál szerint, ha Krisztus fel nem
támadott, hiábavaló a mi prédikálásunk és hiábavaló a mi hitünk
is… Ezen, mint kősziklán, mint legnagyobb erősségen nyugszik a
mi hitünk…, egyházunk léte, jövője, életünk reménysége… E nélkül minden hazugság és hiábavalóság, ezzel minden megnyeri értelmét, mert igazság és valóság.
A Krisztus feltámadásába vetett hit ugyan kétségtelenül felülről
való ajándék, de általában nem egyszerre, hirtelen kapható ajándék,
hanem lépésről lépésre, néha nehéz küzdelmek után megszerezhető, illetve elnyerhető drága kincs. Példa erre a tanítványok élete és a
feltámadásba vetett hite. Nézzünk meg ezek közül egynéhányat…
Péter apostol hite. Őt általában elsőnek tartják a tanítványok között. Jézus Krisztusról már előbb tett hitvallástétele alapján a hitben is elsőnek gondoljuk. Mégis, tudjuk róla, hogy ő maga is megingott amaz emlékezetes és számára mindig szégyenletes éjszakán,
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mikor Urát megtagadta… Ott volt ő is a szomorúsággal telt szívű
tanítványok között, akik oly csüggedtek és kiábrándultak voltak
mind. Mária híradása kellett, hogy Péter futva elinduljon a sír felé,
ahonnan eltűnt az Úr. És csak, amikor belép abba az üres sírba, és
látja a halotti lepedőket és kendőt, amelyekre az Úrnak már nem
volt szüksége, akkor döbben meg ő maga is és kezd hinni, mert
mint igénk mondja: „Még nem értették meg az Írást, hogy fel kell
támadnia a halottak közül”… De amikor találkozik feltámadott
urával, erőssé lesz a hitben, és boldogan tesz vallást arról, hogy
„Uram, Te mindent tudsz, tudod, hogy szeretlek téged”. Péterben,
az elsőben, a lángoló vulkánban, a csüggedésre és tagadásra kész
„kősziklában” lassan érik meg, és csak a Szentlélek vétele után lesz
győztessé, de aztán már mindent legyőzővé a feltámadott Jézus
Krisztusba vetett hit.
És nézzük meg a mi igénk másik szereplőjét, János apostolt, a tanítványt, „akit Jézus szeretett”. Soha nem ingadozik, mindig hűséges, kitartó, állhatatos, szerény és szelíd… de ő is ott van a gyászos
nap után a csüggedő seregben, és ő sem tudja erősíteni, vigasztalni,
élő reménységre juttatni őket, amíg Péterrel együtt futva, és mint
fiatalabb, őt megelőzve oda nem érkezik a nyitott sírhoz; azután lát
és hisz (8. vers). Látnia kellett egyet-mást, üres sírt, felesleges kendőket, hogy hinni tudjon… És mégis érzi és érzékelteti minden
írásában, hogy a húsvéti hit nagyon is és kizárólag felülről való,
Istentől való ajándék. Néki adatott meg, hogy a tanítványok közül
elsőnek higgyen a feltámadott Jézusban és ezzel az örökéletben.
Még mielőtt meglátta volna Jézust, már a sírkendők sokatmondó
helyzetéből beleáradt a húsvéti hit. Megértette, hogy Jézus nem a
földi életbe, hanem az örökkévalóságba támadott fel, s rájött, hogy
az ember ezt az egészet, legalábbis amíg időben és térben él, egyedül a hit által képes felfogni és megérteni.
És hadd szóljunk még egypár szót Tamásról is, aki a tanítványok
közül – Júdást kivéve – a legreménytelenebb ember. Már Lázár
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halálakor így szól: Menjünk el mi is, hogy meghaljunk vele…
Mintha csak azt mondaná: legyen, ami lesz, nincs itt már semminek
értelme… Nagypéntek után el sem megy a többiek közé, minek…
vége mindennek. És ezzel a kétkedő, semmit hinni nem tudó emberrel történik a legnagyobb csoda, a feltámadott Úr külön foglalkozik vele: sebhelyeit feltárja előtte, hogy „ne légy hitetlen, hanem
hívő…” Végül is Tamás teszi a legszebb bizonyságot megnyert,
ajándékba kapott hitéről: „Én Uram és én Istenem…”
Mily nehéz és hosszú, gyötrelmes utat jártak meg ezek a tanítványok (és bizonyára a többiek is), amíg eljutottak ide, a húsvéti hithez… Bizony a legtöbbnek látnia kellett, hogy hinni tudjon, pedig
a mi Urunk szerint boldogok, akik nem látnak és hisznek.
Keresztyén gyülekezet! A húsvéti hit nem olcsó és nem könnyű
dolog. Nem velünk született adottság… Bizony nehéz, fáradtságos,
belső lelki küzdelmek árán elnyerhető, de éppen ezért mindennél
többet érő ez a hit, és mégis ajándék… Isten adni akarja neked is,
ezért hívott ma, ez ünnepen is az Ő hajlékába, az Ő igéje hallására,
de úgy akarja adni, hogy ezt ne könnyedén, játszva várjad, hanem
viaskodj meg érte, ellentmondó értelmeddel, lázongó szíveddel,
csüggedésre hajlamos természeteddel, minden kívülről jövő ellene
érveléssel, minden elködösítéssel, felhígítással és minden csúfolódással szemben. Harcold meg a hitnek, e hitnek is szép harcát,
mert csak úgy lesz értékessé, áldottá és gyümölcsözővé számodra
Krisztus feltámadása.
Még csak annyit, hogy talán még azt sem kívánja Isten tőled, hogy
ne láss, és úgy higgy… Láss!!! Lásd meg Jézus Krisztust ebben a
világban, az Ő cselekedeteit (még ha rejtve van is) tapasztald meg
jóságát, könyörületességét, szíve kimondhatatlan szeretetét, lásd
meg Őt úgy, mint akinek tényleg odaadatott minden hatalom
mennyen és földön, akinek akarata nélkül semmi sem történhetik
veled, aki előreviszi a világot az Ő csodálatos tervei szerint, és
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megérleli ebben az embervilágban az Ő gondolatait. Lásd meg Őt
saját kicsiny életed eseményeiben, szabadulásaidban, bűnbocsánatnyerésedben, megvigasztaltatásaidban, a veled történt csodákban…
Láss és higgy… De azért sohase felejtsd el, hogy még boldogabb
lehetnél, ha nem látva is hinni tudnál benne, aki éretted is testté
lett, szenvedett, meghalt, de feltámadott és él örökké. Ámen.
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Mindnyájan, egy akarattal, együtt…
(Pünkösd)
Apostolok Cselekedetei 2,1–4/a
Üdvtörténeti ünnepkörünk hasonlít a magvetés és aratás köréhez.
Karácsony: a Mag kiválasztása. Nagypéntek: elvetése. Húsvét: kikelése és növekedése. Pünkösd: az aratás és betakarítás ünnepe. Izraelben még csak a földi aratás ünnepe. Az anyaszentegyházban a
lelki aratás és betakarítás nagy ünnepévé lett.
Pünkösdi igénk üzenete: 1. mindnyájan, 2. egy akarattal, 3. együtt
imádkozva várjuk Krisztus ígéretét, a Szentlelket.
1. Mindnyájan. Egyszer vettük az Atyától az életnek lelkét Ádámban. Mózes vette a törvény lelkét, általa Isten egy néppé formálta
Izraelt. Jézus Krisztus, a Lélek embere, „Fogantaték Szentlélektől”.
„Ez az én szerelmes Fiam.” Az Atya és a Lélek együtt tesznek bizonyságot mellette. Az Atya Lelkével jár, és osztja javait. Ez összeköti Őt Istennel és velünk. pünkösd Lelke minket is összeköt. A
tanítványok pünkösdje: Krisztus, vagyis a Fiúság Lelkét vették, Ő
formált Anyaszentegyházat.
Anyaszentegyház pünkösdje: „Kiöntöm Lelkemet fiaitokra és leányaitokra…” Ez az utolsó aion (időszak) emberének pünkösdje.
Így lesz a Lélek mindnyájunké: múlt, jelen, jövő gyermekéé, a pünkösd közös ünnepévé: az isteni magvetés aratásának ünnepévé.
Neked ünneped-e már? Vetted-e a fiúság lelkét? Ma veheted!
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2. Egy akarattal. Az emberiség legnagyobb baja nem a gondolat és
érzelem, hanem az akarat sokféleségéből fakad. E téren a legteljesebb a zűrzavar. Jézus Krisztus megjelenésével élesebben kettévált
az emberiség: hinni akarókra és keresőkre, és hinni nem tudókra,
tévelygőkre. „Nem békességet hozni jöttem…” Az osztódás folytatódott a szerint, hogy a keresők milyen utakon indultak Isten felé.
Az első jelentős közeledés az első pünkösd. Ekkor kerültek legközelebb Mesterükhöz és egymáshoz. Mert egy akarattal tudtak várni.
Egyre gondoltak. Az összpontosított akaratban óriási erő rejlik. A
közös hit hegyeket tud elmozdítani helyükből. El kell mozdítani az
emberi haladás útjában álló hegyeket; eme gigantikus összefogás
tanúi vagyunk. Legfőbb ideje, hogy a keresztyénség is egy akaratra
jusson. Erre tanít az első pünkösd. A meghasonlottságnak nemcsak
szenvedői, de részesei is vagyunk. Évszázadokon át nem sikerült
Krisztusban egy akaraton lennünk. Nagy felismerések korszakában
élünk. Régi álmok és mai valóságok forrnak össze a holnap egyakaratában. Egy földgömbön élünk, egy vérből teremtettünk, ezt
betetézi majd az ige tanítása: „Egy lelki Kősziklából itattattunk
meg.” Mintha az egész világban beérni látnám a pünkösdi gondolatokat: egyre több lesz az egy akaratú ember. Az Anyaszentegyházban, bár még több akol, de egy nyáj, mert az egy Pásztor így imádkozik: „hogy mindnyájan egyek legyenek”. Pl. az emberiség egységes állásfoglalása a háború és a béke kérdésében, mely egy a lenni–
nem lenni kérdésével ma. A világ keresztyénsége e kérdésben egy
emberként pozitívan foglal állást. Pünkösdkor megélhetjük egységünket Isten Lelke által, „Isten-fiakká”, egy Atya gyermekeiként
testvérekké lehetünk. Megtöltekezünk Isten- és emberszeretettel.
Gazdag lesz az aratás, ha akaratunkat is a Szentlélek Isten szolgálatába, ereje sodrába állítjuk.
3. Együtt. Amint az aratás elképzelhetetlen magvetés nélkül, éppúgy a megszentelődés is megváltás nélkül. Csak a megváltott embernek lehet pünkösdje. A tanítványok már együtt látták az egész

65

üdvtörténet eseményeit. Karácsony, nagypéntek és húsvét csodája
most lett világos. A Lélek világosította meg számukra. A mai megváltott ember az Anyaszentegyházban várja folytonos istentisztelete közben a Lélek kiáradását. Nemcsak történelmi eseményeket lát
a hétköznapok történéseiben, hanem mindenben a cselekvő Isten
kezét. Fokozatosan kiviláglik előttünk, hogy minden esemény az
összefüggő üdvtörténet része. A szentlélek bizakodóvá tesz a jövőnk felől, hogy a megszentelődés útját járjuk. Megtanít úgy viszszapillantani, hogy az isteni összefüggésekben lássuk a saját és az
embervilág múltját, jelenét. Pünkösdben így van együtt nemcsak az
első és a második Ádám, mint megváltott ember: az Ószövetség
Mózese, az Újszövetség Krisztusa, a múlt, a jelen és a jövendő. Sőt,
együtt jelenik meg az ideig való jelen világban az eljövendő, örökkévaló ország. Mindezek találkoznak az Anyaszentegyház születő
és mindig újuló csodájában. Itt ébred fel az alvó szív, és lángra
gyúl, ég azért, amiért Jézus Krisztus élt és meghalt egyszer: minden
ember üdvéért.
Ne maradj ki a „szentek közösségéből”. A teljes üdv útján még ma
elindulhatsz. Újítsd meg szövetséged az Úrral, bízzál Jézus ígéreteiben, imádkozó szívvel várd a Lélek kitöltését életedre. „Jer, kérjük
Isten áldott Szentlelkét!” Ámen.
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Szentlélek – erő, szeretet, józanság
(Pünkösd)
2 Timóteus 1,7
A Szentlélekről és így a Szentháromság Istenről szóló tan mindaddig értelmetlen dolog az ember előtt, amíg annak munkájáról személyesen tapasztalatot nem szerez. Az ige és az egyház élete tesz
bizonyságot arról, hogy ez lehetséges. Hiszen olyan az, mint a szél.
Zúgását hallod, munkáját látod, hajladoznak a faóriások, amott a
szélviharban cserepek hullnak le a háztetőről. Ezt látjuk a pünkösdi
tanítványok életében is.
1. Az első dolog tulajdonképpen negatívum, mégis nagyon jelentős,
mert az emberek életében annyi félelem van. Az őserdők népe
milyen rettenetes félelemben él! Éppen ezért állítják sokszor a vallás ellenségei, hogy az nem más, mint az emberek védekezése ismeretlen, sötét hatalmak ellen. A kulturális fejlődés megszabadította
az embert ezektől a félelmektől, de adott helyébe más félelmeket: a
tudomány által felidézett irtózatos erőknek (atom stb.) az ember
kezéből való kiszabadulását. A természet jelenségeit meg tudja
magyarázni az ember, de azért a lelke mélyén ott él a félelem, ami a
bűnbe zuhant, Istentől elszakadt ember bűnének egyik legkeserűbb
gyümölcse.
A Szentlélek ettől a félelemtől szabadít fel. Helyébe Isten félelmet
olt belénk. Ez az istenfélelem nem Istentől való félelem: hanem
Isten hatalmának és szeretetének komolyan vétele, és ennek nyomán a bűnbocsánat és az örök élet bizonyossága.
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2. A Szentlélek az erőnek a lelke. Ez az erő nemcsak megszüntet
valamit, hanem valami újat is elkezd: felszabadítja őket, és ott állnak bátran a gúnyolódó tömeg előtt. Az ember egész belső magatartását és gondolkozásvilágát megváltoztatja.
Az Úr ellenségeit a Lélek ereje győzte le, és tette őket – mint éppen
magát Pál apostolt – az Ő ügyének szolgáivá. Jársz a templomba,
hallgatod vagy talán olvasod is az igét, semmi különöset nem találsz benne, egyszer aztán azt érzed, hogy pont neked szól, elhiszed, élsz általa.
A Szentlélek ereje magyarázza az evangélium gyors terjedését. Voltak nagy szónokai az egyháznak, akiknek a beszédei tömegeket
vonzottak, de a tömeg azután eloszlott; felébreszteni, halálból életre kelteni, gyülekezetet formálni csak a Szentlélek tudott és tud ma
is.
Nekünk is erre az erőre van szükségünk! Atyánktól kapott, drága
örökségünk, hitvallásaink, nem tudják félelmeinket elvenni, nem
tudnak megtéríteni. Ezek nem tesznek téged más emberré, Isten
gyermekévé. A Lélek ereje azzá tehet.
3. A Szentlélek a szeretet lelke is. Jézus életében látjuk ezt, aki teljes
volt Szentlélekkel. Szerette az embert. Ez a szeretet vitte Őt a keresztre is. Az ember pedig csak önmagát szereti, és önzésében letapossa a másikat. Ez a legtöbb bajnak a forrása családban, társadalomban, népek között; mert a gazdag kizsákmányolja a szegényt. A
szegények is sokszor egymást tapossák.
A Szentlélek munkája nyomán az ember elkezd szeretni. Az ősegyházat a Szentlélek teremtette, és annak tagjai szerették egymást;
közösségben éltek; egymás terheit, gondjait hordozták, szűkölködő
nem volt közöttük. Ezt mondták róluk: „Nézzétek, hogy mennyire
szeretik egymást!”
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Minél több szeretet van egy emberi közösségben, annak az élete
annál elviselhetőbb, annál szebb. Különösképpen áll ez a Szentlélek által teremtett közösségre, az egyházra. Ha ebben nincs szeretet, ha itt önzők vagyunk, ha itt a magunk hasznát keressük, ha itt
nem tudunk megbocsátani, ha itt közömbösen megyünk el a másik
nyomorúsága mellett, akkor annak adtuk bizonyosságát, hogy nincs
bennünk Szentlélek. Ahol pedig nincs Szentlélek, ott már lényegében megszűnt az egyház, vagy legalábbis megszűnőben van. Marad
talán egy szánalmas váz, szertartási rendszer, egy csomó kegyes
szokás, ami emlékeztet arra, hogy itt valamikor olyan emberek éltek, akik szerették az Urat és egymást.
Vajon a mi egyházunk élete nem ilyen szánalmas váz-e?
Vajon a keresztyénség mai állapota nem erre mutat-e?
Valamikor így mutattak az egyház népére: „Nézzétek, mennyire
szeretik egymást!” Most pedig: nézzétek, hogy marakodnak! Nézzétek, hogy mennyire önzők, mennyire csak magukat szeretik.
Vagy nem így van-é atyámfiai? Hol van az életedben a Lélek által
fakasztott szeretet?
Nem kell-é összetörnünk és leomlanunk, mint a jeruzsálemi prédikáció hallgatóinak: „Jaj nekünk, elvesztünk, mint cselekedjünk?”
4. Végül a szeretet a józanság lelke. Első pillanatara mintha éppen a
pünkösdi történet mondana ellent ennek. Hiszen részegnek gondolták a tanítványokat. A világ ma sem tartja józan dolognak, ha
valaki komolyan veszi Isten igéjét. Valóban csodálatos mámor a
Szentlélek részesének lenni, a legszentebb elragadtatás, a legmélyebb titkok átélésére viszi az embert, és a legmerészebb odaszánásra készteti, és mégis a legjózanabb, legreálisabb magatartás.
Mert nem semmiért lelkesedik, hanem az igazságért. A Szentlélek a
hirdetett igén keresztül megtanít bennünket józanul látni a magunk
helyzetét, az erőket, amelyek az életünkre hatnak. Mert van-e józa-
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nabb dolog, mint az az ember- és világszemlélet, amit a Lélek által
ihletett ige hirdet?
5. De hát kié lehet ez a Lélek? Az ige azt mondja, hogy Isten adta.
És adja mindazoknak, akik látják a maguk lelkének ürességét, önzését, bűnét, szegénységét, szeretetlen életét, és így kitárják lelküket
Jézus előtt, és hozzá térnek.
„Térjetek meg, és veszitek a Szentlélek ajándékát!” Ámen.
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Csákány István
(1934 – 1977)
Részlet Csákány István önéletrajzából 1975-ig
1934. január 5-én születtem Budapesten. Református magán elemi
iskolába jártam. 1944–1952 között a Budapesti Református Gimnáziumban tanultam, és ott érettségiztem.
1952–57 között a budapesti, illetve a közben Gödöllőre költözött
Agrártudományi Egyetem Állattudományi Karára jártam, ahol
1957. április 15-én okleveles mezőgazdasági mérnök, illetve okleveles állattenyésztő lettem. Egyetemi tanulmányaim utolsó félévében
egyidejűleg már a Budapesti Református Theologiai Akadémia
hallgatója is lettem, ahol az összes vizsgák letétele után 1961. szeptember 14-én első lelkészképesítő vizsgát tettem. 1962. szeptember
20-án a második lelkészképesítő vizsgát tettem le, és református
lelkészi oklevelet szereztem.
1961–1962-ben segédlelkészként szolgáltam az izsáki, pomázi és
fóti gyülekezetben és az Észak-pesti Egyházmegye Esperesi Hivatalában. Közben a Tenyészállat-forgalmi Gazdasági Irodánál is
dolgoztam, másodállásban, 1961-ben.
1962. szeptember 1-jétől az Érdligeti Református Egyházközségben helyettes lelkészi szolgálatot láttam el. Ugyanitt 1963. január 6án a gyülekezet megválasztott lelkésze lettem, és azóta is ez a beosztásom megszakítás nélkül. Afrikai szolgálatom alatt helyettes
lelkész végezte a munkát a gyülekezetben.
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1970–1973 között a Kelet-afrikai Presbiteriánus Egyház keretében,
mezőgazdászi beosztásban, mint misszionárius dolgoztam a
Masszáj Gazdaságfejlesztési Központban: Kenyában, Olosseos
nevű helységben.
1961. március 4-én András Juliannával házasságot kötöttem. 1962.
június 1-én Tünde nevű leánygyermek született e házasságból. Ők
is kijöttek Kenyába, ahonnan azonban 1971. november 7-én viszszatértek Magyarországra, és hivatalosan elvált tőlem András Julianna. Isten irgalmas szeretete oldozott fel, és ajándékozott meg
igazi élettárssal. Afrikából való hazatérésemkor Sebor Adrienne
szolgált az érdligeti gyülekezetben. Vele 1974. február 8-án kötöttem házasságot.
14 éves koromban ismertem meg Jézus Krisztust mint személyes
Megváltómat. Rövidesen megerősödött bennem az a bizonyosság,
hogy Isten külmisszióba hívta el az életemet. A Budapest–
Szabadság téri gyülekezetben gyermek- és ifjúsági munkát végeztem. A Református Gimnáziumban a Konfirmált Ifjak Körének
titkáraként, majd elnökeként evangelizációkat, bibliaórákat, gyülekezetlátogatásokat szerveztem, evangéliumi könyvtárat hoztam
létre, és faliújságot szerkesztettem.
Az érdligeti gyülekezet csak 1960-ban lett önálló anyaegyházközség. Itt tanultam meg a gyülekezetszervezést. 1962–1970 között
450-ről 1100-ra emelkedett a gyülekezet létszáma. A Budapest mellett 1930-ban létesült településen, Érdligeten, nagyon sokfelől öszszejött emberekből, Isten kegyelméből megerősödött a gyülekezet
belső élete. Közben parókiaépítést szerveztem, közmunkával.
Afrikából való visszatérésem után Magyarország nagyon sok gyülekezetében tartottam vetített képes előadást. A Református Világszövetség Nagygyűlésén, 1970 őszén, Nairobiban előbb személyes,
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majd levelezési kapcsolatba kerültem 50 ország egyházi vezetőivel.
Hazajövetelem óta a Református Világszövetség főtitkára és az
Egyházak Világszövetségének több munkatársa fogadott Genfben.
Az Összafrikai Egyházi Konferencia vezetőjével való kapcsolatom
révén az olosseosi központ nemzetközi bemutatótelep lett. Nagyon
sok fejlesztési szakértővel való helyszíni konzultálás segített kialakítani azokat a módszereket, amelyek a Református Világszövetség,
az Egyházak Világtanácsa, a Lutheránus Világszövetség érdeklődését felkeltették. A nemzetközi ökumenikus munkában való részvétel minden lehetősége nagy öröm a számomra.
Csákány István
1975 és 1977 között
1975-ben a Brazíliai Református Egyház meghívására újabb miszsziót vállalt, ott Sao Paolo gyülekezetének lelkésze lett. Az emberek
szeretettel fogadták a házaspárt, mégis küzdelmes, szinte emberfeletti megpróbáltatások közepette, igazán nem irigylésre méltó körülmények közt végezték szolgálatukat.
1977 januárjában, amikor egy ifjúsági konferenciát vezetett a magyar egyház tengerparti létesítményében, egy váratlan tengerrengés
keltette hullámokból mentette a fiatalokat, akik túlélték, ám rajta
már nem lehetett segíteni. Tamás fia ekkor másfél éves volt, Balázs
pedig még meg sem született.
Csákány István hamvait felesége hazahozatta, hazai földben, a rákoskeresztúri köztemetőben helyezték végső nyugalomba.
Mivel Csákány Istvántól igehirdetés nem maradt fenn, a család által készített
összeállítást adjuk közre. Ez reményeink szerint olyan válogatás, amelyből megismerhető Csákány István hite, elkötelezettsége, szemlélete, életmódja, missziói
látása.
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Szemelvények Csákány István missziói
beszámolóiból
Tegnap este valamivel jobban megértettem az elveszett juhról szóló példázatot. Sötétedés után jelentették, hogy elveszett egy kétnapos kisborjú. Négyen indultunk zseblámpával keresni. Az tette
érdekessé a dolgot, hogy előző éjszaka az éjjeliőrök ugyanazon a
területen egy oroszlánt láttak. Órák hosszat járkáltunk köves patakmederben, bozótos terepen. Már túlmentem egy helyen, amikor
mégis visszafordultam, és a lámpám az ott fekvő bocira világított.
Rögtön odahívtam a többieket. Nagyon örültünk! A vállamon vittem, és odanyomta kis fejét az arcomhoz. Mikor odavittük az anyjához, kiderült, hogy nem tud szopni. Amikor megtanítottam, nagyon megelégedettnek látszott. Holnap az elveszett boci nyomán
arról szeretnék prédikálni az istentiszteleten, hogy sokszor mi sem
tudjuk felmérni, hogy milyen veszélyekbe, nyomorúságokba sodródhat figyelmetlenségünk, engedetlenségünk miatt az életünk, de
Jézus nem nyugszik ebbe bele, hanem megváltó, megmentő szeretetével akar megtartani.
Gázlámpánál fejeztem be éjfél után a beszámolót, mert fél tizenegytől nincs villanyszolgáltatás a telepünkön. Másnap reggel jöttek,
hogy beteg a tehén, nézzem meg. Nem volt időm, mert kilenc órára a hatvan kilométerre levő Kikuyu nevű faluba kellett mennem,
prédikálni a tanítóképzőbe. Ezt az iskolát az itteni presbiteriánus
(református) egyház létesítette, de most állami kezelésben van, és
minden vasárnap más felekezet tart istentiszteletet. Az igazgató
vezeti az istentiszteletet, én csak prédikálok. Megkér, hogy kihirdethesse: istentisztelet után, aki akar, beszélgethet velem. Egy fiú
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jön hozzám, és kérdezi: nálunk előfordul-e, hogy az idősebbek erős
kritikával illetik a fiatalokat, amiért nem úgy tesznek mindent, mint
régen. Másik kérdése: mit lehet tenni, hogy több fiatal érdeklődjön
komolyan Isten dolgai iránt.

Gyötrődő vergődés közben éltem át Jézus Krisztus szeretetét
(1971). Újra tanulom a régi leckét: ha Isten valamire használni akar,
akkor elveszi magabiztosságomat, engedi átélni, hogy milyen nyomorult, bűnös ember vagyok, méltatlan az Ő szolgálatára. A Sátán
nemcsak Heródes által akarta elpusztítani Jézust, hanem ma is,
bennünk is el akarja pusztítani Őt. De „azért jelent meg az Istennek Fia, hogy az ördög munkáit lerontsa” (1Jn 3,8), szólt a szokatlan karácsonyi ige.
December 24-én Oltopesibe megyek az egészségügyi rendelővel.
Jerusha útközben, az út szélén vizsgálja a betegeket. Egy laticel
matracot érzem, hogy oda kell adnom karácsonyra ezeknek a földön vizsgált betegeknek. Miközben folyik a rendelés, flanellel,
hanglemezzel, énektanítással szolgálok. Masszájul csak azokaz az
énekeket tudom, amik azonos dallamúak az otthoniakkal. Az egyik
masszájt megkérdezem, hogy hallotta-e Jézus nevét. Nem. Éppúgy,
mint a múlt héten, amikor olyan helyen jártam, ahol a gyerekek
még nem láttak fehér embert. Az ünnepek után el kell kezdenem
tanulni masszájul, mert itt az emberek nem tudnak szuahéliül.
Amíg tart a rendelés, elmegyek Eszonoruába. Nagy örömömre
húsz férfi és tizenöt nő van a kis üzletnél, ahol szívesen hallgatják
az igehirdetést. A boltos presbiterünk, és vasárnaponként ő szokott
prédikálni. Nagyon kérnek azonban, hogy jöjjünk ki vasárnaponként kora reggel. Ez is karácsonyi ajándék. Elkezdtek helyi girbegurba fákból oszlopokat leásni, így kezdve el a kis templom építését. Ebben az oszlopok közötti „templomban” tartjuk 25-én az
istentiszteletet. A presbiter úgy volt, hogy hazajön velem, de nem
lehet, mert hívták egy manyattába, masszáj településre bizonyságot
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tenni. Sok ilyen presbiter és gyülekezeti munkás asszony van itt.
Bárcsak így lenne ez otthon is!
Még 24-én, amíg tart a szolgálat, minden ok nélkül, talán a napsütéstől, teljesen megrepedezik a terepjáró ablaka. Hazafelé menet
szakadó esőben betörik az ablak, és az üveg és a víz ömlik az
ölünkbe. De mégis nagy ajándék az eső, mert így újra nő a fű, és
van egy kis időre ivóvíz, s az áprilisi nagy esős évszakig remélhetőleg nem fog túl sok állat elpusztulni. A Tcsávó Nemzeti Parkban
egy éve nem volt eső. Több, mint ezer elefánt pusztult el a húszezerből.
Gyorsan megfürdöm a hidegzuhanyos utazás után, és sietek vissza
Kiszámiszba, a nagyon szegény faluba. Itt vasárnaponként, az istentisztelet előtt szoktam végiglátogatni a manyattákat, a templomba hívogatva. A mostani karácsonyestére a múlt héten bevásároltam; ugyanazon a napon jött a bázeli lelkipásztor kedves pénzküldeménye, ami éppen ezt fedezte. Hát már nekem nem is lehet
ajándékoznom, ilyen hamar visszaadod, Uram? Mondtam az örvendezve zsörtölődő imádságot. Ragyogó szemű fekete gyermekeim szüleikkel mintegy hetvenen jöttek el, így éppen elég lesz az
elkészített csomag, amiben banán és mandarin is van. Többen még
nem is láttak ilyet. Egyébként ez olyan „gyülekezet”, ahol még nem
volt keresztelő. De hiszem, hogy lesz!
Két nagy fát is kivágtak, de csak az egyiket díszítjük fel karácsonyfának. Közben csilingel kedvesen a finn barátomtól kapott karácsonyi ajándék. Én egy dobot ajándékozok a gyülekezetnek az
éneklés vezetésére, és húsz masszáj énekeskönyvet, mivel a templom itt iskola is, és így egyre több gyerek tud olvasni. Megígérem
azt is, hogy az ablak nélküli, nagyon huzatos léctemplomot egyik
oldalon be fogom üvegezni utólagos karácsonyi ajándékul. Az itt
örvendező fekete sereg a család, a gyülekezet számomra ezen a
karácsonyestén.
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Fiatal házaspár jött telepünkre dolgozni Skóciából. A férfi világot
járt mezőgazdász. Ő az igazgató, és ő folytatja a benti munkát, így
én kijárhatok az igazi Afrikába. Kedvesen meghívnak baráti vacsorára karácsony estére, ahol azonban nyoma sincs az otthoni karácsonyi hangulatnak. Éppen előző nap érkezett magyar szőttes terítőt ajándékozok nekik azzal, hogy Magyarországról küldte egy atyafi kedves munkatársaimnak. Ez most kicsit viszonzása annak, hogy
a skót atyafiak olyan sok szeretettel, egyáltalán nem „skótul” fordultak felém.
December 25-én szakad az eső, amikor csak körbe, Nairobin keresztül tudok eljutni Ololvába. Nem akarom újra kipróbálni azt az
utat, ahol egy éjszakát töltöttünk a sárba ragadva. Most „Pözsi Bözsi” kocsink derekasan megy, miközben nagy autók lecsúsztak az
útról. Az érdligeti pocsék utak jutnak eszembe. Egy bukkanó után
az út közepére tett nagy kőre futok, de tovább tudok menni. Végül
az autót az úton hagyva gyalogolok a templomhoz. A presbiterek
itt is mindent elvégeznek, én csak prédikálok. Itt van tolmácsom
angolról, nem úgy, mint másnap, amikor szuahéliről fordították
masszájra mindkét helyen. Itt, Ololvában, kis magyar szőttest ajándékozok a gyülekezetnek a magyar gyülekezetek szeretete jeleként.
Kérlek benneteket, hogy imádkozzatok a megnyílt szívű masszájok
közötti evangelizációért…
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A Kelet-afrikai presbiteriánus (református) egyház által fenntartott
masszájvidéki gazdasági fejlesztési telep
munkája Kenyában
Isten a világon élő minden embert szereti. A keresztyén egyház
feladata Isten szeretetének továbbadása mindenki felé. Hogyan
egyeztethető ez össze egy fejlesztési telep gyakorlati munkájával?
Isten törődött az emberek szenvedésével, az ő Szent Fia, Jézus
Krisztus által, akit e földre küldött el. Ő egyrészt közvetlenül, gyakorlati módon segített, gyógyítva a betegeket, eledelt adva éhezőknek, és bűnbocsánatot adva lehetőséget teremtett az új életre. Másrészt Jézus az egész emberiséget közvetve segítette azáltal, hogy
mindenki javát szolgáló, új életformát mutatott meg. Jézus Krisztus
elítélte a helytelen, rossz emberi kapcsolatokat, a szociális önzés
minden megjelenési formáját. Ő a kisemmizett, nélkülöző, reménytelen és magukra hagyott emberek mellé állt. Ez a mi feladatunk is:
gyakorlati munkával megmutatni Istennek mindenki felé megnyilvánuló szeretetét, másrészt kikutatni és elterjeszteni azt az új életformát, amely az egész közösség javát szolgálja. A mi felelősségünk
a teljes emberre irányul. Mi nemcsak az emberek lelkével, hanem
egészségével és életkörülményeivel is törődünk. Az Evangéliumot
nem sajátos egyházi érdekből hirdetjük, hanem mert meg vagyunk
győződve, hogy a feszült kapcsolatok és lelki-szellemi ellentmondások életünkben tönkretehetik minden jó szándékú törekvésünket, ezért új életre van szükségünk, melyet csak Jézus Krisztus váltsága tesz lehetővé.
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A vezető államférfiak Kenyában méltányolják az egyházi telepek
fáradozását, hogy segítik a vidéki lakosokat, és együttműködnek az
egész társadalom javát szolgáló, helyes fejlesztési módszer megtalálásában. Ennek fényében az egyházaknak óvakodniuk kell a miszsziók által elkövetett hibáktól. A misszionáriusok feltehetően jó
szándékkal végezték munkájukat, mégis sokszor előkészítették a
talajt olyan káros irányzatok számára, amelyek a helyi lakosok és
nemzetek normális életét tönkretették. Az egyházi telepeknek ezért
úgy kell előretekinteniük, hogy jobb jövőt készítsenek elő. Jelei
vannak a helytelen állásfoglalásnak. Felelősségérzetből teszek ezzel
kapcsolatos megjegyzéseket. Felbátorít erre az a kiváltság, hogy ezt
az esettanulmányt Nagytiszteletű Eustace L. Renner, az Összafrikai
Egyházak Konferenciája Fejlesztési és Oktatási Főosztálya igazgatójának kérésére írom.
Evangelizáció
A világnak nem sok részén van lelki ébredés. „A szél fú, ahová
akar.” A kenyai egyházak azonban imádkoznak ébredésért, és a
legnagyobb kiváltság a Szent Lélek munkáját látni. A masszájok,
akik néhány éve nagyon haragudtak, mert az akkori törzsfőnök
keresztyén lett, ma hallgatnak az Örömüzenetre, és némelyek elfogadták a Jézus Krisztus váltságát. Körzetünkben 56 ember lett
megkeresztelve az elmúlt négy évben, és mostanában volt az első
keresztelő Olooseosban, amikor keresztyén szülők 28 gyermeke
lett megkeresztelve. Többen készülnek keresztelőre, mások szeretnének részt venni ilyen előkészítőkön, mert keresztyénné akarnak
lenni, azonban vannak olyan templomaink a vadonban, ahol sok
buzgó hallgatója van Isten igéjének, de még senki sincs megkeresztelve. Tartunk istentiszteletet a hőségben és porban, ahol sürgősen
szeretnénk egyszerűbb templomépületet építeni, a helybeliek sürgetésére. Rendszeresen találkozunk olyan emberekkel, akik még a
nevét sem hallották Jézus Krisztusnak, és most érdekelve figyelnek
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rá. Például a serdülő fiúk néhány hónapra a vadonba kell, hogy
elvonuljanak magukra hagyatva. Ez teljesen különböző életforma,
de most ezek az ifjak is hallgatják a Bibliát. Rendszeresen használunk audiovizuális eszközöket. A flanellográf nagyon érdekes számukra. Nagyon élvezik a masszáj egyházi énekeket és bizonyságtételeket, ha lemezjátszóról vagy magnetofonról hallgatják. Néha
kölcsönkapunk Nairobiból egy vetítőgépet, hogy bibliai, higiéniai,
mezőgazdasági filmeket mutassunk be. Ha pénzhez jutnánk, akkor
vetítőgépet és áramfejlesztőt szereznénk be, amivel rendszeresen
kijárnánk a kis masszáj falvakba. Ez nagyon hasznos és sürgős lenne.
Az egyházi munka a Ngeng anyaegyházhoz tartozik, amelynek 13
prédikálóállomása van. Presbiterek rendszeresen tartanak önállóan
istentiszteletet, és hívő asszonyok is. Az egyházi szolgálat előnye,
hogy a helyi lelkipásztor, Samuel Pulai masszáj eredetű, aki Angliában tanult pszichológiát és szociológiát. Mivel ő tanító is, azért 30
felnőttet oktat írni, olvasni, mert majdnem mindenki írástudatlan.
A keresztyén bizonyságtétel felelőssége, hogy ne csak az egyént
szolgálja, hanem erősítse a társadalmi felelősséget is, mert a természetes magatartás nagyon önző. Rendkívül jelentős ökumenikus
esemény, hogy a masszájokért dolgozó egyházak a római katolikus
egyházzal együtt összejöttek, és megalkották a Felekezetközi
Masszáj Fejlesztési Bizottságot. Az azonban igen sajnálatos, hogy
az egyházi telepek képviselői kijelentették, hogy nem sok szegény
masszáj van, és nem adtak választ, hogy mit akarnak tenni a nincstelenekért. Ez helytelen egyházi álláspont, ha a fejlesztési munka
csak a jómódú, vagyis állatokkal rendelkező emberekre irányul,
őket segíti, és nem törődik az igazán éhezőkkel, akik a nagy aszály
óta nem tudtak állatokhoz jutni, ami itt az élet és megélhetés alapja.
Az egyházi telepeknek nemcsak a gazdasági fejlesztés szempontjaira, hanem a fejlesztés emberi tényezőire is figyelmet kell fordítani,
mindenki hasznára.
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A masszájok szeretnek hosszú gyűléseket tartani. Rendszerint közösen határoznak el minden teendőt. Nagy felelősség, ha befolyásoljuk gondolkodásmódjukat és utána életformájukat. Az egyetlen
igazi érték számukra a marha. A pénz jelentőségét nem ismerték.
Ha mi csak arra segítjük őket, hogy több pénzhez jussanak, ez önmagában nem szolgálja javukat. Kapzsi vállalatok használják ki a
helyzetet. Sör, Coca-cola és más nélkülözhető dolgok a legtávolabbi vadonban lévő kis üzletekben is kaphatók. Az egyházi telepeknek a jobb élet érdekében új, helyes értékrend kialakulását kell segíteniük.
Fejlesztési munka
A távoli vadonba járunk ki, a kis masszáj tanyákra, hogy emberibb
életformához segítsük a masszájokat. Olooseos 2100 méter magasan van, s mindig kellemes az éghajlata. Tegnapelőtt egy 80 kilométerre lévő városkába kellett mennem, amely mindössze 600 méter
magasan van; ott nagy a hőség. Visszafelé vezettem a kis teherautót, amikor felmondta a szolgálatot. Ismerős kocsi jött, amely hírt
visz, hogy segítséget várunk. A velem lévő kamba fiú nem mer az
úton lévő autóban maradni, mert fél a masszájoktól. Egyedül maradok a kocsiban. Megjön a segítség. A sötétben az úton először
leopárdot látunk, majd három elefánt közvetlenül előttünk megy át
az úton. Valaki megjegyzi az akkor még számomra bizarrnak tűnő
feltevést, hogy ezek felboríthatják és megtaposhatják a magára hagyott kocsit. Másnap Sámuel barátom jön a nagy terepjáró kocsival.
Mindennapi jelenet ismétlődik: egy zsiráf nem akar elmenni az autó
elől az útról. Valaki kiszáll. Sámuel figyelmezteti – vigyázz, amikor
próbálod elzavarni a zsiráfot, mert az előbb láttuk, hogy oroszlánok kergettek zebrákat. A zsiráf megvadul. A kocsinak ront. Felugrik rá, a tetejére, megtapossa, berúgja az egyik ablakot is, majd leesik a kocsiról. Senkinek sem történt baja.
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Teendőinket nem lehet előre meghatározni pontosan. Az itt élő
emberektől kell megtanulnunk, miben szorulnak segítségre. Ezért
rendszeresen meghívjuk a telep dolgozóit házunkba, baráti beszélgetésre, hogy a problémákat feltárják. Tulajdonképpen akkor fogalmazták meg először azokat a megoldásra váró kérdéseket, amelyeket addig magától értetődőnek tartottak. Gondolkozni kezdtek,
hogyan lehetne változtatni helyzetükön. Ha munkatársaink elégedettek az Olooseosban elért eredményekkel, akkor saját területükön is alkalmazzák módszereinket, és másoknak is átadják.
A telep külterületi mezőgazdászaként dolgozom, azonban minden
munkaágban részt veszek. A missziói munkán kívül különösen
foglalkoztat a lakáskörülmények megváltoztatása. Sok más testvéregyház telepétől eltérően mi nem szervezünk alapfokú mezőgazdasági tanfolyamokat Olooseosban, hanem kijárunk a vadonba, hogy
otthonukban keressük fel, és hasznosan befolyásoljuk a
masszájokat. Amikor új tanyára érünk, vagy a szárazság miatt mostanában idevándorolt masszájokkal találkozunk, elsősorban emberi
kapcsolatokat kell velük teremtenünk. Hosszú időn keresztül ismételten meglátogatjuk őket, és amikor bizalmuk ébred irántunk, akkor kezdenek elfogadni valamit a tanácsainkból. Ilyenkor teszünk
valamit érdekükben, például kezeljük beteg állataikat, vagy kéményt
teszünk a füsttel teli kunyhóikra, amelyen ők maguk nem változtathatnak, hanem mindig, mindenhol a tradicionális módon kell
építeniük. Ez ismét egy lépést jelent, ha ezek a hagyományokhoz
nagyon ragaszkodó emberek bármilyen kicsiny változtatáshoz hozzájárulnak. Ha ez megelégedésükre szolgál, akkor más
masszájokkal beszélnek róla, s ez további segítő munkánk elfogadását készíti elő.
A masszáj tanya közepén van a karám; az emberek és az állatok
együtt élnek. A kicsiny állatok a kunyhóban alszanak. A trágyából
rengeteg légy jön az emberekre. Sajnos nem tudtunk olyan nagyon
olcsó kémiai szert találni, amely megakadályozná, hogy legyek bo-
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rítsák el egész testüket, szemüket, szájukat. Dinnya Grindall új
módszerrel próbálkozik most. A karámot és a modernebb lakóházakat külön építi fel. Néhány masszáj együtt dolgozik vele, akik
előzőleg a víztároló építésénél segítettek Olooseborban, ahol a
tanya és iskola körül ivóvíz, mosdó, illemhely, mosókonyha van.
Mindez teljesen új a masszájok számára, akik örömmel fogadják az
újat. Az itteni embereket máshová is elvisszük istentiszteleten való
szolgálatra és a többi masszáj munkára való buzdítására az emberibb élet érdekében. A vándorló nomádok akkor tudnak letelepedni, ha egész évben van vizük. Több helyen dolgozunk azért víztároló létesítésével, csővezeték lefektetésével, vízszivattyúk karbantartásával, gémeskút bemutatásával. A letelepedés lehetőségét megteremtve új, állandó, olcsó ház építését készítjük elő.
Összefoglalás
Fontos megjegyezni, hogy a jelentős beruházással dolgozó fejlesztési telep által elért mutatós teljesítmény a helyi emberek számára
megvalósíthatatlan. A legolcsóbb és legegyszerűbb, helyileg alkalmazható módszereket kell kikutatnunk, melyeket az itt élő emberek
a rendelkezésükre álló anyagi eszközökkel, például túl nagy létszámú állatállományuk egy részének értékesítésével meg tudnak valósítani. Egy fejlesztési telep munkájának értékelésekor figyelembe
kell venni, hogy az összes befolyásoló tényezőnek nagyobbik hányada a helyi emberek magatartásából adódik. Értelmetlen fáradozásnak tűnhet talán egész külterületi munkánk, hogy távoli, elszigetelt tanyákra járunk, ahol emberi kapcsolatot igyekszünk teremteni
ismételt látogatásaink során. Családi érzéssel közelítünk masszáj
testvéreinkhez, mint apánkhoz, anyánkhoz, s a sok nagymamához,
az aranyos fiúkhoz, lányokhoz, mint gyermekeinkhez. Néhány évi
úttörő munka eredményét nem lehet közvetlenül lemérni. Ez a
magvetés ideje, amikor az aratás eredményét még nem lehet ismerni, bár azt meg lehet ítélni, hogy a magvetés a helyi körülményeknek legmegfelelőbben történt-e. Összes munkatársunkkal együtt
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mondhatjuk: „Én ültettem, Apollós öntözte, de a növekedést az
Isten adta. Úgyhogy az sem számít, aki ültet, az sem, aki öntöz,
hanem csak az Isten, aki a növekedést adja. Aki ültet és aki öntöz:
egyforma, és mindegyik a maga jutalmát fogja megkapni, fáradozásához méltóan. Mert mi Isten munkatársai vagyunk…” 1Kor 3,6-9
Csákány István Olooseos, 1972 szeptembere
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Leprásokkal honfoglaláson Etiópiában
Nairobiban találkoztam egy lelkes osztrák fiatalemberrel, aki öt éve
végez önkéntes munkát a leprás betegek között Etiópiában. Mikor
megtudtam, hogy kilátás van arra, hogy az Etióp Kormány földterületet biztosít, ahova leprás betegek családjai költözhetnek önálló
gazdálkodásra, de mezőgazdász csak később érkezik, akkor felajánlottam segítségemet. A szervezőbizottság nagy örömmel hívott
meg e munkára. A kenyai Masszájföldön végzett heti hétnapos
munkám „csúsztatásaképpen” így költségtérítés nélkül egy hónapra
Etiópiába utazhattam: 1972. április 8-án, ami az ottani naptár szerint 1964. július 29-e lehetett. Húsvétot kétszer ünnepelhettem
ebben az évben, mert az egy héttel később van Etiópiában, mint
máshol.
Nem tudtam, hogy meghívóm, az egyetem Fizika Tanszékének
vezetője, a leprás betegek részére szervezendő gazdaság lelkes patrónusa a nemzetközi református egyházhoz tartozó házaspár. Nagyon fáradtan érkeztem Addis-Abebába, ahol meghökkentett, hogy
a legmodernebb épületek előtt a járdán tehenek jönnek szembe, és
sokan a nyakukban viszik a juhokat. Szerettem volna először kicsit
elmenni egy kis kikapcsolódásra, de nagy örömmel közölték, hogy
éppen a legnagyobb szükség van közreműködésemre. Az jutott
eszembe: „Az Úr néked annál sokkal többet adhat.” Ez igaz lett.
Másnap a református templomba együtt mentünk házigazdámmal,
és mindjárt otthon érezhettem magam az ismeretlen országban.
Micsoda öröm volt három olyan emberrel találkozni, akik a Református Világszövetség 1970. évi Nairobi Nagygyűlésekor meglátogatták masszájföldi telepünket. Majd etiópiai református úrvacso-
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raosztáson vehettem részt. A második világháború idején az olaszok megszállták Etiópiát, és kitiltották a protestáns misszionáriusokat. Ekkor nemhogy visszaesett volna, de nagyon megerősödött
a református egyház, amelynek ma 20 000 tagja és 70 misszionáriusa van, főleg a szudáni határ mentén.
Az állammal teljesen összefonódott népegyház az ortodox egyház.
Nagyon büszkén emlegetik, s ábrázolják Salamon király és Sába
királynő találkozását, mely a jelenlegi császári dinasztia megalapítását eredményezte. A keresztyénség előtt ezer éven keresztül rendkívül erős zsidó befolyás érvényesült. Itt az egyházi élet az ótestamentumi, a keresztyén és a régi pogány elemek keveréke. Különös
volt látni, milyen áhítattal csókolják végig a templom kapuját. Ez az
egyház és a császár a tulajdonosa az ország fele területének, a másik fele 300 (háromszáz) család tulajdona. A zsellérek a termésnek
átlag felét, néha háromnegyedét kell, hogy átadják a földesúrnak.
Ilyen körülmények közt igen nagy szó, hogy a koldulásból tengődő
leprás családok némelyike kis földterület tulajdonosa lesz. Terv
szerint öt éven keresztül évenként mintegy 20 családot telepítenek
le és segítenek hozzá az önálló gazdálkodás megkezdéséhez. Ezt
akartuk elkezdeni, azonban bár ígéret volt, de hivatalos okmány
még nem. Ekkor érkezésem szolgált érvül, hogy mivel rövid időre
érkezett mezőgazdasági szakértő Kenyából, ezért szükséges sürgősen az engedély a munka megkezdésére.
Etiópia lakosságának több mint egy százaléka, legalább 300 000
ember leprás beteg. A legutóbbi évekig kiközösítve, a temetőben, a
sírok között élték rendkívül szánalmas életüket. Egy hetven éven
felüli apáca kezdte el istápolásukat. Ma van a fővárosban egy rehabilitációs műhely, ahol mintegy 600 ember jut keresethez. Majdnem elsírtam magam, amikor lefényképeztem azokat, akiknek
mindkét kézfeje hiányzik, és kézcsonkkal gombolyítják a szőnyegszövésre előkészítendő fonalat. Ilyen embereket akarunk segíteni,
akik akarnak dolgozni, még ha az oly nehéz is. Alakult egy színját-
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szó, illetve népi tánccsoport is leprás betegekből. Nekem külön
bemutatót tartottak. Itt sem tudtam könnyeimet visszatartani, amikor ezek az emberroncsok ragyogó arccal énekelték: „Mi felülkerekedünk, mi győzni fogunk!” Rendkívül odaszánt életű munkatársakkal együtt szerettem volna segíteni, hogy tényleg így legyen.
Nagyon féltem a leprától. Otthon úgy tudtam, ha nem mosok meg
jól egy citromot, amit esetleg egy leprás szedett le, akkor megkaphatom ezt a szörnyű, gyógyíthatatlannak vélt betegséget, és örökre
ki leszek közösítve a társadalomból. Etiópiában azonban igyekeztek elhitetni velem, hogy a kezelés alatt álló leprás betegeink nem
fertőznek. Így indultam mintegy 40 leprás beteggel, családtagjaikkal
és egy osztrák fiúval olyan területre, ahol se víz, se ház, semmi nem
volt. Teljes 24 óráig tartott a nagy teherautóval való megérkezés
230 kilométernyire. Talán még nem láttam olyan boldog embereket, mint ezek a „honfoglalók”. Kiváltságnak éreztem, hogy osztozhatok örömükben. Minden mozzanatot igyekeztem felvétellel
megörökíteni. Másnap hozzám jöttek sorban, hogy felfakadó bőrüket kezeljem. Sebhintőport használtam, s bekötöztem, tartózkodásomból egyre jobban oldódva.
Mocsaras, lápos terület volt. Ásni kezdtem, hogy vizet nyerjünk.
Azután jöttek a többiek is segíteni. Betegségük miatt a munkaképességük sokkal kisebb, mint az egészséges emberé. Előzőleg tanfolyamon vettek részt, hogy kézcsonkjaikkal hogyan használják a
szerszámokat. Az etiópiai ember mélyen megalázkodik a földesúr
előtt és a fehér ember előtt. Jöttek hát a környékbeliek nézni, hogy
egy fehér ember vödrözi az iszapot, s csodálkoztak, hogy ebből kút
és ivóvíz lett. A helybeli földesúrnak megmutattam, hogyan csináltathatja ezt meg az ő területén a munkásai javára, és hogyan öntözhet. A telep működése, a letelepülők befogadása nagyrészt tőle
függ, ezért igyekezetem vele jó kapcsolatot teremteni. Azzal vált el,
bárcsak megadná az Isten, hogy még találkozzunk.
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Első két nap nem volt fedél a telepesek részére, csak a gyerekek
aludtak abban a sátorban, amit azután én használtam. Majd ideiglenes, nagy ház épült, amely mindannyiukat befogadta. Az etiópnémet kísérleti gazdaságtól traktort béreltem, s elkezdtük a szántást, a bokorirtást. A közeli svéd evangélikus missziói gazdaság és
más mezőgazdasági intézményektől szerzett helyi tapasztalat alapján a szervezőbizottság részére mezőgazdasági szakjavaslatot írtam
a munka folytatására, szervezésére. Tudták, hogy mint magyar református lelkész végzem ezt a munkát, amit az etiópiai sajtón keresztül is megbecsültek. Nagy örömmel kapok minden új hírt erről
a gazdaságról, amely modellül szolgálhat sok más telep létesítésére
a terv szerint. Kenyában is ezzel az igénnyel dolgozunk, hiszen a
kenyai mezőgazdasági miniszter úr azt mondta nekem, hogy ami
hasznos módszert Olooseosban kialakítunk, azt az ország más
területein is bevezetik.
Nagy öröm volt, hogy az egyetlen angolul kicsit tudó leprás beteg
arra kért a munka közben, hogy beszéljek neki minél többet a Bibliából. Kevéske holmijuk között ketten nagy Bibliákat hoztak a
költözéskor. Ez amharik nyelven volt írva, különös, ismeretlen
betűkkel. Kikerestem a tartalomjegyzékből, hányadik könyve a
Bibliának, amiből idézni akarok, s így megmutattam, mit olvassanak fel. Amikor az összes „bélpoklos-gyógyítási történetből” kifogytam, Naámánt is beleértve, akkor arra kértek, hogy mást is
mutassak még a Bibliából. A János evangéliuma 3. rész 16. versét
akartam olvastatni, ám nagy csodálkozásomra az egyik Bibliatulajdonos kívülről mondta. Kiderült, hogy a „Szudáni Belmisszió”
nevű egyház tagjaként, komoly keresztyén. Egy gimnáziumot végzett fiatalember jött velünk a munka megkezdésekor. Ő elég cinikus volt a vallási megnyilatkozásokban. Mikor látta, hogy keresgetem a bibliai részeket, mégis odajött, és tolmácsként segíteni kezdett az evangélizációban. A végén azt kérdezte, hogyan juthatna
hozzá ilyen könyvhöz, mint a „Jó hír a modern embernek.” Ez

88

nem más, mint az Újszövetség, amelyet szívesen ajándékoztam
neki.
Etiópiában a legélesebb kritika éri az egyházakat, missziókat a humánus, segítőkész, nem egyházi emberek részéről, ha drága templomokat vagy lakásokat építenek, mert azt mondják, ezt sok nélkülöző ember részére hasznos létesítmény építésére lehetne fordítani.
Tanzániában ennek a pozitív vetülete a hangsúlyos. Más véleményen lévő emberek nagyon megbecsülik a missziók emberek érdekében végzett munkáját.
Több különböző nemzetiségű emberrel találkoztam, akik úgy tudták, hogy hazánkban nincs egyház. A személyes találkozás, beszélgetés a testvéri egymásra találás örömét adta. Ott tartózkodásom
idején történt egy Nairobiból érkező repülőgép elégése az addisabebai repülőtéren. A sebesülteket abba a Hetednapos Adventisták
nagy, modern kórházába vitték, ahova aznap mentünk házigazdámmal felesége meglátogatására. A hallban vártam, mikor a császár jött rövid látogatásra, majd evangélikus lelkésznek mutattak
be, aki a sebesülteket látogatta. A főorvossal beszélve másnap én is
mint lelkész látogattam az összeégett embereket. Magyar származású embert is találtam, aki Kenyát képviselte volna a Budapesti
Nemzetközi Vásáron. Sajnos később, egyik családtagjával együtt,
meghalt. A kevésbé égettektől tanultam az élet ajándékát megbecsülni.
Az egyetem matematika tanszékének amerikai származású vezetőjével öröm volt találkozni. Komoly, keresztyén család, akinek szolgálata nyomán több diák ismerte meg Jézus Krisztust Megváltójának. Az ifjúság között más városokban is van felekezetközi, ébredési csoport. Az ortodox egyházon belül is van evangéliumi gondolkozású, igehirdető pap. A Dél-Szudánból Etiópiába menekültek
között nagy érdeklődés van az evangélium iránt. Közöttük szolgál
az etiópiai atyafiak anyagi támogatásával, imádságos segítségével az
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a fiatal szudáni lelkész, aki Kenyában végezte teológiai tanulmányait. Dél Szudánban elképzelhetetlen nyomorúság van a 17 éves háború után. Ismételten felvetődött, hogy nagy szükség lenne segítő
közreműködésre. Az Európa negyedrésznyi, Magyarországnál huszonhétszer nagyobb országban tizenegy református lelkész és
mintegy kétezer református él. Szeretnének az evangéliummal és
mezőgazdasági fejlesztési iskolával szolgálni. Nincs külföldi segítségük. Szomáli monnoniták vezetőjével beszéltem. Ezen az igen
kis létszámú, néhány száz fős egyházon, s néhány egészségügyi,
mezőgazdasági telepén kívül a Szudáni Belmisszió és kevés katolikus van. Államvallás az iszlám, és szinte nincs lehetőség keresztyén
misszióra.
Csákány István Olooseos, Kenya, 1972. június 15.
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Magyar reformátusok között Brazíliában
A Bethlen-naptárból ismertem meg a világ különböző részein élő
reformátusok életét. Hároméves afrikai szolgálatom idején örömmel tapasztaltam, hogy a misszió és az emberi életek megmentéséért folyó szolgálat összekapcsolja az egymástól távol élő magyar
keresztyéneket. Nagyon hálásan gondolok arra az imádságos szeretetre és segítőkészségre, amellyel az amerikai, erdélyi, felvidéki,
jugoszláviai, magyarországi, németországi, svájci, svédországi magyar keresztyének is segítették az evangéliumot nem ismerő
masszáj törzs közötti missziót. Köszönöm azt a támogatást, amelyet az afrikai telepen épült lakóházam leégése után oly kedvesen
küldtek. Körülményeim rendeződése után ezt az összeget a munkára fordítottam: mezőgazdasági gépeket vásároltam, evangéliumi
iratokat terjesztettem, és ezekből az adományokból épülhetett fel
egy félsivatagi területen „a magyar bambusztemplom”. Nagy öröm
számomra, hogy különböző helyen élő magyar reformátusok egymással közösséget keresve, a magyar Afrika-misszión kívül a délamerikai magyar evangéliumi munkát is szívügyüknek tekintik. Itt
élve, most már jobban megértjük, hogy erre valóban milyen nagy
szükség van. Brazília területe megközelítőleg akkora, mint Európa
vagy az USA. Egy gyülekezet – a Sao Pauló-i egyház – hordozza a
hatalmas területen végzett munka terheit. Úgy gondolom, hogy a
világon nincs még egy gyülekezet, amely ekkora felelősséget és
terhet vállalna magára. Az Argentínai Magyar Református Egyházzal együtt pedig egész Dél-Amerikára terjedő felelősséget kell hordoznunk. Köszönjük mindazok szeretetét, akik ebben közösséget
vállalnak velünk.
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A Brazíliai Református Keresztyén Egyház, teológiai végzettségű
feleségemmel együtt, mindkettőnket lelkészként hívott szolgálatra.
Azért vállaltuk el ezt a munkát, mert Jézus Krisztus szeretetét megismerve elhatároztuk, hogy Isten rendelkezésére akarunk állni bárhol, ahol Ő kívánja. Csodák sorozata az, ahogy Isten lehetővé tette
ezt a szolgálatot. 1975. november 2-án búcsúztunk el szeretett
érdligeti gyülekezetünktől. Ekkor keresztelte meg három hónapos
Tamás fiunkat a Budapesti Református Teológiai Akadémián tovább tanuló Moses Mutuiri kenyai lelkésztestvérünk. Ez az alkalom
kifejezte, hogy a magyar és a kelet-afrikai református egyházak között egyenrangú, kölcsönös szolgálat folyik. Brazíliába indulásunk
előtt néhányan azt kérdezték, hogy a brazíliai magyarok közötti
szolgálat miatt hogyan hagyhatjuk abba a külmissziót, ha az a küldetésünk. Tíz hónapos brazíliai szolgálatunk tapasztalatai alapján
elmondhatjuk, hogy misszióban, külmisszióban szolgálunk.
A brazíliai testvérek szeretettel fogadtak bennünket. Nagy öröm
számunkra az itt élő magyarok bizalma és készsége az együttműködésre. Mi is megkülönböztetés nélkül, nyitott szívvel fordulunk
mindenkihez. A magyarok és brazilok közötti vegyes házasságok és
baráti kapcsolatok révén sok brazil ember is ellátogat a gyülekezetbe. Ez a nagy missziói lehetőség.
Megható számunkra, hogy olyan fiatalok is tudnak magyarul, akiknek nagyszülei gyermekkorukban kerültek Brazíliába, szüleik pedig
már itt születtek. Ez csak a szülők céltudatos, komoly elhatározása
nyomán valósulhat meg. Úgy figyeltük meg, hogy akkor tudnak
magyarul beszélni a fiatalok, ha otthon a szülők magyarul beszélnek velük, vagy legalább a magyarul beszélő egyik szülő tesz így.
Nemzedékek láncolatában adhatjuk tovább evangéliumi és magyar
örökségünket. Minden erőfeszítést megér az az öröm, ha a szülő,
nevelő látja, hogy miatta nem szakad el a lánc. Jó példa erre II.
Rákóczi Ferenc, akiről Sao Paulóban és Rio de Janieróban ünnepélyesen emlékeztünk meg születésének 300. évfordulóján. Őt csak
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gyermekkorában nevelhette édesanyja, de ennek olyan mély hatása
volt rá, hogy a későbbi, ellentétes irányú nevelés sem tudta ezt
megsemmisíteni.
Sokat hallunk arról a lendületes ifjúsági munkáról, amely Sao
Paulóban folyt. Akik ennek részesei voltak, azok később összeházasodtak, és most már az ő gyermekeik nőttek ifjakká. Velük folytathatjuk most az ifjúsági munkát. Lendületet adott számunkra az
egyik brazil presbiteriánus gyülekezet odaadóan szolgáló ifjúságának látogatása. Énekkel, bizonyságtétellel szolgáltak közöttünk, és
az ő példájuk sokak számára nagyon vonzó.
A gyülekezet tagjai sok órás utazás árán jutnak el a templomba. Ezt
nagyon megbecsülve, szeretnénk úgy hirdetni az Igét, hogy minden
alkalommal üzenetet vihessenek magukkal.
Tiszteletes Apostol János moderátor urat 50 esztendővel ezelőtt
szentelték lelkésszé New Yorkban. Rio de Janeiróban istentiszteleten, Sao Paulóban pedig szeretetvendégségen köszöntöttük a jeles
évforduló alkalmából. Ez év végén a Brazíliai Református Egyház
közgyűlése fog megemlékezni arról, hogy félévszázados lelkipásztori szolgálata alatt több gyülekezetet szervezett az Egyesült Államokban és Kanadában, Brazíliában pedig 44 éve végzi a szolgálatot.
Sao Paulo, Csákány István
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Drága Érdligeti Testvéreim!
Nagyon köszönöm szereteteket és együtt érző leveleteket. Különösen jólesett ez Tőletek, hiszen Pista legkedvesebbjei közé tartoztatok. Mindig nagyon boldog volt, mikor jó híreket kapott Felőletek,
és szüntelenül imádságaiban hordozta az érdligeti gyülekezetet.
Arra kérlek Benneteket, hogy ne szomorkodjatok az ő elmenetelén. Ő már hazaérkezett, oda, ahova egész életében és életével készült. És olyan csodálatosan szép volt az elmenetele. Előző nap a
gyerekeknek tartott istentiszteleten Jézusról beszélt a János evangéliuma 15. részének 13. verse alapján: „Nincsen senkiben nagyobb
szeretet annál, mintha valaki életét adja az ő barátaiért.” És másnap, ott a tengerparton, a gyerekek visszaemlékeztek az előző napi
prédikációjára, amit most már az életével is megpecsételt. Bárcsak
mi is mindannyian ennyire komolyan vennénk a bizonyságtétel
lehetőségét, ha kell, még az életünk árán is… Mi előzőleg nagyon
sokat imádkoztunk a gyerekekért, s azért, hogy a velük eltöltendő
tengerparti nyaralás ne felszínes alkalom legyen csupán, hanem
sokak elindulását eredményezze Jézus felé. S ez be is következett.
Az ott levő gyerekek legnagyobb része találkozott Jézussal. Igaz,
nagy volt az „ára” ennek, de Isten akarta így…
Tudjátok, nekem is nagyon nehéz, ha „visszanézek”, mindarra, ami
elmúlt. Nagyon nagy ajándéka volt Istennek az együtt nekünk
ajándékozott 3 év. Első nap különösen élesen fájt, amikor eszembe
jutott, hogy „csak” 3 évünk volt. S akkor hirtelen eszembe jutott
egy vers, aminek az a címe, hogy „Az a három év”. Most szilveszter este olvastuk fel a gyülekezetben. S ebben a versben ez a vissza-
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térő sor van: „Mesterednek csak három éve volt.” S a vers írója
elmondja, hogy mennyi mindenre volt elég ez a 3 év – amit Jézus
itt, e földön töltött –, s még azt is, hogy ez valamennyiünk számára
„elég” volt, hiszen a megváltásunk teljesedett be akkor. Erre gondolva nagyon nagy hála tölti el a szívem. Nekünk is adott Jézus
annyi időt, amennyit Ő kapott az Atyától…
Fáj még Tamásra néznem is, meg az eljövendő Kicsire, hiszen anynyira szerette őket Pista, s ők már nem fognak emlékezni rá. Tamás sokszor keresi, és boldog, ha magnószalagról lehallgatjuk a
hangját, vagy nézzük a képeit. Gyakran mondja, hogy „papa” és
nekem majd megszakad a szívem.
Hála az én Uramnak, hogy nem enged hosszan „visszapillantani”,
hanem újra meg újra elém hozza az Igét, ami a honvágy ellen is
olyan jó „orvosságunk” volt: „Valaki az eke szarvára veti kezét, és
hátratekint, nem alkalmas az Isten országára.” (Lukács 9,62) Előretekintve viszont tudom, hogy nekünk a gyerekekkel együtt folytatni
kell azt, amit Pista elkezdett. Minden naphoz és minden feladathoz
Jézustól kérve a segítséget és az erőt. És azt is tudom, hogy el kell
készülni nekünk is a hazamenetelre. Bárcsak minél előbb késznek
találtatnék én is, hiszen nagyon vágyom arra, hogy újra együtt lehessünk…
Pista elmenetele óta nagyon sok nehézségben volt részem. Egy
ilyen alkalom enged igazán bepillantást az emberi nagyság és gonoszság rejtelmeibe… Szerettem volna tovább vezetni ezeket a
most elindult gyerekeket. Kényszerítő körülmények hatására azonban elhatároztam, hogy hazamegyünk. Most várjuk, hogy intéződjenek a papírok és a csomagok feladása, s aztán azonnal indulunk
haza.
Már nagyon vágyom a család és az igazi barátok, testvérek után.
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Még egyszer megköszönöm szereteteket – és a viszontlátásig is –
nagy szeretettel köszöntelek Valamennyiőtöket
Sao Paulo, 1977. február 20. Adrienne
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Dr. Szűcs Ferenc
Önéletrajz
1942. szeptember 29-én születtem Őrszentmiklóson (ma
Őrbottyán). Szüleim az akkori református öregotthon kb. 25 holdas gazdaságában dolgoztak (ma itt egészségügyi gyermekotthon
működik), ezért életem már a kezdetén összekapcsolódott a református egyházzal, mivel az otthon területén születtem. Halvány, de
annál kedvesebb emlékeket őrzök az otthonban élt özvegy
lelkésznékről, akiknek szeretetétől körülvéve tanultam meg járni és
beszélni, egyikük még versben is megénekelte, hogy biztosan lelkipásztor leszek, ha megnövök.
Az itteni idilli évek azonban nem tarthattak sokáig, közbeszólt a
háború, apámat besorozták katonának, majd 1945 tavaszán a dunántúli harcokban elesett. A nagyszüleimhez költöztünk, velük
együtt éltük át a nehéz ötvenes éveket, amelyekből azért az ébredési időszak csodái is megmaradtak emlékeim közt, szülőfalum
ugyanis ennek egyik központja volt. A felvidéki nagy ébredés neves
alakját, Nehézy Károly kitelepített lelkipásztort a kiskoszmályi diakonisszákkal együtt ide menekítette át Zsindelyné Tüdős Klára
azzal a nyilvánvaló szándékkal, hogy Őrszentmiklós belmissziói és
nőszövetségi központ lesz majd. Egy-két évnyi lángolás után azonban a hatalomnak sikerült ezt a munkát megfojtani. Nehézy Károlyt viszont megválasztotta a gyülekezet lelkipásztorának, amiért
én személy szerint is nagyon hálás vagyok. Nyolc évig az iskolában
nemcsak hittanosa lehettem, de lelki gyermeke is, és nagyszerű
pedagógiájának köszönhetően messze az átlag felett ismerhettem
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meg a Szentírást, és kapcsolódhattam be a gyülekezeti életbe. Csak
később láttam meg, hogyan formálta és készítette fel Isten az életemet ebben a környezetben az Ő szolgálatára.
1956-ban Vácra kerültem gimnáziumba, itt ért a forradalom és
utána az a szomorú élmény is, hogy osztálytársaim egy része nyugatra ment, kedves, nagy tudású történelemtanárunkat, dr.
Brusznyai Árpádot pedig kivégezték. Utolsó tanóráinak egyikén
diktálta le a görög történelemben híressé vált verset: „Itt fekszünk,
vándor // Vidd hírül a spártaiaknak // Megcselekedtük, amit//
megkövetelt a haza”. A 301-es parcellában lévő sírjánál – hacsak
tehetem, – minden évben csendesen elmondom e felejthetetlen
sorokat.
1960-ban érettségiztem, és mindjárt jelentkeztem is a Budapesti
Református Theologiai Akadémiára. Az első hetekből megrázó
emléket őrzök: osztálytársam, barátom és négy éven át padtársam
az orvosi egyetemre került. Leveleztünk és terveztük a találkozást,
hisz fizikailag nem voltunk messze egymástól, amikor egyszer csak
a gyászjelentését hozta a posta. Vakbélgyulladásban halt meg a
klinikán.
Teológusként jártam először Érdligeten. A többekkel együtt Csákány István beiktatásán vettem részt, majd talán egyszer-kétszer
helyettesíteni is megkért. Arra emlékszem, hogy ilyenkor mindig
Bocska Feri bácsi hívott meg ebédre.
1965-ben, még az I. lelkészképesítő vizsga előtt hívott Fótra I. Madarász Lajos esperes úr. Amerikába készült, és így mély vízbe kerültem, mert egy nagy és igényes gyülekezet minden szolgálata rám
szakadt hónapokra. Hálás vagyok az itteni évekért. Nemcsak tőle
tanultam sokat, aki az akkori idők legendásan jó egyházkormányzója volt, hanem a gyülekezettől is, no meg a két iskola négy hittanos
csoportjától, ahová akkor kb. 100 gyermek volt beíratva. Ijedtem-
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ben akkor kezdtem el pedagógiát tanulni, mert bizony ebben voltunk mi talán a leggyöngébben eleresztve a teológiáról.
Még a teológia utolsó évében egy külföldi egyházi vezető látogatásakor azzal biztatott Szamosközi István püspök, hogy adjuk be
kérelmünket külföldi ösztöndíjra. Én is megtettem, aztán meg is
feledkeztem róla. 1969-ben azonban közölték, hogy az Egyházak
Világtanácsa elfogadta a jelentkezésemet, és angol nyelvterületre
mehetek egy évre. Ez akkor már egyszerre volt öröm és nehéz
döntés is, hiszen 1967-ben megházasodtunk, és Zsuzsi lányunk is
megszületett már. Arról szó sem lehetett, hogy ők is jöjjenek, így
feleségem és apósomék (Nagy Gyula Pestlőrinc—Erzsébet-telepi
református lelkészről, Nehézy Károly egykori felvidéki munkatársáról van szó) áldozatvállalása tette lehetővé, hogy éljek ezzel a
nagy lehetőséggel. Ha sok szempontból nehéz év is volt az Edinburgh-i Egyetemen eltöltött idő, mindenképpen páratlan érték volt.
1970 nyarán úgy érkeztem haza, hogy nem tudtam, hova kerülök.
Csak megérkezésem napjára derült ki, hogy Csákány István helyettese leszek, aki alig néhány héttel korábban utazott ki kenyai szolgálatra. Amikor megérkeztem Érdligetre tájékozódni, egy befejezetlen parókia és bizony egy kiürült pénztár fogadott. De a gyülekezet szeretete, aktivitása csodákat művelt: néhány hét múlva beköltözhetett az immár négytagúra bővült lelkészcsalád. Ez a szeretet azután is átsegített az élet és pályakezdés sok nehézségén, és
sokak mellett különösen a Varga család volt az a biztos pont,
ahonnan mindig számítani lehetett a segítségre.
Hálás vagyok ma is azért, hogy a kicsi, családias gyülekezetben
eleven lelki élet, aktív ifjúsági munka folyhatott, amely főként nyitottságával volt befogadója minden újításomnak, amivel én akkor a
nyugati világból megtöltekezve érkeztem haza. A sok-sok emlék és
arc között különös hálával gondolok az olyan kiváló szellemi társra
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és barátra, mint Csuka Zoltán költő, műfordító, akivel az „egymásra találás ” öröme haláláig tartott.
1973 őszén azonban már a lelkipásztor hazatérése került szóba,
ami egybeesett a pomázi lelkipásztor, Demeter József váratlan
megbetegedésével. Esperesem a társegyházközség három gyülekezetébe is kirendelt helyettes lelkésznek; segítségül Sebor Adrienn
segédlelkészt rendelte ki Érdligetre az egyházvezetés. Fáradságos
néhány hónap következett, mert innen kellett Budapesten átvergődve ellátni a szolgálatokat. Amikor keresztelés, úrvacsoraosztás
volt, én szolgáltam itt, Adrienn pedig Pomáz–Budakalász–
Csobánkán, hiszen akkor még női lelkészek nem végezhettek
sákramentális szolgálatokat.
1974 nyarára azonban a pomázi parókia is felszabadult, ahova közben megválasztottak lelkipásztornak. Oda már öten költöztünk,
mert közben itteni szolgálati időm alatt született meg harmadik
gyermekünk, Gergely is.
A pomáz–budakalász–csobánkai társegyházközségben azután
1987 őszéig szolgáltam. Itt született meg negyedik gyermekünk,
Ferenc. Közben, 1985-ben doktori fokozatot szereztem a Budapesti Theologiai Akadémián, és még ugyanebben az évben meg is
hívtak a rendszeres teológiai tanszékre tanárnak, dr. Vályi Nagy
Ervin utódaként. A nagy felújítások ideje volt ez, így a szolgálati
lakásba költözéssel szintén várni kellett, ezért a párhuzamosságok
újra folytatódtak. De ez idő alatt több kiváló fiatal segéd- és beosztott lelkész munkatárssal szolgálhattam együtt, akik ma mind megbecsült szolgái, esetenként tisztségviselői is egyházunknak. A lelkészképzésben, majd a teológia, ill. az egyetem vezetésében eltöltött éveket is úgy tekintem, mint az egyházunkban és a gyülekezetekért végzett szolgálatot, amelyre jó felkészítés volt az érdligeti
munka is.
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Mindeddig csupán érintőlegesen szóltam családom tagjairól, elsősorban is feleségemről, Zsuzsáról, de tudom, hogy nélkülük életrajzom sem lehet teljes. Ő is sok hálával és örömmel tekint vissza az
itteni évekre, és tudom, hogy mint lelkipásztornét, őt is sokan szívükbe zárták.
Az érdligeti parókiakerítést könnyedén átmászó három eleven
Szűcs gyermek pedig a következő: Zsuzsanna a Zeneakadémia
fuvola tanszakán szerzett művész-tanár diplomát, jelenleg az Operaház zenekarában dolgozik, egy fiú és két leány édesanyja; Tamás
tanítói és jogi diplomát szerzett, jelenleg ügyvédi munkaközösségben dolgozik, és két kisleány édesapja; Gergely a Képzőművészeti
Egyetemen szerzett festő-restaurátor diplomát, és ebben a munkakörben is dolgozik, három leány édesapja. Ferenc fiunk lakik még
velünk, ő az ELTE angol-amerikanisztika szakán tanul.
Köszönöm, hogy a jubiláló gyülekezet alkalmat adott erre a visszatekintésre és néhány itt elhangzott igehirdetésem közreadására.
Harminchárom év távolából nézve, az egykori gyülekezetből már
nagyon sokan nincsenek itt. Rájuk egyik itt közölt igehirdetésemnek szavaival emlékezünk: „feljebb költöztek”, abba a gyülekezetbe, ahol már maga az Úr a templom. Emlékük legyen áldott! A
múltért, jelenért és jövőért pedig legyen egyedül Istené a dicsőség!
dr. Szűcs Ferenc
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Megállt az idő – új idő kezdődik
(Húsvét)
János 20, 24-25
Láttam valahol egy órát. Halott volt, akié volt: motorbaleset áldozata. Az óra is halott. Azt a másodpercet mutatja azóta is, amikor a
baleset történt. Nem mutatja az idő múlását, hiszen akié volt, az az
idővel próbált versenyezni, s a sebesség áldozata lett.
Valahogy így látjuk, az evangéliumokban Jézus tanítványait, az aszszonyokat, amint vasárnap hajnalban összetörten indulnak el a
sírhoz. Így látjuk a tíz tanítványt is együtt: bezárkózva, lelkileg öszszetörve a nagypénteki véres kanyar összetörtjeiként. Az óra is áll, s
számunkra azt a percet mutatja, amikor megállt az idő: amikor
Jézus meghalt a kereszten. Ők csak idáig jutottak el.
Húsvét nélkül ilyen tragikusan megállt órákat szorongat az ember.
Húsvét nélkül csak múlt van, de nincs jövő. Húsvét nélkül szorongó mozdulatlanság van, amelyikben minden a halál pillanatára emlékeztet.
Ha nagypéntekkel fejeződik be Jézus története, akkor valóban Pál
apostolnak van igaza: „hiábavaló a mi prédikálásunk, de hiábavaló
a ti hitetek is.” Nagypéntek órája azt mutatja, hogy az erőszak, a
bűn, a halál erősebb, mint az élet, mint a szeretet. Az ember tragédiája a Szentírás szerint halálos baleset. Ha csak idáig lehet eljutni,
akkor mi értelme van hinni, szeretni, áldozatot vállalni.
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Ha nagypéntekkel befejeződik Jézus története, akkor a keresztyénség órája is egy letűnt időt jelez csupán. Csupán azt mutatja, aki
volt, és nem azt, aki van, és aki lesz.
1. Ám a Feltámadott új időt mutat. A bezárt ajtókon belül új korszak, új idő mozdul.
Ő él. És Ő ma is azokhoz megy el, akiknek az órája valamilyen
nagy balesetben megállt, s ezen nem tudnak továbbjutni. A Feltámadott nem ment el Pilátushoz, nem hívta ki isteni erejével a főpapok rémületét, s nem jelent meg Jeruzsálem utcáin, hogy rémületet keltsen a rossz lelkiismeretű tömegben, amely „feszítsd meg”-et
kiáltott. De találkozott azokkal, akik nélküle nem tudtak volna újat
kezdeni. Újat és mást, mint ami a régi volt. De az Ő jelenléte ma is
onnan mozdít ki minket, ahol megállt számunkra az idő.
Vannak, akiknél akkor állt meg az óra, amikor valakit elveszítettek
a szeretteik közül. Lehetnek olyanok, akiknél egy sértő szó miatt
örökre szétszakadtak a legszorosabb emberi szálak is. Akármennyi
idő telt is el, mégis akkor állt meg az óra. Másokat más csapás vagy
csalódás érhetett. S attól kezdve, mintha megállt volna minden.
Nem tudtak előbbre haladni, továbblépni, pedig érezték, hogy az
idő múlik, sőt könyörtelenül el is múlik. De az óráinkat mi nem
tudjuk újra elindítani. Ehhez húsvét kell!
A hét első napján abban a jeruzsálemi szobában Krisztus új életre,
új időre mozdította meg a megállt órákat, s azóta a hét első napja
piros betűs ünnepként áll a naptárainkban. Megfigyeltétek-e, hogy
a hét vasárnappal, az Úr napjával kezdődik. Mintha jelezné, hogy
itt új idő, új teremtés indul el. A régi teremtés vége a szombat. Erre
az első húsvétra emlékeztet minden vasárnap. Ma is lehet várni
Krisztust, mert ő él. Ha a bezárt ajtókon belül megjelent, hogyne
menne el oda, ahol várják, keresik őt. S mert ő él, ezért a vasárnap
nem csak egy új hétnek az indulása, nem csak munkaszüneti nap,
hanem örömhír: örülj, töréseket, sebeket hordozó, keresztek alatt
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görnyedő ember! Krisztus itt van, itt van a középen, ahogy énekeljük is.
2. Első szava ez: békesség. A hely, ahol Jézus tanítványai ülnek,
nem a békesség helye. A félelem, a feszültségek, a bezárt ajtók között egy másik világ jelenik meg.
Külsőleg nem változott semmi. A helyzetük ugyanaz maradt, de
bennük mégis helyreállt a lelki egyensúly. Újra örülni tudnak, feloldódnak az aggodalmaskodás, a félelem görcseiből. Láttuk az Urat!
Nem mások mondták nekik; ők maguk éltek át valami olyat, ami
kicserélte őket. A feltámadásra ma sincs más bizonyíték, mint az,
hogy az élő Krisztus békessége betölti a szobát, betölti a tanítványok szívét. A húsvét sohasem csak beszéd vagy elmélkedés Jézus
Krisztusról. Mindig mozdulat, történés. Krisztus kezének mozdulata. Megmutatja nékik önmagát, kezén és oldalán a begyógyult
sebeket.
Békességünk büntetése rajta van, és az ő sebeiben gyógyulunk meg.
Ezt jövendölte róla az ószövetségi prófécia. Szenvedése, halála
örök emlékeztető jegy lesz a mennyben is. Érettünk viseli az Atya
színe előtt, s ez a kéz fog megjelenni az ő visszajövetelekor is. Az
ember egyetlen műve a mennyben: a szegek és a dárda helye Krisztus testén. Ez a kéz fog ítélni, amelyik ma is áldásra, békességre van
kitárva mindnyájunk felé. Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik
megfáradtatok és megterheltettetek. Az én békességemet adom
néktek. Nem úgy adom, amint a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti
szívetek, és ne is féljen. Az ő sebeiben gyógyulunk meg ma is. Az ő
keze és oldala azt hirdeti nekünk, hogy van gyógyulás. Akármilyen
súlyos balesetnek a nyomait hordozzuk is, akármennyire súlyosak
életünk törései, van, lehetséges a gyógyulás. Erőtlen, megfáradt
vagy éppen halott lelki életünk számára is van gyógyulás. Az élő
Krisztus keze mozdul. Áldásra, gyógyulásra, békességre. Ő nem
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csak csillapítókat kínál agyonhajszolt idegeinknek, hanem békességet. Nem narkózist, hanem gyógyulást.
3. A feltámadott Krisztus úgy jelenti meg önmagát, hogy el is küldi
övéit. Amiként engem küldött az Atya. Hogyan is küldte őt az
Atya? Aki megsebesített kezére néz, az tudja csak igazán, hogy nem
valami lelki üdülésre kaptak kiküldetést a tanítványok, hanem arra,
hogy Jézus Krisztus lelkületével maguk is tudjanak sebeket hordozni másokért. Krisztus nem úgy küld el minket, hogy most már
nekünk valami kényelmes, olcsó keresztyénséget ígér. Amiként
engem küldött az Atya; alázatosan, egyszerűen, a szeretet áldozatait
és sebeit vállalva jött Jézus. S ezekből a sebekből húsvétkor mégis
győzelem lett. Ha a nagypénteket önmagában nézzük, akkor az
olyan, mint a fényképészek negatív felvétele. Sötét foltokként állnak rajta Krisztus szenvedései. Miért kellett ártatlanul meghalnia?
Miért győzedelmeskedhetett az embertelenség egy olyan tiszta élet
fölött? Ami nagypénteken vereségnek látszik, az a húsvét fényében
győzelem lesz. Mennyivel másképpen látják a tanítványok most
Jézus sebeit! Hiszen Jézus az Atya küldötte. Ő küldte Fiát a keresztre értünk. S ennek a küldetésnek az elvállalása győzelem volt.
Így küld ma is sokakat a mi Urunk. Téged és engem. Nem lehet
megfutni, kitérni küldő szava elől. Mai egyházát, apostolait is így
küldi. Csak a húsvét fényében van értelme annak, ha a szeretet
hordozásában néha sebeket is kapunk. Csak az tud örömmel szolgálni, és hűségesen végezni a rábízott küldetést, aki látta az Urat,
aki látta és belátta, hogy csak így érdemes keresztyénnek lenni. Hiszen van értelme végigjárni Krisztus útját. Nem hiábavaló a mi
munkánk az Úrban. Aki találkozott Vele, az elküldött ember lesz.
Annak az élete nem céltalan, mert tudja, ki küldte. Egy másik világnak a követeként, de egészen ebben a világban él. A húsvéti hit
túllát a láthatókon. A jövendő világnak az erőiről beszél a Szentírás. A tanítványok megízlelték az új időnek, Krisztus eljövendő
országának erőit. Feltöltődtek vele, és volt erejük szembefordulni a
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halál, a reménytelenség, a gyűlölet erőivel. Hogyne, hiszen Krisztus
átszegezett keze mutatta nekik az irányt. Amikor elcsüggedtek,
eszükbe jutott ez a mondás: Amiként engem küldött az Atya. A
küldött csak a küldetésére néz. Lehet, hogy közben kisebbnagyobb sebek érik, lehet, hogy ez a földi sátorházunk egyre jobban romlik, de egyszer elmondhatjuk, amit Pál apostol mondott:
Futásomat elvégeztem. Így mondta el a történelem szerint az ókori
athénieknek több, mint 40 km-es futás után egy katona a győzelem
hírét. Amikor Marathontól Athénbe ért, csak ennyit tudott mondani: Győztünk! – s utána összeesett és meghalt. De futását és küldetését elvégezte. Nincs rettenetesebb, mint ide-oda futni céltalanul. Nincs nagyobb öröm, mint a győzelem hírével futni a célig.
Amiképpen engem küldött az Atya, én is úgy küldelek titeket.
4. Ehhez a küldetéshez nem elég a magunk igyekezete. Krisztus
rálehel tanítványaira. Valahogy olyan ez, mint ahogy a teremtés
hajnalán Isten lelket lehelt az anyagba. Az új teremtés hajnalán.
Jézus tanítványainak nyomorúságos testébe a feltámadás lelkét
leheli. Milyen törékeny, erőtlen test volt Pál apostolé, és milyen
hatalmas küldetést végzett el! Szinte alig tudjuk követni térképen az
útját. Ő méltán írhatta: „Ha annak a lelke lakik bennetek, aki feltámasztotta Krisztus Jézust a halálból, az meg fogja eleveníteni a ti
halandó testeteket is az Ő bennetek lakozó Szentlelke által.” Kinek
a lelke van benned? Erőtlen, talán beteges testedben viszed-e annak lelkét, aki feltámasztotta Krisztust a halállból? Nagyon szép
kép ez. A húsvét azzal fejeződik be, hogy Krisztus lelkének lehelete
megérinti, megihleti a tanítványokat. Az élet órája, az örökkévalóság órája elindult. Ez a húsvéti ünnep titka. „Jézus él, s mi is
élünk.” Ámen.
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A visszatartóztatott szemek
(Húsvét)
Lukács 24, 16–31
A feltámadásnak nem volt emberi szemtanúja. Senki sem tudja,
hogyan történt, pontosan mikor történt. Ez Istennek olyan titka és
csodája, amit valóban szem nem látott, fül nem hallott, ember szíve
meg sem gondolt. Van azonban a húsvétnak egy másik története is:
emberek találkoznak a Feltámadottal, emberek szeme nyílik meg
Krisztus látására, és így ezek az emberek valóban szemtanúk lesznek. Alig néhány év alatt azzal a jó hírrel járják be a világot: Jézus
él! Ez a látás, ez a meggyőződés semmivel sem kisebb csoda, mint
az, hogy Jézus kilépett a sírból. Csoda, mert a halál történetében
elkezdődött számukra az élet története. Csoda – ebben a történetben is ezt látjuk –, mivel nem természetes, nem magától értetődő,
hogy az ember felismeri az élő Krisztust. Sőt, itt még ennél is
többről olvasunk: szemüket valami, valaki visszatartóztatta. Mivel
az evangélium nem nevezi meg ezt az akadályt, a történet alapján
sok mindenre következtethetünk:
1. Szomorúságuk, gyászuk is eltakarhatta előlük az élő Krisztus
arcát. A csalódás, a veszteség, a nagypénteki borzalmak olyan mélyen a szívükbe vágtak, hogy emberileg érthető, ha olyan a belső
világuk, mint egy fekete függönnyel elzárt szoba, amelyikbe nem
lopózhat be a tavaszi napfény.
Talán mindnyájunk előtt ismerős ez a kép. Egy nagy veszteségnek,
gyásznak a súlya alatt, mintha sötét függöny ereszkedne az ember
szemére. Nem lát fényt és kiutat. Mintha valami akadályozná a
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szemét. Igen, ami velünk, körülöttünk történik sokszor – aminek
nem lett volna szabad megtörténnie, ám mégis megtörtént – eltakarhatja előlünk Krisztus arcát. Miért vagytok szomorú ábrázattal?
Miért vagytok ilyen csüggedtek, elkeseredettek? – kérdezi Jézus az
emmausi tanítványokat. És évszázadok múlva megkérdez bennünket is:
– Nem vagytok-e olyan tanítványai, akiknek a szemén ott van a
sötét függöny? Akiknek az arcán nem a derű, a reménység tükröződik, hanem a sötétség, a pesszimizmus?
2. Ám megtörténhet, hogy szemüket a vitatkozás fátyla takarta el.
Az elbeszélés eredeti szövegében többről van szó, mint beszélgetésről, kérdezősködésről. Keményebb kifejezést olvasunk itt, ami
kisebb veszekedésre, egymás okolására, meggyőzésére utal. Ez is
nagyon érthető magatartás ilyenkor. Nem értik, ami történt, ezért
egymást győzködik, talán egymás szavába is vágnak. Mindegyik
meg van győződve a maga igazáról, ezért a szavak egyre keményebbek, keserűbbek lesznek. Beszélgetünk, vitatkozunk, csak éppen semmi sem változik. Szórengetegünkből nem látunk ki. Folyik
a szó, s ez talán éppen a lényeg meglátásának hiányát árulja el.
Megtartóztattak az ő szemeik, pedig valaki már ott van mellettük,
magyarázza az írásokat, de a felismerés még hátra van.
3. Végül ott van a sorban a balgatag és rest szív, amely éppen e két
tulajdonságánál fogva alkalmatlan a belső látásra. Balgatag, mert
összezavarodott. Keveredik benne a hír, ami már az asszonyoktól
eljutott hozzájuk, a saját szomorúságukkal. És rest is ez a szív,
mert nem mozdul arra, amit az írásokból ismernie kellene már.
Mintha ez az akadály nem is kívül lenne, hanem inkább lényük
mélyén, gondolkodásuk, életük centrumában. Valóban igen komoly
akadályról van itt szó, hiszen Krisztus látásához megtisztított szívre, megújult értelemre és az igének engedelmeskedő akaratra van
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szükség. E nélkül csak felszínes a látásunk, minden bölcselkedésünk ostobaság, és a legnagyobb igyekezetünk is restség.
4. Ám itt kell megkérdeznünk: hátha nem is valami, hanem valaki
tartóztatta vissza a látásukat. Így magyarázza ezt Kálvin is. Isten
keze takarta el egy időre a látásukat. Lehetséges ez? Igen, hiszen ha
egyedül Ő nyithatja csak meg a szemünket, Ő az, aki visszatartóztathatja azt. Kérdezhetjük: miért tenne ilyet? Ám maga a történet
válaszol rá. A két tanítványnak egy utat kell végigjárnia. És eközben Isten nem siet, és nem is késik el. Nem siet olyan látásokkal
terhelni, amire nem vagyunk készek. De ahogy egy drámában a
késleltetés a csúcspontot és a kibontakozást szolgálja, úgy Krisztus
rendezésében is minden a kegyelem pillanatáért van. Hiszen munkálkodott ő már addig is, amíg erről nem tudtak a tanítványok, és
mint ahogy a megfeszült íj lövi ki messzire a nyílvesszőt, úgy feszül
sok-sok isteni késleltetésben az a pillanat, amikor lehull a hályog a
szemekről, amikor a hitetlen hívővé, a balgatag bölccsé, a rest szív
pedig Érte égő szívvé változik.
Mert Isten letakarja a szemeket, hogy megnyithassa a szíveket. Hiszen jól csak a szívével lát az ember – mondja Saint-Exuperie a Kis
Hercegben. Visszatartóztatja a szemünket, hogy igéje és Lelke által
nyitogassa a szívünket, hogy mint a hamu alatt szunnyadó parázs
egyszer lángra lobbanjon. És ez nem kisebb csoda, mint az, hogy
Krisztus áttörte a halál kapuját, világosságra hozta az életet és a
halhatatlanságot.
De van ennek az elbeszélésnek egy előremutató jelentése is. Lukács
evangélista, aki egyedül jegyezte fel ezt a történetet, az üdvtörténet
nagy látnoka is. Ez a történet már most ízelítőt ad arról az időről,
mikor a gyülekezet hitben jár majd és nem látásban. Nem a testi
látás, nem az érzékelés és a tapasztalás lesz az útja Krisztus felismerésének, hanem a hit szemének megnyílása. Ehhez pedig három
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eszközt használ fel Krisztus azóta is: az írott, a hirdetett, és a látható igét.
Mózestől kezdve a prófétákon és az apostoli bizonyságtételen át
nemzedékről nemzedékre velünk van az írott ige, a Biblia. Ez a
könyv a maga teljességében Isten csodálatos tervéről szól, amelyik
Krisztusban teljesedett be. Nem az emberi elvárások és reménységek teljesedtek be, hanem Isten ígéretei. A vallásos reménységekben lehet csalódni, Isten ígéretei azonban beteljesednek. Azok is,
amelyek a földi életünkre nézve hangzanak, és azok is, melyek a
feltámadásunkról és örök életünkről szólnak. Ezt az igét hirdeti,
magyarázza Jézus két tanítványának az úton. Azóta is az a reménységünk, hogy ha ketten vagy hárman együtt vagyunk az ige körül,
Ő is ott van. Tanítványaival együtt vándorol. Vígasztal, megfedd,
könnyeket töröl le. Ez az igehirdetés csodája. Emberi szó, azonban
általa mégis Ő beszélget velünk.
Ennek az igehirdetésnek a pecsétje, látható jele a kenyér megtörése,
a sákramentum. E három eszközt használja fel Krisztus arra, hogy
szemünket megnyissa az élő, kijelentett Ige meglátására.
Vigasztaló történet ez. Ha szégyelljük is sok emberi vitatkozásunkat, hitetlenségünknek szóban és tettben való megnyilatkozását,
szilárdak vagyunk abban a reménységben, hogy Isten, aki visszatartóztatja a szemeket, meg is nyitja azokat. Ő és egyedül Ő teheti ezt
meg.
A mi dolgunk annyi, mint a két tanítványé volt: hívni, marasztalni,
asztalt teríteni Neki, aki szemeinket megnyitja, és örömmel és békességgel tölt el mindannyiunkat. Sokszor és sokáig talán úgy jön
mellettünk, hogy nem ismerjük Őt igazán. Ilyen helyzetekben sem
kell abbahagynunk a Biblia-olvasást, az igehirdetés hallgatását, és az
úrvacsorával való élést. Hiszen ezek Isten kezében eszközök, a
kegyelem eszközei. Olyanok, mint a gyógyszerek, amelyekre nem
akkor van szükségünk, amikor egészségesek vagyunk, hanem, ami-
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kor szomorú ábrázattal járunk, amikor kételyek fészkelik magukat a
szívünkbe.
Ha a mi szemeink visszatartóztattak is, soha nem szabad elfelejteni,
hogy Isten szemeit semmi sem tartóztatja vissza. Ő lát minket.
Ismeri formáltatásunkat, gyengeségeinket. Lát minket nemcsak
kívül, hanem egész valónkban. Az Ő látását, ismeretét nem akadályozza semmi.
Húsvéti ígéretünk pedig így szól: Meg fogjuk látni Őt, amint van!
És ismerni is úgy fogjuk, amint Ő ismer minket. Földi életünk során el van rejtve előlünk Krisztus dicsősége, feltámadásának ereje.
Szemünk mindaddig visszatartóztat, amíg Krisztus, a mi életünk
meg nem jelenik dicsőségben. Addig is hitben járunk. Hitben halljuk az igét, hitben törjük meg a kenyeret, és hitben tapasztaljuk
meg, hogy akár sírunk, akár örvendezünk, Ő velünk együtt jön az
úton. Velünk marad akkor is, amikor beesteledik. Velünk marad a
halálban is, hiszen ő a feltámadás és az élet. Ámen.
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Óévi istentisztelet
1 Sámuel 7,12
A régi, falusi határban mezsgyekövek jelölték a földek szélét. A régi
királyok, hadvezérek győzelmi tetteit ugyancsak kőoszlopokra vésték emlékeztetőül. A római császárok oszlopairól egy egész történelmi korszak olvasható le.
A temetőkben egy-egy sírhant fölött rendszerint ma is emlékoszlop
beszél arról, aki élt egyszer és meghalt. Igénk szerint Sámuel próféta és bíró így állít fel emlékoszlopot, amikor egy nehéz korszak
után Isten megsegítette az ő népét. A békesség, a nyugalom korszaka kezdődött el a harcok után.
Ez a mai nap is egy ilyen határkő az idő végtelenjében. Valójában a
világ legnagyobb órája jár most le, a mi Földünk megkerülte a Napot, s ez a csillagászati óra jelez most nekünk, az időben élő embereknek arról, hogy a mi időnk is lejár. Kellenek a mezsgyekövek,
Isten nem számozatlanul adja a napokat és az éveket. Ő a gazdája,
ura a Földnek. Ezért imádkozik a zsoltáros így: „Taníts minket úgy
számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk…”
Járjuk körül ezt az emlékoszlopot most gondolatban, mert az első
kérdést így teszi fel az ige: Mit írsz arra a határkőre, ami most lezárja az életednek egy darabját?
a) Nevezetes eseményeket?
b) Sok ember önmagát…
c) A hívő ember Isten tetteinek állít emlékoszlopot.
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1. Ez az emlékoszlop arról beszél, amit Isten már megtett: megsegített, megáldott, vezetett, pásztorod volt. Amikor zárszámadást
készítesz a magad kis életéről, jó dolog sorra venni, hogy Isten
ígéretei, igéje sohasem csak szó, nem szép elmélet, hanem esemény, tett. Sén és Mispa között. Tehát konkrét helyen. A mi életünk küzdelmes valóságában éppen azon az útszakaszon, amelyen
az elmúlt év vezetett keresztül, azon akart Isten valakivé lenni.
Megérezted-e, megtapasztaltad-e, hogy „jó az Úr”? Az emlékoszlop arról beszél, ki nekem Isten. Valakivé lett-e számomra, vagy
csak egy név maradt? A keresztyénség nekem nem jelentene semmit, ha csak szertartás lenne. Ha nem tudsz mit felírni a kőre, ha
üresen marad a kő helye, akkor Isten nélkül fejezted be ezt az évet,
s valószínű, hogy nélküle kezded az újat.
2. Sámuel fölállította a követ, hogy emlékeztető legyen. Az ember
könnyen felejt. Különösen azt felejti el könnyen, amit Isten tett
vele. Néha a kövek jobban megőrzik azt, ami történt – néha évszázadok távolából is –, mint a papír vagy az emberi emlékezet. Állítsd
föl ezt a követ, hogy maradandó legyen az, amit egyszer Istenről
vallottál, megtapasztaltál, hogy el ne fújja a szél, és ne törölje ki
semmi sem. Hadd fejezzük be úgy ezt az évet, mint a 103. zsoltár
írója: „Áldjad én lelkem az Urat és egész bensőm az Ő szent nevét!
Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jótéteményéről!”
Valahol láttam két képet, két illusztrációt. Az egyik Jézust ábrázolja
a bűnös nővel, amint Jézus a porba ír, aztán a másik kezével el is
törli az írást. Ez már a festő képzelete. A másik kép egy márványba
véső kezet ábrázol, amint ezt az igét írja: „Én terólad el nem feledkezem”. Isten tehát így ír mirólunk. Krisztus áldozatáért kész
eltörölni a mi álnokságainkat. A kegyelem azt jelenti, hogy nem
emlékezik bűneinkre, az Ő szeretete valóban nem rója fel a gonoszt. Ezért kezdhetünk tiszta lappal az új esztendőben, ha valóban letesszük elé bűnbánattal mindazt, ami nem méltó az örökké-
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valósághoz, mert szégyellni való és bűnös. De így kellene sok mindent följegyezni nekünk is. „A szeretet nem rója fel a gonoszt.”
Homokba írja a bántást, azt, amit mások vétettek ellenünk. De a
jót, amit te tettél, azt is hagyd, hogy elfújja a szél. Valóban ne tudja
a mi jobb kezünk, hogy mit cselekedett a bal. Elég, ha Isten tudja,
és Ő számon tartja.
De márványba írd, sőt még ennél is maradandóbbra, amit Isten tett
veled; „Ében Háézer –mindeddig megsegített”. És jó lenne nem
elfelejteni azoknak a szeretteinknek a tetteit sem, akik az elmúlt
évben is mellettünk álltak, akik nélkül nem érkezhettünk volna oda,
ahova eljutottunk. Hiszen rajtuk keresztül is az Úr segített minket.
3. Sokaknak csak sírkő lesz ez az év, az elmúlás, egy esztendő sírja
fölött. Az ige azonban nem egy derékba tört szomorúfűzzel feldíszített sírkövet állít elénk, hanem győzelmi oszlopot, amit Sámuel
azért állított föl, hogy hirdesse Jahve hatalmát, az Isten győzelmét.
Őt ünnepeld most. Azt, aki győzött az elmúláson, a halálon, aki
tegnap, ma és örökké ugyanaz. A jelen és a jövő. 1972 és 1973 közé így állítsuk oda ezt a határkövet, mert akinek az elmúló esztendő
Isten hatalmáról, segítségéről, hűségéről beszélt, annak a bizalom
oszlopa is lesz ez a kő. Hiszen az, aki mind ez ideig oltalmunk és
segítségünk volt, az lesz ezután is. Nemcsak tegnap volt az, hanem
ma és mindörökké segítségünk, kősziklánk marad Ő.
Erről állíts fel a magad számára egy szerény jelet, hogy soha el ne
feledd: „napfényed ő teneked, őt áldjad örökké.” Ámen.
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Hogyan lát minket Jézus?
Máté 9,36–38
Az evangélisták két kérdésre adnak választ, amikor Jézus életének
eseményeit leírják:
1. Hogyan látták az emberek Jézust?
2. Hogyan látta Jézus az embereket?
Az első kérdésre is nagyon sok választ kapunk. Nagy prófétának,
csodatevő gyógyítónak, veszedelmes lázítónak vagy Isten Fiának
(Te vagy a Krisztus). De ennél fontosabb a másik kérdés: hogyan
látta Jézus az akkori embereket, mégpedig nem a nagy embereket
és a híres, kiemelkedő egyéniségeket, hanem a sokaságot, az átlagembert, az akkori emberek többségét? Szétszórtnak, meggyötörtnek, gazdátlannak, olyannak, akiken csak szánakozni lehetett.
Milyen a mai ember? – kérdezhetnénk ezek után. Milyennek lát
bennünket Jézus, amikor úgy közelebbről megnéz? Nagy ellentétek
vannak mibennünk is. A modern ember bizakodó, de félelemmel
és bizonytalansággal is tele van. Közösségibb, mint régen, de árva
és magányos is. Nagy erőfeszítéseket tesz a világ megváltoztatásáért, de kételkedik is abban, hogy érdemes áldozatokat hozni. Persze, ez mind általánosítás, mert sokfélék vagyunk; reménykedők és
pesszimisták, becsületesek és képmutatók az élet minden közösségében együtt vannak.
Jézus a jó pásztor szeretetével és megértésével látja azt, amit mi a
közösségben általában palástolunk, mert az ember fél a szánalomtól. Valaki elmondta, hogy az udvarukból minden éjjel loptak a
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farakásból. Bosszankodott ez a barátunk, és elhatározta, hogy meglesi a tolvajt. Az egyik éjjel valóban meg is fogta. Két kisfiú volt, az
egyiken csak egy vékony kiskabát volt, s még rendes cipő sem a
hideg télben. Ez a didergő, átfázott gyermek annyira megfogta őt,
hogy még egy kabátot is adott neki a gyerekeiéből. Valahogy így
volt Jézus is: abban a tolvajkodó, vámszedőruhába öltözött sokaságban észrevette Isten fázó, didergő gyermekeit.
Jézus szemével nézni ezt a világot azt jelenti, hogy könyörületességre indulni. Mielőtt a keresztyén igazságokról beszélnénk, előbb
meg kell értenünk ezt a világot. Nem kárhoztatásra van szüksége e
világnak, mert Jézus nem azért jött, hanem azért, hogy megkeresse
és megtartsa azt, aki elveszett. Nekünk, akik mint az egyház népe,
magunkon is érezzük az elesettséget, legelőször ezt kell megtanulnunk: Krisztus szemével nézni az embereket. Csak arra vigyázzunk, hogy ez ne a visszataszító szánakozás legyen. Egy vak testvérünk mondta, hogy számukra a legnagyobb tehertétel a sajnálkozás.
Mintha egészen visszájára fordulna a szánalom, úgy tűnik, hogy az
emberek addig szívesen teszik, amíg valakihez le lehet hajolni, éreztetni lehet, hogy én több vagyok. Sok ilyen utálatos és visszataszító
segítség van a világban. A keresztyének lehajlása sem több sokszor.
A szánakozás és a krisztusi szeretet között az a különbség, hogy
Jézus egészen oda is szánta magát. A gazdag ifjú is osztott alamizsnát a szegényeknek, de amikor Krisztus azt mondja neki: oszd el
minden vagyonodat, akkor megszomorodik.
De ezt az igét mi nem jól olvassuk végig, mert ott, ahol mások a
nyomorúságról, bajról panaszkodtak volna, Jézus azt mondja: az
aratnivaló sok. Nem a gond sok, nem a bűn sokasodott meg, nem
is a vetés sok, hanem az aratnivaló.
Krisztus nem sajnálkozik tehát, hanem azt mondja el, hogy az idő
érik és érlel. És most Isten sürgős és sürgető aratása kezdődött el.
Az Ő szeme észrevette a sok lehetőséget, Isten országának azt a
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nagy és tág területét, ahol annyi munka van, annyi hely, annyi lehetőség. Az aratás idénymunka, éppen most, sem korábban, sem
később. Mert Isten országa munkaviszony. A Gazda mindenkinek
tud munkát adni a piacon tétlenkedő emberek közül. Sokkal több
és nagyobb feladatai vannak még így megítélve is Jézus Krisztus
egyházának, mint amennyire mi ezt látjuk, és komolyan vesszük.
Persze, a munkás kevés – mondjuk és érezzük. Így is mondhatnánk: az Istentől küldött munkás kevés. Mi mégis valahol elvétjük
ezt a megállapítást. Ott, hogy mi embereknek könyörgünk azért,
hogy vállaljanak valami szolgálatot a közös aratásban. Hiszen itt
többes számról van szó. Munkások, munkatársak, Isten országának
teherhordozói.
Vannak, akik azt mondják, ez elsősorban szervezés kérdése vagy
egyszerű mozgósításé, hogy mi kiket állítunk munkába. Jézus
azonban azt mondja: „Kérjétek az aratás Urát…” Meglepő, hogy
nem szervezésről van szó, hanem kérésről. Mert az evangélium
hirdetésében, Isten országa gyógyító szolgálatában nem mi vagyunk a gazdák. Az aratás Ura, Gazdája: Isten.
El kell mondanom ennél az Igénél, hogy ebben az esztendőben
ennek a gyülekezetnek a munkaterülete valószínűleg növekedni
fog. Több és nagyobb szolgálati terhek kerülnek erre a gyülekezetre. Most a legfontosabb üzenetnek erre az esztendőre ezt a felhívást érzem: „kérjetek…”. Ez nyilván olyan szolgálat lesz, amit a
szolgálatban fogyó létszámmal nem lehet bírni. Csak akkor, ha
ebben a gyülekezetben is Istentől küldött munkatársai lesznek a
majd itt szolgáló lelkipásztornak. A ti imádságaitokon fog múlni az,
hogy ez a szolgálat fog menni, vagy megáll. De Isten igéjének a
súlya alatt kell nekünk megérteni, hogy felkért munkatársakkal ez
nem megy. Csak olyanokkal – mégpedig nem is kevesekkel –, akiket maga Isten bíz meg valamilyen szolgálattal. Íme egy alkalom,
amikor ennek a gyülekezetnek az imádkozó tagjaihoz úgy szól a mi
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Urunk, hogy most komolyan vehetjük a kérést, és talán, amíg
munkásokért könyörgünk, munkatársakért, aközben bennünket is
elküld Isten ebbe az aratásba.
Sok munkahelyen nagy gond a munkáshiány. Isten megosztja velünk az Ő gondját. Ha elvállaljuk, akkor oldódik meg a mienk is.
Ámen.

118

Kaptunk jelet
Máté 12, 38–42
Jelet kértek Jézustól kortársai. Újra meg újra előfordul az Újszövetség Igéiben, hogy a nép vezetői bizonyítékot kérnek Jézustól: Mutass nékünk jeleket. Igazoltatták Jézust, és azt mondták, hogy mi
akkor hiszünk benned, ha jeleket látunk.
Nem sokat változott az ember azóta. Ma is ott van az emberekben
ez az igény, hogy jeleket látni. Ha valami olyasmi történik, ami szokatlan, egészen újszerű, rendkívüli, akkor talán tudnánk hinni. Ha a
természeti törvényeket, mondjuk, áthágja valamilyen jelenség, akkor talán elhinnénk, hogy mégis van valami az anyagi világon, a
láthatókon túl valami vagy valaki. A világon ma nagyon sok olyan
ember él, aki azt mondja: nincsenek jelek, nincsenek csodák,
mindennek van valami magyarázata, valami oka. Legfeljebb még
most nem ismerjük, de lehet, hogy minden rendkívüli jelenségre
majd magyarázatot talál az ember. Ezt a fajta gondolkodást elég jól
ismerjük, hiszen mi a bizonyíték arra, hogy a Szentírás Isten kijelentése? Ha hittel olvasom, akkor csodálatos könyv, de hit nélkül
bizony semmit sem bizonyít. Olyan olvasmány, mint bármi más a
régi irodalomból vagy történelemből. Ma meg kell szoknunk, hogy
gyerekeink egészen természetesen keresnek magyarázatot és bizonyítékokat olyan kérdésekre, hogy Jézus Krisztus valóban feltámadt-e, és valóban az-e, akinek Őt a keresztyének hiszik, vagy valami szép legenda az egész.

119

Vannak másik oldalon ugyanakkor olyanok, akik megpróbálnak
felsorakoztatni jeleket, próbálják bizonyítani, hogy ami itt és ott
történt, az pontosan benne van a Bibliában, az ember kiszámíthatja
józan ésszel, hiszen pontosan minden meg van írva, s lám itt vannak a jelek.
Nos, nekünk a jelek és a bizonyítékok kérdésében magát Jézust kell
meghallgatnunk. Nagyon találó és igaz, amit Jézus Krisztus mond,
amikor szinte megtagadja a jelek adását, Jézus Krisztus nem hajlandó tehát jelt adni. Tudomásul kell vennünk, hogy nem adatik jel.
Az emberi okoskodás, a logika számára ma sincs semmiféle bizonyítéka Jézus Krisztusnak addig, amíg az ember megtéretlen szívvel
szeretné megérteni az Istent. Aki így közelít a Szentíráshoz, a hit
titkaihoz, annak nincsenek jelek.
Gonosz és parázna nemzedéknek nevezte Jézus a kortársait. Nem
az eszükkel volt baj, hanem a szívükkel. Úgy vagyunk mi is sokszor, mint a beteg, aki fejfájással megy orvoshoz, és ott derül ki,
hogy a szívével van baj. Nagyon sokszor meghúzódunk a mögé,
hogy nem értjük, mert nincs elég bizonyíték, pedig a Szentírás az
elejétől a végéig arról beszél, hogy az embernek nem a megismeréssel van igazán baja. Ha így lenne, akkor elég lenne csak tanítani,
tudatosítani, felvilágosítani az embert. A baj ott van, hogy az emberben magában, az élete középpontjában romlott el valami. Gonosz és hűtlen, álhatatlan népe volt ez a nép is az Istennek. Ez a
szó, hogy parázna nemzetség azt jelenti, hogy abban a nagyon szoros és belső szövetségben, amivel Isten élt az Ő népével, abban
tört össze valami. Hiába adta ezer és ezer jelét a hűségnek és a szeretetnek Isten, ez a nép szívével hagyta ott Őt. S aki hátat fordított
a szeretetnek, hogy vehetné észre a szeretet jeleit mindaddig, amíg
egyszer meg nem fordul. Ezt a megfordulást, hátraarcot nevezi a
Szentírás megtérésnek.
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Mert volt akkor is jel, és van ma is. Úgy nem volt, ahogy a zsidó
nép várta, és mégis volt. Jónás próféta jele – mondja Jézus. Mi ez a
jel, ami akkor és ma adatik nekünk? Egy nagyon egyszerű jelként
értettem meg ezt az utalást Jónás próféta alakjára.
Ismerjük a történetet Isten engedetlen prófétájáról, akit Asszíria
fővárosába, Ninivébe küld az Isten, ahol, Babits Mihály szavai szerint „nagy… a baj, megáradt a gonoszság”. Nos, ebben az elidegenedett, nagy, bűnös világvárosban jelenik meg egy zilált próféta, aki
nem is túlságosan nagy szeretettel, de mégis elkezd prédikálni az
Istenről. Ennek az igehirdetésnek a nyomán, amit már maga Jónás
sem lát, elkezd sarjadni valami új magvetés, és Ninive bűnbánatot
tart.
Jézus azt mondja: Nézzétek, én vagyok a jel. Ninive egy megszökött próféta szavára elkezdett másképpen élni. Nem történtek ott
nagy dolgok, nem nyílt meg az ég, nem léptek ki ott angyalok, csak
egy halszagú zsidó ember elmondta azt, amit rábízott az Isten.
Mi hát a jel?
Nincs más, és nem adatott más, mint az igehirdetésnek az egyszerű, gyarló beszéde. Mert tetszett az Istennek, hogy ez a világ úgy
ismerje meg Őt, hogy az emberek, akikre rábízta az üzenetét, elmondják évszázadok óta az Igét, és ezeket az emberi szavakat Isten
Lelke úgy használja föl, hogy megmozduljanak a kemény és fagyos
szívek…
Te mire vársz vajon? Milyen jelnek kell ahhoz történni még, hogy
egyszer nagyon komolyan vegyük: nincs más jel az egész világon.
Ennek a világnak a nagy Ninivéjében megkondulnak a harangok,
elhangzik az Ige, amelyik beleszól az életünkbe, megállít és elgondolkoztat, s te, aki az igazságot keresed, egyszer valakinek, egy
gyarló embernek a szavában választ kapsz éppen arra a kérdésre,
amelyik a legjobban szorongat.
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Elgondolkoztam, hogy ma sem ad más jelt az Isten, mint egy küldetése elől oly sokszor szégyenletesen megszökött egyháznak, keresztyénségnek a bizonyságtételét a názáreti Jézusról. Számomra
porba roskasztó, hatalmas jel, hogy megfutamodva, a hal gyomrát
megjárva, mégis van jeladás ennek a világnak a Krisztus egyházában.
Mintha újra visszatérne a múltkori Ige utolsó gondolata, amikor
Jézus a piacon játszó gyermekekhez hasonlítja ezt a nemzedéket.
Ott is sokan személyi kérdések mögé menekültek: Keresztelő Jánosra éppúgy azt mondták, hogy ördög van benne, Jézusra pedig,
hogy nagy étkű, részeges ember, se a siratódalra, se a lakodalmas
énekre nem mozdultak meg, pedig nem mentségünk, ha mi, mások, az igehirdetők, az egyház bűneivel és engedetlenségével akarjuk menteni magunkat.
Van egy szerény jel itt is, ezen a helyen hétről hétre, és ahol az Ige
egyszerű beszédét alázattal, bűnbánattal fogadják, ott feltetszik az
Ember fiának jele is, amiről ugyancsak ez a hasonlat beszél, mert
mi más is lehetne ez a jel, mint a kereszt, Krisztus haláláról való
jeladás. A legenda szerint a római császárnak, Nagy Konstantinnak
látomásban megjelent a kereszt, és ezt hallotta: E jelben győzni
fogsz.
Ma is van jel. S talán minden igehirdetés célja az, hogy ezt a jelet
fölrajzolja elénk. Egyszer – így mondja az Írás –, mint a villámlás,
ez a jel fel fog tűnni az égen, a Krisztus visszajövetele előtti időben, és siratják Őt a Föld minden nemzetségei. Vajon miért siratják? Azért, mert ott volt előttük, látták ezt a jelet azelőtt is. Talán
ott hordták bizsuként a nyakláncukon, csak éppen a jel már nem
mondott semmit. Mint valami titkosírás, aminek a jelentését nem
tudták megfejteni.
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Milyen megszégyenülés lesz majd, amikor Ninive férfiai vádlói
lesznek annak a nemzedéknek, amelyik Jónásnál nagyobbtól hallotta az Igét. A legnagyobbtól, aki valaha is itt járt ezen a földön. Egy
afrikai királynő, aki Salamon bölcsességéért Etiópiából Jeruzsálemig utazik, vádlója lesz azoknak, akik a Salamonnál nagyobbat
ismerhették volna meg.
Milyen kegyelmes az Isten, hogy nem a velünk egy súlycsoportba
tartozókkal állít majd össze, hanem a nálunk esélytelenebbekkel,
azokkal, akikhez viszonyítva mi kivételesen jó helyzetben vagyunk.
Vajon nekünk, a pogány Európának, nem Afrika lesz-e a vádolónk,
az egyetlen kontinens, ahol 6 millióval nő évente a keresztyénség?
A kétezer éves európai keresztyénséget nem afrikai testvéreink
fogják-e misszionálni majd? Krisztus nem fog vádolni senkit az
utolsó ítéletkor. Lesznek, aki vádolnak minket. Azok, akik a miénknél nehezebb és rosszabb körülmények között is örömmel hallották az Igét.
Vádolni fog bennünket a történelem, a múlt és a jövő, hiszen minden nemzedékhez Istennek külön felhívása van. A zsidó nép akkori nemzedéke valami olyasmit tett, amivel nem csak magának ártott, hanem a jövendőjének is. Vajon ezt a nemzedéket, a mienket
nem fogja-e vádolni sok-sok olyan bűn és mulasztás, amiben nem
csak magunknak, hanem gyermekeinknek, jövendőnknek vetjük el
az ítéletet. Vádol tehát a jövendő is. A múltunkban azok, akik sokkal nehezebb körülmények között, hűségesebben élték a hitüket.
Gyakran ránézek egy képre az íróasztalom fölött. Hollandiából
hoztam magammal az utrechti egyetemről. Egy debreceni diák
domborművének a képe, aki valamikor Debrecenből gyalog ment
Hollandiába, hogy teológiát tanulhasson, és itthon tudós lelkipásztor legyen. Nem lesznek-e vádolóink ezek a képek? Akik mérhetetlenül jobb lehetőségek között, könnyebben élünk.
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Nemrégiben Erdélyben járt testvérünktől hallottam, hogy konfirmáción vett részt a kolozsvári templomban, ahol csak a vizsga 10
órától délután fél 4-ig tartott, s a gyülekezet teljes türelemmel hallgatta végig, ahogy a Biblián, hitvalláson át, egészen az egyháztörténetig mennyi mindent mondtak el 13–14 éves gyermekek. Pedig
nekik negyedszázadnál több ideje, hogy nincs elég Bibliájuk. Közülünk hányan olvasták végig legalább? Erre csak csöndben feleljünk most, mert lehet, hogy egyszer minket egy kis kolozsvári
konfirmandus fog vádolni, és örökre elítélni. Mert vannak ilyen
jelek is. S kifogyhatnánk az időből, ha sorolnánk azokat, akiknek a
mienknél sokkal kisebb lehetőségük volt, nyomorultabbak voltak
testileg vagy lelkileg, és mégis megelőztek minket az Isten országában. Isten megállít minket, s azt mondja, tőled több is telik. Legalább egy jelet vegyél észre a sok közül, amelyik szeretne megállítani, mint az útszéli jelzőtábla. Nem figyelni ezekre nagy vakmerőség. Ámen.
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Hosszútűrő gazda – türelmetlen szolgák
Máté 13, 36–43
Van egy szellemes magyar közmondás: Az ördög nem alszik. Az
eredete minden bizonnyal Jézusnak ebben a példázatában van. Itt
mondja el ugyanis Jézus, hogy a nagy bosszúálló, az ősellenség
akkor jelenik meg, amikor az emberek alszanak, tehát a legnagyobb
elrejtettségben, mint a tolvaj. Szemléletesen mondja el Jézus, hogy
az emberek egyszer csak felfedezik a hatását, meglátszik a konkoly
is. Arra ébrednek, hogy valaki járt ott, s bár sikerült a személyét
titokban tartani, nekünk mégis leleplezi ez az ige, ki volt az, aki a
nagy ellenmagvetést végezte, ki az, aki folytatta ott, ahol az Isten
abbahagyta.
Mindenkitől lehet tanulni valamit, még a Sátántól is. Tőle meg lehetne tanulnunk, hogy Jézus Krisztusnak leghűségesebb követője.
Nincs senki közülünk a földön, aki olyan hűségesen és pontosan a
nyomában lett volna Krisztusnak, mint a Sátán. Valóban a sarkában volt, és ahogy a Biblia első lapján megjövendölte a prófécia:
„Az neked fejedre tapos, te pedig annak sarkát mardosod.” Van
ebben valami végzetszerű is a Sátán számára. Az tudniillik, hogy ő
a második. Isten alkot, Krisztus cselekszik először, nincs ereje
megállítani a nagy magvetést, de utólag feltűnik, és szinte törvényszerű, hogy ahol Jézus Krisztus jár, ott így vagy úgy mindig megjelenik. Ugyanazt a földet veti be a vadbúzamaggal is, hiszen nem is
biztos, hogy konkolyról van szó, az eredeti szöveg rossz magot
mond. A jó magvetés után elkezdődik tehát a rossz magvetés
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ugyanazon a talajon. A nagy magvetőnek, Krisztusnak a nyomába
lépve szinte pontosan ugyanúgy végig csinál mindent.
Jézus Krisztus tehát ebben a példázatban először is arra figyelmeztet minket és ezt a világot is, hogy amit Krisztus kezdett el, azt a
Sátán folytathatja, ami tisztán indult, azt mindig fenyegeti az elgazosodás, ami lélekben kezdődik el – mondja az apostol a galáciabeli
gyülekezetnek –, az testben fejeződik be.
Bizonyítékok szinte nem is kellenek, hiszen valójában mindennel
ez történt. Madách Imre mesterien rajzolta meg ezt az „Ember
tragédiájá”-ban. Úgy tűnik, hogy minden jó és igaz a Sátán kezébe
csúszik át, s így látszódik meg a legszentebb kezdetek után is a
konkoly, a gaz. Így lesz a keresztyénségből, Jézus Krisztus tiszta,
életszerű követéséből a dogmák harca, ahol halálra küldi egyik tábor a másikat. De így van ez az egyéni kegyességünkben is. Ahogy
a gyógyult beteget utókezelésben szokták részesíteni, úgy próbálja
meg bennünk is az utolsó szót kimondani, bebizonyítani, hogy ő az
erősebb, az ő hatásai, a gyűlöletnek, az embertelenségnek, a halálnak az erői nagyobbak.
Jézus Krisztus ebben a példázatban külön hangsúlyt tesz a szolgák
viselkedésére. Itt nyilván Krisztus az Ő tanítványaira, az Ő munkatársaira gondolt, akiket zavarba ejt, nyilván a nagy, éjszakai ellenségnek a működése. Tulajdonképpen ez is a célja mindannak, amit
a nagy konkolyhintő akar. A szolgák zavarba jönnek. Ez a meglepetés, vagy ha úgy tetszik, csalódás a legjobb eszköz a Sátán kezében. „Uram, hát nem tiszta magot vetettél? Nincs itt valami hiba?
Talán mégsem volt egészen jó az, amit elvettettél velünk?”
Jézus Krisztus az Isten gyermekeivel megismerteti a Sátán stratégiáját: mindig bizonytalanságot, bizalmatlanságot akar teremteni a
Gazda iránt. Olyan, mint a jó hadvezér, amelyik tudja, hogy a meglepetések, a rajtaütésszerű támadások már fél győzelmet jelentenek.
Talán mégiscsak tévedett az Isten? Hiszen ha szeret, akkor miért
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van ennyi zavar, ennyi próbatétel az életemben? Miért romlanak el
a nagyszerűnek ígérkezett tervek? Hiszen egyszer odatettem az
életem az Isten kezébe, s azt hittem, hogy ettől kezdve már semmi
meglepetés nem fog érni, s most egy pillanatra mégis összekuszálódott minden. Jézus nagyon szépen megrajzolta a szolgák rémületében a mi viselkedésünket. Egy-egy meglepetésünkben nem szaladtunk-e még oda a Gazdánkhoz ezzel a gyermeteg kérdéssel?
Uram, hát tényleg jó magot vetettél el? Biztos, hogy nem tévedtél?
Kinek ne lett volna már igazán kérdése, aki egyszer is komolyan
elindult a Krisztus követésében. Ez a bizonytalanság, hogy nincs itt
valami alapvető hiba a gazda tervében? Hiszen valami olyasmi történt, amiről talán még ő sem tud. Talán még őt is meglepetés érte;
vagy mégsem?
A példázatban azt feleli Jézus: Isten tudott és tud az ellenségről, aki
a konkolyt veti, Isten nem jön zavarba, számol vele. S egyszer majd
le is számol vele. S ahogy a Gazda számol vele, olyan reálisan kell a
szolgáknak is tudomásul venniük minden rémület nélkül, hogy van
ellenség.
A keresztyénség tehát nem álmodozás, hanem ahogy Pál apostol
szerette nevezni: „a hitnek szép harca”, „ama nemes, szép harc”,
amelyikben van valóságos ellenfél, nem egy ködösített álombeli
ellenség, hanem olyan hatalom, olyan szellemi erő, amelyikkel telítve van a levegő, ahogy járványok idején telítve van vírusokkal.
Azután bennünk, a szervezetünkben megkezdődik a nagy csata, az
élet és a halál harca, az egészségé és a betegségé, és csupán azon
múlik, hogy ki lett beteg és ki nem, hogy az ellenálló képességünk
jó volt-e.
Nem test és vér ellen van nekünk tusakodásunk, nem atyánkfiaival,
nem is azokkal, akiket mi ellenségnek tartunk. Nem emberek a mi
igazi ellenségeink, hanem azzal a lelki valósággal számol a hívő
ember, amelyik lelkileg tud minket legyöngíteni, amelyik a kétség-
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beesésnek, az „úgyis mindegy, hiába” lelkületének elhintője. Jézus
edzi az ő szolgáit. Az ellenség, mint a tolvaj jön, belegázol a vetésedbe: Vigyázzatok, hogy meg ne rémüljetek – mondja Jézus.
Az is hozzátartozik a konkolyhintő munkájához, hogy türelmetlenné teszi a szolgákat. Érezzük, hogy Jézus itt megint csak rólunk
szólt. Végül is ők jót akarnak, csak valami olyasmit, ami nem az ő
dolguk. A Sátán valójában egyet akar mindig: valami olyasmit végezz, amivel nem bízott meg senki. És ezzel mindig több bajt csinál az ember az Isten vezetésében. Ismerek valakit, aki szinte ég a
buzgóságtól a Krisztus ügye iránt, nagyon sokat szolgál, s valahogy
mégis többet árt a Krisztus ügyének, mint ha nyugton maradt volna. Ha valaki jót akar, még nem biztos, hogy esetleg nem kárt tesz.
Aki nem azt teszi, ami a feladata, amivel őt a vetés és az aratás Ura
bízta meg, az akaratlanul is a Sátánnak segít. „Aki velem nincs,
ellenem van.” Mi volt a szolgák tévedése? Ők gyomlálni akartak.
Amikor még legföljebb újabb területeket kellett volna bevetni. Türelmetlenek voltak, mert hiányzott belőlük a gazdának a türelme.
Az a hosszútűrő szeretet, amelyik biztos a dolgában. Isten erős, és
ezért tűri el az ellenvetést. Övé az ítélet, az Ő dolga és az Ő angyalaié lesz a válogatás majd egyszer. Ha a szolgálatunkat végezzük,
akkor ebben a szóban foglalhatjuk össze Jézus parancsát: Együtt
nőjön! A békés egymás mellett élés nem csak a mi korunknak a
jelszava lett, hogy vagy együtt él ez a világ, vagy együtt meghal,
hanem abban is, hogy a keresztyén élet együttélést jelent. Együttélést talán nem hívőkkel, más felfogásúakkal, emberekkel, akik
mások, mint én, másokkal, akiket nem én válogatok magam mellé.
Azzal a reménységgel kell még a gyülekezetet is néznünk, hiszen a
példázat először így is hangzott el, hogy a szeretetben, a reménykedő türelemben, nem szabad különbséget tennünk. A bosszúállás az
Úré, és ezt nem adta nekünk. Ő ismeri az övéit, s valójában Ő ismeri egyedül. Talán jó volna kerítéssel elválasztani a jót a rossztól,
azonban nincsenek ilyen kerítéseink. Ahogy nincs csak jobbik és
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csak rosszabbik felünk, ahogy egy mese mondja a kettészelt őrgrófról, akiből két ember lett, az egyik a jobbik feléből, a másik a roszszabbikból. Az egyik csupa jóság volt, a másik pedig csupa rossz.
Valahogy még egyéni életünkön is végigvonul ez a kettősség, nemcsak a búza, hanem a konkoly is.
Krisztus arra tanít ebben a példázatban, hogy az viszonyul jól az
Isten országa ügyéhez, aki nem a konkollyal foglalkozik, hanem a
búzára van inkább tekintettel. Lefordítva a mi nyelvünkre: aki úgy
akar Isten elé menni, hogy többet foglalkozik a maga bűneivel,
mint a magvetéssel, Isten igéjének a hallgatásával, az előbb-utóbb
több kárt tesz magában, mint amennyi haszon származik az egészséges keresztyén életből. De ugyanígy van a gyülekezet is. Ha a
tiszta és szent gyülekezetet keresed, akkor előbb-utóbb úgy jársz,
mint a skót házaspár. Hazafelé menet a templomból arról beszélgettek, hogy igazában csak ők ketten hívők a gyülekezetben. A
feleség azonban megjegyezte a férjének: én azért még tebenned
sem vagyok egészen biztos.
Istennek olyan szolgákra van szüksége, akik a magvetésre és az
aratásra tekintve Isten szeretetéből és hosszútűréséből erőt merítve
azt végzik, ami a rájuk bízott feladat, s ha ezt hűségesen megtették,
akkor biztosan hagyhatják Istenre azt, ami Isten dolga, amit a maga
idejében ő el is végez.
A mi szolgálatunk nem helyette, hanem Vele és érte cselekedni,
tudván, hogy a mi munkánk nem hiábavaló az Úrban. Ámen.
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Csuka Tamás
Önéletrajz
1948. július 27-én születtem Vácott. Édesapám a váci református
gyülekezet lelkipásztora volt, édesanyám a Kodaknál dolgozott,
majd a bátyámmal és húgommal együtt nevelt bennünket.
Általános és középiskolai tanulmányaimat is Vácott végeztem,
1966-ban felvételt nyertem a Budapesti Református Theológiai
Akadémiára. 1971 áprilisában exmisszusként kikerültem a fóti gyülekezetbe segédlelkésznek, I. Madarász Lajos esperes mellé.
1972. december 1-jével kineveztek a Pilisvörösvári Missziói Egyházközség lelkipásztorának. Közben 1972. november 25-én megnősültem, feleségem (Cseh Margit) szintén lelkész, jelenleg a Váci
Fegyház és Börtön főállású lelkésze. Három gyermekünk van: Eszter (1974), Noémi (1976) és Márta (1978).
1975. december 1-jétől az Érdligeti Református Egyházközségben
szolgáltam 1980. november 30-ig. 1976-ban hozzánk csatolták
Érd-Parkvárost, ahol minden vasárnap tartottunk istentiszteletet.
1980. december 1-jétől a Váci Református Egyházközségben szolgáltam 1999. szeptember 30-ig.
Közben elvállaltam a Bolyai János Katonai Műszaki Főiskola tábori lelkészi állását, 1994 végén, majd 1998. december 5-ével kinevez-
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tek protestáns tábori püspöknek. Ezt a szolgálatot egy cikluson
keresztül láttam el, 2004. év végéig, nyugdíjba vonulásomig.
Még váci lelkészségem alatt sikerült a város déli részén egy új gyülekezetet szervezni, amelyet 1999 áprilisában önálló gyülekezetnek
(missziói egyházközségnek) nyilvánított az egyházmegye, és amelynek megalakulásától kezdve, mind a mai napig lelkésze vagyok.
Szolgálataim tehát időrendi sorrendet követve:
1971. április 15.–1971. szeptember 30. Fót, exmittált segédlelkész
1971. október 1.–1972. november 30. Fót, segédlelkész
1972. december 1.–1975. november 30. Pilisvörösvár, lelkipásztor
1975. december 1.–1980. november 30. Érdliget (1976-tól ÉrdParkváros), lelkipásztor
1980. december 1.–1999. szeptember 30. Vác, lelkipásztor
1999 áprilisától a mai napig az újonnan alakult Vác-Alsóvárosi
Misszói Egyházközség lelkipásztora is, mind a mai napig.
Beosztásaim a lelkészi szolgálat mellett:
1984-1990
1990-1998
1994-1998
1998-2004
2006-
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egyházmegyei jegyző,
egyházmegyei főjegyző,
főiskolai tábori lelkész (alezredes),
protestáns tábori püspök (ezredes, dandártábornok),
egyházmegyei tanácsos.

Kik között fényletek…?!
Filippi 2,15
Érd-Parkvárosban a családi istentiszteleteken állandó résztvevő egy
kedves, idős, ádventista néni; mindig érdemben szól az Igéhez,
minden alkalommal imádkozik, és majdnem minden alkalommal
elmondja azt, hogy azért van annyi baj ezen a világon, mert a keresztyének nem veszik komolyan a szombatot, helyette a vasárnapot ünneplik. Valaki meg is kérdezte, hogy miért van ez így. Válaszomban elmondtam, hogy amikor Isten megteremtette a világot
és a hetedik napon megpihent, a sabbatot a pihenés, vagyis a szó
eredeti értelme szerint a megnyugvás, a nagy fellélegzés napjává
tette. Akkor azonban még szó sem volt hétfőről, keddről, szerdáról
stb.
Jézus Krisztus vasárnap támadott fel a halálból, és mi ezért tartjuk
ezt a napot a nagy fellélegzés napjának. Van-e ennél megnyugtatóbb dolog, hogy Jézus legyőzte a halált, tehát nem kell félnünk a
haláltól.
Vannak alapvető dolgok, amelyekkel tisztában kell lennünk. Hallottam ilyen véleményt is, hogy azért van buzogány a református
templomok tetején, mert a reformátusok olyan kemény nyakú,
harcias emberek. Mivel sok református is úgy gondolja, hogy buzogány van a református templomok tornyán, el kell mondanom,
hogy a betlehemi csillagot szimbolizálja a tornyon lévő dísz.
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Mai Igénk arról beszél, hogy ne csak szimbólumnak használjuk a
csillagot, hanem mi magunk is legyünk csillagokká.
„Legyetek feddhetetlenek és tiszták, Istennek szeplőtlen gyermekei
az elfordult és elvetemedett nemzetség közepette, kik között fényletek, mint CSILLAGOK e világon”.
Néhány kérdésre próbáljunk választ találni: Mit csinál egy csillag?
Hogyan lehetünk csillagokká? Ki, ama fényes hajnali csillag?
1.
Mit csinál egy csillag?
- Egyszerűen és röviden fogalmazva: ragyog.
- A szép magyar népdal is erről szól: Csillagok, szépen ragyogjatok…
- A népdal folytatása: ….A szegény legénynek utat mutassatok.
- A csillag tehát ragyog a sötét éjszakában, minél sötétebb van,
annál jobban ragyog.
- A csillagokhoz igazodni lehet. Segítik az embert a tájékozódásban, mutatják az irányt annak, aki érti nyelvüket.
- Régen, amikor még nem voltak modern műszerek, a hajósok
így tájékozódtak, a csillagok állásából pontosan ki tudták számítani, hogy hol vannak, és milyen irányba kell folytatni az útjukat.
- Isten azt akarja, hogy mi mindannyian ilyen útmutató csillagokká váljunk.
- Ezen a világon rettenetesen sötét van, az emberek szívében
nagyon sok sötét indulat rejtőzik, a fejekben nagyon sok a sötét
gondolat, vagy sokkal alázatosabban fogalmazva: mibennünk is
nagy a sötétség.
- A mi dolgunk nem a sötétség elemzése, hanem a világítás.
Augusztinusz egy alkalommal kiküldte tanítványait egy városkába. A tanítványok szomorúan érkeztek vissza és azt mondták
Augusztinusznak: Atyánk, ebben a városkában nagyon sok
bűnnel találkoztunk, az emberek hazugok, erőszakosak, lop-
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nak, paráználkodnak stb. Augusztinusz rájuk nézve csak ennyit
mondott: Világítsatok!
2.
Hogyan lehetünk csillagokká?
- Először is le kell szögeznünk, hogy vannak világító emberek.
- Egy alkalommal egy idős néni temetését jelentette az unokája.
A fiatalember nem volt templomba járó, nem sokat tudott a hit
dolgairól, de így foglalta össze a dolgokat: Amióta a nagyi meghalt, sokkal hidegebb és sötétebb az otthoni légkör.
- Az egyik munkahelyen elhatározták, hogy a közelgő ünnep
alkalmával nagy bulit fognak tartani. Megbeszélték, hogy ki,
mennyi pénzt ad be a közösbe ahhoz, hogy a bulihoz szükséges kellékeket (elsősorban piát) megvegyék. Miután a pénzt
összeadták, az egyikük megszólalt és azt mondta, hogy a nemrégen szívinfarktusban elhunyt fiatal munkatársunk özvegye
egyedül neveli három csemetéjét. Adjuk neki az összegyűlt
pénzt. Így is cselekedtek.
- Mit jelent az, hogy itt valaki csillag lett? Bulizzunk, piáljunk egy
napot, rúgjunk jól be, ez a sötét éjszaka. Szerezzünk örömöt,
segítsünk egy rászorulón. Ez egy csillag az éjszakában.
- Ahol gyűlölködnek, ott Isten gyermekei szeressenek. Ahol kiabálnak, csúnyán beszélve, ott ők szépen beszéljenek. Ahol káromkodnak, ott ők dicsőítsék az Istent. Ahol hazugság hangzik,
ott Isten gyermekei vállalják az igazságot. Ahol elégedetlenek
az emberek, mohók és követelőzők, ott Isten gyermekei tudjanak hálát adni.
3.
Mindez lehetséges, mert felragyogott ama fényes hajnali csillag: Jézus Krisztus.
-

Már Ézsaiás próféta megprófétálta: „A nép, amely nagy sötétségben ül, lát nagy világosságot…”
Jézus születéséről így ír János evangélista: „Az igazi világosság
eljött volt már a világba, amely megvilágosít minden embert…”
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-

-

-

Jézus azt mondja: Gyertyát nem azért gyújtanak, hogy a véka
alá rejtsék, hanem hogy a gyertyatartóba tegyék, hogy világítson
mindazoknak, akik a házban vannak. Úgy ragyogjon a ti világosságotok, hogy látva az emberek a ti jócselekedeteiteket, dicsőítsék a ti mennyei Atyátokat.
Ez a felszólítás – hogy legyetek feddhetetlenek… kik között
fényletek, mint csillagok e világon – szinte teljesíthetetlennek
tűnik. A csillagnak ugyanis önálló fénye van, nekünk sajnos
nincs. De lehet!
Jézus nemcsak azt mondja, hogy én vagyok a világ világossága,
hanem azt is mondja az övéinek: ti vagytok a világ világossága.
A mi nagy lehetőségünk, hogy Jézus Krisztust ragyogtathatjuk
fel mások előtt, az Ő szeretetével szolgálhatunk sokaknak, az
Ő alázatával forgolódhatunk ebben a világban.

Fogadd be tehát szívedbe Jézus Krisztust, hogy a körülötted élők is
láthassák, tapasztalhassák, átélhessék, hogy a te életedben, szívedben nem a nagyra nőtt éned uralkodik, hanem él benned a Krisztus. Ámen.

136

Sok bajban, küzdelemben
2 Mózes 14,14
Bevezetés
A hosszú egyiptomi tartózkodás (fogság) után az Isten népe, Mózes vezetésével végre elindul atyáik földjére.
A kivonulás nem volt könnyű, és útközben is sok nehézséggel kellett megküzdeniük. A felolvasott, hosszabb(???) igeszakaszban is
egy nehéz helyzetről van szó. A fáraó megbánja, hogy elengedte a
zsidókat, hadseregével a vonulók után indul. Eközben Mózes vezetésével az Isten népe a Vörös-tengerhez érkezik. Előttük a tenger,
hátuk mögött a fáraó serege. Szorult helyzetbe kerülnek, félelem és
bizonytalanság uralkodik el szívükben.
Tud-e Isten arról, hogy milyen helyzetben vannak? Akar-e segíteni,
és ha akar, nem késik-é el a segítségadással?
Néhány kérdés tisztázásra vár:
1. Hogyan kerültek ilyen helyzetbe?
2. Mi az, amit ebben a helyzetben tehetnek?
3. Mit tesz az Isten?
1. Hogyan kerültek ilyen helyzetbe?
-

-

Kétféleképpen kerülhetünk nehéz helyzetbe: vagy a magunk
butasága, önfejűsége miatt (tékozló fú), vagy az Isten vezet nehéz próbákon át.
Ha Isten vezet nehéz utakon, egészen biztos, hogy számíthatunk a szabadulásra, szabadításra.
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Ha saját önfejűségünk miatt jönnek a bajok, akkor igaz lehet az
Ige, hogy „A magad gonoszsága fenyít meg téged”, de Isten
ilyenkor is megmutathatja türelmét és irgalmasságát, mert Ő
tud és akar segíteni bajunkon.
Például Dániel a hite miatt kerül az oroszlánok vermébe, és
nem esik bántódása. Sidrák, Misák Abednégó szintén a hitük
miatt kerülnek a tüzes kemencébe, és a hajuk szála sem görbül
meg.
A kivonuló nép Isten útját járja, és így kerülnek szorult helyzetbe.

-

-

-

2. Mi az, amit ebben a helyzetben tehetnek?
-

-

-

A legfontosabb az, amiről a 10. versben olvasunk: „Az Úrhoz
kiáltanak az Izrael fiai.”
Sajnos egy másfajta vélemény is hangot kap: „Jobb volna szolgálnunk az egyiptombelieknek…”
Általános emberi magatartás ez, hogy a bajban hangzik a „jaj
Istenem”, s ugyanakkor bűnbakot keresve és találva hangzik a
„jaj neked Mózes”.
Váljék egészen természetessé mindannyiunk számára, hogy az
Úrral beszéljük meg a dolgainkat, nemcsak a bajok idején, hanem életünk minden napján.
Az Úrral kapcsolatot tartó ember, jelen esetben Mózes, ezt
tudja mondani a népnek: „Ne féljetek, megálljatok, és nézzétek
az Úr szabadítását, amelyet ma cselekszik veletek…”

3. Mit tesz Isten?
-
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Furcsa parancsot ad: „Az Úr hadakozik érettetek, ti pedig veszteg legyetek!”
Azért furcsa ez a parancs, mert a nyakukon van az akkori világ
legkorszerűbb hadserege, a lóvontatású harci szekerekkel. Eb-

-

-

ben a helyzetben az lenne a logikus parancs, hogy szedjétek
össze magatokat, rendezzétek soraitokat, és harcoljatok hősiesen. Ennek épp az ellenkezője a parancs: veszteg legyetek!
Jóval később Simon Péter is kapott egy ésszerűtlen parancsot
Jézustól, egy sikertelen éjszakai halászat után: „Evezz a mélyre,
és vessétek ki hálóitokat fogásra!”
A kérdés mindig az, hogy Isten „ésszerűtlen parancsainak tudunk-e, akarunk-e engedelmeskedni.

Ott és akkor Isten azt a csodálatos megoldást adta, hogy kettéválasztotta a Vörös-tengert, és az Ő népét száraz lábbal átvezette a
túlsó partra, miközben a fáraó serege a tengerbe veszett.
A kérdés az, hogy ami ott és akkor történt, az mit üzen nekünk itt
és most. Elsősorban azt, hogy az ember a saját butasága, önfejűsége, bűne miatt nagyon nehéz, mondhatnám lehetetlen helyzetbe
került. Fellázadt az Isten ellen, és ennek a lázadásnak a következménye a pusztulás, mert a bűn zsoldja a halál. Az ember égbekiáltó
bűnöket követett el, de az Isten – „irgalommal szánva minket, nagy
jósága ránk tekintett…” – elküldte e világra szabadítóul Jézus
Krisztust. Ő szabaddá tette az Istenhez vezető utat, és egészen
világosan azt mondta: senki sem mehet az Atyához, csak énáltalam.
Jézus maga az Út, Őt követve ismét közösségbe kerülhetünk az
Atyával, és megérkezhetünk majd az örökkévaló hajlékba. Ámen
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Az imádság akadályai
Ézsaiás 1,15–16
Sokszor beszélünk róla, hogy mennyire fontos az imádság, mert ez
a lélek lélegzetvétele, mert így beszélhetjük meg mindennapi dolgainkat a mi mennyei Atyánkkal, mert imádság nélkül nincs hívő élet.
Arról ritkábban van szó, hogy nem minden imádság jut el az Istenhez, mert lehetnek olyan akadályok, amelyeken nem hatol át az
imádság. Ezek az akadályok, amelyek miatt meghiúsulnak az imádságok, belül vannak, a szívünk mélyén.
Négy akadályról szeretnék szólni.
1.
Az elsőt a felolvasott Igéből hallottuk: „Ha kiterjesztitek
kezeiteket, elrejtem szemeimet előletek, sőt ha megsokasítjátok az
imádságot, én meg nem hallgatom: vérrel rakvák kezeitek.”
Van tehát olyan eset, amikor Isten határozottan azt mondja, hogy
nem hallgatom meg az imádságot. Hogy miért nem? Erről olvasunk Ézsaiás könyve 59. részében: „Ímé, nem oly rövid az Úr keze,
hogy meg ne szabadíthatna, és nem oly süket az Ő füle, hogy meg
nem hallgathatna, hanem a ti vétkeitek választanak el titeket Istenetektől, és bűneitek fedezték el orcáját ti előttetek, hogy meg nem
hallgatott.”
Sokan nem azért jönnek templomba, hogy megvallják és letegyék
bűneiket, hanem azért, hogy teljesítsék vallásos kötelezettségüket.
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Mi, az Újszövetség népeként már tudjuk, hogy „Jézus Krisztusnak,
az Isten Fiának vére megtisztít minket minden bűntől.:”
2.
A másik akadályról a Zsoltárok könyvében olvashatunk:
„Ha álnok szándék lett volna szívemben, nem hallgatott volna meg
az Úr”. Zsoltárok 66,18.
Itt még mélyebbre megy az Isten Igéje. Lehet, hogy a kezem, amit
látnak tiszta, de a szívem szándéka, amit nem látnak, tiszta-é? Az
ember megszabadul a látható, vagy az úgynevezett látványos bűnöktől, de a szíve szándéka tiszta?
Pál arról ír: Akarom, hogy imádkozzanak a férfiak minden helyen,
tiszta kezeket emelvén fel, harag és versengés nélkül. Tiszta legyen
tehát a kezem és a szívemben sem legyen harag, vitatkozás, versengés.
3.
Jakab apostol azt mondja, hogy van egy harmadik akadály
is: „Kívántok valamit és nincs nektek, gyilkoltok és irigykedtek, és
nem nyerhetitek meg, harcoltok és háborúskodtok és nincsen
semmitek, mert nem kéritek. Kéritek, de nem kapjátok, mert nem
jól kéritek, hogy gerjedelmeitekre költsétek azt.”
Itt mindjárt két akadály is van, az első az, hogy nem kérjük. Gondolkodunk, lamentálunk, hogy elmondjam-e vagy se, megadhatja-e
vagy se.
Ne spekuláljunk azon, hogy meghalja-e vagy se, megérdemlem-e
vagy se, mert a válasz egyértelmű: nem érdemlem meg.
A mi Urunk arra biztat bennünket, hogy kérjetek és adatik nektek.
A másik akadály az, hogy nem jól kérjük. Azaz gerjedelmeinkre
akarjuk költeni. Én akarok nagy lenni, én akarom az Istent használni, elindulok Isten nélkül egy úton, és ehhez próbálom megnyerni az Ő segítéségét.
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4.
Péter apostol írja első levelében: „Ti férfiak megértően
éljetek együtt feleségetekkel, mint gyengébb féllel. Adjátok meg
nekik a tiszteletet, mint örököstársaitoknak az élet kegyelmében,
hogy a ti imádságotok ne ütközzön akadályba”.
Egy férfi képes olykor-olykor megalázni, megszégyeníteni a feleségét. Úgy látszik ez jellegzetes férfibűn volt már abban a korban is.
Lenézni az asszonyt. Igaz ez fordítva is; ha nincs bennünk egymás
iránt megértés, tisztelet, gyöngédség, meghiúsulnak az imádságaink.
Ez a négy fő akadály:
1. Kísért mindannyiunkat a kettős élet, imádkozom is, de van
egy templomon kívüli életem.
2. Látványos vagy látható bűnök nincsenek, de a szívem
szándéka álnok.
3. Kísért az, hogy nem jól kérjük, mert saját céljaink megvalósításához akarjuk használni.
4. Kísért az is, hogy emberi kapcsolataink rendezetlenek.
A hiba tehát bennem van, nem Istenben. Ő segít elhárítani ezeket
az akadályokat, és várja a szívből jövő imádságainkat.
Imádkozzunk többet, imádkozzunk jól, az Atyához, Jézus nevében, a Szentlélek által. Ámen.
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Nem következetes az Úr
Ezékiel 18,25.
Jól tudjátok, kedves testvérek, hogy én bibliaórákon és istentiszteleteken is a revideált Károli-fordítást használom, olvasom. Minden
tiszteletem „az istenes vénemberé”, aki annak idején (1590) hatalmas vállalkozásként magyar nyelvre fordította a teljes Szentírást.
Mégis tiszteletet érdemelnek a Biblia fordítói, amiért beírták az új
fordításba ezt: nem „következetes” az Úr.
Volt bátorságuk meghökkenteni a Biblia olvasóit, ezzel a szent
nyelvezetben szokatlan szóval.
A Károli-féle fordítás alapigénket így fogalmazza meg: „Nem igazságos az Úrnak útja…” Az az igazság, hogy szinte lehetetlen pontosan lefordítani az eredeti héber kifejezést magyarra. Ahány nyelv,
annyi nekirugaszkodás, próbálkozás, kísérletezés. Egyik újabb angol fordítás így fordítja: „Elvtelenül cselekszik az Isten…” Az angol bibliaolvasó elgondolkodhat ezen, hogy tudniillik vannak ugyan
isteni elvek, de Isten maga sem ragaszkodik ezekhez. Nem veszi
komolyan.
Ilyesmire utal a magyar kifejezés is, hogy van ugyan isteni irányvonal, de nem „következetes” az Isten, nem ragaszkodik ehhez az
isteni irányvonalhoz.
Nem intézhetjük el ezt a teológiai problémát azzal, hogy hát ezt a
mondatot végül is az Isten ellen lázadó hitetlenek mondták, ezért
az egész ügy nem érdemel különösebb figyelmet. Az is helytelen
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volna, ha elsietetten mi az ellenkezőjét igyekeznénk bizonygatni,
hogy de bizony következetes az Isten.
Annak a régen élt zsidó nemzedéknek lehettek olyan élményei,
amelyeknek nyomán megszületett ez a gondolat: van Isten, egy
Isten van, a mi Istenünk, de sajnos nem következetes.
Ezt a keserű vádat, hogy Isten nem következetes, Jézus boldog
örömhírré fordítja. Gondoljunk most a szőlőmunkások példázatára. Az utolsó órában munkába álló ugyanannyit kap, mint aki végigdolgozta az egész napot. Hol van itt a következetesség? Hol van
itt az az elemi elv, hogy a munkabérnek a teljesítményhez kell igazodnia?
Nagy a tét ebben a bontakozó teológiai problémában: Ki az Isten?
Mik azok az isteni elvek, amelyekhez képest elvtelenül cselekszik az
Isten? Nem az-é az igazság, hogy nekünk van valamiféle elképzelésünk az Istenről, és Ő nem hajlandó a mi elképzelésünkhöz igazodni?
Isten cselekedetei gyakran megkérdőjelezik azt, amit mi várunk
Tőle, így aztán mi azzal vádoljuk Istent, hogy Ő nem következetes.
A tékozló fiú bátyja is bizonyára úgy gondolkodott, hogy „elvtelenül” cselekedett az apa, amikor olyan nagy szeretettel fogadta hazatérő „kallódó” fiát.
A bátyónak ugyanis voltak hozzánk nagyon hasonló elvei:
a) El kell verni az ilyet, mint szódás a lovát, vagy mint jég a
határt, vagy mint Bálám a szamarát.
b) De legalább moralizálni kellett volna: ejnye-ejnye, nem így
kellett volna viselkedni, mekkora bánatot okoztál nekem
stb…
c) Vagy legalább valamilyen büntetést kellett volna kiszabnia
az apának, a mi elveink szerint.
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Éppen ez a példázat is azt mutatja, hogy milyen irányban nem következetes az Isten. Nem azt teszi, amit mi elvárnánk Tőle.
Az is kiderül, hogy nem lefelé, hanem fölfelé elvtelen az Isten.
Az Isten szeretet, és az Ő szeretete nem kevesebb annál, mint amit
mi elgondolunk felőle (és engedélyeznénk Neki), hanem sokkal
több!!!
Mi együtt érzünk a nagyobb fiúval, és megütközünk azon, hogy
nem „következetes” az Isten. Valljuk ugyan, hogy Ő a szeretet, de
azt is valljuk, hogy a szeretetnek is van határa. Nagyobb az Isten
szeretete, mint amennyit a mi teológiánk engedélyez neki. Igaz az
Ige: „Nagyobb az Isten a mi szívünknél”.
Az Isten „elvtelensége” és „következetlensége” abban mutatkozik
meg, hogy minden emberi szeretet-elképzelésnél, szeretetelvnél
nagyobb az Ő üdvözítő kegyelme.
Nézzünk a golgotai keresztre! Ott látjuk igazán, mennyire „következetlen” az Isten. Tudjuk, hogy a bűn zsoldja a halál, és minden
úrvacsorázásunk alkalmával elmondjuk, hogy mi büntetést, halált
és kárhozatot érdemlünk a Istentől. Ha Isten következetes lenne,
nekünk kellene elpusztulni bűneinkben. Isten azonban elküldte
hozzánk az Ő Fiát, Aki magára vállalta minden bűnünk büntetését,
Ő halt meg azért, hogy mi élhessünk, és üdvösségünk legyen.
Ámen.
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Dr. Harkai Ferenc
(1950 – 2005)
Ezt az önéletrajzot, néhai dr. Harkai Ferenc készítette, amikor a
Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar – Károli
Gáspár Református Egyetem Kecskeméti Közös Jogászképzésére
jelentkezett. A későbbi eseményeket családja írta hozzá, az Érdligeti Református Egyházközség kérésére, hogy az egyházközség történetéről szóló könyvben megjelenhessen.
Önéletrajz
1950. július 16-án születtem Harkai Ferenc közgazdász és Gáll Irén
tanítónő első gyermekeként. Négy testvérem van: Eszter, Klára,
Anna és Tamás.
Iskoláimat Budapesten végeztem. Iskolai tanulmányaim mellett
zenéltem, sakkoztam, és súlyt emeltem versenyszerűen, jó eredménnyel.
A gimnáziumban országos történelmi tanulmányi versenyt nyertem, ami felvételi vizsga nélküli egyetemi továbbtanulásra jogosított.
1968-ban a Kaffka Margit Gimnáziumban érettségiztem. Érettségi
után a Budapesti Református Theológiai Akadémiára jelentkeztem,
és nyertem felvételt.

147

A tanulmányaim megkezdése előtt Baján teljesítettem katonai szolgálatot. Tanulmányaim közben Cecén voltam exmittált segédlelkész, majd ötödévesen a Theológia seniora.
1973. május 19-én házasságra léptem Boglár Zsuzsannával.
1973. június 6-án kaptam meg lelkészi diplomámat. Ezután Budapesten, majd Tázláron voltam segédlelkész. Lelkészi képesítésem
megszerzése után – 1974 szeptemberében – ez a gyülekezet választott lelkészéül.
Lelkészi szolgálatom ellátása mellett 1975. június 1-jétől 1977. december 1-jéig főállásban, rövid ideig alkalmazottként, majd pedig
tagsági viszony keretében a Tázlári Béke Mezőgazdasági Szakszövetkezetben vállaltam munkát. Először bérszámfejtői, majd pedig
1976. június 15-től munkaügyi vezetői beosztásban. Munka mellett
1976-ban középfokú munkaügyi szakvizsgát tettem.
1980. december 1-jétől az Érdliget-Parkvárosi Református Egyházközség lelkésze lettem, majd – miután sikerült önálló lelkészi
állást létesíteni Érd-Parkvárosban– Érdligeten és Diósdon szolgálok tovább. Gyülekezeti munkám ellátása mellett 1990. január 29től a Dorkasz Szeretetszolgálat Admiral de Ruyter Misszió elnöke
vagyok.
Négy gyermekünk született: 1974. június 24-én Ferenc Csaba,
1975. augusztus 3-án Zsuzsanna Irén, 1979. március 22-én Attila
István, 1982. szeptember 4-én Erzsébet Vilma.
Német nyelvből érettségiztem, holland nyelvet az ELTE szabadegyetemén tanultam. Mind a két nyelvet gyakran használom.
Érd, 1994. április 18.

148

Dr. Harkai Ferenc 1994 szeptemberében megkezdte az akkor induló Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar –
Károli Gáspár Református Egyetem Kecskeméti Közös Jogászképzésén jogi tanulmányait, amit 1999-ben sikeresen be is fejezett.
2002-ben elkezdte felkészülését az ügyvédi szakvizsgára, de halála
már megakadályozta, hogy 2005-ben ezt a tanulmányát befejezze.
Megszerzett diplomájával régi vágya teljesülhetett, visszatérhetett a
tanári katedrára, és egy számára fontos területen szolgálhatott a
Református Egyházban.
1998-tól három tanéven át a KRE Hittudományi Karán dr. Tenke
Sándorral együtt jogot tanított az Egyházjogi Tanszéken, majd
miután itt megszűnt ennek lehetősége, haláláig egyházjogot adott
elő Kecskeméten, a jogászképzésen, mint megbízott óraadó.
2002 januárjától haláláig a Dunamelléki Református Egyházkerület
Jogi Bizottságának elnökeként szolgált.
2004 júniusában megbízták a Tököl-Halászteleki Református Egyházközség helyettes vezetésével, ahol szolgálati ideje alatt létrejön
az új Halásztelki Református Általános Iskola.
2005. május 31-én délután családja körében csendesen elaludt, hittel hordozott súlyos betegségétől megkönnyebbülve, az ő szolgálati
ideje alatt átépített parókián a megszépült templom mellett, a haláláig szeretett egyházközségében, ahol öt hónap híján 25 évig szolgált.
Élete utolsó napjaiban Pál apostollal együtt így vallotta: „Mert nékem az élet Krisztus, és a meghalás nyereség. De ha e testben való
életem munkámat gyümölcsözteti: hogy melyiket válasszam, meg
sem mondhatom.” (Filippi: 1, 21–22)
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Egyetértésben
Zsoltárok 133.
Drága Testvérek!
Szeretném az igemagyarázatot avval kezdeni, ami abszolút aláhúzza
– még hogyha teljesen spontán is történt az egész – ennek az igének az üzenetét. Arról van ugyanis szó, hogy a vasárnapi istentiszteletek alkalmával a református gyakorlatunk az, hogy vagy a Tízparancsolat kerül oda egy hosszabb igeszakasznak a helyére, vagy
egy hosszabb igeszakaszt olvasunk el, hallgatunk meg együtt az
istentiszteleten, és ebből a hosszabb igeszakaszból hallgatunk aztán
meg alapigeként egy olyan összefoglaló gondolatot, amit az Isten
központi gondolatként a szívünkre akar helyezni.
A 133. zsoltárral azonban egészen más a helyzet, és nem véletlen
az, hogy a kántorunk el is kezdte játszani a 133. zsoltárt, és az sem
véletlen, hogy mégsem kezdtünk el egy igehirdetés, igeolvasás előtti
éneket énekelni, ugyanis aki most ezt az egész helyzetet jól érti, az
érti a 133. zsoltárt. Ebből a zsoltárból a maga rövidsége, tömörsége
miatt egyszerűen nem lehet egy alapigét kiemelni. Mert ennek a
zsoltárnak egyetlen egy üzenete van, és ezt az egy üzenetet, ha én
elolvasom kétszer ezt a zsoltárt, akkor sem tudom másként elmondani, mert ennek a zsoltárnak annyi az üzenete, hogy jó dolog az,
amikor az atyafiak, a keresztyén emberek, a hívő emberek, az Istenhez tartozó emberek egyetértésben élnek. Vagy, ahogy majd
ráfelelő énekként Szenczi Molnár Albert régi, több száz, közel
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négyszáz éves fordításában olvassuk, jó az egyenesség az atyafiak
között.
Ezen a mai vasárnapon, ezen az egyetlenegy dolgon kell nekünk
elgondolkodni. Életünknek ezt a területét kell odavinni az Isten elé,
amit testvéri közösségnek, amit egyenességnek vagy, ahogy a pontosabb, ma már jobban érthető fordítás szerint mondunk, ahogy a
zsoltáros itt leírja, milyen jó és gyönyörűséges, amikor az atyafiak
egyetértésben élnek.
Egyetértés. Egyetértésben élni. Ez a mai igénknek a kulcsfogalma,
ez ennek a zsoltárnak szinte az egyetlen szava és üzenete: egyetértés. Arról a fogalomról van itt szó, kedves testvérek, amely nemcsak köszöntésként, testvéri üdvözletként hangzott el akkor, amikor a zsoltárt leírták, hanem én talán még ilyen sarkosan, de maximalista módon ki merem jelenteni, talán az egész emberi együttélésünknek, a keresztyén közösségünknek, bizonyosan keresztyén
családi életünknek kizárólagosan és egyértelműen a múltban és a
jelenben kulcsfogalma. Egyetértésben élni csuda jó dolog. Mindenki tudja, mindenki egyértelműen rá tud bólintani, és a másik oldalát, az egyetértésnek a hiányát pedig valóban tragédiaként éljük meg
a legszűkebb közösségben. A családon belül, ha nincs egyetértés a
házastársak között, ha nincs egyetértés a szülők és a gyermekek
között, az tragédia, feloldhatatlan szenvedés. Ha nincs egyetértés
egy nagyobb közösségben, egy keresztyén gyülekezetben, hanem
van sokfelé való húzás, nem egyenes beszéd, akkor az a csődöt
jelenti. De hogyha nincsen legalább alapdolgokban, alapfogalmakban egyetértés, egy nagy egyházon vagy a népen belül, akkor nem
kell senkinek bizonyítani, hogy felborul a társadalmi élet is. Bizonyosfajta dolgokban, bizonyosfajta szabályokban, bizonyosfajta
törvényekben, bizonyosfajta keretekben egyértelműen egyetértésben kell lenni, mert egyébként nem lehet élni. Egyébként csak a
káosz van, csak az van, amit a Sátán akar az életnek kicsi és nagy
területeiben létrehozni, megvalósítani. Hogyha nincsen meg ez a
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bizonyosfajta egyetértés, amiről egyedül és kizárólag beszél ez a
zsoltár, akkor nagyon nagy zűrök vannak.
De mielőtt bárki félreértené, igazából jó az lenne, hogyha nem is a
nagy társadalmi vagy egyházi dolgainkra figyelnénk ezen a mai délelőttön.
Másik oldalról igazából ez a zsoltár nem is pusztán csak a kis, családi közösségről beszél, hanem ez a zsoltár a gyülekezet zsoltára.
A gyülekezetnek az életéről, a gyülekezetnek a meghatározó keretéről, a gyülekezetnek a dolgairól beszél. Tekintsük, értsük úgy 1993.
szeptember 26-án itt, Érdligeten, hogy nekünk, a gyülekezetnek, az
érdligeti gyülekezetnek akar bizonyosfajta határcölöpöket, határkarókat letűzni ez az ige: az életünk keretét meghatározni, amikor azt
mondja, hogy egy jó dolog van, egy szükséges dolog van az életetek számára, mert mily jó és mily gyönyörűséges, amikor az atyafiak ebben az egyetértésben tudnak élni. És ebben tudnak élni.
Legyen tehát az első dolog, ami a számunkra kulcskérdéssé, meghatározó dologgá kell, hogy váljon, hogy itt az érdligeti református
gyülekezetben lehet élni nem Isten szerint való módon, sokfajta
keretek között. Lehet élni úgy, mint egy olyan közösség, amelyikben az emberek valamilyen úton-módon megszerették egymást,
közös érdekek azért valahogy összefűzik. Lehet úgy élni, hogy azért
itt ebben a gyülekezetben, függetlenül attól, amiről majd el kell
gondolkodni, jó együtt lenni. Hiszen barátokra, segítőtársakra lehet
találni, de igazából itt, ebben a gyülekezetben a szónak a nemes, a
valódi, igazi értelmében akkor jó, akkor volt jó, és ami igazán érdekes, akkor lesz jó élni, akkor lesz gyönyörűséges az élet, valóban
boldogsággal teli az élet, hogyha egyetértés van, egy akarat van,
egyfelé való irányulás van. Akkor jó és gyönyörűséges.
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Én nem tudom, hogy kinek-kinek milyen ebben a gyülekezetben az
élete, hogy ki, hogy érzi magát, amikor ennek a gyülekezetnek a
közösségébe bekerül. Én nem tudom, hogy ott van-e a szívünkben
az a vágyakozás, ami a jó után minden normálisan érző gondolkodó ember szívében ott van. Nem tudom, hogy átéljük-e a jóérzésnek, a gyönyörűségnek azt az érzését, amit át lehet élni. Mindenesetre egyet tudok, hogy ennek a gyülekezetnek akkor van értelme,
minden keresztyén gyülekezetnek, természetesen – de itt, újra
mondom, rólunk van szó –, ha egyetértésben élünk.
Milyen egyetértésben? Mert itt, rögtön ennél a fő gondolatkörnél
nem baj azért, ha ezt is leszögezzük. Az előbb már említettem – és
így is fogjuk énekelni –, Szenczi Molnár Albert az itt szereplő szót,
fogalmat több mint négyszáz évvel ezelőtt úgy fordította le, hogy
egyenesség. Az egyetértés az akkori magyar nyelvben az egyenességgel volt egyértelmű. Egyetérteni a másikkal ugyanis, és ezért
talán még érthetőbb is, hogyha megízlelgetjük a Szenczi Molnár
féle fordítást, egyetértésben élni a másikkal lehet elvtelenül. Hogy
értem? Úgy, hogy – elnézést a talán nem ide való szóért – tudomásul veszem, elfogadom, sőt ki is szolgálom a másik butaságát, értelmetlenségét a békesség érdekében, az egyetértés érdekében. El
szoktuk mondani családon belül is: nem foglalkozom vele, az
egyetértés a fontos, hát akkor egyetértek vele, egyetértek a csibészségével, egyetértek a hamis dolgaival, egyetértek egy bizonyos határig talán a hibáival, a bűneivel.
Itt nem erről van szó, kedves testvérek. Az ilyenfajta egyetértés az
nem jó, és nem gyönyörűséges, mert szüntelen kompromisszumokon, elvtelen kompromisszumokon, megalkuvásokon nyugszik. Az
a jó, és az a gyönyörűséges, hogyha úgy és abban van egyetértés,
hogy egyenesek vagyunk. Hogyha egyenesség van az atyafiak között. Hogyha a fehérre nem kell azt mondani a békesség érdekében, hogy a fehér fekete, csak azért, hogy a másikat meg ne bántsuk. Mert az a másik az mindig megbántódik, az a másik az mindig
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érzékenykedik. Ezért nem kell kikerülni azt, hogy atyafiak között
legyen mód és lehetőség, nem a másik ledorongolására, mert ez
megint nem az egyenesség, hanem a másik helyreigazítására: az
egyenesség. El tudom-e mondani egyenesen, becsületesen – áh, ne
is menjünk a gyülekezethez, maradjunk csak a legszűkebb, személyes körben –, hogy én nagyon szeretlek téged, nagyon becsüllek
téged, mert csak ilyen alapállásból lehet elfogadni. De érzem és
látom az Isten Szentlelke világosságában, érzem és látom – és már
nem megítélni akarlak, már nem ledorongolni akarlak, de egyenesen és becsületesen neked és a szemedben és négyszemközt a bibliai mérték szerint szeretném elmondani –, hogy én ezt nem látom
jónak az életedben. Én ezt nem látom jónak. Az egyetértésnek az
alapja ez a fajta egyenesség.
Drága Testvérek! Én azt hiszem, hogy azért nincs egy igazi szeretet, igazi egyetértés, sokszor gyülekezeten vagy még családon belül
is, már bocsánat, hogy megint egy furcsa szót használok, de sokszor elsumákoljuk ám a dolgokat. Még a gyerekeinkkel szemben is,
még a házastársunkkal szemben is kicsi a konfliktustűrő képességünk, tehát nem megyünk ezekbe a csínyekbe bele. Azt mondjuk,
hogy a békesség fejében, hát én nem mondom azt, hogy most már
tizedszer bántottál meg, és tizedszer esett rosszul. És így ott van a
szívünkben egyre inkább felnövekedve a keserűség, tehát mi valamiféle látszatbéke, látszategyetértés munkálása érdekében egy ilyen
álleplet borítunk az egészre. Oda tudunk-e állni a másik elé, a saját
magunk hibáit, a saját bűnös elveszett voltunkat döntően szem
előtt tartva és arra alapozva, a jó és gyönyörűséges élet érdekében
oda tudunk-e a másik elé állni és egyenesen, egyenesen a krisztusi
becsületességgel elé tárni a megoldandó dolgokat?
Ímé, mily jó, és mily gyönyörűséges, hogy ha az atyafiak között
egyetértés, egyenesség van. Hány ilyenfajta görbe út, nem igazán
egyenes út rontja meg és teszi tönkre talán éppen miattam, de talán
éppen miattad az Isten országának, az ő gyülekezete épülésének a
munkáját. Mert mi elvtársi őszinteséggel tudunk ledorongolni, de a
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krisztusi egyenesség hiányában tudunk, mi, éppen keresztyén emberek az egyetértésnek a legfőbb akadályai lenni. Álljunk hát oda
bűnbánattal az Isten elé, és kérjük el tőle azt, ami az élet számára a
legfőbb jó, és az élet számára valóban gyönyörűséges dolog. Honnan jön ez? Honnan származik ez?
Ez a második dolog, amiről szeretném, hogyha most már picit
rövidebben is elgondolkoznánk. A zsoltárnak az üzenete eléggé
indirekt, nem igazán közvetlen ebben az összefüggésben, de aki
érti és figyeli, az rögtön megérti, mert azt mondja a zsoltáros, hogy
olyan ez az egyenesség, olyan ez az egyetértés, mint a drága olaj,
amelyik aláfolyik, és olyan, mint az a friss harmat, amelyik leszáll.
Képeket használ a zsoltáros, hiszen ez a zsoltár – különösképpen is
a többi zsoltár közül kitűnő, kiváló módon – egy költői műalkotás,
egy költői képhalmaz.
Mindenesetre azt mondja a zsoltáros röviden és egyszerűen, hogy
ez a fajta egyenesség, ez a fajta jó és gyönyörűséges élet ez minden
emberi erőlködés ellenére, vagy éppen ezzel szemben, minden emberi jó szándékot feltételezve ugyan, de ezzel együtt vagy ennek
ellenére is leszáll, lefolyik, alászáll. Tehát én azt hiszem, hogy mi
azért – vájt fülű keresztyénként élő emberek – rögtön tudjuk, hogy
felülről való dologról van itt szó. Nem olyan valamiről, ami csak
úgy magától kialakul, ami csak úgy automatikusan vagy esetleg a mi
közreműködésünkkel, a mi emberi erőlködésünkkel meglesz. Nem!
Itt egy ajándékról van szó, itt egy felülről levő dologról van szó. Az
olaj aláfolyik, a harmat adatik. Az az olaj, ami Áronra száll alá, az
szent olaj, az egy Istentől – így élte át, és így kapta meg a nép –, az
egy Istentől jövő dolog. Egyetértés az Isten nélkül? Nagyon jó lenne, ha lenne. De nincs! Nincsen.
Nagyon emberi és nagyon személyes dolgot mondok el, azt hiszem, hogy sokan átéltük és sokan meg is tapasztaltuk. Csak egy
néhány évvel ezelőtt ebben a népben, ennek a népnek, a jobbik, a
döntő, meghatározó részében egyértelmű egyetértés volt, és még
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egyenesség is volt. Egyértelműen és egyenesen egyek voltunk
mindnyájan abban, hogy szabadságot, demokráciát és ezeket a dolgokat akartuk. Teljes egyetértés volt.
Aztán, ezt valóban, így kell ám látni, minden más dolog ellenére az
Istentől megkaptuk, és akkor a kezünkbe vettük ezeket, a dolgokat,
mi, és mindenki tudja, hogy az Isten nélkül, az Istent az egészből
kihagyva lett belőle egy olyan csúnya káosz. Egy olyan, egyetértés
nélküli társadalmi lét, ami sokszor és sok szempontból már az ember korábban egyébként is tönkretett közérzetét, társadalmi érzetét,
ahogy a szociológusok megfogalmazzák, még keserűbbé teszi. Ne
értsen senki félre. Én nem valami keresztyén prédikációt vagy nem
tudom én milyen, ideológiai prédikációt akarok, hanem csak egyszerűen itt áll előttünk társadalmi méretekben a negatív példa, a
figyelmeztetés arra nézve, hogy vagy felülről jön valami, és úgy
fogadjuk el, mint az olajt, mint az égi harmatot, vagy a legszentebb
dolgokba is a Sátán a maga rontó munkáját, diabolikus, szétdobáló,
tönkretevő munkáját beleteszi.
Kitől kérjük mi azt el, hogy el tudjuk fogadni azt a másikat, hogy
egyenesek tudjunk lenni azzal a másikkal szemben. Magunktól várjuk? Mert mi olyan jó keresztyének vagy olyan jó magyar emberek,
vagy nem tudom én, olyan jó kicsodák, micsodák vagyunk? Ne
várjuk magunktól. Ne várjuk a körülményektől, ne várjuk a politikai, társadalmi vagy a gazdasági élet alakulásától, mert ettől az
utóbbitól is sokan várják. Azt mondják, hogy persze, lenne itt
egyetértés, hogyha nem ez a szegénység lenne… Dehogy lenne,
dehogy lenne! Most már igazán egyre jobban megismerjük mi azokat az országokat, ahol ötször, tízszer is jobban élnek, mint mi. És
attól, mert jobban élnek, attól, mert a nyugdíjuk nem 8 ezer, 10
ezer vagy 12 ezer forint, hanem ennek a tízszerese, attól még több
szeretet, attól még több egyetértés, attól még igazabb egyenesség,
attól még jó és gyönyörűség nincs az életükben. Mert az attól van,
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és csak attól van, ha olajként és harmatként felülről száll alá, és
felülről kérem el és fogadom el.
Én a bűnös, én a nyomorult ember elkérem és elfogadom, hogy
úgy szeretett engem Krisztus, úgy szeretett Krisztusban az Isten,
hogy odaadta magát értem. Nem magamtól, mert magamtól nincs
semmi, hanem őtőle, a bűneim, a nyomorúságaim, a szüntelen való
szeretetlenségem ellenére, őtőle felülről megkaphatom, újra, meg
újra elkérhetem, ebben újra, meg újra megerősödhetek.
Hiába mond bárki bármiféle ideológiát, legyen, azaz ideológiai paletta jobb szélén, és legyen az a bal szélén és el a centrumig és végig
mindenütt. Nem ezek az ideológiák lesznek azok, voltak azok,
amik az emberiség életében a jót és a gyönyörűséget, a boldogságot
és a békességet megadták, hanem mindig azok, amelyek felülről, az
Istentől jöttek, és onnan fogadták el. És nem véletlen ám, hogy
soha nem volt, ma sincs, és soha nem is lesz olyan társadalmi berendezkedés, ami ezt megadja, de van olyan gyülekezeti közösségi
és atyafiúi élet, amelyik ezt megadja. Mert ilyen van! És erről kell,
erről szabad nekünk is bizonyságot tenni.
Én, mint ennek a gyülekezetnek a lelkésze, nagyon félve és nagyon
alázatosan, – és ismerve a tüskéinket, a hibáinkat, a bűneinket is –
merem csak kimondani, hogy talán van, itt nálunk talán van. Ide
talán, ebbe az atyafiúi közösségbe nem mindig, nem mindenkinek,
de amikor felülről elfogadjuk, akkor talán jó idejönni, és talán gyönyörűséget, talán megnyugvást, talán az életnek az elrendeződését
lehet megkapni. Én a lelkésze vagyok a gyülekezetnek, de én is
érzem azt, visszajőve egy szabadságról, egy hét fáradságos és sok
dolga, nehézsége, terhe, bűne, hibája, szeretetlensége után, hogy itt
jó és gyönyörűséges. Nem magamtól, még csak nem is tőletek,
drága testvérek, még ha szeretjük és becsüljük is egymást, hanem
azért, mert mint az olaj, meg mint a harmat onnan felülről alászáll.
El lehet ezt kérni? El bizony. El is kell! Mert az Isten adja, ő kínál-
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ja, és mi tudjuk, hogy ezek az ajándékok csak onnan jöhetnek, csak
ő tőle származhatnak.
Végül még egy utolsó dolgot. Miért van minderre szükség? Miért?
Nagyon sokan úgy érzik, hogy hát végül is meg lehet valahol élni e
nélkül az egyetértés, e nélkül az egyenesség nélkül is. Én hallottam
nagyon komoly, mértékadó politikában, társadalomban élő embert,
aki elmondta azt, hogy hát viták, hát hogy ilyen dolgok mennek.
Ezen ne csodálkozzon senki. Ez a demokráciának a velejárója. Még
ilyeneket is szoktak mondogatni – hallja más is a tévében, a rádióban, marakodnak a parlamentben –: „ugyan kérem, tessék megnézni a több száz éves angol parlamentet, ott még tán pofozkodnak is.” Sokan elénk adják, hogy ez a minta, ez a példa. Sokan valóban, jól is érzik ebben magukat. Hát drága testvérek, hagyjuk
ebben a jó érzésben meg ezeket a politikusokat vagy nem tudom
én milyen félresikerült karakterű embereket. De én valahol azt hiszem, hogy a normálisan élő és a normálisan gondolkodó ember,
aki nincs megfertőzve sem ideológiától, sem – talán még ezt is ki
merem mondani – a mindenkor létező politikának ettől a negatív
hatásától a normális ember, és hiszem, hogy néhányan még egyet is
értenek velem. A normális ember valahol nem igazán értékeli, nem
igazán tartja jónak a demokrácia, meg az élet nagy vívmányának ezt
a szüntelen egyet nem értést, az egyenességnek, a nyílt, a tiszta,
őszinte beszédnek a hiányát. Épp ellenkezőleg. Utálja ezt az ember,
és miért utálja? Miért? Azt hiszem, hogy ez a zsoltár, ezt is megmondja.
Azzal fejeződik be a zsoltár, nézzük csak meg, a 3. versnek a legvégét, hogy csak oda küld áldást az Úr, és életet örökké, ahol ez van.
Csak, és oda. És küld az Úr és ad is. Hát biztos, hogy politikusok
számára nagyon vonzó lehet, a kákán is csomókeresés, biztos, hogy
ilyen, olyan, amolyan munka- és egyéb közösségekben az érveknek
az ütköztetése címén folyó vetekedő játék az élvezetes lehet, de
hogy ebből áldás nem fakad, ezt még az emberi életnek, a társadalmi létnek ezekben a relációiban is egyértelműen látjuk.
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Mi áldás fakad abból? Drága Testvérek! Legyünk őszinték magunkhoz, hogyha kinyitjuk a tévét vagy a rádiót, és azt látjuk, hogy
az általunk választott emberek mást sem tudnak tenni, mint veszekedni, és egymást lejáratni, akkor ettől mi, egyszerű emberek megszeretjük a demokráciát? Attól mi jól és gyönyörűségesen élünk?
Én azt hiszem, hogy nem. Mi azt mondjuk, hogy ebből áldás nem
fakad. Lehet, hogy valami pragmatikus hasznosság talán ebből kijön, de hogy áldás a szónak abban az értelmében, amire az ember
vágyik: a jó, a gyönyörűség, a boldogság, a megnyugvás, az öröm
értelmében?
Ezekből mi származik? Hát az, hogy ebben a mai világban, a mai,
jelenlegi magyarországi helyzetben talán ennyit szabad zárójelesen
is, az ige negatív oldalaként elmondani, őrizkedjen mindenki attól,
hogy még a legszűkebb családi körbe is elővegye ezeket a dolgokat.
Figyeljük csak meg: abban a pillanatban, ahogy ezek a dolgok előjönnek a családon belül, nem hogy egyetértés, de még a családon
belül is azonnal vitatkozás van. Azonnal vitatkozás van. Van ebből
áldás? Hát nem hiszem. Isten áldást csak oda küld, ahol az ő szerinte való egyenesség van. De oda áldást küld. Oda áldást küld!
Drága Testvérek! Mi, mai emberek, már nem igazán érezzük azt, és
értjük azt, hogy mit jelentett igazából az Isten áldását megkapni, de
hát ezért gondoljunk csak egy-két bibliai példára. Arra a csaló Jákobra, aki egy életet tett fel arra, hogy megkapja az apai áldást, és
mindent megtett ezért. Hazudott, lopott, csalt, a saját édesapját
átverte, aztán utána már bűnös, megtért emberként ott, a Jabbók
révén a csípőcsontja kificamodásáig küzdött lelki harcban és testi
szenvedésben is szinte az Isten áldásáért. Kell ez az áldás! E nélkül
az áldás nélkül nem lehet élni! E nélkül az áldás nélkül nincs gyülekezetünk, de nincs egyéni életünk sem!
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Az Isten csak oda küld áldást, csak azt áldja meg, ahol egyetértés,
egyenesség, ahol az őtőle megkapott ajándék van, csak oda küld
áldást. Csak azokon a munkákon, szolgálatokon van áldás, amelyek
így zajlanak. Lehet, emberbarát, társadalmat, szolgáló dolgot végezni, de ha nincs rajta az Isten áldása, azonnal abba kell hagyni.
Mert nem jó, mert nem gyönyörűséges. Csak oda küld az Isten
áldást, ahol ez van. És nekünk erre az áldásra van szükségünk.
Ezért az áldásért jövünk ide az úrasztalához. Ezt az áldást szeretnénk az életünk mindennapjaiban megkapni. Ez kell! Ez kell a mai
embernek!
Ez kell, drága testvér neked: Istennek az az áldása, amely nélkül
semmi az élet, amely nélkül csak küszködés, szenvedés. Az az olaj
kell, amivel ő keni meg a te fejedet, az a harmat kell, amellyel ő
vidámítja, ő éleszti meg az egyébként kiszáradó, semmivé levő életet.
Hát ezért éljünk ebben az egyetértésben, ezért kérjük el ezt az isteni egyenességet és gyakoroljuk. És így énekeljük most imádságként
Isten igéjére válaszként is, ezt a zsoltárt, a 133. zsoltárt. Ámen.
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A kapun áthaladtál, és tovább?
Jeremiás 7,3
Kedves Testvérek!
Szüntelenül kísért engem egy emlékem, az első vagy a második
karácsonyi istentiszteleten szolgáltam itt, Érdligeten, bizony most
már a tíz évet is meghaladja ez az idő. Valamelyik istentisztelet után
hallottam a következő véleményt az istentiszteletről, az igehirdetésről. „Hát az ember azért jön a templomba, különösen karácsonykor, hogy egy kicsit a lelke felvillanyozódjon. A szép ünnepi, karácsonyi hangulat itt a templomban csúcsosodjon ki, és akkor jön ez
a fiatal lelkész – jó volt hallani, ma már jó visszaemlékezni is rá –,
és elrontja a karácsonyi örömet, mert olyan ítéletes, meg olyan kemény dolgokat mond, ami igazán nem is vág bele a karácsonyba.”
Meg kell, hogy mondjam, hogy egy kicsit találva is éreztem magam.
Jogosnak is éreztem egy bizonyos mértékig ezt a fajta kritikát, azért
is merem elmondani, mert valóban segített, valóban sok mindenre
elvezetett, de mégis egy alapvető dologban nem tudok, nem lehet
evvel a kritikával egyetérteni. Nevezetesen abban a dologban, hogy
bizony a templomi beszéd, Isten igéjének a hirdetése nem mindig
simogatás. Mindig az igazságnak a hirdetése, de nem mindig simogatás.
Jeremiás maga is elmondja, hogy Istenem, de szeretnék állandóan
szép dolgokat mondani az én népemnek, de szeretném az én népemet dicsérni, de szeretném az én népem sebeit bekötözni, mert
sebek voltak bőven Izráel és Júda népének az életében akkor is,
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amikor Jeremiást elhívta az Isten. Külső támadások, belső egyenetlenségek, és nagyon rászorult ez a nép is, akkor ott, arra, hogy kedves, jó szót mondjon a próféta. És akkor a prófétának újra meg
újra – úgy, mint itt, a mostani igénkben és a Bibliaolvasó Kalauzunknak a jövő heti keddi, illetve szerdai igéjében –, ki kellett állnia
a templom elé, és el kellett mondani ezt az, azóta templomi beszédként jegyzett, egyébként csodálatos igehirdetést, amiben nagyon kemény dolgokat kellett elmondania a népének. Nem szerette
Jeremiás, nem örült neki, de nem kerülhette ki. Nem szeretem én
sem, nem örülök neki. Nem mintha Jeremiáshoz akarnám hasonlítani magamat, hogy nekem személyesen ilyesmiket mond az Isten,
de nagy baj lenne, ha én kikerülném, hogy ha te kedves testvér,
nem magadra értenéd, mert az Isten nem ok nélkül szól, és nem ok
nélkül mondja azt, amit mond.
Hát így figyeljünk erre a nagyon kemény beszédre. Ahogy már az
előbb is mondtam, Jeremiás nagyon híres templomi beszédére,
amelyet akkor mond el, amikor szíve szerint simogatná, pátyolgatná az ő népét. Mert hát ez a nép kitart, nagyszerű módon áll helyt,
több oldalról is külső ellenség szorongatja, és ennek a népnek igazán kijár minden elismerés.
Az egyiptomi fáraó, Nékó támadja, a feléledő babiloni birodalom
támadja, és a nép kitart, sőt ebben a szorításban, ebben a külső
nyomorgattatásban, miközben az országon belül is nagyon súlyos
problémák vannak, ez a nép egyre inkább az Istenhez fordul. Tele
van a jeruzsálemi templom; az emberek áldozataikat szüntelenül
viszik oda az Isten elé, mert ebben a külső szorításban, ebben a
belső megpróbáltatásban érzik tudatosan vagy tudattalanul az emberek, hogy menekülni kell.
Hova is lehetne menekülni? Az ember mindig a valláshoz menekül.
Ha már az ember igazán nem talál más kiutat, akkor menekül valamiféle Istenhez. Ő maga se tudja igazán megfogalmazni, hogy
milyen Istenhez, a jó Istenhez, a teremtő Istenhez, de mindenkép-
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pen menekül a kultuszi eseményhez. És ez egy nagyon dicséretes,
nagyon szép dolog. A jeruzsálemi templomot olyan szépen rendbe
hozzák újra, mint ahogy az Salamon idejében volt. És még egyszer
mondom, soha annyian nem mutattak be áldozatot, soha annyian
nem igyekezték elnyerni az Isten jóindulatát is, mint abban az időben.
Menekülni kell, mert ebben a külső szorításban, ebben a belső
megmérettetésben ez látszott megoldásnak. És Jeremiás nagyonnagyon tudta, mint ember ezt értékelni. Hiszen csodálatos dolog
egy próféta számára is, hogy hallgatnak rá, hogy nagy tömegek előtt
mondhatja az üzenetet.
Jeremiás így mondta, sőt, Jojákimnak, a királynak az udvarában is,
nem az udvari próféta rangján, de a legelismertebb ember rangján
mondhatta a rábízottakat. Elhihetjük, hogy nem szívesen áll oda.
Belső tusakodással áll oda egy ilyen helyzetben a népe elé, ott a
templomban erre a nagy, templomi igehirdetésre és mondja ezeket
a dörgedelmes szavakat, hiszen külsőleg olyan szép és olyan jól néz
ki minden. Igen, külsőleg sokszor olyan szép és olyan jól néz ki
minden, nemcsak Júda népének az életében, hanem a mi életünkben is. A mi életünkben is olyan szépen épül a templomunk, olyan
jól megvannak a dolgaink is. Persze, a mi megszokott, magyar módunkon azért panaszkodunk, kétségeskedünk, hitetlenkedünk.
Nem is ok nélkül, külső szorítások minket is szorítanak, de hát azt
látjuk, hogy az emberek is mennek a templomok felé, a vallásosság
is valahogy, valamilyen módon itt is fellendül.
Olyan szép, olyan örömteli helyzetnek néz ki minden, lehet hallgatni szüntelenül most már rádióban, televízióban is istenes dolgokat. Újságokban szabadon lehet ilyeneket olvasni, s hadd ne soroljam tovább. Nagyon meg lehetünk mi magunkkal elégedve, nem?
Már itt valamiféle keresztyén világról kezdenek suttogni az emberek, már olyan örömteli dolog lelkésznek is lenni. Valahogy úgy
van ez, mint ahogy Jeremiásnál volt. Volt időszak, amikor járomba
kellett dugnia a fejét, meg volt időszak, amikor – nem tudom szeb-
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ben mondani – a pöcegödörbe dobták be, mert az Úr szolgája volt.
Hát most nem ilyen időszak van. Most népszerű, most minden
nagyon jó, most érdemes gyermekeket a templomba hozni, megkeresztelni, mert miközben néhány évvel ezelőtt is még ezért elmarasztalás járt, ma már ezért jár a dicséret, szívből vagy színből, a
csuda se tudja, hát minden olyan szép, nem?
Mi így látjuk, a saját életünkben is így látjuk. Meghozzuk az Istennek a magunk vélt nagyságú áldozatát. Most már még az étteremben is lehet étkezés előtt bátran imádkozni, a kórházakban is lehet
szabadon lelkészt hívni, istentiszteletre járni, olyan szép minden.
Mi így látjuk. Az Isten nem így látja. Az Isten egész másként látja.
Nemcsak Júda életét, helyzetét, hanem a mi helyzetünket is egészen másképp látja az Isten.
Elképesztő dolog kedves testvérek: amikor – szabad talán ezt a
szót használnom – konfrontálódtam ezzel az igével, bevallhatom,
hogy akkor kemény belső tusakodásom volt, hogy ez nem nekem
szól. Ez nem nekünk szól. De hát nem kerülhetjük el, hogy megértsük, amit nekünk mond az Isten.
Ti azt mondjátok, hogy megtértetek, mondja Jeremiás annak a
népnek, hogy hozzánk fordultatok, mármint az Istenhez, hogy az
Istennel lakoztok. Ez nem igaz! Nagyon szép szavaitok vannak,
látszatra nagyon komoly külsőségeitek vannak, de mindez hazugság. Keményen hangzik, de ránk vonatkozik, tán még rád is vonatkozik, ha magadra mered venni. Mindez hazugság egyszerűen
azért, mert az Istenhez való fordulásodat, mert a megtérésedet,
mert az Istenre való találásodat – nem tudom én, hogy minek illik,
meg minek jó igazán nevezni –, a vallásosságodat, nem igazolja
semmi az életedben. Amíg ez nem igazolt, nem bizonyított, nem
tanúsított ez az Istenhez fordulás, ez a vallásosság, ez a megtérés,
addig semmis.
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Addig lehetnek szép szavak, addig még a lelkész részéről is lehetnek én nem tudom, milyen igehirdetések, amíg nincs igazolása ennek az új életnek, nincs igazolása az Istenhez való fordulásnak,
addig mindez hazugság.
A tékozló fiúnak, kedves testvérek nemcsak rá kellett arra jönnie,
hogy milyen mocsokban, szennyben van benne. A tékozló fiúnak
nemcsak el kellett indulnia az atyai ház felé. A tékozló fiúnak meg
kellett érkeznie, le kellett ülnie az atyának az asztalához, sőt, ott az
asztalnál, az ünnepi lakoma folyamán el kellett tudnia szeretettel,
megbocsátással, türelemmel viselnie, a tán még jogos vádját is a
nagyobbik fiúnak. Igazolnia kellett azt, hogy ő most már más, és
hogyha ezt nem tette volna, akkor nem ért volna semmit, az az út,
ami a disznó vályújától az atyai ház kapujáig vezetett. Mert ott a
kapuban meg lehet állni, és a kapuban megállva is el lehet mondani, hogy jaj, de jó, hogy idáig eljutottam.
És bizony kedves testvérek a mi életünkkel, Júda népének az életével az volt a legnagyobb baj, hogy ezt a képet használjam, hogy
megállt a kapuban. Olyan sok mindenig eljutott, olyan nagy utat
megtett, és megállt a kapuban, és nem ment tovább, és megértette
talán ott a kapunál még az Isten hívását is. Talán még azt is megértette, hogy az Isten új életet készített el a számára, már itt a földön
és az örök életben is. És nem ment tovább még sem, és nem igazolta az ő megtérését, Istenhez fordulását, vallásosságát semmivel.
És tudjátok kedves testvérek, nagyon sokszor jogos a vád mi felénk, kálvinista emberek felé a szabad egyházak, a szekták felől is,
hogy az életünk, a hitünk eljut eddig a pontig, és az új életben való
továbbhaladásra valahogy már nincsen további erőnk.
Én ezt most így mondom Jeremiás szavaival, hogy nem igazolja
Istenhez fordulásunkat semmi. Mert az Istenhez fordulásunkat az
igazolná, amit olyan világosan, egyértelműen elmond itt is a próféta
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az ő népének: „jobbítsátok meg a ti útaitokat és cselekedeteiteket,
és akkor leszek veletek ezen a helyen, ezen a földön, amit adtam
néktek”, mert ez az a hely, amiről a próféta beszél, az a föld, amit
az Isten ígért, amit az Isten készített el az övéi számára. Igazolása a
hitemnek… És mivel tudom igazolni?
Három rövid mondatot hadd mondjak még, erről, hogy mivel is
kellene ennek a népnek igazolnia, és mivel is kellene énnekem és
teneked igazolnod, tanúsítanod, bizonyítanod, hogy nemcsak a
kapuig érkeztél, hanem a kapun áthaladtál, és haladsz tovább az
úton.
Igazolás először is a meghallott ige és igehirdetés. Abban az időben
– olvasunk erről Jeremiás könyvében – Jójákimnak, a királynak is
felolvasták Jeremiás beszédeit, az Isten üzenetét, és olvasunk arról
is, hogy Jójákim tűzbe vetette ezeket a beszédeket. Báruk, a próféta
szolgája összegyűjtötte, leírta, odavitte a királynak segítő szándékkal, de a király nem akarta meghallani.
Nagyon-nagyon sokan a kortársak közül sem figyeltek, hallgattak
oda Jézusra. Olyan megdöbbentő dolog kedves testvérek, hogy az
Úr Jézus személyesen mondja az igét, személyesen mondja az Isten
üzenetét, és figyeljünk csak az Újszövetségre: jaj de sokan nem
figyelnek rá, jaj de sokan süket fülekkel hallgatnak, vagy éppen
tűzbe dobják az Isten beszédét. Meg kell hallani az igét úgy, hogy
az, véremmé, húsommá váljon. Hány igehirdetés röpült el a semmibe a te életedben is? Hány igéje az Istennek hullott rossz földbe
a te szívedben is? Hány csendességben megértett üzenetet dobtál a
tűzbe? Meg kell hallani az igét úgy, hogy az ne csak a fülig, ahogy
az ének mondja, hanem a szívig érjen el. Nagyon sokan vannak,
akik csak imádkoznak, nagyon sokan vannak, akik csak a kéréseiket
sorolják az Istennek, de az imádságban, csöndességben nem hallgatnak oda, hogy vajon az Isten mit akar.
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Az Isten útján való járás a meghallott igének a megcselekedése nem
az, hogy a szép dolgokra odafigyelek, és a szívemnek a kérését is
talán az én Istenem elé tárom, hanem odafigyelek, és megtartom
azt, amit Ő kér. És hogyha az Isten azt mondja, hogy ne tégy a te
felebarátod ellen hamis tanúbizonyságot, akkor nem teszek. És
hogyha az Isten azt mondja, hogy ne legyenek gonosz gondolataid,
ne legyenek parázna gondolataid, akkor nem teszem. És hogyha az
Isten azt mondja, hogy ne legyél szeretetlen, hanem tudjál megbocsátani, akkor nem úgy elméletben szeretek, meg nem úgy elvárom
az Istentől is meg másoktól is, hogy engem szeressenek, hanem
akkor megbocsátok, meg engedek. Még akkor is, ha joggal haragudnék. Mert az igét nem hallani kell, hanem az igét meg kell hallani, és meg kell cselekedni. Az Istent nem kérni kell, hanem – értsük jól –, az Istentől el kell kérni az ő akaratát, el kell kérni az ő
szándékát, el kell kérni az ő útját.
Lehet az Istentől kérni, hogy őrizz meg engem a rossztól, a gonosztól. De a meghallott ige az, amikor az ember úgy tud odaállni
az Úr elé: „hogy tarts meg engem még tán a rosszban, a gonoszban
is”. Tán ki lehet könyörögni az Istentől, „hogy őrizzen meg a betegségtől”. Elő lehet neki írni, „hogy Uram, én elvárom tőled azt”
– hát hogy a csudába nem várhatnám el –, „hogy nekem egy gyönyörű szép utam legyen”. Ám a meghallott ige annyit tesz, „hogy
Uram, felveszem a keresztet is. Ha te ezt adod, és te mondod, én
örülök ennek a felvett keresztnek is.” Mert ez az igazolás, ez az a
második szó, amit mondani akarok, hogy a meghallott ige mindig a
megcselekedett ige. Hogy nemcsak úgy általában tudomásul veszem azt, hogy az Isten mond valamit, hanem megcselekszem,
amit rám bíz. És úgy egyáltalában cselekszem. Lehetne ám nekünk,
kedves testvérek – öntudatos kálvinistáknak –, kicsit tanulni a mi
római katolikus testvéreinktől. Mi azt mondjuk, hogy „hit által
igazul meg az ember”. Jól tesszük, hogy ezt mondjuk. Főleg akkor
tesszük jól, ha tudjuk, hogy ez az igazság egyik fele. De már a másik feléről mi, öntudatos reformátusok, nem nagyon szeretünk
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hallani. Ugye az a másik fél, amit Jakab is mond, hogy „a hit cselekedetek nélkül halott önmagában.”
Van hited? – kérdezi tovább Jakab, az Újszövetség apostola. Van
hited? Van az ördögöknek is – mondja. Azoknak is van. Mutasd
meg a te hitedet, a te cselekedeteidet, mert az ördögöknek az már
nincsen. Meghallottad az igét, nagyon jó, hát cselekedd! Mert kedves testvérek, ezek a cselekedetek valahogy hiányoztak ott Izrael
népének az életéből. Az igét meghallották, még odáig is eljutottak,
mondtam az előbb, hogy tele volt a templom, de üres volt a hétköznap. Cselekedetek nélküli volt a hétköznap. Nem hiányoznak a
te életedből a cselekedetek? Olyan nyögve, nyelve – bocsánat, hogy
így mondom – tudunk mi, református emberek megtenni valamit
az Isten országa ügyéért. És ha megtesszük, olyan hallatlan nagy
áldozatnak érezzük, és olyan gőggel, olyan büszkeséggel tölt el
minket. Pedig hát az élet legtermészetesebb, a keresztyén élet legtermészetesebb sora, menete kellene, hogy legyen a megcselekedett
ige.
Sokszor szégyellem el magam, amikor látom ősz hajú holland testvéreinket, akik jönnek, mert segíteni kell. Segíteni kell Erdélyben,
segíteni kell Kárpátalján, és tudjátok, a mi bölcs, okos magyar református embereink mindig megkérdezik tőlem, ezzel a sanda magyar mosolygással, hogy de hát milyen hasznuk van belőle, tiszteletes úr? Milyen hasznuk van belőle? Mert azt már nem akarjuk elhinni, hogy haszon nélkül is lehet tenni az Istenért. Van hasznuk
belőle. Akik most itt vannak, azoknak is volt hasznuk. Állhattak öt
órát a határon, elképesztő nagy haszon. Zötykölődhettek végig
több ezer kilométert, elképesztő nagy haszon. Voltak itt a héten
atyafiak, az általunk is ismert rotterdami gyülekezetből, általunk is
ismert emberek, kiszedtem belőlük, hogy mi hasznuk volt abból,
hogy a jugoszláviai menekülteknek több száz takarót és más egyéb
dolgokat elhoztak. Tudjátok mi hasznuk volt belőle? A munka.
Még az útiköltségüket is maguk fizették. De nem volt számukra
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áldozat. Olyan természetes volt, természetes volt, hogy 73 évesen
is meg lehet ezt, tenni.
Neked természetes? A megcselekedett ige természetes a számodra?
Életed, természetes folyománya, vagy elhordozhatatlan áldozat?
Olyan áldozat, amit ki is kell plakátozni talán, ha egyszer-kétszer
meg tudod tenni az életben? Igazolás nélkül, tanúságtétel nélkül
nem ér semmit mindaz, amiről talán nagyon szépen tudsz beszélni.
És akkor még egy harmadik dolgot hadd mondjak egész röviden:
nemcsak a meghallott és a megcselekedett ige az igazolás, hanem a
megváltozó élet.
Nem arról van szó, kedves testvérek, hogy alapvetően és gyökeresen az ember karaktere, egész lénye minden dologban megváltozik.
De arról sincsen szó, hogy igaz legyen, igazolt lenne az a keresztyén élet, az a vallásosság, az a megtérés, amelyik nem látszik meg
az életen. Változik-e az életed? Nem úgy van persze, hogy egyik
napról a másikra, egyik óráról a másikra egészen más ember leszel.
Ez még Pálnál sem úgy volt. Ha megfigyeljük Pál apostol életének
a történetét, akkor kiderül, hogy hosszú-hosszú évek teltek el onnan a damaszkuszi úttól a római börtönig, és folyamatosan, fokozatosan alakult ez az élet, de alakult.
És én olyan döbbenten látok keresztyén embereket, úgynevezett
hívő embereket, úgynevezett megtért embereket, akik húsz éve
ugyanolyanok, ugyanazokat a bűnöket, emberi nyomorúságokat
hordozzák. Tán még kegyes imádságokban az Isten, meg a közösség elé is viszik, csak éppen nem változnak egy centit sem. Hát erre
mondja Jeremiás próféta, hogy ez nem kell az Istennek! Mert az
nem keresztyén élet, amelyik nem változik, amelyik nem teszi ki
magát – hogy megint bibliai képet használjak – az agyagot formáló
fazekas kezének. Mert igazolnia kell, az életemnek, a megváltozott
életemnek is, hogy az Isten formál, hogy az Isten alakít, hogy az
Isten mássá tesz, hogy valóban, ahogy tegnap is a gyerekekkel énekeltük, formáltatom az Isten műhelyében, hogy lepattan az Isten
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vésője alatt az én durva kő életemről egy-egy kiszögellés, hogy így
egyre inkább formáltatom a Krisztus képére és hasonlatosságára.
Hadd fejezzem be azzal kedves testvérek, hogy nagyon jó dolgok
indultak el Júdában, és nagyon nehéz volt ezek között a jó dolgok
között elmondani Jeremiásnak, hogy vigyázz én népem, ne álljál
meg. Az Isten azt is elmondatta vele, hogy az ő népét a cselekedeteknek, az igazolt, tanúsított megtérésnek, új életnek az útján járassa. Olyan jó dolgokban örülhetünk mi is. Olyan jó dolgok felé indított el minket is személy szerint, meg mint gyülekezetet, meg mint
magyar református egyházat, meg mint magyar népet is, az Isten.
Óh, az ő Lelke segítse, hogy ne csak a kapuig jussunk el, az ő Lelke
segítsen, hogy meghalljuk az igét, megcselekedjük az ő szavát. Az ő
lelke segítsen, hogy formáltasson az életünk az ő képére és hasonlatosságára. Ámen.
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Gyógyító és megmentő emlékezet
Jelenések könyve 2,3–4
Kedves Testvérek!
A Jelenések könyve a Bibliának talán a legnehezebben olvasható,
érthető könyve. Az Újszövetségnek egyetlen prófétai jellegű irata.
Másik oldalról azonban a Biblia egyik leggazdagabb üzenetsorát
tartalmazó könyv is.
Szóval azt mondtam, hogy a legnehezebben érthető könyv, és akkor a Jelenések könyvének a 2. és 3. fejezetében találunk hét gyülekezethez írt levelet, amit nagyon könnyű érteni, ami nemcsak, hogy
nagyon gazdag üzenet, de a Jelenések könyvének egy-két speciális
szimbolikáját leszámítva az átlagos bibliaolvasó számára, ezt úgy
értem, aki nem rendelkezik valamiféle mély teológiai ismerettel,
szóval az ilyen átlagos bibliaolvasó számára is könnyen érthető.
Hét gyülekezethez ír, üzen Jézus a Jelenések könyvének az elején,
és ez önmagában véve azt jelenti – mert a hetes szám a teljességet
jelenti –, hogy a gyülekezetek egészéhez, teljességéhez szól. Mégis,
természetszerűleg úgy, hogy minden egyes gyülekezetet, minden
egyes közösséget a maga speciális helyzetében vizsgál meg. Abban
az élethelyzetben szól hozzájuk, amiben örülnek, vagy amivel meg
kell őket róni.
Mert az Isten mindig így szól. Az ő szava általános üzenet az egész
világ számára, általános üzenet, szűkítve a kört: a keresztyén ember
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számára. Általános üzenet a keresztyén egyházon belül egy-egy
gyülekezet számára, és nagyon speciális üzenet, még a gyülekezeten
belül is, a te számodra és az én számomra is.
Így szól hozzánk nagyon személyesen ez az általánosan is érvényes
ige, amit most a Jelenések könyvének ez az első gyülekezeti levele
elmond.
Hét gyülekezethez szól tehát itt, a fejezet elején – speciális módon
is – János apostol, rajta keresztül a Szentlélek Isten, és nagyon érdekes, hogy ez a hét gyülekezet egy útvonal különböző állomásain
helyezkedik el.
Kis-Ázsiának kereskedelmi útvonala ez, és egy szalagra, egy sorra
vannak felfűzve egyik a másik után, Efézustól elkezdve Szmirnáig
és így tovább, a többi gyülekezetig.
Ebben a sorban Kis-Ázsia fővárosa, Efézus az első, a legnagyobb
gyülekezet, a leghíresebb, a legjelentőségteljesebb város.
Efézushoz és Efézuson keresztül természetesen az efézusi gyülekezet üzenetén keresztül mindegyikünkhöz szól ez az ige.
Mi a jellegzetessége Efézusnak? A legalapvetőbb jellegzetessége
az, hogy egy züllött nagyvárosban, egy nagyon erkölcstelen környezetben egy élő keresztyén gyülekezet talált területet.
Ebben a gyülekezetben szolgált a leghosszabb ideig Pál apostol,
több mint három esztendőn keresztül. Ebben a gyülekezetben nőtt
fel Pál apostol utódja, követője Timótheus. Sőt ebben a gyülekezetben volt a gyülekezet első püspöke, vezetője, ennek a könyvnek
az írója, Jézus legszeretettebb tanítványa: János apostol is, akit innen száműztek aztán Páthmósnak szigetére. A leveleket innen
küldte, ezt az egész könyvet, a János jelenésekről írott könyvét.
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És az a legjellemzőbb az efézusiakra, ahogy fel is olvastam az igéből, hogy igen-igen sok dologért dicséretet érdemelnek. A gyülekezetben nagyon sok pozitív, előremutató dolog van, és bölcs pedagógiai vonása Jézusnak az, hogy először ennek a gyülekezetnek is,
mint minden embernek, a dicséretet mondja el.
Hiszen a dicséretből, a pozitív dolgokból értik meg az ő szeretetét
és igazságát, és aztán ez a dicséret, a szeretetből fakadó szó még
hatásosabbá teszi a dorgálást is.
Tudom a te dolgaidat, kezdődik ennek a levélnek is a sora, ismerem a te tűrésedet, és ez alapvetően meghatározza ennek a gyülekezetnek is a helyzetét. Mert egy olyan gyülekezet elé áll oda az
Isten, egy olyan gyülekezet elé áll oda Jézus Krisztus, amelyik nagyon fontos az ő számára. Hiszen csak arról lehet elmondani, hogy
ismerlek téged, hogy tudom a te dolgaidat, aki fontos az ember
számára.
Jézus tudja, hogy mi van Efézusban, mert az efézusiak fontosak az
ő számára, és a legnagyobb dicséret, kedves testvérek, igazából
nem is az, hogy ismerem a tűrésedet, szenvedésedet, hanem az,
hogy Jézus tud rólunk. A legnagyobb dicséret az, az én életem és a
te életed számára is, hogy az Isten tud a te dolgaidról. A szeretet
ott kezdődik, amikor elkezdünk tudni egymásról, amikor tudunk az
örömökről, és tudunk a bánatokról, és igazából a szeretet akkor
fogy el, és az életünk minden baja akkor kezdődik, amikor, ez az
egymásról való ismeret elfogy.
Vizsgáld meg hát ilyen szempontból saját magadat, vizsgálnom kell
nekem is saját magamat, mennyire tudunk a másikról, mennyire
tudunk a gyülekezetről, mennyire tudunk az Isten dolgairól, menynyire tudunk róla.
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Nem olyan régen jött hozzám a gyülekezetünknek egy tagja, aki
nagy reformátusnak tartja magát, és elképedve mondja, hogy:
„Tiszteletes úr, hát renoválni tetszenek?”
Ő a gyülekezet tagja, csak éppen semmit nem tud a gyülekezetről,
csak éppen semmiféle szeretet nincsen benne a gyülekezet, az Isten
dolgai felé.
Tudom a te dolgaidat, mondja Jézus, és ez azt jelenti, hogy ő igenis szeret minket, ő igenis ismer minket, ő igenis törekszik arra,
hogy az életünk minden apró rezdülésével tisztában legyen.
A gyülekezet Ura mindent tud, a gyülekezet Ura mindennel tisztában van, az ember életén belül és a gyülekezet során belül is; nem
lehet félrevezetni őt. Kegyelem és ítélet egyszerre ez a tény, hogy
Jézus nekem is és neked is azt mondja, hogy tudok rólad, titkon
elkövetett bűneidről, és a szívedben lévő szeretetről egyaránt ismereteim vannak.
Hadd ne soroljam, kedves testvérek, azt a sok dicséretet, amit elmond az efézusiaknak is, csak egészen röviden haladjunk végig
rajtuk.
Ismeri Jézus a fáradozást. Az itt szereplő görög szó egy olyan serény munkálkodást jelent, amibe beleizzad az ember, munkát, egészen a kifáradásig, hiszen Krisztus az övéitől komoly munkát kér.
Szeretném úgy megfogalmazni, hogy a gyülekezet az Isten ügyében
munkálkodóknak a közössége és nem valamiféle lelki dilettánsoké.
Isten komoly munkát vár, és csak a komoly munkát értékeli és
díjazza. Nem látszattevékenységeket, hanem serény munkálkodást.
Igénybe vevő, a kifáradásig igénybe vevő munkálkodást. Hogyha
az efézusi gyülekezet meg akar állni, sőt lelkeket akar Jézus parancsának megfelelően megnyerni őneki, ahhoz bizony az Efézusban
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adott, nagyon nehéz körülmények között is keményen kellett testi
és lelki értelemben egyaránt dolgoznia.
De ismeri Jézus a gyülekezet kitartó türelmét is a próbatételekben,
mert itt megint egy olyan görög szó szerepel, amit érdemes részletesebben magyarázni. A próbatételekben való férfias kitartást jelenti az a türelem, amit Jézus Krisztus díjaz. Szó szerint azt jelenti ez a
szó, hogy a terheknek alatta maradni. Ízlelgessük csak egy kicsit.
Az a türelmes, aki a terheknek alatta marad, nem az, aki a terhek
elől elszalad, aki a terhek alól kihúzza a vállát.
Jézus azt díjazza, aki felveszi a maga keresztjét, és úgy követi őt.
Nem az a Jézus szemében elismert dolog, amit olyan szívesen gyakorlok, és talán gyakorolnak mások is, hogy hajigáljuk el türelmetlenül, hajigáljuk el magunktól a ránk rakott terheket.
A keresztyén ember el tudja fogadni a próbatételt, de ugyanakkor
ez nem valamiféle – szabad legyen ezt a kifejezést használnom –
passzív rezisztencia, passzív belenyugvás a dolgokba, hanem nagyon is aktív türelem és kitartás. Az a győztes erő, amely a győzelemig képes átváltoztatni a szenvedést és a megpróbáltatást. Ezt
díjazza az Isten. Ha megint csak szabad ezt a szót használni.
Aztán a második nagy dicséretcsoport az az, hogy ez a gyülekezet
ellent tudott állni a tévtanításoknak, és ezért is dicséretet kap Jézustól.
Ide is eljutottak a tévtanítók, ide is eljutottak azok, akik el akarták
vonni a tiszta forrástól az efézusiakat, nagyon kedves, nagyon kellemes dolgokkal elcsábítani őket arról a nagyon keskeny, de egyenes útról.
De ez a gyülekezet ellenállt minden tévtanításnak: a nikolaiták tanításának, akik megpróbálták keverni a Jézusról, az Isten országáról
szóló tanítást és egyéb tanításokat.
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Szóval sok-sok örömre, sok-sok dicséretre adott okot ez a gyülekezet. És íme mégis, a gyülekezettel szemben, ezzel a gyülekezettel
szemben is panasz van. S a Biblia egyik legklasszikusabb igéjét találjuk itt megfogalmazva, az a panaszom ellened, hogy az első szeretetedet mégis elhagytad. Az első szereteted melege mégis elfogyott.
Mit is jelent ez a kijelentés, kedves testvérek? Három dolgot szeretnék egészen röviden elmondani erről.
Az első szeretetedet elhagytad, jelentheti a megtérés utáni, a Krisztus megismerése, az Isten megismerése utáni első szeretet mélységének az elhagyását, a szeretet mélységének az elhagyását. Mert az
efézusi gyülekezet nem tagadta meg a szeretetének a tárgyát, Jézust,
de már nem úgy szereti, mint régen. Elmúlt a mátkaságnak a szeretete, ahogy János a maga könyvének az elején megfogalmazta, Jézusból már szokás, Jézusból már valamiféle puszta tradíció lett. És
hadd fogalmazzam ezt meg nagyon egyszerű, hétköznapi módon:
amikor már nem azért megyek el a templomba, mert milyen jó ott
énekelni, milyen jó ott elcsöndesedni, mennyire szükségem van
arra, hogy az Isten igéje személyesen hozzám szóljon, hanem elmegyek, mert így szoktam. Elmegyek, mert így kell. Hajt még valami, vonz még valami, de igazából már nem a szeretetnek a mélysége, nem a szükség kényszerít oda.
És jaj, de sokszor vagyunk úgy kedves testvérek, mindnyájan, hogy
a szeretet mélysége már hiányzik az életünkből. Ott van még, nem
hagyjuk el, talán egy életen keresztül ott van még, de már igazi lobogás, igazi mélység nélkül. Vizsgáld meg magad, hogy nem áll-e
rád is tragikusan Jézusnak a panasza? Miért nem szeretsz igazán,
miért nem szeretsz olyan mélyen a mátkaságnak a szeretetével, a
tűznek a lobogásával? Nem igaz, hogy a szeretet egy olyan tűz,
amely elhamvadhat. Szokták mondani rossz példaként házasságok-
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ra is, hogy hát a nagy szerelem elmúlik. Nem igaz, illetve nagy baj,
hogyha elmúlik a szeretet mélysége, és marad a közömbösség, marad a megszokás, marad a tradíció.
Szereted eléggé Jézust, azzal a mély odaszánással, amilyen mély
odaszánással szeretted, amilyen mély odaszánással ő szeretett téged? Azzal a mélységgel? Nem érdemes másként szeretni, felületesen, megszokásból, nem érdemes szeretni. De jelentheti ez a kijelentés azt is, hogy a gyülekezeten belül is, az egymás iránti szeretet
is meghidegült, pedig a keresztyének az első időkben éppen erről
voltak híresek. Éppen ezzel az egymás iránti szeretettel hódított a
keresztyénség, gondoljunk csak az első, jeruzsálemi gyülekezetre.
Jézus halála után, a pünkösdi események után még az Apostolok
Cselekedetéről írt könyvben rögtön arról olvasunk, hogy arról voltak híresek, hogy mennyire szerették egymást. S lehet, hogy ez a
szeretet, biztos, hogy ez a szeretet, ez az egymás iránti elkötelezettség, amiről híresek voltak, ami hódított, ez is ellanyhult, meghidegült.
Ne tessenek személyes dolognak venni, bár megvallom, személyeskedés céljából mondom el, azon gondolkodtam, hogy vajon az
érdligeti gyülekezet miről híres. Irtó büszke vagyok rá, mint a gyülekezet egy tagja, hogy kezdünk híresek lenni a gyönyörű, széppé
váló templomunkról. Aztán arra is nagyon büszke vagyok – nem
érkezett meg ugyan hozzánk a Reformátusok Lapja múlt heti száma –, amiben még rövid híradás is van erről, de büszke vagyok rá,
hogy a gyülekezetünk sok minden jó cselekedetről országon belül
igencsak híres. Nem is gondoljuk, hogy mennyire, sőt határokon
túl is. És sorolhatnám még, sok mindenről vagyunk híresek.
Arról is, ahogy egymást szeretjük? Az a panaszom ellened, hogy az
első szeretetedet elhagytad. Vajon nem hidegül meg a szívünkben
sokszor az egymás iránti szeretet? Vajon avval vonz ide ez a gyüle-
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kezet, hogy nemcsak szép temploma lesz, meg van is már, hanem,
hogy, hogyan szeretik egymást az emberek?
Ujjongott a szívem, ujjongott a lelkem a múlt év folyamán, amikor
többen voltak, akik igaz szeretettel jöttek segíteni, ide, ebbe a házba is. Jaj de jó lenne, ha ez lenne az általános, hogy ismerjük egymást, tudunk egymás testi-lelki dolgairól, és úgy szeretjük egymást,
nem valamiféle nyálas, nem valamiféle nyúlós szeretettel, hanem
cselekvő módon, hogy erről vagyunk híresek, hogy nézzétek emberek, baj volt ott az érdligeti reformátusok között, gond volt, nehézség volt, de összefogtak.
El nem tudjuk képzelni, micsoda vonzerő, el nem tudjuk képzelni,
hogy a missziónak micsoda lehetősége, mert nem arról kell ám
beszélni állandóan, amiről úgy szeretünk mi, keresztyén emberek,
reformátusok is beszélni, hogy ezt, meg amazt kell megtenni. Arról
az első szeretetről kell megemlékezni, amiről híresek voltak a mi
atyáink, amiről híresek voltak az első keresztyének. Ami összefogta
szétszakíthatatlan módon a gyülekezeteket. És nagyon komolyan
kell venni Jézusnak a szavát, ami nemcsak az efézusiakhoz szólt,
hanem szól talán hozzánk is. Az a panaszom ellened, hogy ezt a
szeretetet, ezt az első szeretetet, egymás iránti szeretetet elhagytad.
Aztán harmadszor – hogy folytassam a sort – ez a kifejezés sorrendi elsőséget is jelenthet. Erre mutat az, hogy itt az eredeti szöveg kétszer egymás után használ névelőt, így ez azt jelenti, hogy
nem a szeretet, vagyis Krisztus áll az efézusi gyülekezet tagjainak az
életében az első helyen, ez pedig végzetes hiba. Elhagytad az első
szeretetedet, ez azt jelenti, hogy sorrendben nem a Krisztus és az
egymás iránti szeretet áll az életedben az első helyen, hanem valami
más.
Hadd olvassak fel valamit az Első korinthusi levél 13. részének az
elejéről: „Ha embereknek vagy angyaloknak nyelvén szólok is, sze-
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retet pedig nincsen én bennem, olyanná lettem, mint a zengő ércz
vagy pengő czimbalom. Ha jövendőt tudok is mondani, és minden
titkot és minden tudományt ismerek is; és ha egész hitem van is,
úgyannyira, hogy hegyeket mozdíthatok ki helyükről, szeretet pedig
nincsen én bennem, semmi vagyok. És ha vagyonom mind felétetem is, és ha testemet tűzre adom is, szeretet pedig nincsen én
bennem, semmi hasznom abból.”
Ennek a fényében, az igének, Jézus szavának a fényében, az efézusi
gyülekezet helyzete – halkan mondom, az érdligeti gyülekezet helyzete is – bizony megdöbbentő és kétségbeejtő. Az ő munkájuk és
az ő fáradozásuk szeretet nélkül semmit nem ér. Életükből és életünkből talán éppen a só hiányzik, így aztán nem is lehetett ott
Efézusban és talán itt, Érdligeten sem lehet igazán hatása a keresztyénségünkre. A becsületes munkájuk, amit ott Efézusban végeztek, hiábavalóvá vált, mert távol kerültek a forrástól, mert nem
Jézus, a Jézusi szeretet volt az első az életükben, hanem a sorrendben ott volt ugyan, de valahová hátrább szorult.
Mert lehet Érdligeten templomot építeni, renoválni, mert lehet
Érdligeten is nagyszerű dolgokat véghezvinni, kárpátaljai, erdélyi,
Magyarországon belüli segélyakciókat, de ha szeretet nincs bennem, semmi vagyok, ahogy elmondja Pál apostol is.
Nézzük hát meg magunkat. Nem jogos Jézusnak a szava? Az a
panaszom ellened, hogy elhagytad az első szeretetet. Jézus azonban, és ez a nagyszerű dolog, nemcsak a hibákra világít rá, hanem
mindig megmutatja a gyógyulás útját is. Ez az út az efézusiaknak
egymásból következően is, egyúttal egymás mellett is, megint csak
háromirányú, ahogy az ige elmondja.
Az első irány az, hogy emlékezzél meg arról, hogy honnan estél ki.
Emlékezzél meg! Gyógyító és megmentő emlékezet ez. Olyanokhoz szól Jézus, akik benne voltak szívükkel, lelkükkel, teljes való-
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jukkal benne voltak az egyházban, a gyülekezetben, de valahol és
valamikor elvesztettek valamit. Valahol és valamikor a fonál megszakadt. Valahogy úgy volt Efézusban is, mint Érden. A világ minden sarkából, az ország minden részéből érkeztek oda emberek,
más gyülekezetekből is, és valahol útközben talán elveszett a fonál.
Emlékezzél hát, hogy honnan estél ki, és oda térjél vissza, ahonnan
elfordultál! Az emlékezés a gyógyulásnak a kezdete a lelki élet területén mindig. Soha nem szabad elfelejteni, hogy mit okoztunk Istennek, soha nem szabad elfelejteni, mindig emlékezni kell rá, hogy
mit tettünk személy szerint mi Jézussal a bűneink következtében,
és mit tett Jézus is mi értünk.
Emlékezzünk csak rá, hogy miattunk és helyettünk kellett a Golgotára mennie. Jézus nagyon jól tudja azt, hogy a bűn igazából az,
ami megrontja a rá való emlékezésünket, és ezért segít emlékezni.
Emlékezz csak! Emlékezzél Jézus dolgaira, emlékezzél a magad
dolgaira! Emlékezzél a megbocsátott bűnökre! És emlékezzél azokra a vétkekre, amiket nem vittél oda még Jézushoz! Emlékezzél!
Emlékezzél arra, hogy mit kell érted, és mit kell helyetted elszenvednie az Isten fiának!
Magához akarja Jézus visszatéríteni az efézusiakat. De ő nem
kényúr, nem kényszerít erre, egyszerűen csak igényli az ember akaratát, szándékát. Igényli, hogy az ember maga induljon el, emlékezzen meg, és maga tegye meg az első lépéseket.
Aztán a Jézushoz való visszatérésnek a második szakasza az az,
hogy térj meg, fordulj vissza. Hiszen a megtérés az ember életében,
bárhogy is mondják különböző kegyességi irányzatok, nem lezárt,
nem egy befejezett tény, nem egyszeri döntés pusztán önmagában,
hanem életfolyamat.
Az újjászületés, az talán egyszeri esemény, amikor kinyílik a szemem, a lelki szívem rádobban az Istenre, de a megtérés életfolyamat. Egy életen át tartó út, hiszen a bűn miatt naponta szükségem
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van rá, hogy visszatérjek a forráshoz, visszatérjek az eredeti állapothoz, visszatérjek Jézushoz, és ennek a megtérésnek mindig két
része van. Egyfelől az elfordulás a téves iránytól, másfelől az odafordulás a helyes irányra.
Gondoljunk csak a Biblia egyik legklasszikusabb történetére, példázatára, a tékozló fiú történetére. Mit is jelent az ő életében a
megtérés? Azt, hogy elfordulok attól a világtól, ami utálatos, ami a
disznók vályújához vezet, és ugyanakkor odafordulok az Atya világa felé. Nem elég otthagyni a régit, el kell indulni az új felé. És nem
elég elindulni valami új felé, cipelve, hurcolva magammal a régit, a
kettő összetartozik, és egymástól elválaszthatatlan.
És végül a megjobbulásnak, a segítség útjának a harmadik fázisa,
harmadik része, a megtérés második folyamata, amit szinte úgy is
mondhatnánk, hogy a megtérésnek a következménye. Cselekedd az
első szeretetedet – mondja Jézus itt. Emlékezzél meg, honnan estél
ki. Talán még bensőségesebb, még mélyebb és még szilárdabb lehet, mint volt az első.
Gondoljunk csak Péter esetére. Megújított, visszatért szeretete
mennyire más volt, mint az az első, hebrencs szeretete, amikor
Jézus a tagadás, a szembenállás után újra visszahívta, milyen más
lett már ez a tanítvány.
Itt, Efézusban, ez egészen konkrétan azt jelenti, hogy az efézusi
gyülekezet tegye az elmulasztott tetteket. Mert az efézusiak, hozzánk hasonlóan, nagyon hajlamosak voltak arra, hogy a megtérésen
az Istenhez való forduláson csak valamiféle – bocsánat, hogy gúnyosan mondom –, ilyen lelki megtisztulást, egy ilyen lelki patyolaton való átmenetet, egy ilyen kegyes maszlagot értsenek. Ez nem
megtérés. A megtérés az, amikor megjobbítja az ember a maga
útját, amikor cselekszi az első szeretet tüzéből fakadó cselekedeteket.
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Nem megtérés az, kedves testvérek, az újjászületésről már ne is
beszéljek, amelyik teszi a dolgokat ugyanúgy tovább, felbuzog a
szíve, a szalmaláng tűzzel fellobog talán a szeretet egy másodpercre, aztán megy tovább a paráznaságnak, az Istennel való szembenállásnak, a gyűlölködésnek az útján.
Az Isten ezeket, a dolgokat soha nem igazolja így. Lehet kegyes,
szép szavakat mondani, még akár szószékről is, még akár ennél
nagyobb helyekről is.
A megtérés azonban az, amikor az első szeretet cselekedetét cselekszi az ember. Amikor elhagyjuk az Isten által, a Jézus által megítélt dolgokat, és elkezdjük valóságosan megjobbítani az életet.
Jézus egyformán követeli mind a kettőt tőlünk. És hogyha a gyülekezet ott, Efézusban – nagyon halkan mondom, itt Érdligeten –
nem engedelmeskedik, akkor jön az ítélet.
A levél azzal zárul, hogy kimozdítom a te gyertyatartódat a maga
helyéből. A szövétnek eloltása az igében mindig a legsúlyosabb
ítéletet jelenti, és ez félelmetes dolog. Hasonló sors vár Efézus
városára, mint ami várt Jeruzsálemre.
Befejezésül hadd mondjam el, hogy a kornak ez a csodálatos nagyvárosa, a Diána templomnak, az összes jelentős kultuszhelynek a
városa, talán éppen emiatt, mert nem hallotta meg Jézus megjobbításra célzó szavát, mára jelentéktelen, poros kis faluvá satnyult. Egy
apró kis vasútállomás, néhány kis házacska és egy semmi város
többé.
Mert Jézusnak nemcsak a figyelmeztetése, az ígérete, de Jézusnak
az ítélete is nagyon konkréttá tud válni. Az ige nem rettenteni akar,
hisz végül is itt minden avval fejeződik be, hogy aki győz, annak
adok a paradicsomnak a fájáról, ami ott van az Isten országa közepén.
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Ígérettel fejeződik be ez a levél, de az ígéret előtt ott van a nagyon
súlyos figyelmeztetés: „ma, ha az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek hát a ti szíveteket”. Mert Jézus segíteni akar, Jézus ma
még szeretni akar, de ez a Jézus nagyon keményen ítélni is tud,
még ha ezt ő nem is akarja. Ámen.
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Isten keres téged
János 1,17
Kedves Testvérek!
Röviden összefoglalom, hogy miről szeretnék ünnepzáró vagy ünnepet koronázó istentiszteletünkön beszélni. Hogy vannak, akik
nemcsak, hogy helyet adnak neki, hanem befogadják Őt. Vannak,
akiknek a számára olyan valóság lesz, hogy itt van köztünk, sőt itt
van bennünk, ahogy énekeltük, ahogy a tegnapi karácsonyi ünnepi
igénk mondta, testté lett, ténnyé lett az életünkben.
Azoknak a számára tehát, akik ezen a karácsonyi íven végigmennek, Istennek csodaszép ajándéka van, amiről úgy beszél a most
felolvasott igénk, hogy nem lehet, nem esetleg megkapható, hanem
kijelenti, hogy megvan. És erről a Karácsonyt betetőző, ezt a Karácsonyt, Jézus születését keretbe foglaló ajándékról a kegyelemnek
és az igazságnak az ajándékáról, szeretnék az ajándékozás, a szeretet ünnepén, a záró istentiszteletünkön néhány dolgot elmondani.
Mert a Karácsony azt jelenti, hogy az Isten kegyelme az enyém és a
tied, hogyha ő testté lett a számodra, és az Isten igazsága, a valóságnak az ismerete a tied. Nemcsak mi adunk ajándékokat egymásnak Karácsonykor, hanem a mi ajándékozásunk, ahogy ezt elmondtam ebben az ünnepi körben is, az isteni ajándékozásnak
mintegy visszatükröződése.
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Az isteni ajándék pedig Jézus Krisztus maga, a kegyelem és az igazság, amit ő saját magával együtt az övéinek ad. Erre a két dologra,
tehát az Isten kegyelmére, ami a mienk és az Isten valóságára, igazságára, valóságos jelenlétére figyeljünk most oda.
Az első nagy ajándék ez alatt a mennyei karácsonyfa alatt az Istennek a kegyelme. Nagyon sokszor úgy gondolunk mi az Istenre,
mint aki irgalmas hozzánk. Az irgalmas samaritánus példázatán
keresztül értjük meg, hogy mit is jelent Jézusnak az emberhez lehajló szeretete, és az egész Ószövetség erről az irgalmas Istenről
beszél. A kegyelmes Istenről. Nem beszél a kegyelemről kedves
testvérek semmilyen vallás, nem beszél még maga a Biblia első fele,
Izrael vallásának a letéteményese, a Jézus eljövetelét megprófétáló
könyv, az Ószövetség sem. A kegyelem, mint olyan, és mint fogalom, és mint gondolat, és mint ajándék, Jézus Krisztussal lép be a
keresztyén embernek, a vallásos embernek az életébe, gondolatkörébe, Jézus Krisztushoz kapcsolódik, és egyedül Jézus által valóság.
Tehát, Kedves Testvérek! A kharisszal, a kegyelemmel többről van
szó annál, mint amiről mi emberek az irgalom alatt, a szeretet alatt
gondolkodunk. Nem is igazán szeretem azt, amikor a mi irgalmas
cselekedeteinkre, a mi szeretetszolgálati munkálkodásainkra az
Isten irgalmának a visszatükröződésére ezt a görög szót alapul véve, így mondjuk, hogy karitatív tevékenységet folytatunk.
Az ember ugyanis nem tud kegyelmi dolgokat továbbítani, egyedül
az Isten tud. És ez ennek az ajándéknak a valóban csodálatos isteni
volta, hogy valami olyat kapunk, valami olyannak a részesei vagyunk, amit egyedül Isten tudott, és Isten adott oda nekünk. A
kegyelem már ezen a földön a miénk lett, és az Isten kegyelme
Jézussal nemcsak eljött Karácsonykor erre a világra, hanem ez a
kegyelem a miénk is. Persze mindez nagyon szép bibliai, teológiai,
filozófiai, vagy nem tudom én milyen fejtegetés. Most azért joggal
megkérdezheti mindenki, mi is akkor ez a kegyelem? Mi is ez az
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ajándék? Mi is Istennek ez a csodálatos ajándéka a maga konkrétumában?
Nagyon sok minden ott van a kegyelem gondolatkörében, én most
csak néhányat fogok ezekből felsorolni kedves testvérek.
Istennek a kegyelme, ami az enyém, ami a tied, ami lett, ami valóság lehet először is az, hogy megkeresi az embert. Az a kegyelem,
hogy az Isten megkeres téged. Mindenfajta más vallásban, lett légyen az bármilyen is, mindenfajta más gondolkodásmódban az
ember keresi az Istent. És amíg mi, keresztyén ruhába öltözve Jézus nélkül, a magunk vallásoskodó módján az Istenhez akarunk
közelebb kerülni, addig szüntelenül ez van bennünk, hogy keressük
az Istent. Meg akarjuk találni az Istent. Szeretnénk megkeresni azt
a helyet, azt a módot, ahol az Istennel találkozhatunk. És igazából
kedves testvérek, minden emberi jó szándékunk, igyekezetünk ellenére ez nem megy. Nem megy 10 évesen, és nem megy 80 évesen
sem. Nem tudjuk megkeresni az Istent.
Biztosan átélted és megtapasztaltad már azt, hogy keresed az Istent, keresed az Isten irgalmát, keresed az Isten jóságát, keresed az
Isten lényét, és nem találod. És minél jobban keresed, annál kétségbe ejtőbb módon nem találod.
Karácsony után, Jézus megszületése, testté léte után nem kell az
Istent keresni. Mert az Isten keres téged! Keres most is, és az Isten
meg fog találni! Hidd el, értsd meg, vedd tudomásul, te hiába keresed talán őt, de ő megtalál. Most is rád talált.
„Itt van Isten köztünk, jertek őt imádni…”, nagyon jó, hogy elénekeltük, jertek őt imádni, mert itt van, mert az Isten megkeres. Nem
kell lelki vagy testi módon azon izzadni, verejtékezni, hogy, hogy
ölelhessem át az én Istenemet, Jézusomat. Itt van, megkeresett!
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Annyira megkeresett, hogy lejött erre a földre, testi, emberi formát
is felvett. Ez a kegyelem. Az Isten megkeres, bárhova menj.
Olyan sokan – így mondja el a Bibliának nagyon szép, képes beszéde –, olyan sokan eltávolodnak az ő nyájától. A tékozló fiú
olyan messzire megy, az Isten mégis megkeresi. Az atyai szeretet
mégis visszavonzza az atyai házba. Ne vigyen ez felelőtlenségbe, de
erősítse meg az életedet és a bizalmadat, nem veszhetsz el. Nem
veszhet el egy sem, akinek a számára az ige testté lett. Nem veszhet
el egy sem, mert az Isten megkeresi és megtartja az övéit. Azért
jött, hogy megkeressen téged is, keres most is, hagyjad, hogy megtaláljon. Ez a kegyelem.
Aztán másodszor az a kegyelem – és ez megint valami egészen
logikával érthetetlen dolog –, az a kegyelem, hogy az Isten azért
jött, hogy szolgáljon. Az Isten jött azért, hogy szolgáljon. A vallásokban, bármilyen vallás is az, alaptétel – figyeld meg a te saját,
vallásos keresztyén mezbe öltöztetett gondolkodásodban is –, alaptétel, hogy szolgáljak az Istennek. Szolgáljak neki. Szavakkal és
cselekedetekkel. Szószékről is sokszor elmondjuk. Én is elmondom. Az a vallásnak és a hitnek a lényege, hogy szolgáljunk.
És ez nem igaz kedves testvérek. A vallásoknak ez a lényege. De a
hitnek nem! A kegyelem az, hogy az Isten szolgál. Nem neked kell,
alapvetően és meghatározó módon, meg nekem, meg nekünk, az
Istent szolgálni, így vagy úgy, vagy amúgy, sete-sután vagy grandiózus, nagyszerű módon. Nem, Isten jön, hogy az embernek szolgáljon. Jézus Krisztussal ezt lehet megérteni.
Nézzük csak végig Jézus egész életét! Olyan sokan akarnak neki
szolgálni. S Jézus mindig leállítja őket. Jön az a kedves Péter, hogy
na, most már Uram, elég volt ebből a sok emberből, aki örökké
téged piszkál, meg nem hagy békén. Hát menjél el Uram, és egy
kicsit pihenjél. És Jézus valóban, ezt ma így mondanánk, „kivan

187

már”, mert bőven elege van attól a sok betegtől, bőven elege van,
mint ahogy nekünk is elegünk szokott lenni egy idő után már mindenből, s akkor jön Péter, és még adja is a tanácsot, Uram, szükséged lenne egy kis kikapcsolódásra, pihenésre. És akkor Jézus azt
mondja, hogy nem, nem.
Hát nézz oda, ott van Jairusnak a lánya, ott az a vérfolyásos aszszony; nem, az embernek fia azért jött, hogy ő szolgáljon és adja az
ő életét váltságul sokakért. És aztán ad abszurdum már a gyerekek
között van, hát aztán már az igazán elvárható lenne, mi elvárnánk,
én elvárnám, megvallom őszintén, hogy a gyerekek szolgáljanak
neki. Nem, Jézus azt mondja, hogy én azért jöttem, hogy ezeknek,
a gyerekeknek szolgáljak.
Aztán ott az utolsó vacsora, és Jézus maga elé köti a rabszolgáknak
a kötényét és a rabszolgamunkát, a valóban a legaljasabb és legundorítóbb munkát végzi, megmossa a tanítványoknak a lábát, ami
nem egy olyan gusztusos dolog ám, mert azok a lábak, azok büdösek voltak, koszosak voltak, ott a közel-keleti hőségben izzadtak
voltak. Nem véletlenül végezték ezt a munkát, amit el kellett végezni – természetesen mielőtt egy jóízű vacsorához leültek – a rabszolgák. Jézus odarakja a kötényt maga elé, viszi az edényt, és ő
mossa a tanítványok lábát. Így mossa a te életedet.
Azért jött, hogy neked szolgáljon. Mit tudna érted megtenni Jézus?
Péter, amikor odament hozzá, hogy a lábát mossa, nagy öntudattal
azt mondja, hogy mentsen Uram, nem eshet ez meg velem, hogy te
szolgálj énnekem. Hogy te adjál énnekem valamit? Mentsen Uram,
nem. Annál vagyok én jobb halász, annál vagyok én rátartibb ember, és akkor Péter, ahogy tudjuk, megérti egy pillanat alatt, hogy
neki bizony nagyon szüksége van arra, hogy Jézus szolgáljon. És
azt mondja: Uram, ne csak a lábamat, a fejemet is, és mindenemet.
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Miben van a hiányod? Miben van a piszkosságod? Hagyjad, hogy
Jézus tisztára mosson. Hagyjad, hogy Jézus szolgáljon neked. Nem
kell kényeskedni, nem kell rátartinak lenni. Alázatosan szabad elfogadni, hogy Jézus kipótolja azt az erőt, ami hiányzik az életedből.
Valakik befogadják őt, mondja igeszakaszunkban, a 12. versben.
Hatalmat ad azoknak, hogy az Isten fiai legyenek. Szükséged van
arra, még ha elfogadhatatlannak is tűnik, hogy az Isten szolgáljon
neked, mert egyébként nincsen erő, egyébként nincsen hatalom,
egyébként nincsen vigasztalás az életedben. És ez a kegyelem, hogy
Jézus szolgál az embernek.
Aztán a harmadik dolog, hogy mi az Isten kegyelme? Talán így
fogalmazható meg, hogy az Isten jött azért, hogy megújítsa, teljesen és gyökeresen átalakítsa az életedet.
Keresztelő János, akiről itt, ebben az igeszakaszban is szó van,
mint Jézus útkészítőjéről, azt mondja, hogy én csak vízzel keresztelek. Aki utánam, jön, az azonban lélekkel keresztel, annak olyan
hatalma van, hogy teljesen meg tud újítani. Nagyon szüksége van
az emberi életnek arra a kegyelemre, hogy Jézus úgy jöjjön, hogy
alapjaiban mindent újjá tegyen egyéni, gyülekezeti, társadalmi életünkben.
A kegyelem az, hogy Jézus mindent újjá tesz. Micsoda hatalmas
kegyelem az, hogy Jézus az egész emberi életet és személyesen a te
életedet is teljesen újjá teheti, alapjaiban változtathatja meg. Egyedül neki van erre hatalma. De ő meg is teszi, ez az ő ajándéka.
Hogy a tékozló fiúnak, akiről az előbb már szó volt, úgy lehet elmenni a leállatiasodott, a disznók mellett levő sorból, hogy a fő
helyre kerül az atyai házban újra. Őneki van hatalma, hogy amit
elrontottál, hogy amit elrontott ez a világ, hogy azt teljesen újjá
tegye. A te életedben is.
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Aztán a kegyelem az, hogy Isten azért jött, hogy Jézusban az életét
adja értünk. Az életét, adja értünk! És ez megint valami olyan unikum, ami nincs sehol és semmikor itt, ebben a világban. Semmilyen vallás nem ismer ilyet. Vannak vallások, amelyek ismernek
áldozatokat, még emberáldozatot is, de olyan vallás nincs, ahol az
Isten áldozza oda magát.
Jézus azért jött el Karácsonykor a názáreti Betlehembe, hogy ne
pusztán megismerje az emberlétnek minden kínját, maga is elhordozza az emberlétnek minden keservét, hanem azért, hogy adja az
ő életét váltságul sokakért.
Az Isten kegyelme azt jelenti, a Karácsony azt jelenti, az Isten
ajándéka azt jelenti, hogy a csodálatos betlehemi gyermek feláldozza magát érted, hogy neked életed legyen és bővölködjél.
Az Isten maga adja az életét teérted, mert életet kell adni az életért.
Mert egyébként nincsen élet. Életet kell adni az életért. És az életet
az Isten adja. Ez a csodálatos betlehemi gyermek adja. Miért? És itt
aztán már a kegyelemnek végképp olyan területére értünk, ahova
csak levetett saruval lehet lépni.
Azért jön az Isten, azaz Istennek a kegyelme, hogy az embernek
örök életet adjon. Hogy ne legyen az életünk ehhez a földi léthez
kötve, bármilyen csodálatos, bármilyen szép is ez, mert csodálatos
és szép ez az élet, és Jézus ezt is világossá tette, hogy ő nem azért
jött, hogy ennek a földi létnek az örömeit eltörölje, az ajándékait
semmivé vegye. Buta, értelmetlen felfogása a hitnek az, amikor az
ember nem érti, hogy az Isten legfőbb célja és szándéka az élettel
az, hogy „örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek”. Buta és értelmetlen felfogása az ünnepnek az, hogy valamiféle
aszketikus, nem tudom én, milyen módon kell az ünnepet és az
egész életemet élni.
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Mert az élet szép, ez a teremtett világ, ez jó, és ezt az Isten nekünk
teremtette. Persze, nem azért, hogy visszaéljünk az ő ajándékaival,
hanem azért, hogy éljünk. De mégis, bármennyire szép és bármennyire jó mindez, érezzük mindnyájan, milyen múlandó. Milyen
múlandó… És bizonyosan nem csak azáltal, hogy rohannak a földi
évek, de azáltal még inkább érzi az ember, hogy önmagában ez a
földi lét – a maga összes kegyelmi ajándékával együtt is – kevés.
De a kegyelem az, hogy nemcsak ez az élet van, hanem örök életet
készített Isten az övéi számára. Olyan életet, ahol nincs többé
gyász, ahol nincs többé fájdalom, ahol nincs többé a testnek az a
sok kínja, ami sokszor megterhel. Ahol nincs többé szeretetlenség,
ahol nincs többé gyűlölködés. És ez nem valami távoli, ködös jövendőbe való merengés pusztán, hanem ez a mai napomnak, a mai
napodnak is a megtartó ereje, hogy nemcsak erre a földi létre teremtettél, hisz az örökkévaló ige, ha testté lesz, akkor nem múlandó létre lesz, hanem öröklétre teremtett az Isten.
Micsoda kegyelem! Hogy nemcsak ez lehetsz, aki most vagy, hanem örökké lehetsz Jézus által. És a Karácsony, ezt az öröklétet
jelenti, a kegyelem ennek az öröklétnek az ajándéka és a bizonyossága. Azaz öröklét, amelyik már itt, a földön, ahogy Pál apostol
mondja, a tiéd lehet, aminek a jó ízeit már ezen a földön érezheted,
aminek a biztonságában a földi életednek a dolgait már megharcolhatod.
Hát Isten ilyen dolgokat készített el az ő kegyelmével.
De hadd ejtsek még néhány szót egészen röviden erről a másik
csodálatos ajándékról, az igazságról, vagy, ahogy az alétheia görög
szót talán még pontosabban lehetne fordítani, a valóságról.
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Mit is jelent, hogy Isten a kegyelmet és a valóságot ajándékozza
ennek a világnak és személy szerint neked is Jézussal, a Karácsonynyal?
A valóság elsősorban kedves testvérek, az Istent ismerteti meg
velünk. Az a valóság, az az igazság, hogy megismerhetem Istent.
Annyi minden igazságról beszélnek ezen a földön és egy ilyen,
most már országunkban is úgynevezett plurális demokráciává váló
társadalomban annyi igazság van. Pártoknak van igazsága, társadalmi csoportoknak, egyházaknak van igazsága, és a jó Isten tudja
már csak maga, hogy kinek van igazsága. És mégis, az igazság, az
igazi valóság az, hogy megismerhetem az Istent. És milyen az Isten? Olyan, amilyennek őt Karácsonyban látom, olyan, amilyennek
őt a golgotai kereszten látom, olyan, amilyennek őt a Húsvét, a
feltámadás csodájában látom. Ez a valóság. Minden más csak árnyéka ennek. Minden más csak hazugság, nem igazság, a valóság
egyedül az, hogy megismerhetem az Istent, és az a valóság, hogy a
kegyelem és az igazság Karácsonykor az emberé lett.
Van ilyen ajándékod? Az igazi igazságnak a birtokában vagy-e?
Ennek az igazságnak, hogy ismerem az Istent, és tudom, hogy mi
az Isten célja, szándéka, akarata az én életemben és az emberi élettel. Ezt az igazságot ismered-e? Ezért az igazságért, ennek az igazságnak a mélyebb megismeréséért érdemes odaadni az életedet.
Nem a filozófusok igazságáért, nem a politikusok igazságáért, nem
a vallásoknak az igazságáért, még csak nem is embereknek az igazságáért, annyi buta dologért, annyi hamis igazságért dobjuk oda a
legdrágább ajándékot, a saját életünket. Egy dolog az igazság, egy
dolog a valóság: megismerni Istent.
Ezen az úton lehet menni, mert ezt az igazságot, az igazságnak ezt
az ismeretét elkészítette és odaadta a mi számunkra. De ugyanakkor ez az igazság, ez a valóság, ez az igazi ismeret megismerteti
velünk a világot is. Nemcsak az Istent, hanem ezt a világot is. A

192

maga igazi módján. Nem úgy, ahogy mi különböző szemüvegeken
keresztül akarjuk nézni, hanem úgy, ahogy van. A maga testiségében, a maga hazug voltában, a maga megváltásra szoruló állapotában. Nem lehet a világot – kedves testvérek – és a világnak a dolgait más igazság alapján lemérni és megismerni, csak így.
Isten a valóság, aki megismerteti velünk ezt a világot. Ismered ezt a
világot? Úgy, ahogy az Isten igazsága mutatja meg, úgy kell megismerned. Nem avval a rossz szemüveggel, a Karácsony nélküli
szemüveggel, Jézus nélküli gondolkodással kell ismerni a világot,
mert akkor az életed mehet rá, hogy rosszul ismered. Nem igazán
ismered. Az életed mehet rá, hogy hamis ábrándok után rohansz,
mert a világ ilyen hamis ábrándokat, ilyen délibábokat mutat fel
neked.
Karácsonykor az igazság a miénk lett. Az az igazság, amelyik megismerteti Istent és megismerteti ezt a világot. Ismerd meg ezt az
igazságot! Legyen a tiéd a kegyelemnek és az igazságnak csodálatos,
isteni ajándéka!
Mert a Karácsony betetőzése az, hogy Jézussal, a betlehemi gyermekkel elviszem, magamévá teszem az Isten kegyelmének és az
Isten igazságának az ajándékát, ami lett, ami van. Amiért úgy kell
csak kinyújtanom a kezemet, mint ahogy az úrvacsorában Jézus
Krisztus megtöretett testének, kiontott vérének a szimbólumaiért.
Legyen hát a tiéd, legyen hát az enyém, legyen hát mindegyikünké
valóságossá az Isten kegyelme és az ő igazsága! Ámen.

193

194

Csákány Tamás
Önéletrajz
1975. augusztus 12-én születtem Budapesten Csákány István és
Sebor Adrienne református lelkészek első gyermekeként. Édesapámat másfél éves koromban elveszítve édesanyámmal és az
édesapám elmenetele után fél évvel született öcsémmel, Balázzsal
töltöttem gyermekéveimet Budapesten.
Egészen kis koromtól fogva mindennapos tapasztalat volt számomra, hogy van Valaki, aki nagyon szeret minket, engem. Aki
figyel rám, szeretetével kíséri az életem. 5-6 éves lehettem, amikor
megfogalmazódott bennem, hogy lelkipásztor szeretnék lenni. Sokan azt gondolták, hogy ez csak a szüleim példája miatt van így. Én
azonban úgy gondoltam, hogy ha Isten szeretetét naponta tapasztalhatom, annak örülhetek, gondviselését életünk minden területén
látom, akkor ez egy olyan jó dolog, amit jó lenne megosztani másokkal is. Úgy gondoltam, ha életem során akár csak egy embernek
is segíthetek, hogy része lehessen ebben az örömben, akkor már
van értelme, hogy lelkész legyek.
Családommal a Pasaréti Gyülekezetbe jártunk istentiszteletre, ahol
1987-ben konfirmáltam, majd bekapcsolódtam az ifjúsági bibliaórákba.
Az általános iskola befejezése után, egyetlen reformátusként, felvételt nyertem a Pannonhalmi Bencés Gimnáziumba. Már a felvételi
beszélgetésen mondtam, hogy református teológiára készülök, mire
az volt a válasz, hogy az élet is sokszínű, és ennek az iskolában való
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megjelenése csak gazdagítja a közösséget. A gimnáziumi éveim
alatt egy kis bibliakör alakult ki, volt hogy a reggeli ébresztő előtt
10-15-en olvastuk együtt a napi igét, beszélgettünk róla, és imádkoztunk közösen.
Gyermekkoromtól fogva minden nyáron több gyermektáborban,
majd ifjúsági táborban vettünk részt Balázzsal együtt, sok gyülekezetből ismerve meg hozzánk hasonló korú fiatalokat. Az egyetemi
éveim alatt nyaranta több táborban is részt vettem előbb segítőként, csoportvezetőként, majd az igei szolgálatokban is részt vállalva.
1993-ben érettségiztem, majd felvettek a Budapesti Teológiai Akadémiára (mely közben a Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kara lett). Örömmel kezdtem el tanulmányozni az alapozó tárgyakat, majd a bibliai és egyéb tudományokat. Hálás vagyok az évfolyamunkért, ahonnan sok olyan férfi és női lelkipásztor került ki, akiknek a szolgálatán ma is sok áldás van. Jó volt velük közösségben lenni és egymástól is sokat tanulni.
Az első évtől rendszeresen vettem részt teológusnapokon, ahol
gyülekezetekbe jártunk szolgálni, valamint 1993–1998 között a
Budapest-Kálvin téri gyülekezetben lettem egy később 50-60 főre
növekedő ifjúsági csoport egyik vezetője. 1995-től a Mozgássérültek Életét Támogató Alapítvány elnöke lettem. Gyermekkorunktól
fogva baráti kapcsolatunk volt sok sérült emberrel. Édesanyánk a
nevelésünk fontos részének tekintette, hogy ne legyenek előítéleteink, és észrevegyük azokat az embereket, akiknek a mi segítségünk
és szeretetünk is sokat jelenthet.
1996–1998 közt a Hallgató Tanács titkára lettem (ez a teológus
diákság hallgatói önkormányzata volt). Igyekeztem a gyülekezetekkel, valamint a többi teológiával való kapcsolatot erősíteni, illetve
segíteni a teológus diákság körében a lelki élet mélyülését.
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Egyetemi éveim alatt lelkes tagja voltam a Budapesti Református
Egyetemi és Főiskolai Gyülekezetnek. Nagy lehetőséget láttam
benne a budapesti egyetemisták, főiskolások közötti misszióra.
Három éven keresztül voltam presbitere az egyetemista gyülekezetnek. (A gyülekezetben a presbiteri megbízatás egy évre szólt.)
Szakdolgozatomat is az egyetemisták közötti missziói szolgálat
lehetőségeiről írtam, 1998 őszén tettem le az első lelkészképesítő
vizsgát, majd az egyetemi misszió témakörében kaptam ösztöndíjat.
Így tanulmányaimat 1998–1999-ben az Austin Presbyterian
Theological Seminary (Austin, Texas, USA) vendéghallgatójaként
folytattam.
1999–2001 között a Buda-hegyvidéki Református Egyházközségben voltam segédlelkész dr. Szabó István mellett. Kezdő lelkészként nagy szeretettel fogadott a gyülekezet, és sokat tanulhattam a
gyülekezeti szolgálatról az itt töltött idő alatt. A két ifjúsági csoport
vezetésén kívül az idősek közötti szolgálat és minden más lelkészi
teendő is a feladataim közé tartozott.
2001 őszén tettem le a második lelkészképesítő vizsgát, majd ezután a Pasaréti Református Egyházközségben folytattam a szolgálatot. Cseri Kálmán, a gyülekezet lelkipásztora nagy szeretettel és
türelemmel nevelgetett a lelkipásztori és igehirdetői szolgálatban.
Az ifjúsági körökben való munkán túl itt sérültek között is vezethettem egy bibliaórát, valamint a gyülekezeti élet szinte minden
területébe bepillantást nyertem.
2005-ben jöttem el a Pasaréti Gyülekezetből, mert szerettem volna
más gyülekezet építésében is használni mindazt, amit láttam és
tanultam addigi két gyülekezetemben. Erre 2006 februárjától volt
lehetőségem, amikor az Érdligeti Református Egyházközség megválasztott lelkipásztorának.
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Szeresd magad, ahogy Isten szeret
téged!
Márk 12, 28–34
Akik itt voltak vasárnap az istentiszteleten, tudják, hogy a gazdag
ifjú története került elénk, akinek az életében volt valami, ami elválasztotta őt a körülötte élő többi embertől. Ennek az igének kapcsán jött oda hozzám hét közben valaki, és mondott néhány mondatot, ami tovább munkálkodott bennem, és Isten a szívemre helyezte. Azt vetette fel, hogy olyan sokszor beszélünk arról, hogy
mit jelent Istent szeretni, arról is elég gyakran, hogy mit jelent a
másik embert elfogadni, és mindez fontos. Mégis, jó lenne egyszer
arról is gondolkodni, hogy mit jelent ez a fél mondat, hogy
„...szeresd felebarátodat, mint magadat”. Mit jelent önmagunkat
szeretni? Mire gondol itt a Szentírás?
A nagy parancsolatból most csak erre a pici részletre koncentráljunk, hogy hogyan is illeszkedik a nagy parancsolat egészébe? Hogyan kapcsolódik össze Isten és a másik ember szeretetével az,
ahogyan magunkhoz viszonyulunk, magunkra nézünk?
Először szeretném, ha arra figyelnénk röviden – ahogy ezt tettük a
gazdag ifjú esetében is –, hogy Isten nélkül az ember milyen módon tekinthet, illetve tekint önmagára? Mik azok a tényezők, amik
befolyásolják a saját magáról kialakított képét, magához való viszonyulását. Utána egy pillantást vetünk arra, hogy Isten hogyan tekint
ránk, és végül, hogy Isten mit szeretne, hogy hogyan lássuk önmagunkat, és ez miként befolyásolja a másokkal és a vele való kapcso-
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latunkat? Ezt a három gondolatot nézzük most meg a nagy parancsolat alapján!
A gazdag ifjúval kapcsolatban is megfigyeltük, hogy az ördögnek az
egyik legnagyobb csapdája, amivel újra meg újra próbál bennünket
lépre csalni, és ügyesen is csinálja, az, hogy Istent fontossági sorrendben igyekszik életünk első helyéről leszorítani. Ott lehet Isten
az életünkben, csak ne az első helyen. Szerepet játszhat a döntéseinkben, hogy mit tart helyesnek és jónak, de azért ne ez legyen a
legfontosabb. Legyen egy a többi között, mert ha csak egy a többi
között, akkor rövid idő után egyre kevésbé lesz érdekes.
Nagyon sokszor használja a nagy szétdobáló cselvetései során az
énünknek, a saját magunkkal való foglalkozásunknak a csapdáját,
csak hogy bármilyen – akár pozitív, akár negatív – formában forogjunk saját magunk körül. Saját problémáink töltsék be a gondolatinknak nagy százalékát. Ezt – számára a legjobb esetben – észre se
vegyük, mert akkor nem tudunk sok mással, fontosabbal foglalkozni.
Számtalan tévedés él még keresztyénekben is ezzel kapcsolatban.
Jézus arról beszél, hogy az embernek meg kell tagadnia magát, és
úgy kell felvennie a keresztet, és követni Őt. Másutt azt mondja:
aki meg nem gyűlöli még a maga lelkét is, az nem méltó hozzám.
Sokan azt gondolják: ez azt jelenti, hogy a keresztyén élet tulajdonképpen akkor igazán Krisztus-követő, hogyha nemet mond újra és
újra önmagára, személyiségére, arra az emberre, aki ő. Így lehet
valóságosan igent mondani az Úr Jézusra.
Szeretném a továbbiakban kifejteni, hogy ez – az ige alapján, és az
én meglátásom szerint is – miért nem így van? Valóban nemet kell
mondanunk nagyon sok mindenre, amit Isten tőle elválasztó, rossz
dologként, mutat meg valakinek az életében, ahogy ezt Pál is
mondja: „Kárnak és szemétnek ítéltem mindent a Krisztus ismere-
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téért, hogy vele együtt mindent megnyerjek.” Ugyanakkor nagyon
érdekes, hogy Pál nem azt mondja, hogy mostantól kezdve utálom
saját magamat, mostantól kezdve gyűlölöm azt az embert, aki voltam, és aki vagyok. Ő a múltjáról beszél, és bizonyos dolgokról, de
nem arról, aki most már ő, aki Isten kegyelméből megváltozhatott.
Szeretnék erre majd még visszatérni.
Első gondolatként tehát nézzük meg, hogy mik azok a tényezők,
amik befolyásolják az ember saját magához való viszonyát Isten
nélkül? A más emberekkel való viszonyról beszéltünk a vasárnapi
istentisztelet során, ahol mindig az én játszik nagy szerepet abban,
hogy pozitívan vagy negatívan kapcsolódom-e a másik emberhez.
Így van ez a saját magunkhoz való viszonyulásban is, amikor Isten
nélkül közelítünk ahhoz, hogy kik is vagyunk mi valójában.
Azt sulykolják belénk, ebben növünk fel, hogy az élet tulajdonképpen nem szól másról, mint érdekérvényesítésről. Arról, hogy azt a
szeretetmennyiséget, amire szükségem van, ami nélkül nem tudok
létezni, azt valamilyen módon, mindenképpen megszerezzem magamnak. Erre az egyik válasza az Istent nem ismerő embernek –
félve attól, hogy nem tud elég szeretetet kapni –, hogy önmagát
állítja mintegy talapzatra, piedesztálra, és önmagát kezdi el imádni.
Mindent magának próbál begyűjteni. A kapcsolatait is úgy alakítja,
hogy azok tulajdonképpen mind róla szóljanak, mert azt gondolja,
hogy így lehet boldog. Ha az élet azt mutatja, hogy mindenki próbál magának begyűjteni minél többet, akkor ő miért ne tegyen így?
Ha engedi, akkor tőle fognak mindent elvenni, kiszipolyozzák,
tehát neki kell saját magát, érdekeit érvényesítenie, fontosnak tartani, hiszen ez jár neki. Az egyik fajta véglet így néz ki. Most a két
pólust szeretném felrajzolni. Nyilván az Isten nélküli ember mindig
e között a két véglet között található valahol.
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Tehát az egyik az önimádat véglete. A másik véglet pedig a meghasonlott ember érzése és gondolkodása. Egyre többen vannak a mai
világban, akik úgy tekintenek magukra, hogy legszívesebben nagyon-nagyon messze lennének attól a valakitől, akinek ők saját
magukat megismerték. Az ilyen emberre szoktuk mondani, hogy
nem érzi jól magát a bőrében. Legszívesebben valaki más lenne.
Amikor módja van rá, akkor sorolja, hogy mi is az, ami rossz benne, mi az, amit meg kellene változtatni, mi az, ami elfogadhatatlan.
Alapvetően ezek a gondolatok egyfajta félrebillent önértékelésnek a
felemás eredményei, és meghatározzák az ilyen ember énképét.
A meghasonlott, saját magára nemet mondó hozzáállás abból is
fakadhat, hogy valaki túl magas mércékkel szembesül, vagy saját
magának teszi túl magasra a lécet, folyamatosan hajtva magát, és
közben érzi, hogy nem tud megfelelni az elvárásoknak. Ő mindig
kevés, elégtelen. Úgy is kezdődhet, hogy beleszületik vagy belenő
egy olyan környezetbe, ahol a mércéket túl magasra állították. Az is
lehet, hogy valakit fokozott szeretethiánya formál olyanná, hogy
úgy éli meg, hogy az ő élete valójában értéktelen. Amikor valaki
nemet mond magára, akkor tulajdonképpen ezt mondja ki: mit
számít ennek a világnak, hogy létezek vagy nem? Mit számít az Úr
munkájára tekintve, hogy én keresztyénként teszek valamit vagy
sem? Nyomorult vagyok, elbukom. Fel tudnám sorolni hosszasan,
hogy mi az, ami nem jó bennem. Talán alig akad, amit jónak találok, látok önmagamban.
Az ilyen emberekre különösen is jellemző, hogy olyan bűnöket is
cipelnek magukkal, amiket már rég letettek, vagy amiktől próbáltak
megszabadulni, de nem tudnak függetlenedni múltbeli bűneiktől.
Elsősorban azért nem, mert nem Isten elé tették le, vagy egyszerűen visszavették a kereszt alól, és viszik tovább azoknak is a súlyát.
Szörnyű, amikor valakinek Isten megbocsát, de ő saját magának
nem képes megbocsátani. A belső hang vádolja, amit nem tud kiiktatni racionális úton.
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Nyilvánvalóan ritkább, hogy valaki végletesen menjen el valamelyik
irányba. Jó lenne, ha látnánk, hogy az ige alapján valamilyen formában a félelem, mint meghatározó, motiváló tényező, ott van
sajnos az önmagunkról kialakított képünkben: vagy félelem attól,
hogy nem szeretnek minket eléggé, és ezért kell magunkat ajnároznunk, vagy félelem mindattól, ami ott van vagy épp nincs ott az
életünkben. Ez önmagában ellentmondás.
Az 1János 4, 18-ban mondja ezt az ige: „Aki fél, az nem lett teljessé a szeretetben.”
Ha valamiben, ami elhangzott, magunkra ismerünk, akkor jó, ha
azt is meglátjuk, hogy valami, valahol nem stimmel nálunk. Ugyanis a teljes szeretet kiűzi a félelmet. A teljes szeretet elvégzi az emberben azt, hogy felszabaduljon arra, hogy megismerje magát
olyannak, amilyen, és ne féljen szembenézni saját magával. Felszabadítja, hogy igent mondjon saját magára.
Itt szeretnék most arról szólni, hogy Isten hogyan lát bennünket,
és Isten szemszögéből mit mond a Szentírás? Először is azt mondja az Írás, hogy Isten tervezett és alkotott meg bennünket olyanná,
amilyenek lettünk. Röviden így foglalhatjuk ezt össze, hogy Ő ismer bennünket. Ismeri a múltunkat, a jelenünket és a jövőnket.
Ismeri azokat az ajándékokat, erősségeket, adottságokat, amikkel
rendelkezünk. És ismeri azokat a hiányosságokat is, amik jellemeznek bennünket. Ismeri a küzdelmeinket és a bukásainkat. Ismeri a
bűneinket. Ő az, aki sokkal többet tud rólunk, mint amennyit mi
valaha is fogunk tudni önmagunkról.
Annak ellenére, hogy ez így van, a Szentírás arról beszél, hogy Isten mérhetetlenül, az elképzelhetőnél is jobban szeret bennünket.
Ez a szeretet Jézus Krisztusban öltött testet, vált kézzelfoghatóvá.
A szeretetet mindig az minősíti, hogy mennyire válik kézzelfogha-
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tóvá, valóságossá. Amíg a szeretet megmarad elméletnek, addig
csak szép gondolat, amiről lehet beszélgetni, de nem lehet tapasztalni. Amint a szeretet átültetődik a gyakorlatba, onnantól válik
életet formáló tényezővé. Isten akarta és akarja formálni az életünket. Ezért küldte el Jézust. Ezért engedte, hogy Őt keresztre feszítsék, és ezért támasztotta fel, hogy bebizonyítsa, és számunkra egyértelművé tegye, hogy Ő szeret bennünket úgy, ahogy vagyunk.
Olyanokként, amilyenek vagyunk.
Ő nem ránk mond igent, akik jelen pillanatban itt ülünk. Isten szeretete nem „spongyát rá” szeretet, ami elfedezi a vétkeket: ne is
beszéljünk róla, hiszen mindenki megbotlik. Az Ő szeretete olyan
szeretet, ami változtat, ami újjá teremt.
A 2Kor 5-ben beszél arról az ige, hogy „Aki Krisztusban van, új
teremtés az. A régiek elmúltak, és ímé, újjá lett minden.” Hogyan
változik az Istent segítségül hívó ember? Úgy, hogy Isten szeretete
elkezd munkálkodni az életében. Az énközpontúságot, akár az
önistenítést, akár a saját hibái, nyomorúságai körül való forgást
félretéteti, és egy másfajta megközelítést kezd kiformálni az ilyen
embernél.
Azt írja a Szentírás, hogy Isten az Ő Szentlelkéből ad azoknak, akik
az Ő gyermekei lesznek. Onnan lehet valakiről felismerni, tudni
azt, hogy Isten gyermeke, hogy az Ő Lelke kezd munkálkodni
benne. Isten Szentlelke szabadít meg bennünket a görcseinktől,
különböző komplexusainktól, kényszerképzeteinktől. Ő az, aki
képes a félelmeket kitakarítani a szívünkből.
A múltkor említette valaki, hogy nem tudom, hogy mitől, de olyan
sokszor, megmagyarázhatatlan módon félek. Nem tudok úrrá lenni
a félelmemen. Próbálom logikusan végiggondolni az életemet.
Nincsen senki a szobában, nem üldöz senki, nem fenyeget senki.
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Mitől félnék? Rendezett az életem, s mégsem múlik el az aggódásom.
Isten Szentlelke az, aki az Ő jelenléte által betölti a mi hiányainkat.
Meggyógyítja a sebeinket, és Krisztus érdeméért eltörli bűneinket,
és begyógyítja azok nyomát az életünkben.
Nem arról beszélünk csupán, hogy a keresztyén énképe abban különbözik a nem keresztyénétől, hogy a keresztyén ember igent
mond magára. Ez így önmagában nem igaz. Ha semmi különbség
nem lenne közöttünk, akkor mindez önáltatás lenne. A keresztyén
ember élete abban különbözik a nem keresztyénétől, hogy Isten
igent mondott az életére, és ezért megkapja azt a lehetőséget, hogy
alapvetően változzon meg a gondolkodása, az életszemlélete, és a
helyére találjon a világban és a kapcsolataiban.
Ugyanis, és ez a harmadik gondolat, amit szeretnék érinteni, Isten
szeretne bennünket formálni az Ő szeretete révén. Harmóniára
teremtett minket. Harmóniára saját magával, vagyis Istennel, a másik emberrel, végül, de nem utolsó sorban harmóniára saját magunkkal.
Bármelyik hiányzik ebből a háromból, vagy nem stimmel az életünkben, akkor borul, nem működik jól a másik kettő sem.
Képzeljünk magunk elé egy háromlábú sámlit! Akkor áll biztosan
az ilyen kis szék, ha mind a három láb masszívan be van csavarva,
és ugyanolyan hosszúságú. Az olyan ember, aki saját magának túlzott jelentőséget tulajdonít, és magát helyezi az első helyre, Isten és
a többi ember elé, olyan, mint az a sámli, amelyiknek túl hosszú az
egyik lába. Az ember mindig le akar csúszni róla. Nem biztonságos
ráülni. Keresztyénként – a saját logikánkat használva – azt gondoljuk, hogy ha túl hosszú volt, akkor jól lenyessük, fele hosszúságúra,
úgy biztos jó lesz. Nem tudom, hogy próbáltatok-e már olyan sám-
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lin egyensúlyozni, aminek két ugyanolyan hosszú lába volt, a harmadik meg picurka. Nagyot lehet vele esni.
Az olyan énkép, amelyik elsatnyult, amelyik Isten felszabadító szeretete ellenére folyamatosan, vádló hangként ott zakatol a hívő
ember szívében, hamis, nem az Úr szerinti énképet eredményezi.
A szeretetet tanulnunk kell. Az a fajta szeretet, amire magunktól
képesek vagyunk a társkapcsolatainkban és életünk minden területén, ahogyan erről az elején szó volt már, önző szeretet. Valamilyen
szinten mindenképpen önző.
Ha vágyunk megtanulni azt, hogy hogyan lehet Istennel, a másik
emberrel és saját magunkkal harmóniában éli, akkor tudatosan, újra
és újra késszé kell tenni a szívünket arra, hogy Isten tanítgathasson
minket arra, hogy mit jelent igazán szeretni.
Mit jelent Istent szeretni? Istent szeretni, ha röviden próbáljuk
megfogalmazni, azt jelenti: igyekszem úgy élni, és olyan döntéseket
hozni, hogy az Úr mindannak, amit teszek, mondok, gondolok,
örüljön. Vagyis engedelmeskedem az Ő szavának. Ebben nyilvánul
meg leginkább az, hogy szeretem, ha a gyakorlatban úgy élek,
ahogy az Neki tetszik.
Mit jelent a másik ember iránti szeretet? Azt, hogy felvállalom a
másikat. Megnyitom a szívemet és az életemet előtte. Adott esetben, ha szükséges, megbocsátok neki, és mindenképpen arra törekszem, ami az életét előbbre viszi, előremozdítja. Ezt jelenti a másik
embert szeretni.
Mit jelent saját magunkat szeretni? Azt, hogy fel merem vállalni,
hogy Isten nem rosszat akar nekem, hanem kereshetem az Ő Lelke
által vezetve azt, ami jó nekem. Nem kell félni kimondani: Isten azt
akarja, hogy az történjen az életünkre nézve, ami jó. Nehéz ezt
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elfogadni akkor, amikor tudatosan próbálunk kicsit önkínzó módon olyan helyzeteket teremteni, ami sanyargat minket. Milyen
eretnek dolognak tűnhet, ha a saját javunkat is kellene keresztyén
emberként munkálni!
Az Isten szerint való önismeret, és merem ezt mondani, önszeretet
azért különbözik mindenfajta egyéb önszeretettől, mert ebben
nincs önzés. Ez nem az én kiteljesedésemről szól, hogy majd begyűjtök mindent. Arról szól, hogy megtanulok hálás lenni. Megtanulom felismerni azt, hogy kicsoda vagyok én valójában. Mik azok
a pontok az életemben, amiért hálás lehetek, amiket újra meg újra
elmondhatok Istennek. Szoktuk-e ezt gyakorolni? Szoktunk-e hálásak lenni mennyei Atyánknak mindazért, amit az életünkben adott,
végzett és végez a jelen pillanatban is.
Isten szerint szeretni önmagunkat azt is jelenti, hogy megtanulom
felvállalni azt, aki én vagyok. Elfelejtem a szerepjátékokat, ami sokszor felnőtt emberek életét is jellemzi úgy, hogy jópofin viselkedem
itt is, ott is. Úgy beszélek, ahogy ez a társaság vagy az a baráti kör
elvárja. Nem hiszem el, hogy el lehet fogadni azt, aki én valójában
vagyok. Istenre nézve, és átélve, hogy Ő el tudott fogadni, szabaddá válhatok arra, hogy én is elfogadjam saját magamat. Ennek következtében felszabadulok rá, hogy Ő végre igazán tudjon formálni
és változtatni engem. Ez a kettő mindig összefügg. Amikor elfogadom saját magam, akkor tudom kiereszteni azt a görcsös szorítást,
ami sokszor visszatart attól, hogy Isten formálhasson, és szabaddá
válik az út Isten Szentlelke előtt az életemben.
Hadd biztassam magunkat, és hadd biztassalak benneteket arra,
hogy merjük szeretni önmagunkat. Merjük szeretni önmagunkat,
hogy szerethessük a mellettünk élő embert, és szerethessük Istent
is.
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Nyilvánvalóan az az ember fog harmóniában élni önmagával és a
környezetével, akinek életében az első helyen van az Úrral való
kapcsolata. E felől ne legyen kétségünk. Az előbbi sorrend, amikor
így közelítettünk a szeretet különböző formáihoz, hogy szeretet
Isten iránt, a másik ember iránt és szeretet önmagunk iránt, ez
tulajdonképpen fontossági sorrendet is jelölt. Az első hely tekintetében mindenképpen.
A Máté evangéliumában, a hegyi beszédben beszél arról Jézus,
hogy keressétek először az Isten országát, és ezek – vagyis minden,
ami szükséges – megadatnak nektek. Ez igaz erre a feladatra is,
mint ahogy az életünk minden dolgára, ha komolyan vesszük azt,
hogy nem nekünk kell megoldani minden nyomorúságot az életünkben, nem nekünk kell kitalálni, hogy hogyan lehet keresztyénként élni. Az Úr akaratára, bocsánatára, szabadító kegyelmére lehet,
szabad és kell igent mondani, és engedni, hogy Ő vezessen arra,
amit Ő mutat, annak engedelmeskedni, és arra ráállni, akkor kezd
el igazán változni az életünk. Akkor kezd el gyógyulni az énképünk
is.
Isten – meggyőződésem szerint – azért hozott ma este bennünket
ide az Ő jelenlétébe, hogy nagyon egyszerűen, érthetően azt
mondhassa nekünk, hogy szeretlek téged. Szeretlek úgy, ahogy
vagy. Szeretlek annak, aki vagy. Szeretném, ha még használhatóbb
lennél a kezemben. Felejtsd el mindazt, amit eddig gondoltál magadról, és hagyd abba az önmagad körül való forgást! Különösen,
ha keresztyén vagy. Engedd, hogy Isten végre tudjon használni
arra, hogy rajtad keresztül más embereket is szeressen, hogy a szeretet eszközévé válhass ebben a világban!
Nem az eszköz hozza létre a fantasztikus szobrokat, hanem a művész. Isten a művész. Ha mi olyan eszközök vagyunk, akik használhatóakká válunk az Ő kezében, csodákat fogunk megtapasztalni.
Az Ő jelenlétének és szeretetének csodáit.
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Adja Isten, hogy az ördög mindenféle csapdája, amit a lábunk elé
vet, nyilvánvalóvá lehessen most, az Ő Lelke révén előttünk! Ne
menjünk bele az ilyen csiki-csuki gondolatokba, amiket az ördög
próbál elénk adni. Engedjük, hogy az Úrra emelje most a Szentlélek a tekintetünket! Engedjük, hogy szívünk minden kérdése Ő elé
kerüljön, és Ő adhasson választ minden hiányunkra, minden bűnünkre bocsánatot, és Ő formálhasson minket az Ő szeretetének
az eszközeivé. Ámen.
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Amikor nem értjük Istent
János 13,7
Múltkor beszélgettünk valakivel, őszintén, sok mindenről, ami vele
és körülötte történt az elmúlt időben, és ahogy az illető elkezdett
sorolni bizonyos dolgokat – a saját életéből is, a környezetében
történt dolgok közül is –, és olyan egyszerűen föltette a kérdést
mindezek után, hogy Tamás, mit gondolsz, mindez miért történt,
miért így adta Isten? Akkor azt kellett mondanom, hogy sok mindenre nem tudom a választ. Lehetnek elgondolásaim, de sok mindent nem tudok, és nem is feltétlenül kell megmagyarázni abból,
ami történt vele és körülötte.
De hát nagyon könnyű lenne úgy elintézni az ember életének a
dolgait, ahogy ezt teszik némelyek, hogy tulajdonképpen minden
sorsszerűen történik velünk, a fátum, a sors nagy úr, nyugodj bele
mindenbe – ahogy eléggé közhelyszerűen szokták ezt megfogalmazni –, majd csak lesz valahogy, úgy még nem volt, hogy valahogy ne lett volna. Ugye, ilyen butaságokat mindannyian szoktunk
hallani, de jól tudjuk, hogy ezek a mondatok és ezek az üres gondolatok, amikor az ember élete igazán érthetetlen helyzetbe kerül,
nem segítenek. Hiába mondogatja az ember magának, hogy valamiért csak történik ez az egész, meg majd csak kijön belőle valami,
ennél többet szeretnénk tudni, és ennél többet szeretnénk érteni az
életünk dolgaira nézve. Ha velünk történik valami, vagy ha a szeretteinkkel történik valami, egészen természetesen jönnek elő a
kérdések, hogy miért? Uram, én benned bízom, beléd vetem a reménységemet, akkor legalább annyit adj nekem, hogy valamelyest
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értsem mindazt, ami történik az én életemmel vagy történik körülöttem.
Kedves testvérek, Jézus, amikor a tanítványokkal volt, nagyon tudatosan tanítgatta őket, és készítgette arra az időre, amikor ő már
testben nem lesz velük. Amikor bizonyos szempontból nagyon
magukra maradottak lesznek, de tudjuk ezt jól – Jézus a következő
fejezetben, a János 14-ben beszél erről –, hogy mégsem maradnak
magukra, mert elküldi azt a Szentlelket, aki átveszi a testben ott
lévő Jézusnak a munkáját és szerepét közöttük, és a szívükre helyezi mindazt, amit Isten mondani szeretne nekik, és végezni szeretne
bennük. Jézus tudja, hogy ez nagyon nehéz helyzet lesz, és ezért
nemcsak tanításban helyez a szívükre sok mindent, hanem olyan
szimbolikus cselekedetekkel is, amikre később visszaemlékezhetnek. Ilyen a lábmosásnak ez a jól ismert története, mozzanata is.
Jézus olyat tesz, ami egészen érthetetlen vagy megbotránkoztató.
Beszéltünk már erről, nem magáról a történetről szeretnék ma elsősorban beszélni, hanem Péternek és Jézusnak az előbb hallott
szóváltásáról, főleg erről a mondatról, amit Péter hirtelen kifakadására mond Jézus, hogy „Amit én teszek, most még nem érted, de
később majd megérted.”
Amikor Jézus maga elé köti a kötényt, és elkezd végigmenni a piszkos, poros, izzadt lábakat tisztítva, megmosva, a saját kötényével
megszárítgatva, mindenki megdöbben, és Péter, az örök vehemens,
azt mondja, hogy Jézus, ezt velem nem! Bárkivel megteheted, de
velem nem. Jézus azt mondja, hogy Péter, célja és értelme van annak, amit most teszek veled. Ha ezt most nem tehetem meg, akkor
nincs közöd hozzám, mert ahhoz, hogy közöd legyen hozzám, ezt
át kell élned! Ahhoz, hogy később majd betölthesd azt a feladatot,
amit rád bízok, és hogy majd később – amiről te most még semmit
nem tudsz – vértanúhalált halhass az én nevemért, úgy, hogy már
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nem tagadsz meg, hanem kiváltságnak tartod azt, ahhoz ez is egy
lépcső.
Ugye, testvérek, hogy hányfajta olvasata van egy helyzetnek? Egyrészt meg lehet botránkozni, és azt lehet mondani, hogy te, Jézus,
áthágsz minden szabályt, felborítasz minden rendet. Hát világos,
hogy egy mesternek nem szabad ilyet tenni. Tekintélyromboló!
Nemcsak a saját tekintélyedet rombolod, minden mesterét is! Nem
tehetsz ilyet! Velem, biztos nem!
A másik olvasat az Isten szemszögéből való rálátás arra a helyzetre,
ami nem egyszeri, kiemelt és különálló alkalom – a lábmosás története –, hanem beleilleszkedik egy isteni tervbe, egy isteni elgondolásba, ami elkezdődik egy ember életében, és aminek célja van, és
ami felé mutat minden, amit Isten tesz és végez annak az embernek az életében.
Péternek ebben az esetben – mint ahogy máskor sokunknak –
döntenie kell. Van egy érthetetlen, számára eléggé nehezen feldolgozható helyzet, és el kell döntenie: a szívére hallgat, a saját, logikus meggondolására, mert akkor azt mondja, hogy Jézus, hozzám
se érj légy szíves. Majd én megmosom a Te lábad. Vagy pedig belső küzdelmek árán elfogadja azt, hogy Jézusnak, mint Mesternek,
akkor is igaza van, ha minden porcikája tiltakozik is ez ellen. Nagy
a tétje ennek a döntésnek. Jézus ezt mondja: „Ha nem moslak meg,
semmi közöd sincs hozzám.” Ha nem végezhetem el azt a munkát,
amit most szükséges elvégezni az életeden, akkor nincs közöd hozzám.
Nagyon súlyos szavak ezek testvérek. Három éve tanítvány Péter.
Nem akkor ismerték meg egymást Jézussal, Nem akkor kezdte el
követni. Azt mondja Jézus: ahhoz, hogy elvégezhesse a Szentlélek
benned mindazt, amit szükséges elvégezni, erre is szükség van.
Nem te fogod megmondani, hogy milyen úton vezetlek. Ezért vagy
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tanítvány, és én ezért vagyok mester. Ha saját utat akarsz járni, van
rá lehetőség, de nem tanítványként.
Péter, a szokásos lendülettel azt mondja, hogy rendben van, Jézus,
akkor ne csak a lábamat! Én mindenestül követni szeretnélek téged, akkor az egész testemet, a fejemet is, mindenemet mosd meg!
Akkor Jézus azt mondja, hogy Péter, hidd el, hogy most a lábadat
szükséges megmosni. Ennyi elég. Ha valaki megmosdott, akkor
elég, ha csak a lábát mossák meg. Én tudom, hogy mit, mikor és
mennyit teszek vagy engedek az életedre nézve, és hidd el, hogy az
éppen időben történik, és az éppen úgy jó és elég.
Kedves testvérek! Vajon mi hogy állunk azzal, amikor Jézus munkába veszi az életünket, amikor olyan körülmények között találjuk
magunkat, vagy olyan körülményeket látunk magunk körül, amik
teljesen érthetetlenek, és talán az imádságaink egyik napról a másikra arról szólnak, hogy Istenem, valamit változtass, és úgy tűnik,
hogy Isten nem változtat, legalábbis nem egyik pillanatról a másikra.
Vajon elhisszük-e az ördögnek azt a hazugságát, amit újra és újra
megpróbál a hívők szívébe is becsempészni, hogy Isten nem szavahihető, hogy Isten nem tudja, hogy mit csinál, hogy Isten nem
szeret téged igazán? Istennek nem az a fontos, ami veled történik,
hanem más, nagyobb összefüggések. Te csak egy pont vagy. Ugye,
hányszor hangzik ez a fajta hazug gondolatmenet a hívők szívében
is?
Testvér, vajon te nem találkoztál ezzel? És vajon nem próbálja-e az
ördög elhitetni velünk azt is, hogy persze, persze Jézusnak vannak
bizonyos elképzelései az életedre nézve, de hát ezek nem időszerűek, nem felelnek meg a mai kor kihívásaink.
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Döntsd el, hogy mi az, ami elfogadható és mi az, ami nem. Puhítsd
föl Isten szavát, válaszd ki azt, ami a logikád, a tapasztalatod, a
vérmérsékleted mérlegén megáll. A többit dobd ki. El kell dönteni,
testvérek, hogy a tanítványságot akarom választani, ami azt jelenti,
hogy Isten formálhatja az életemet, és van egy olyan cél, ami felé Ő
formál engem, vagy azt mondom, hogy köszönöm szépen, én ebből nem kérek. Köszönöm szépen Jézus. Ha Te olyan dolgokat
teszel, amik talán megbotránkoztatóak a számomra, akkor én nem
kérek belőled. És nyilván, minél keményebb egy élethelyzet, kedves
testvérek, annál nehezebb kimondani az igent. Elméletben sok
mindennel lehet dobálózni, de tudjuk jól, hogy itt, a gyülekezetünkben is vannak olyan testvérek – épp ezekben a napokban is –,
akik kemény próbákon mennek át akár hitbeli megpróbáltatások
miatt, akár azért, mert olyan egészségügyi vagy egyéb nyomorúságok vették elő őket vagy a szeretteiket, amikkel küzdeni kell, amikor nem értjük Istent.
Hiszem-e azt, hogy Isten tudja azt, hogy mit tesz? Hiszem-e azt,
hogy Isten valóban nem vét hibát, akkor sem, ha nem értem? Hiszem-e azt, hogy Isten nem téveszti el a célt, amit Ő elgondolt az
életemre nézve? Hiszem-e azt, hogy Isten jobban szereti a szeretteimet, jobban szereti a körülöttem élő testvért, jobban szereti azt,
akiért aggódom, tisztábban és sokkal, de sokkal jobban, mint ahogyan én azt valaha is fogom szeretni? Az Ő szeretete nem olyan
behatárolt, mint az enyém, mert az Ő szeretete Jézus Krisztusban
mutatta meg a felülmúlhatatlan mértéket, mert az Ő szeretete nem
ideig-óráig tart, hanem már a fogantatásunk előtt körülvett bennünket, és csakis az Ő szeretetéből jöhettünk erre a világra.
Elhisszük-e testvérek azt, hogy nem Istennel kell megküzdenünk,
hogy az életünk előbbre jusson, hogy Péter azért éli át mindezt,
mert ennek be kell épülnie, mint tapasztalat, mint átélt valóság az
életébe?
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Kedves testvérek! Isten minket nagyon sokszor másképpen vezet,
és másfajta eszközökkel formál, mint ahogy azt mi szeretnénk és
elgondolnánk. Ha mi tervezhetnénk az életünket, akkor sok minden kimaradna: sok minden küzdelem, sok minden olyan súrlódás,
csiszolódás vagy éppen fájdalmas élmény, ami ér bennünket. Hadd
jegyezzem meg, hogy mindaz a fájdalom, ami jellemzi a világunkat,
jellemzi az életünket, mindaz a bűn következménye, az Isten ellen
való lázadásnak a következménye, ami egyszer megtörtént, és a
hatásai azóta is kísértenek, de ezeket még fokozni, és tetézni lehet.
Ha valaki ellenáll az Isten szavának és az Isten tervének, az előbb
vagy utóbb törést okoz: törést belül és a saját életén kívül. Ha már
rajta volt azon az úton, amit az Isten készített neki, és letér róla,
vagy, ha még el sem érte azt, akkor addig, amíg az Istennel szembefordulva éli az életét, nem is fogja ezt az utat megismerni.
Én a saját életem nagy küzdelmei között mindig eddig a kérdésig
jutottam el, amit a testvéreknek is mondtam, hogy vajon merek-e
bízni akkor is Jézusban, amikor nem értem. Merek-e bízni benne
akkor is, amikor úgy tűnik, hogy hosszú ideig nem érkezik olyan
válasz az imádságomra, amit én elképzeltem volna. Amikor szabadulásért, változásért, talán konkrét útmutatásért imádkozom, és
úgy tűnik, mintha senki sem válaszolna, vagy senki sem hallaná
meg azt, amit mondok. Hiszem-e, hogy Jézus igenis hallja? Hiszem-e azt, hogy Isten már elkészítette a választ, amit alkalmas
időben meglátok vagy megtapasztalok, akkor is, ha az más, mint
amit én elgondoltam volna?
A hitünk próbái és a hitünket formáló tapasztalatok ezek, amikor
olyan utakra visz minket a mi Mesterünk, amelyeket nem látunk be,
ahol talán a következő lépést sem látjuk, mert ilyenkor éljük át igazán, hogy mit jelent hitből élni.
Rád bízom magam, Uram! Engedem, hogy Te vezess! Én semmit
sem látok, én magamtól másfelé mennék, de hiszem, hogy Te nem
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vezetsz tévútra, hiszem, hogy nem hagysz el, hiszem, hogy nem
hagyod, hogy elfogyjon az erőm!
Kedves testvérek, hadd világítsak rá egy olyan összefüggésére is
ennek a történetnek, ami azt gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos: az Úr Jézus foglalkozik Péterrel, és neki nagyon is fontos az,
hogy Péter élete egyre alkalmasabb legyen arra a feladatra, arra a
célra, amit a Mennyei Atya elgondolt számára. Ha Jézust nem érdekelné, akkor Péter nem kerülne ilyen helyzetbe.
Testvér, amikor azt érzed, hogy Isten nagyon is munkába vette az
életed, az azt jelenti, hogy az Úr Istennek fontos vagy, és olyan
dolgokra akar megtanítani, talán nagyon is nemszeretem módon,
amik egészen fontosak, talán létszükségletűek a számodra, amik
nélkül nem lehetsz tanítvány, és amik nélkül én sem lehetek tanítvány a saját életem dolgai tekintetében. A kérdés tehát az, hogy
most, itt, a megterített úrasztala mellett szeretném-e kimondani azt
az igent, amit Péter kimondott, ami az ő továbblépésének a záloga
volt, ami után ő azért még nagy bukásokon is keresztülment, de
amik végül elvezették őt odáig, hogy valóban tanítvánnyá válhatott,
olyan tanítvánnyá, akit Isten sokak számára áldásul használhatott.
Akarod-e ezt, kedves testvérem? Akarod-e, hogy talán nagyon
messziről, talán közelről az Úr Jézus fölemeljen, és átélhesd azt,
amit a Máté 11-ben mond Jézus, hogy jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Vegyétek magatokra az én igámat, mert az én
terhem könnyű, és mindaz, amit én adok nektek, az gyönyörűséges,
és így békességet találtok a ti lelketeknek. Akarjuk-e ezt, kedves
testvérek?
Hadd legyen ez a történet is biztatás számunkra. Látjuk Péter életét, hogy Isten valóban nem hagyta őt el, látjuk, ahogy Isten valóban megtanította ezt a büszke embert arra, hogy megtanuljon hit-
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ből élni. Az ilyen tapasztalatok nélkül ez nem ment volna. Meg kell
tanulni a térdünket meghajtani, meg kell tanulni a fejünket lehajtani
az Úr Jézus előtt. Egyenes térddel és egyenes derékkal nem lehet
tanítványi életet élni. Nem gerinctelenségre, de őszinte, Isten iránti
alázatra hív bennünket a mi Urunk. A kettő közt nagyon nagy a
különbség.
Hadd kérdezzen meg most bennünket ez az ige, hogy vajon az én
életemben miben vár tőlem engedelmességet az én Uram? Mi az,
amiben vagy amikben ma, most kimondhatom neki az igent? Az
úrvacsora jegyei arról biztosítanak bennünket, hogy nemcsak általánosságban, de a mi életünkben is, az Úr Isten egy hatalmas igent
mondott ki. A golgotai kereszt a biztosíték erre nézve. Odateszeme mellé az én saját igenemet?
Tegyük oda. Ámen.
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Alkalmatlanul alkalmas
1Korintus 1,26–31
Az elmúlt hetekben, hónapokban Isten sok olyan élethelyzetbe,
válságba engedett belelátnom, vagy azokban valamilyen módon
részessé lennem, amikre csak azt lehet mondani, hogy nagyon nehéz. Vagy ha kevésbé semlegesen fogalmazunk, akkor azt, hogy
szörnyű. Szörnyű a családi válság, egy olyan betegség, amivel küzd
valaki, de reménytelennek tűnik a küzdelme, az, amikor az ember
próbál szabadulni valamitől, és mégis úgy tűnik, hogy nem tud, és
lehetne sorolni. Úgy gondolom, hogy a legtöbben a közvetlen környezetünkből is számtalan példát hozhatnánk abból, ami csak az
elmúlt napokban is elénk került.
Az Úr mégis nagyon erőteljesen vigasztalt, Lelkével és Igéjével. A
nélkül, hogy nagy újdonságot mondanék, Isten igéje mégis felfrissíthet bennünket. Én arról győződtem meg, hogy nem a képzettségünk, nem feltétlenül a hitben eltöltött időnk, és sok minden más,
ami szerintünk olyan fontos, szükséges ahhoz, hogy Isten számára
használhatóak legyünk vagy használható legyek.
Éveken keresztül kínzott az a gondolat, amivel sok keresztyén testvéremet látom kínlódni a mai napig, hogy túlságosan nyomorult
vagyok. Messzire kerültem az Úrtól, gyenge az életem, sokszor
kellett újat kezdenem és így tovább.
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Ez a gondolkozás felmentést is adhat, hiszen hogyha ezzel az indokkal ki tudjuk magunkat húzni Isten szolgálatából, akkor az nyilván másnak a felelősségévé válik.
Félelmetes, amikor valaki rájön arra, hogy Isten milyennek látja az
életét. Én sokáig rugdalóztam tinédzserként az ellen, hogy kellene
beszélni a bűneimről. Persze a bűnkérdés fontos bibliai igazság, de
hát Isten kegyelme annyival nagyobb. Persze, bűnösök vagyunk, de
hát Isten megszabadít. Egyszer Isten megengedte, hogy olyan módon döbbenjek rá az életemre egy imádság alkalmával, ahogyan
talán Ő is láthat engem. Elém hozott sok mindent, amire nem
gondoltam, vagy nem is szerettem volna gondolni. Rádöbbentett
arra, hogy Ő mindezt látja: az eltitkolt cselekedeteket, a múltamat
és a jelenemet. Hallja a ki nem mondott szavaimat. Hihetetlen érzés volt. Akkor már a teológiára készülődtem, és egyértelműen az
fogalmazódott meg bennem: Uram, itt valami félreértés van. Te
tudod, hogy milyen nyomorult és erőtlen az életem. Akkor ennek
egyenes következménye az kell, hogy legyen, hogy Te azt mondod:
itt tévedés történt, valaki mást küldök el helyetted! Az volt az
egészben a legfurcsább, hogy Isten nem mondta ezt.
Azt látom, mások életében is, hogy akik Istent hívják segítségül,
azok közül egyiknek sem mondja azt, hogy te túlságosan ilyen vagy
olyan vagy. Ugyanis az, hogy magamtól, magunktól alkalmatlanok
vagyunk, ez egyértelmű. Aki kicsit is reálisan nézi az életét, és még
maga elé teszi a Tízparancsolatot is, néhány másodperc alatt rájön
arra, hogy Isten törvénye szerint mit érdemel. Ha végiggondolja az
elmúlt néhány hónapját és hetét, emberi kapcsolatait, időbeosztását, rádöbben, hogy mennyire nem képes megfelelni annak, amire
Isten hív bennünket.
Valóban, egyféle megközelítésből igaz, hogy az Isten követésére
alkalmatlanok vagyunk. De hála neki, hogy nem itt fejeződik be
életünk története. Az lenne a törvény szerint való igazság, hogy az
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ember azt mondhassa, hogy én mindent betartottam, mindennek
megfeleltem, Isten meg kell, hogy dicsérjen engem. Ám ilyen ember nincs. Ez nem jelenti azt, hogy akkor lehet magunkat azzal
vigasztalni: a másik is megbotlik, ő is nyomorult és vétkezett, így
engem sem lehet elítélni. Ettől még szerencsétlen marad az életem,
terhelnek a bűneim, nem tudom betölteni a küldetésemet. Kibúvókat lehet keresni, de ezektől nem oldódik meg életünk nyomorúsága.
Mitől oldódik meg hát? Azt mondja előbb hallott igénkben az
apostol: „Nézzétek csak az elhívásotokat atyámfiai, nem sokan
vagytok bölcsek test szerint, nem sokan vagytok hatalmasok, nem
sokan vagytok előkelőek, mert Isten éppen a világ szerint bolondokat – a Károli fordítás ennél drasztikusabban fogalmaz –, a világ
szemetjét választotta ki, hogy megszégyenítse a bölcseket, és a világ
szerint erőtleneket választotta ki magának Isten, hogy megszégyenítse az erőseket.” Érdekes megközelítés.
Talán furcsa úgy beszélni a gyülekezetről, mint nagy csoport erőtlen és mások számára butának tűnő emberről, mégis azt mondja
Pál, hogy alapvetően ez az igazság. Mert nem az erőnk, az ügyességünk, az okosságunk, a szépségünk alapján hívott el minket Isten,
hanem mert látta az életünk nyomorúságait. Valakié nyilvánvalóbb,
másiké kevésbé, de Ő úgy döntött, hogy rajtunk, erőtleneken mutatja meg a hatalmát, azt, hogy még ilyen eszközökkel is képes dolgozni. Annál nyilvánvalóbbá lehet, hogy ki az, aki a munka lényegét végzi.
Annyiszor hallok ilyen lelkigondozói megfogalmazásokat: Egy beszélgetés alkalmával, a másik kiöntötte a szívét előttem, de fogalmam sem volt, hogy mit kellene válaszolnom. Ám, amikor imádságban hozzá kiáltottam, megadta a mondanivalót. Ilyenkor csodát
tapasztal az is, aki választ kap a kérdésére, és sokszor az is, akin
keresztül az erősítés, az útmutatás elérkezik az ott éppen rászoru-

219

lóhoz. Istennek van hatalma arra, hogy aki engedi, és az Ő maradéktalan szolgálatába adja az életét, azt használja.
Az Írás egyértelműen beszél arról, hogy nem mi tehetjük magunkat
alkalmassá Isten szolgálatára. Nincs olyan püspök, lelkipásztor,
misszionárius, tanító, gyülekezeti munkás, aki azért lenne alkalmas,
mert annyit tanult, olyan nagyszerű hívő családban nőtt fel, annyira
kevés bűnt követett el. Mindannyian nyomorult, kegyelemre szoruló emberek vagyunk, akiket Isten talál alkalmasnak, erőtlen voltuk
ellenére, bizonyos szolgálatok igazi betöltésére.
Itt nagyon fontos megjegyeznünk, hogy a szolgálatok között nincs
értékbeli különbség. Van különbség látványosságban, azaz, hogy
melyik, mennyi ember előtt válik nyilvánvalóvá, kire, mekkora súlyú, mennyire látványos feladatot bíz Isten, de az értékében nincs
különbség, mert a sáfároktól csak az kívántatik meg, hogy hűek
legyenek.
A világban élő emberek sokszor eljutnak odáig, hogy ez az élet
értelmetlen. Nem lehet benne egyről a kettőre jutni. Bele lehet
viszont fásulni abba a taposómalomba, amit a hétköznapok jelentenek. Ez a felismerés önmagában még nem hoz változást. A kérdés az, hogy mi Isten gyermekeiként tudunk-e ennél többet mondani nekik, vagy mi is mellettük bólogatva ismételgetjük: hát, igen,
az élet szörnyű, borzasztó dolgok történnek a saját környezetünkben és a nagyvilágban is. Ha így állunk, akkor tulajdonképpen fel
kell tennünk a kérdést magunknak, hogy a hitünk milyen többletet
ad, ha ugyanannyit, mint másoknak, nincs reménységünk, amit
továbbadhatnánk. Akkor mi az a plusz, amit kaptunk Jézustól?
Aki megtapasztalta a reménytelenséget és utána Isten kegyelmét, és
engedi, hogy ebben Ő megerősítse újra meg újra, az tud beszélni
hitelesen arról az éppen nagyon mélyen lévőnek is – s közben rá
reménységgel nézni –, hogy testvér, lehet, hogy még nem is gondo-
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lod, de a te alkalmatlan életed is alkalmas lehet az Úr kezében arra,
amire Ő téged elgondolt, amire nézve teremtett.
Olyan nagyon jó, hogy nem nekünk kell kigondolnunk, hogy mi a
feladatunk ezen a világon. Sokszor elhangzik kérdésként, hogy
honnan fogom én majd megérteni, hogy mit kell tennem? Mi alapján tudom eldönteni? Nem nekem kell kitalálni, eldönteni. A mindenható Isten, mielőtt megszülettünk volna, már látta, hogy milyenek leszünk. Mik lesznek azok a jellegzetességek, amik a karakterünket, lelki alkatunkat, fizikai felépítésünket jellemzik majd. Felruházott és megajándékozott minket mindazzal, amire szükségünk
van ahhoz, hogy az általa, nekünk elkészített feladatot betöltsük.
De ez feltételezi azt, hogy engedjük magunkat az Úr Isten által
vezetni. Azt is, hogy hajlandóak legyünk azt mondani, hogy én
feladom a reménytelenségnek azt a sokszor görcsösen szorongatott
maradványát, ami ott lapul bennem, amikor azzal „dicsekszem”,
hogy én mennyi mindenre alkalmatlan vagyok, vagy milyen lehetetlenül elbánt velem az élet. Hajlandó vagyok végre arra is, hogy
Isten elkezdhesse az életemet meggyógyítani. Hajlandó vagyok
annak elfogadására, hogy mindenfajta logikus, emberi következtetéssel szemben Isten – engem, a teljesen alkalmatlant is – használhasson olyan helyzetekben, amikor Ő ezt jónak látja.
Ennek a világnak – most értsük jól – nem neves teológusokra van
szüksége, akik nagy elméleteket gyártanak, és ezeket bölcsen tovább mondják. Olyanokra van szükség ebben a világban, akiket
Isten igéje alapvetően átformált, Lelke újjáteremtett, kirántott abból a reménytelenségből, amiben voltak, és ők ezt tudják egyszerűen megélni és továbbadni másoknak is. Nyilván más és más körben, különböző, testhezálló megfogalmazásban, de erre van szükségük az embereknek. Aki megtapasztalta Istennek ezt a mentő
szeretetét, hogy elesettsége ellenére is magához húzta, és azt mondta, hogy bár valóban semmire sem vagy alkalmas, de én ennek ellenére szeretlek téged, és ezt eltitkolja, nem adja tovább másoknak,
vétkezik a körülötte élők ellen.
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Ez nem azt jelenti, hogy úton és útfélen ne lehessen szóhoz jutni
mellettünk, és dorongoljunk mindenkit agyon azzal, amit mi jónak
és fontosnak tartunk. De, ha tudok egy életmentő gyógyszerről,
akkor hogy jövök ahhoz, hogy eltitkoljam a betegtársaim előtt, akik
ott szenvednek, és látom, hogy sorvad az életük. Ha tudok arról a
reménységről, ami megmentheti a másikat is, akkor nem kötelességem, hogy alkalmas, Isten által előre elkészített időben ezt megoszszam vele? Az már a másik felelőssége, hogy hogyan él vagy nem él
azzal a lehetőséggel, ami Krisztusban neki is adatott.
Olyan jó lenne, ha komolyan vennénk azt, hogy ez a mai magyar
társadalom, a város, amelyben élünk nem azért nyomorult csupán,
mert rengeteg ember van, aki nem követi az Urat, hanem azért,
mert mi, hívők, Isten igéjét ismerők sem visszük tovább az örömhírt úgy, ahogy arra lehetőségünk lenne.
Csak tegyük fel csendesen magunknak a kérdést, hogy a körülöttünk élők vajon Isten örömét, erejét, az evangélium reménységét
kapják-e tőlünk, vagy pedig csak az alkalmatlanságunkat látják.
Az 1Kor 1. fejezete a kereszt evangéliumának csodájáról beszél, és
arról, hogy ilyen nyomorultak által is el tudja juttatni Isten ezt a
megmentő örömhírt azokhoz, akikhez Ő akarja. Eljut-e rajtunk
keresztül másokhoz az örömhír? Hajlandó vagyok-e engedni, hogy
Isten, amikor és ahogyan akar, használjon?
Olyan nagy áldás lesz, ha az elméleteink és menekülési útvonalaink
tervezgetésétől és gyártásától végre megszabadíthat bennünket az
Úr! Mert életekről, emberi életekről van szó. Amíg a saját alkalmatlanságunkat bizonygatjuk, sebeinket nyalogatjuk, emberek mennek
tönkre mellettünk. Emberileg megfordíthatatlan törések és tragédiák történnek, amikben ott állhatnánk egymás mellett, amiket közösen tusakodhatnánk végig ahelyett, hogy magunkkal, a saját nyomorúságunkkal foglalkozunk.
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A második Korinthusi levél végén a saját harcáról beszél Pál, amikor a betegségét az Úr elé vitte. Imádkozott az Úrhoz háromszor.
Kérte Isten angyalát, hogy vegye el tőle azt a betegséget, ami gátolja a szolgálatban, és Isten azt mondta, hogy nem veszi el. Megmarad ez a tövis – így mondja – a testedben, hogy mindig emlékeztessen arra, hogy egyedül az én kegyelmemből teheted, amit teszel,
hogy mindenki számára nyilvánvaló legyen, hogy egy fizikailag is
ennyire kiszolgáltatott ember a Mindenható akaratából képessé
válhat arra, hogy gyülekezeteket alapítson, egyiket a másik után,
hogy elviselje a börtönt, és hűséges maradjon az ő Urához a nélkül,
hogy fizikailag és lelkileg összeroppanna.
Akik ismerték Pált, gyenge fizikumát, azt a sok mindent, amivel
ismételten megküzdött, világosan látták, hogy nem ő az, aki valami
egészen hihetetlenül kiemelkedő egyéniség – bár nyilván sok szempontból az volt –, hanem élő Ura tette őt kiemelkedő személyiséggé. A kegyelem volt az, ami az ő életén áttetszett.
Ha azt látod, hogy nincs sok mindened, amit adhatnál másoknak,
ez kezdetnek jó. De vajon eljuttathat-e Isten először vagy életünkben sokadszor oda, hogy akkor ebből vonjuk le a szükséges következtetést, hogy most már ne a saját kis dolgaimat akarjam mindenképpen továbbadni, a tanácsaimat ráerőszakolni a másikra, a segítségemmel gúzsba kötni úgy, hogy akkor is segítek neki, ha nem
akarja. Hanem azt mondjam: Uram, itt vagyok. Nem tudom, hogy
mire tudsz használni, de ha te úgy látod jónak, használj engem!
Tedd rendbe a saját életemet, és utána pedig mutasd meg azokat,
akiknek még ilyen nyomorult módon is továbbvihetem az evangéliumot.
Nem olyan régen beszélgethettem egy olyan barátommal, aki nagyon nehéz körülmények közé került. Emberileg minden oka meglenne a csüggedésre. És egészen erősítő volt hallani, ahogyan be-
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szélt a helyzetéről. Azt mondta: tudod, Tamás, sok minden átértékelődött bennem, amióta megismertem az Urat. Azt látom, hogy
egyrészt ez a jelenlegi megpróbáltatás is válhat a hasznomra, mert
Isten ezt is felhasználja, hogy formáljon, másrészt itt is feladatot
bíz rám: egyfajta zárt körben élő emberekhez eljuttatni az örömhírt, akikhez egyébként más talán nem tudná. Körülötte sokan –
rokonai, barátai – elkeseredtek, amikor látták, hogy mi történt vele,
őt pedig az Úr megerősítette; nyomorúságos szituáció, és valaki,
akiben mégis békesség van, és a helyén érzi magát. Sokaknak a
története sokkal kevésbé kilátástalan, de az életük mégis sokkal
értelmetlenebb.
Nem külső helyzetünk határozza meg, hogy mi van bennünk, hanem belső állapotunktól függ, hogy az éppen aktuális lehetőségek
között mennyire tudunk Isten erejével, az Ő szolgálatában helytállni, elhívásának eleget tenni.
Ez a mai igénk engem abban erősített meg, hogy a lehető legreménytelenebb helyzetekben is előtűnhet Jézus szabadítóként és
magát megmutató dicsőséges Úrként. Minél kevésbé vagyok én
látható, Ő annál jobban meg tudja magát dicsőíteni. Minél inkább
tisztában vagyok azzal, hogy nekem nincs is mit adnom éppen, és
minél inkább engedem, hogy Ő adjon rajtam keresztül, annál többet kaphat az, akivel kapcsolatba kerülök.
Erre mondja a Róma 8. fejezetében Pál: „A teremtett világ sóvárogva várja Isten fiainak a megjelenését.” Mert azok, amik Istentől
érkeznek ebbe a világba: a bűnbocsánat, a szabadság és a szabadítás, az örök élet ajándéka, Isten Lelkének áldásai; ezek mindenki
számára kívánatosak. Ezeket Isten sokakhoz a mi nyomorult és
alkalmatlan életünk által szeretné eljuttatni. Ha valaki ezt elfogadja,
úgy lehet alkalmatlanul is alkalmassá. Ámen.
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Reményteli küzdelem
Róma 7,14–15; 21–25; 8,1–8
Pál apostol egy olyan problémát hoz elő a római levélnek ezekben
a fejezeteiben, főleg a 7. fejezetben, ami minden hívőnek, minden
Krisztust követő embernek a problémája. Fontos, hogy erről beszéljünk. Ugyanis Ő maga is sokszor beszél arról, a 2Kor 5. fejezetében is, és másutt, hogy aki Krisztusban van, az új teremtés. Egészen másfajta gondolkodása lesz annak, aki Krisztusban bocsánatot
kapott Istentől. Elkezd vágyódni az Istennel való közösség után.
Elkezdi keresni, hogy vajon hogyan lehetne úgy élni, döntéseket
hozni, a mindennapokat úgy alakítani, hogy az Istennek kedves
legyen. S végül rájön arra, hogy neki is egyedül ez a jó.
Valóban az a Krisztus által megmentett ember, aki megtapasztalta,
és hálával elfogadta ezt Istentől, egy új kezdetet él át az életében.
Sok minden átalakul, kapcsolatai, tervei, a saját magáról, sőt a haragosáról vagy a rá ferde szemmel nézőkről kialakított képe is. Alakul
kívül és belül egyaránt.
Ugyanakkor fontos azt is kimondanunk, amit időnként érintünk
csak, hogy igen, a hívő is ember marad, ő is vétkezik még. Nekem
úgy tűnik, mintha ezzel igazán nem tudnánk mit kezdeni sokszor,
hogy ez mit is takar. Most akkor szabadok vagyunk, vagy nem? Ha
vétkezünk, akkor tényleg hívők maradunk még, vagy az egész csak
egy felvillanás volt, mert az igazán Krisztust követő ember nem
követ el bizonyos dolgokat, és úgymond komolyabb bűnökbe nem
esik. Hogy is van ez?
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Úgy gondolom, hogy Pál hitéhez talán senki nem merne, aki gyülekezetbe jár, bármifajta kétellyel közeledni, hiszen Pál az az ember,
akinek az életén egészen világos Isten kezének a nyoma. Látszik,
ahogyan Isten egy öldökléstől és mindenféle, mások s a hívők iránti
rossz szándéktól fűtött embert átformál olyan valakivé, aki az Ő
ügyét és a vele való kapcsolatot tartja mindennél fontosabbnak.
Később ez az ember számtalan dolgot felvállal Krisztusért. Gyülekezeteket alapít, az evangélium terjedésének az első nagy hulláma
az ő nevéhez fűzhető.
Benne világosan és egyértelműen ott munkálkodik Isten Lelke. Ő
az, aki a korinthusi gyülekezetet tanácsolja és inti, amikor különböző erkölcsi döntésekről vitatkoznak, mert némelyek átlépnek bizonyos mértéket. Emlékezzünk például arra, amikor valaki az édesapjának a feleségével él együtt, és Pál azt mondja, hogy ezt nem lehet
eltűrni. Lépjetek fel ellene, mert a keresztyénség nem azt jelenti,
hogy mindenkire kedvesen mosolygunk, és mindent elfogadunk. A
keresztyénség azt jelenti, hogy az Isten törvénye szerint élünk. Az
Isten törvénye a szívünkbe van írva.
Ugyanakkor az előbb hallott részben ezt mondja az apostol: „Hiszen, amit teszek, azt nem is értem, mert nem azt cselekszem, amit
akarok, hanem azt cselekszem, amit gyűlölök. Mert gyönyörködöm
az Isten törvényében a belső ember szerint, de tagjaimban egy másik törvényt látok, amely harcol az értelmem törvénye ellen, és foglyul ejt a bűn tagjaimban levő törvényével.”
Vagyis Pál is, és vele együtt mi is csak azt mondhatjuk, hogy még
hívőként is tapasztaljuk azt a törvényszerűséget, hogy amíg testben
a földön járunk, addig nem válunk százszázalékosan szabaddá az
Istentől elforduló gondolkodásunktól. Ezt nevezi Pál óemberünk
vonzásának, és egyúttal állandó próbálkozásának, hogy minket
Istentől elfordítson. A gyakorlat mondatja Pállal, hogy krisztusi
emberként már látom, értem, hogy mit kellene tennem. Ez is fon-
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tos dolog, mert az Istent nem ismerőknek halványlila fogalmuk
sincs arról sok esetben, hogy mi lenne Isten szerint a jó. Sőt, nem
is érdeklődnek iránta, mert nem tudják, hogy ez milyen fontos lehet az életükre nézve.
Pál arról beszél, hogy ő ezt már sok helyzetben látja, és vágyakozik
is arra, hogy az Úr szerintit megtegye. Törekszik rá, és mégis újra
meg újra arra jut, hogy ami felé törekszik, abból valami egészen
más lesz.
Itt érdemes emlékeznünk arra, amit sokszor elmondunk istentiszteleteken és bibliaórákon, hogy a görög szó, ami eredetileg a bűn
kifejezést jelölte, azt jelenti, hogy céltévesztés. Hasonlóról beszél
Pál. Célra tartok, bemérem, látom a célt. Tudom, hogy mit kellene
tennem, milyen döntést kellene hoznom, hogyan kellene viselkednem valakivel, és azt látom, hogy mégis egészen mást valósítok
meg. Szeretnék nyugodt maradni egy beszélgetésben, és azt veszem
észre, hogy nem sikerül. Olyan szavakat mondok ki, amiket később
én magam is megbánok. Szeretnék megállni, és megtartóztatni magam bizonyos rossz döntésektől, és azt veszem észre, hogy amikor
már kicsit eltelik az idő, és úgy nézek vissza, sok olyanba belementem, amit én magam is elítéltem. Szeretném magam függetleníteni
bizonyos gondolatoktól, ami talán mások kárára van, vagy szenynyes, vagy hiábavaló dolgok körül forog. Elhatározom egyszer,
kétszer, sokszor, és azon veszem magam észre, hogy mégis, újra és
újra előjönnek, és talán nem is próbálok kitérni igazán előlük.
Pál mégsem azt állítja, amikor ezt a küzdelmet az óember és a
krisztusi, új ember között felfedi, hogy akkor valójában ő nem is
találkozott Krisztussal, valójában az az egész, amit ő megélt vele,
szalmaláng volt, mint ahogy erre némelyek hivatkoznak. Hát, akkor
biztos én nem is tértem meg. Ha ilyen módon el tud erőtlenedni a
hitem, ha ilyen nagy kérdőjelek jöhetnek az életemben, akkor nem
is az Úrral járok. (Itt egy zárójeles megjegyzést hadd tegyek: a kér-
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dőjelek és a küzdelmek nem mindig kötelezően azt jelentik, hogy
valaki az Úr útján jár; tisztázzuk, még mielőtt félreértésekbe bonyolódnánk magunkkal és egymással. Nem biztos, hogy ha bennem
valami bizonytalanság van, akkor az feltétlen azért jön, mert hívőként az ördög támad.)
Azt világosan tudnom és látnom kell, hogy az életemben hoztam-e
olyan döntést, ami engem Krisztuson keresztül Istenhez köt. Mert
ez alapkérdés. Ezen múlik az összes további dolog. Mert amiről itt
Pál beszél, és amire majd szeretnék még kitérni, az plusz lehetőséget ad a hívők kezébe. Itt most világossá lett az, hogy a hívő is
ugyanúgy küzd, és néha ugyanúgy elbukik, mint a nem hívő.
A hitben élő bukása sem könnyű, és minden további nélkül megemészthető valami. Pált szinte szétszakítja ez a belső feszültség,
hogy valamit szeretne tenni az Úr szerint, és mégis valami egészen
mást tesz. Ő mégis – Krisztus által – megtapasztalja az Istenhez
való pozitív kötődést.
Az első kérdés tehát, amit fontos feltennünk nem az, hogy küzdő
ember vagyok-e, aki sok minden nyomorúsággal, kísértéssel szembesül és harcol, hanem az, hogy ezeket a küzdelmeimet az Úrral
élem-e meg, az Úrral folytatom-e? Erre válaszoljunk magunknak
őszintén, mert egyébként minden más, amit Pál mond, összekavarodhat bennünk. Ő tehát elmondhatja nekünk, hogy az Úrral éli
meg mindezeket, de ettől még nehéz és igen-igen fájdalmas marad
a számára.
Sőt, így is fokozza Pál: „Azt a törvényt találom tehát magamban,
hogy miközben a jót akarom tenni, csak a rosszat tudom cselekedni.” Ez még keményebb megállapítás, és érdemes erre is figyelnünk. Nem azt mondja, hogy néha kicsit megbicsaklom, hanem
azt, hogy az Isten nélküli természetem erre képes, hogy a saját és
mások életét is rombolja. Élet-halál kérdése az, hogy az új, a krisztusi ember és a krisztusi gondolkodás lesz bennem az erősebb,
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vagy pedig azt az óembert hagyom uralkodni, és újra meg újra
megerősödni, aki mások ellen hangol, és Isten igéjét kitakarítja a
szívemből.
Itt nem arról van szó, amit némelyek tévesen gondolnak ennek az
igének kapcsán. Nem régen hangzott el beszélgetésben egy ilyen
kérdés, hogy akkor ez most hogyan képzelendő el. Isten meg az
ördög társbérletben egymás mellett ott laknak az ember szívében,
és amelyik éppen kedvezőbb pozícióba kerül, a szerint alakul az
ember élete? Szó sincs róla!
A Szentírás szerint az olyan ember, aki Krisztust behívta az életébe, és megtapasztalta Isten kegyelmes váltságát Őáltala, az egyszer
és mindenkorra Istenhez közötte magát. Erről beszél majd a 8.
fejezet első néhány verse. Tehát ez visszafordíthatatlan történés az
életére nézve. Itt, amiről most beszélünk, az az, hogy a hívő ember
a testben hátralévő időt mennyire élheti meg úgy, hogy Isten számára használható legyen, és hogy a saját életére, érzéseire nézve
Istennel békességben tudhassa magát.
Akkor van békessége, ha a helyén van, ha azt teszi, amit az Úr elgondolt neki feladatul, hogyha azon az úton jár, amit Isten tisztít
meg előtte. A keskeny úton. Itt Pál nem arról beszél, hogy hívőként az üdvösségem felől lehetne kétségem, hanem arról, hogy a
mindennapi dolgokban nem tudom magamtól megélni az Isten
akaratát.
Azonban a 25. vers így fejezi be a 7. fejezetet: „Hála az Istennek, a
mi Urunk Jézus Krisztus!” –mármint az, aki megszabadít ebből a
halálraítélt testből. – „Én magam tehát értelmemmel az Isten törvényének szolgálok ugyan, testemmel azonban a bűn törvényének.” És így folytatja: „Nincs tehát most már semmiféle kárhoztató
ítélet azok ellen, akik a Krisztus Jézusban vannak..”
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Ez az, ami a képet teljessé teszi. Egyfelől Isten gyermeke, hogyha
nem ismeri be magának, és nem ismeri el másoknak, hogy küzdő
ember, akkor nem mond igazat. Így mások felé képmutatóvá válik,
és hamis képet – mai kifejezéssel élve: image-t – épít fel a többiek
előtt, ami azon túl, hogy igen elítélendő, nagyon sokat rombolhat
másokban.
Az ilyen, hamis építkezés, „szépítgetés” az, ami más hívőkben azt a
benyomást alakíthatja ki, hogy jaj, csak én vagyok az, aki támadásokat élek át, a gyülekezetben mindenki más körülöttem olyan
szent, a szónak nem a bibliai értelmében, hanem az általunk használt nagyon is emberi értelemben. Rá kell nézni a másikra: egy
rossz gondolat nem ment még át az agyán. A szavai, amiket használ, egyértelművé teszik, hogy ő szent ember. Ahogy bejön, ahogy
kimegy, ahogy leül, szinte lebeg.
Aki tudatosan ráerősít az ilyen képre, ami másokban esetleg kialakult róla, vétkezik maga és a másik ellen is. Vétkezik maga ellen,
mert hazugságot enged feltételezni magáról, és vétkezik a másik
ellen, mert a másik hitbeli fejlődését nehezíti meg sok ponton és
sokféleképpen.
Itt nem arról van szó, hogy mindig, mindenkit öntsünk le a saját
életünk nyomorúságaival és bűneivel, de adott esetben merjünk
beszélni arról, hogy mi magunk is Isten kegyelméből élő, nyomorult, bűnös emberek vagyunk. Ettől még lehetünk hívők Isten kegyelméből, ha azok vagyunk. Egy jottányival, fikarcnyival sem lettünk jobbak másoknál, csak mi megtapasztaltuk, hogy Isten abból
a mocsokból, nyomorúságból, amiben nélküle éltünk és élnénk,
kiszabadított, de ez nem a mi érdemünk. Hívőként is hányszor
előfordul, hogy akár úrvacsoravétel előtt, akár más alkalmakkor úgy
kell odaállnunk az Úr elé, hogy olyan dolgokat mondunk el ismét
neki, amikért már számtalanszor kértük bocsánatát. Olyan bűnöket
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kell megvallanunk előtte, amiket nagyon-nagyon szégyellnénk mások előtt.
Legyünk tisztában azzal, hogy egyedül az Úr kegyelme tart meg
bennünket, és engedjük, hogy adott esetben ezt mások is értsék
velünk kapcsolatban. Az mer emberi lenni a többiek között, aki
tudja, hogy nem a saját image-a, a róla kialakított kép, nem is a
mások által róla mondottak határozzák meg, hogy az élete jól alakul vagy rosszul. Sem a gyülekezetben, a munkahelyen, sem másutt
nem meghatározó, hogy hol tartunk; az Úr előtt lényeges, hogy
igazak vagyunk-e? A lényeg, hogy az Úrral való kapcsolatunkban
becsületesek vagyunk-e? Legyünk magunkhoz és Istenhez is őszinték, és vizsgáljuk meg ezzel kapcsolatban is újra és újra az életünket.
Arról beszél tehát Pál, hogy azért nincsen kárhoztatása azoknak a
hívőknek, akik buknak, de küzdenek is egyúttal, mert Jézus Krisztus állt be az illető helyére, amikor a büntetést el kellett hordozni.
Itt válik érthetővé számunkra, amivel kapcsolatban megint sokszor
félreértések vannak, hogy amikor valaki megtér, akkor Krisztus
váltsága az egész életére nézve érvényes, mindarra, ami a megtérése
előtt történt, és mindarra, ami a megtérése után történik, egészen
haláláig. Mert Krisztus váltsága teljes, kiegészítésre nem szorul, ami
nem azt jelenti – ahogy a Róma 6 foglalkozik vele –, hogy akkor
azért, hogy minél nagyobb legyen az Isten kegyelme, azért minél
nagyobb bűnben éljünk, hiszen annál jobban meglátszik rajtunk
majd az Úr szabadítása. Ha valaki tapasztalta már, hogy milyen
Isten nélkül, Isten áldása nélkül élni, és milyen az Ő áldásával, akkor nem akar többé áldás nélkül élni. Bűnben lenni azt jelenti, hogy
az Úr leveszi rólam a kezét. Nem ad áldást arra, amit teszek, tervezek, amiben élek.
Itt van tehát a válasz, hogy miért nem kellene, hogy könnyelműségre indítsa a hívőt mindez. Néha persze ez nem működik ennyire
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tökéletesen a választottak életében sem, és ebből újra meg újra meg
lehet, és meg kell térni.
Azt mondja Pál, hogy amikor látom a tagjaimban a rossznak a
vonzását, akkor mégis van egy nagyon nagy reménységem. Az,
hogy Krisztus a bukásaimért is elszenvedte a büntetést. Tehát nem
kell azt gondolnom, hogy engem bárki és bármi elszakíthat az Isten
kegyelmétől. Amit Ő adott: üdvösség, vagyis Istenhez való végleges kapcsolódás. Végleges, és nem tudja tőlem elvenni ezt az ördög. Mivel Ő átvállalta tőlem bűneim súlyát, ezért lehet újat kezdeni, és ez az a plusz, ami az Istent nem ismerő embernek az életében
nincsen meg. Olyan jó lenne, ha ezt komolyan vennénk, hogy keresztyénként nincs olyan mélység, amiből Isten ki ne hozhatna
bennünket. Nincs olyan távolság, amit le ne győzne az Úr az övéiért.
Azt mondja, amikor az átvállalt áldozatról ír Pál a 3. és a következő
versekben: „Amire ugyanis képtelen volt a törvény, mert erőtlen
volt a test miatt, azt tette meg Isten, amikor a bűn miatt tulajdon
Fiát küldte el a bűnös testhez hasonló formában, és kárhozatra
ítélte a bűnt a testben, hogy a törvény követelése teljesüljön bennünk, akik nem test szerint járunk, hanem Lélek szerint.”
A hívőnek megvan az a lehetősége, hogy megtapasztalja Isten szabadító kegyelmét, amikor csak szükséges. Ezért használom ezt a
kifejezést, hogy amikor csak szükséges, mert a kegyelem az, ami
mindenre elég a hívő életében, és Isten kész arra, hogy bármikor
megújítsa őt általa.
Azért beszélünk itt újra meg újra a hívő emberről és nem általánosságban csak az emberről, mert akinek nincsen Krisztuson keresztül
Istennel kapcsolata, az egyszerűen nem tudja megélni azt, hogy
Krisztus átvállalta a bűneit, hiszen számára ez semmit sem jelent.
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Ha Dávid királyra emlékezünk, aki a hívők között az egyik legnagyobbként van számon tartva az Ószövetségben, és felidézzük az ő
bukását, akkor azt mondhatjuk, hogy valóban kevés, vagy talán
nincs is olyan mélység, amit hívő meg ne járhatna.
Ám az is nagyon fontos, hogy nincs olyan bűn, amiből az Úr az
övéit ki ne ragadná. Miután kihozta, utána újra használatba veszi.
Ismét szolgálatba állítja. Nincs mosolyszünet olyan szempontból,
hogy Isten félreállítaná, és azt mondaná, hogy többet nem bízok
rád semmit. Ha valaki megvallja a bűneit előtte, és bocsánatot kap
rá, akkor onnantól kezdve az Úrral való kapcsolata ismét működik.
Az ördög folyamatosan próbálja félrevezetni a hívőket. Azt mondja, hogy te már túl sokszor kértél bocsánatot. Te már túl mélyre
kerültél. Te már túlságosan közömbös lettél stb. Tudnánk, azt hiszem, folytatni a sort. Mindez hazugság. Mert az ördög, ha az üdvösségünket nem is tudja elvenni, de használhatatlanná akar tenni
minket Isten kezében. Tudja, ha az Úr használhat bennünket, akkor az mások üdvösségét munkálhatja és jelentheti. Akkor olyanokhoz juthat el az örömhír, akikhez másképpen talán nem jutna
el. Neki ez fáj. Mellesleg a mi életünket is, amennyire csak lehet,
emberileg nézve, romba akarja dönteni.
A mérce, amit újra meg újra jó, ha a hívő maga elé állít ez, amivel a
7–8. vers foglalkozik, hogy mennyire járok test szerint, és mennyire
járok Lélek szerint. Vagyis mennyire határozza meg a gondolatimat, a döntéseimet az Úrral való kapcsolatom. Ezt jelenti Lélek
szerint járni. Mennyire fontos nekem az, hogy az Ő áldása legyen
minden egyes napomon, vagy úgy vagyok vele: hát, Uram, ha
mondasz valamit, akkor majd gondolkozom rajta, de én jól el tudom igazgatni magam is az életemet. Ezt jelenti test szerint járni.
Azt mondja nagyon egyértelműen Pál, hogy akik pedig test szerint
élnek, nem lehetnek kedvesek Isten előtt, mert a test gondolatai,
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vagyis a mi gondolataink szemben állnak az Isten tervével és gondolataival.
Isten arra szeretne bennünket felkészíteni, hogy egyre jobban vegyük észre az ördög különböző csalásait és hazugságait. Ne dőljünk be neki, amikor ő azt mondja, hogy túl ilyen, vagy túl olyan
vagy, ilyen bűnösen nem mehetsz az Úr elé! Ne foglalkozzunk az
ördöggel! Azért kell ismernünk az igét, és ezért kell komolyan vennünk, mert amit Isten mond, azt Ő úgy is gondolja. Amikor így
biztat, hogy aki énhozzám jön, azt én nem küldöm el magamtól,
akkor Ő ezt így is gondolja. És az ördög hiába tesz mellé különböző kiegészítéseket, valaki vagy komolyan veszi az Úr szavát, vagy
pedig engedi magát visszatántorítani tőle.
Legyen ez a mai együttlétünk alkalom arra, hogy mindannyian
megvizsgáljuk a szívünket, az életünket az ige, Isten jelenlétének a
fényében. Lehet, hogy nincsenek nagy tévelygéseink, bukásaink, de
jó, ha újra és újra – ma, meg máskor is – mérlegre tesszük magunkat. A Lélek tud-e engem úgy használni, ahogyan szeretne? Tud-e
arra indítani, amire Isten eltervezte? Igent mondok-e mindarra,
amire az Úr szeretné, hogy igent mondjak? Tudok-e, akarok-e nemet mondani mindarra, amire nemet kell mondanom? Én magamtól erre nem vagyok képes. Emlékezzünk arra, amit Pál mond! De
az Úr, a bennem élő Krisztus képes erre. Egyedül Ő képes. Ezért
beszélünk olyan sokszor a Krisztussal való közösségről, ennek a
fontosságáról, mert magunktól nem tudunk keresztyének lenni,
nem tudunk az Úr útján járni. Ha Ő előttünk jár, velünk jön, kézen
fog bennünket, akkor mehetünk előre, és akkor megtapasztaljuk,
hogy a hitünkben erősödünk, és használhatóak vagyunk az Ő szolgálatában. Ámen.
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Érdligeti Református Templom Alapítvány
2030 Érd, Őszirózsa u. 5/B
Tájékoztató az alapítvány tevékenységéről
Az alapítványt az Érdligeti Református Egyházközség 1994-ben
hozta létre azzal a céllal, hogy templomának felújítására, bővítésére
és a közösség elsősorban karitatív célú tevékenységével kapcsolatos
költségeinek fedezésére további forrásokat biztosítson.
Az alapítvány a templom felújítását, a parókia bővítésének 90-es
évek elején történt befejezését követően a kisebb javítások, korszerűsítések költségeihez való hozzájárulás útján, valamint a munkák
szervezése terén fejtette ki aktivitását. Ezek közül kiemelkedik az
elmúlt években az energiatakarékosságot szolgáló korszerű, takarékos kazán beszerzése, az épület hőszigetelése és nyílászáróinak
cseréje, ezenkívül a csatornabekötés költségeihez való hozzájárulás.
Már ezt megelőzően azonban, 2006-ban a kuratórium kezdeményezte az alapítónál a tevékenységek súlypontjának a missziói, szociális és kulturális irányba való eltolását, ezzel párhuzamosan a
közhasznú fokozatra való átminősítést.
A kezdeményezést felkarolva az alapító módosította az alapító
okiratot, így az alapítvány elnyerte a „Közhasznú” fokozatot, célja
2007-től kibővült, és a következőket foglalja magába:
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1. Az alapítvány célja az Érdligeti Református Egyház Templomának felújítása és bővítése céljából folytatott építkezés
anyagi fedezetéhez szükséges pénzeszközök lehetséges biztosítása, a felújítási munkálatok társadalmi, helyi közösségi
aktivitással való támogatásának koordinálása és szervezése,
valamint hozzájárulás a közösség más, elsősorban karitatív
célú tevékenységével kapcsolatosan felmerülő kiadásaihoz.
2. Az Érden és Diósdon lakó időskorúakról való gondoskodásban való részvétel, illetve a szociálisan rászorultak támogatása, a családok lelki, szellemi, anyagi segítése.
3. A hitoktatás tárgyi, technikai és szakmai feltételeinek biztosítása, javítása, a tehetség kibontakoztatását elősegítő tevékenységek támogatása.
4. Hitéleti táborok, közösségi találkozók rendezésének megszervezése, vidékre, külföldre történő utazások lebonyolítása.
5. Az iskolai hitoktatás támogatása, illetve más gyülekezeti
közösségekkel a kapcsolat ápolásának segítése. Kántorutánpótlás segítése, tehetséggondozás.
6. A testvérvárosi gyülekezetekkel való hatékony kapcsolattartás, tapasztalatcsere, gyerekek és felnőttek csereüdültetése
tárgyi, és személyi feltételeinek megteremtése, ökomenikus
szolgálatok tevékenységében való közreműködés.
7. A gyermek- és ifjúságvédelemben való aktív részvétel, családi hitoktatás, közösségi rendezvények, napközis és nyári
táborok megszervezése, lebonyolítása, esetlegesen szakemberek bevonása, az értékek megőrzése, a klasszikus értelemben vett családi élet értékeire történő nevelés.
Az alapítvány cél szerinti tevékenységeinek szinte mindegyike a
közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény szerint
meghatározott közhasznú tevékenység.
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E szerteágazó feladatokból a korlátozottan rendelkezésre álló eszközökre tekintettel mindig csak egy-egy részterületet tudunk eredményesen művelni.
Így az elmúlt években említést érdemlő komolyabb akcióink voltak:
-

Jubileumi Kálvin-előadás szervezése
Megemlékezés a gyülekezet alapításának évfordulójáról
Fiatalok REFISZ konferencián való részvételi díjának átvállalása
Kolozsvári testvér-gyülekezethez tett látogatás támogatása
A hitélet erősítését szolgáló könyvbeszerzések a gyülekezet
számára
Szociálisan rászoruló idős gyülekezeti tagunk anyagi segítése
A gyülekezet által szervezett hittantábor költségeihez való
hozzájárulás
Gyermekek kézműves foglalkozásához az anyagköltségek
átvállalása
Gyülekezeti autóbusz-kirándulás szervezése
Iskolakezdési támogatás elsősorban nagycsaládos szülők
körében

Amint az látható, a kuratórium tudatosan törekszik arra, hogy az
alapítvány működése az ifjúság nevelését, segítését és a gyülekezet
missziói tevékenységének támogatását szolgálja.
Az alapítvány bevételei alapvetően az 1%-os személyi jövedelemadó-felajánlásokból és egyéni adományokból származnak. Központi, költségvetési forrásból támogatást korábban nem kapott. 2011ben e területen jelentős változás történt, több pályázaton, többek
közt e kiadvány megjelentetéséhez nyert jelentős támogatást a
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Nemzeti Civil Alaptól, valamint Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatától.
Az alapítvány tisztségviselői munkájukat külön javadalmazás nélkül
végzik.
Az alapítvány támogatására buzdítom az olvasót (erre alkalmasak
lehetnek a templomajtóban elhelyezett sárga csekkek), mert jóllehet, az Egyházközséggel az érintett területeken azonosak a céljaink,
az Alapítvány konkrét feladatokra jobban koncentrálhat, számos
esetben tud olyan célok megvalósításáért pályázni, ahol egyházak
nem indulhatnak, ám az ilyenkor megkívánt saját forrás nélkülözhetetlen az eredményes részvételhez, és ehhez saját vagyon szükséges.
Az alapítvány vagyona fölött a kuratórium rendelkezik. E tekintetben az a munkamódszer alakult ki, hogy éves célkitűzésekben
mintegy megtervezve az éves tevékenységet, egy keretet határoznak
meg, amely aztán a tényleges igények, illetve szükségletek szerint
alakul.
Az Érdligeti Református MAGVETŐ oldalain rendszeresen olvashatnak tájékoztatást az aktuális alapítványi hírekről, és a gyülekezet honlapján, a www.erdligetiref.hu helyen megtalálhatók a lényegi információk alapítványunkról.
Kalydy István
a kuratórium elnöke
Az alapítvány számlaszáma:
K&H Bank 10403136-00013513-00000001
Adószáma: 19181778-1-13
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Dokumentumok és fényképek
a gyülekezet történetéből

Így kezdődött…
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Megállapodás az érdi anyaegyház
és az Érdligeti Református Fiókegyház között
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Anyagiaknak sosem voltunk bővében…
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Az önálló egyházközséggé válás dokumentuma
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Templomunk a hatvanas évek elején…

… és a 70-es, 80-as években
(oldalt a lapos tetős parókia)

244

A harang
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A templom székei
A fenti kép emléklap.
Hátoldalán olvasható:
„özv. MÁGORY JÁNOSNÉ szül. SZABÓ ETELKA részére hálás szeretettel az Érdligeti Református Egyház
PRESBITÉRIUMA”
Az történt ugyanis, hogy amikor a templom már használatba vehető lett
(sokkal korábban, mint a felszentelés!), a gyülekezeti tagok maguk „vásárolták meg” a széküket (azaz adták oda a rávalót – hogy egységes legyen).
A presbitérium ilyen emléklappal ismerte el az adományt.
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A parókia bővítése és a templom felújítása 1992-ben

A felújított templom
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A felújított templombelső

Gyülekezeti házunk falát a 70-es évektől kezdve díszíti
Uray Géza alkotása.
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Kulifay Gyula az érdi szószéken…

…és esküvői szertartás után
Kulifay nagytiszteletű úr, mint érdi lelkész volt a fiókegyház lelkipásztora is 1948 és 1960 között.
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Szívós István az Érdligeti Református Egyházközség első
választott lelkipásztora 1960 – 1962 között

Őrségváltás 1963, Szívós István – Csákány István

250

Csákány István
a gyülekezet lelkipásztora 1962 – 1975 között

Csákány István konfirmáltak körében
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Dr. Szűcs Ferenc

1970 – 1973 között szolgált Érdligeten

Konfirmáltak és a Bihari család körében
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Főtiszteletű Csuka Tamás, nyugalmazott tábori püspök

1975 – 1980 között volt a gyülekezet lelkipásztora

Csuka Tamás nagytiszteletű úr konfirmált ifjak körében
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Dr. Harkai Ferenc
a gyülekezet lelkipásztora 1980 és 2005 között

Harkai nagytiszteletű úr az énekkarral
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Csákány Tamás és Szabó Imre nagytiszteletű úr
a 2007-ben konfirmáltak körében

Dr. Márkus Lydia
(1949 – 2008)
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Előretekintés
Bethesda, az irgalom háza
János 5,1-14
Amikor először jártam Érdligeten és megláttam a gyülekezeti ház
falát ékesítő gyönyörű és egyben nagyon kifejező rajzot a lehajló
alakról, azonnal szíven ütött a jelentése. Ez a ház nem csak egy
egyszerű református templom. Ennek a háznak küldetése van. Ez a
ház az irgalmasság háza kell legyen. Az irgalmasság háza. Héberül
ez így hangzik: Bethesda.
Egy ház, ahol emberek találkoznak Jézussal. Egy ház, ahol életek
gyógyulnak meg hosszú évtizednyi kínok és szenvedések után. Egy
ház, ahol van talpra állás. Egy ház, ahol mindenkinek van embere.
Egy ház, ahol mindenkinek van Istene. Egy ház, ahol Jézus uralkodik, ahol Isten uralkodik az emberi szívek felett. Az irgalom háza.
Az irgalom egyháza.
Nincs emberem! – szól a beteg Jézushoz.
A legkínzóbb mondat ezen a világon, mióta csak ember él a földön. Nincs emberem. Nincs senkim. Egyedül vagyok. Az ember
legnagyobb fájdalma ez: a magány fájdalma. Nem arról beszélek,
hogy ne lennének körülötte emberek. Nem arról szólok, hogy magányosan, a világtól elbújva élné az életét. Ezt a beteg embert egy
tömeg veszi körül. Magányos embereket legtöbbször egy tömeg
vesz körül, vagy akár egy család. Látszatkapcsolatok tömege és
mégis szól a mondat: Nincs emberem. A magány nem létszám
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kérdése, hanem a lélek kérdése. A „nincs emberem” a lélek fájdalmas mondata.
Nagyon érdekes az is, hogy ebben a tömegben mindenki beteg.
Mindenki, kivétel nélkül. Mindenki át tudja, pontosabban át tudná
érezni a betegség súlyát, a másik fájdalmát, de úgy látszik, egyik
sem teszi. Mert mindenki magával van elfoglalva, mindenki csak
magára koncentrál, mindenki csak vár feszülten és mindent megtesz, hogy ő legyen az első. Hogy mindenkit megelőzzön, amikor
érkezik a várva-várt angyal, hogy ő gyógyuljon meg, hogy neki sikerüljön, hogy ő lépjen először a vízbe.
Betegek tömege, betegek társadalma veszi körbe a Bethesdát.
Ez az átkozott verseny még a sorstársakat is szembefordítja egymással. Ennek az átkozott versenynek csak egy eredménye lehet:
nincs emberem. Nincs, aki mellém álljon, amikor annyira kellene.
Nincs, aki felkaroljon, amikor minden erőm összeszedve próbálom
elérni a vizet, de mindenki megelőz, mert én vagyok a leggyengébb.
Nincs, aki kitartson mellettem, mert egy tartósan beteg embert
felvállalni senki sem akar. Nincs, aki vigasztaljon, amikor látom a
meggyógyult emberek diadalittas arcát, hogy nekik végre sikerült.
Nincs, aki szánna kínjaimban, nincs, aki irgalmas lenne szenvedéseimben velem. Nincs emberem. Az ember és az emberiség legnagyobb fájdalma fogalmazódik meg ebben a két szóban. Nincs emberem.
Érzed ennek a két szónak a súlyát? Visszhangzik-e a lelked mélyén
a sóhaj? Hányszor fogalmaztad meg te is ezt a két szót – vagy így,
vagy úgy – saját mélységeidben? Ez nem csak úgy általában az emberiség hangja, ez a két szó a te két szavad is. Mert neked is szükséged van arra, hogy legyen embered.
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Jézus odalép a beteghez és kérdez. A kérdés végül is most már a
miénk, mert a mai napon az ige minket szólít, minket kérdez.
Akarsz-e meggyógyulni? Testileg, lelkileg. Kapcsolataidban? Egészen konkrétan az önmagaddal való kapcsolatodban? Függőségeidből, ördögi köreidből? Olyan betegségekből, mint pl. pesszimizmus, szkepticizmus, cinizmus, vagy akár helytelen önismeret, egoizmus, alacsonyrendűségi érzés?
Vagy akarsz-e meggyógyulni közvetlen környezeteddel való kapcsolatokból? Családtagokkal viselt feszült és terhes viszonyaidból?
Megszakadt párbeszédeket újra elkezdeni? Nehezteléseket letenni?
Sértéseket megbocsátani?
Vagy akár itt a gyülekezetedben? Akarsz-e meggyógyulni, a sebeket
hagyni begyógyulni, újra egészséges lenni. A kérdés fontos, mert
nem mindenki akar meggyógyulni. Van, aki azt mondja: „Nem
vagyok beteg. Semmi bajom sincs.” Van, aki azt mondja: „Jobb, ha
beteg maradok, mert akkor jobban szánnak, sajnálnak majd engem.” Nem mindenki akar meggyógyulni. De te akarsz-e meggyógyulni? Akarsz-e egészséges lenni? Jézus kérdez. Téged is? Ő
megtalál téged, odalép hozzád közel és kérdez: Akarsz-e meggyógyulni?
Mi a válaszod?
Felismered a lehetőséget, hogy ki kérdez Téged és ezt a választ
adod rá: Igen, Uram! Akarom, hogy gyógyíts meg! Akarom, hogy
cselekedj az életemben. Akarom, hogy te tégy engem egészséges
emberré. Tőled várom a gyógyulást és nem babonától, más szellemi erőktől, vagy energiáktól, egyedül Tőled, az áldott orvostól.
Kérlek, gyógyíts meg! Irgalmaddal könyörülj rajtam és gyógyítsd be
sebeimet, amelyeket évek, sőt évtizedek óta hordozok. Igen, gyógyíts meg Uram, mert beteg vagyok. Az önimádat vagy az öngyűlö-
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let betege. A pesszimizmus betege. Az elégedetlenség betege. Belátom Uram, beteg vagyok. Meg akarok gyógyulni.
Testvérek, azzal kezdtem, hogy küldetésünk van! Az irgalom házává, azaz Bethesdává tehetjük ezt a templomot.
Hogyan?
Először is úgy történhet ez meg, hogy mindenki megismeri az irgalmas Istent. Mert ez az irgalmas Úr megkeres téged, odalép hozzád közel és megkérdezi: akarsz-e meggyógyulni? Te pedig meggyógyulsz, sőt gyógyulsz. Az Isten irgalma gyógyít téged naponként.
Másodsorban pedig úgy, hogy odaállunk egymás mellé és irgalmasan bánunk egymással, mert Jézus is ezt kívánja tőlünk, irgalmasságot és nem áldozatot (értsd: kultuszt). Irgalmas viszonyulást egymáshoz. Megbocsátó szeretetet egymás felé. Megalázkodó testvéreket egymás előtt. Irgalmas kapcsolatokat, melyek gyógyítani képesek itt a halálra sebző világ közepén. Bármi is történt a múltban,
ahogy Isten megbocsát és irgalmaz nekem, úgy bocsátok meg és
irgalmazok gyülekezeti testvéremnek.
Hogyan lesz az Érdligeti Református Templom az Irgalom Háza
(Bethesda)? Úgy, hogy Isten közel lép hozzátok az ige szavában,
megszólít benneteket és irgalmasan meggyógyít titeket, hogy ti is
irgalmasan tudjatok cselekedni mindazokkal, akik közvetlen közeletekben vannak, a családban és a gyülekezetben.
2011 júliusa, Literáty Zoltán
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