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Paavo gazda

Fent a saarijärvi ősvadonban
élt fagyos tanyáján Paavo gazda.
Küszködött, égett kezén a munka,
ám az Úrtól várt földjére áldást.
Gyermekével s asszonyával élt ott,
kínnal szerzett gyér sovány-kenyéren,
árkot ásott, szántott és vetett s várt.
Megjött a tavasz, a hó elolvadt
s hólé elsodorta fél vetését;
jött a nyár, jégzáporok zuhogtak
s a ringó vetés felét lezúzták;
ősz jött s elfagyott, mi megmaradt még.
Haját tépve jajgatott az asszony:
„Paavo, Paavo, átokvert öreg te,
koldusbot vár: elhagyott az Isten:
rossz koldulni, ― éhenhalni szörnyűbb”.
Paavo, kézenfogva asszonyát, szólt:
„Megpróbál, de el nem hágy az Isten.
Felerész fakérget tégy a lisztbe,
én ezentúl még több árkot ások,
ám az Úrtól várom majd az áldást”.
Felerész kéreg sült a kenyérbe,
kétszer annyi árkot vájt a gazda,
juha árán vett rozsot, vetett s várt.
Megjött a tavasz, a hó elolvadt
s megmaradt: vetés és porhanyó föld;
jött a nyár, jégzáporok zuhogott
s a ringó vetés felét lezúzták;
ősz jött s elfagyott, mi megmaradt még.
Haját tépve jajgatott az asszony:
„Paavo, Paavo, átokvert öreg te,

haljunk meg, hisz elhagyott az Isten!
Rossz meghalni, ámde élni szörnyűbb”.
Paavo, kézenfogva asszonyát szólt:
„Megpróbál, de el nem hágy az Isten.
Kétszer annyi kérget tégy a lisztbe,
én meg duplaszéles árkot ások,
ám az Úrtól várom majd az áldást”.
Kétszeres kéreg sült a kenyérbe,
duplaszéles árkot vájt a gazda,
marha árán vett rozsot, vetett s várt.
Megjött a tavasz, csordult a hólé
s ár nem vitt el sem vetést, se földet;
jött a nyár, jégzáporok zuhogtak
s a ringó vetést le nem tiporták;
ősz jött, ám a fagy távol maradt és
sarlót várt a hullámzó arany-dísz.
Paavo gazda térdre rogyva mondta:
„Megpróbál, de el nem hágy az Isten”.
Térdrehullt az asszony is, míg így szólt:
„Megpróbál, de el nem hágy az Isten”.
Agg társához szólt szelíd mosollyal:
„Paavo, Paavo, kapj sarlóra vígan,
felvirradtunk boldogabb napokra,
sutba dobjuk most már a fakérget
s étkünk tiszta rozsból sült kenyér lesz”.
Paavo, kézenfogva, asszonyát, szólt:
„Asszony, asszony, elbuknánk a próbán,
éhező testvért ha cserben hagynánk:
Felerész kérget süss a kenyérbe:
elfagyott a szomszédunk vetése!”

Johan-Ludvig Runeberg
(Fordította: Képes Géza)



Hírlevelünkbe a július havi áhítatokat

Katona László

baptista lelkipásztor

írta

A kéni család üzenete a mai világnak

1.: 4Móz 10,29-32.; Bír 1,16. ― Hívás az Úr népe közé.

A kéniek, Izráelhez csatlakozott midjániak voltak. Történetük évszázadokon át követhető a Bibliában.
Közel 3500 éve kezdődött történeteik még most is erőteljes üzeneteket közölnek felénk. Nézzük, ho-
gyan kerültek a Biblia lapjaira és kapcsolódtak Izráel történetébe!

Mózes 40 évig közöttük élt,
héberként:  Mózest a midjáni
pap,  Jetró  fogadta  családjá-
ba. Mózes feleségül vette Jet-
ró lányát, Cippórát, és annak
testvére,  Hóbáb,  sógora  lett.
Ez  a  Hóbáb  a  kéniek  őse.
Mózes bizonyára sokszor be-
szélt nekik Istenükről,  hitéről,
őseikről,  kiválasztottságukról.
Istennel való találkozása után
elhagyta a családját, de: Jetró
szeme  továbbra  is  Mózesen
van, és Refidimben, az első vízfakasztás helyén meglátogatta, hozta Mózeshez feleségét és két fiát.

Jetró Mózes táborában hallotta a szabadító Istenük tetteit, látta a szabadultak örömét, ő is ette a man-
nát, itta a szikla vizét, konstatálhatta Amálek legyőzését. Természetes, hogy ezután imádta Mózes Iste-
nét, és vezetési tanácsot adott nekik.  Hóbáb viszont, a másfél éves Sinai táborozás végén látogatta
meg Mózest. A látogatásra apja, Jetró beszámolója is bátoríthatta. Ott lelkét megérintette Isten, és je -
lentős kérdések fogalmazódhattak szívében. Ugyanis:

― Tapasztalta, hogy Mózes népével velük jár Istenük. Ő azonban ― még ha apja pap is volt ― istene-
ik jelenlétét, hatalmát soha nem tapasztalta. Akkor Midjánnak van-e istene, és ha van ― a politeista vi-
lágképben ― akkor Mózesé az erősebb Isten?

― Látta, hogy a zsidók múltja rabszolgai, jövője viszont Isten ígéretei alapján királyi: Haza, létszám,
nemzetközi pozíció ―  minden népre kihatás a jövőben. De milyen jövő elé néz Midján és a Sinai fél-
sziget többi népei?

― Feltűnhettek neki a zsidók törvényei is: Isteni és emberséges törvények, igazságosak, életvédők,
szociálisak, logikusak, a legjobb társadalmi létet lehet ráépíteni.

Ezek után Mózestől meghívás kap Hóbáb: Gyere velünk, légy több, mint távoli rokon! Nem inkorrekt,
hogy Mózes a maga istenéhez, népéhez hívja sógorát, akinek pedig van saját istene, vallása, népe?
Nem, mert ez Isten sereggyűjtése, lélekmentése ― örök Isten akarata.

Hóbáb meditál: Átgondolja, hogy ha elutasítja a hívást, azzal elzárja magát az erősebb Istentől, vezeté-
sétől. Akkor neki nem lesz része ilyen ígéretek teljesedésében. Őt más isten népe nem hívta, nem igé-



nyelte ilyen különös és homályos hit és nemzetalkotó folyamatban. Neki akkor soha nem ad árnyat és
vezetést a felhő és tűzoszlop, nem hull manna, nem fakad víz. Stb. Hóbáb első válasza mégis az el-
utasítás volt. De nem volt lelki nyugalma e döntés után! Mert válasz nélkül maradtak szívében a felme-
rült nagy kérdések. Ezért valamennyi idővel később, hozott egy második döntést, és csatlakozott a tör-
zsével. Ezt a Bír 1,16-ból láthatjuk. Egy belső utat kellett végigjárnia a jó válaszhoz: Vívódás, mérlege-
lés, önmagán túlhaladás, új hitben indulás, gondolkodás-változás útja. Ezt az utat ma is végig kell járni
minden embernek, aki Istenhez csatlakozik. Gyakran a második, a sokadik válaszunk a jó. Ahogy Hor-
váth Imre újságíró írta: „A tiszta és jó írást sok piszkozat előzi meg.”

Mózes hívása mellett volt még egy döntő érv: Mózes jelleme! Igen, mert jellemes, becsületes férfiak és
nők nélkül nincs misszió, nincs eredményes hívás. Mózes jelleme megerősítette hívása hatását, így a
kéniek Júdától délre telepednek le a honfoglaláskor. Megáldotta Isten a kénieket. Több helyen felbuk-
kannak a Bibliában jeles üzeneteket hordozva. Közülük való a kéni Héber és Jáél. Saul király az amál-
ekiták hadjárata előtt kimenti őket. Dávid ajándékozza őket a zsákmányából. Ott vannak Jéhu és Jona-
dáb lelki harcaiban, és feltételezhető, hogy a rekábiták kegyes ágában is, Jeremiás idejében. Csatlako-
zásukkal beteljesedett az Ábrahámnak adott ősi ígéret is: „neked adom a kénieket” (1Móz 15,19.). Pe-
dig még vagy 500 év kellett ahhoz, hogy egyáltalán Hóbáb megszülessen és utódai legyenek.

Isten még ma is hív és vár minket is, családjainkat is a Krisztusban hívő népe közé.

2.: Bír 4,11–24.; 5,24. ― A kéniek lelki helyfoglalása

Izraelben kaotikus állapotok voltak. Mindenki azt tette, amit akart, és ez káoszt szült. Az ellenség pedig
akadálytalanul betörhetett. Nem voltak helyükön a férfiak, hiányzott a férfivezetés Bír 5,7. Akik meg né-
ha vezettek, nem voltak mindent törzs vezetői. Most pedig közeledett a zsidó-kananeus háború. Azon
vidékén éltek a kéniek, akiknek rangos képviselője ekkor a kéni Heber és felesége Jáél. Ők azonban
békében éltek a kananeusokkal is és zsidókkal is.

A kéniek helyzetének elemzése: Ők nem született, hanem tanult zsidók, mert csatlósok voltak. Ám a
csatlós vagy csoporthelyzet nem azonos az üdvhelyzettel, amit pedig a Krisztusban való hit és enge-
delmes élet útján lehet nyerni. Ők, papi ősükre, Jetróra hivatkozva leginkább kritizálhatták Izraelt! Pl.:
Azért csatlakoztunk, hogy egy ilyen szervezetlen, zűrös néphez tartozzunk? Ezeknek csak ennyit érnek
a mi ősünk kiváló, népszervező tanácsai? Ők csatlósok, de a Sinai szövetségkötésnél még nem voltak
ott! Ez az oka, hogy ők nem hitvallók, gyenge közösségvállalók, ezért tudnak megalkuvó békében élni
az ellenséggel. Ráadásul peremvidéken laknak, ami az asszimilálódás lehetősége is számukra.

De volt egy Lélek szerint gondolkodó asz-
szonyuk. Jáél a rangos helyzetéről, kiállása
jelentőségéről felelősen gondolkodott. Átgon-
dolta, hogy a konfliktusban melyik oldalon kel-
lene  lenniük.  Átgondolta,  hogy  ha  Sisera
győz, akkor ők kiszolgáltatottak lesznek a po-
gányoknak,  és  kiesnek  Isten  népe  soraiból.
Ezek után Jáél, döntő győzelemre segítette a
zsidókat ― Sisera megölésével. Ezzel a bá-
tor, háborúban nem gyilkos, hanem honvédő
hőstettnek számító lépésével, tettlegesen hi-
tet és közösséget vallott a zsidók oldalán, így
népét is a választottak oldalára vezette kétla-
ki helyzetéből.

Akik így gondolkodnak, ma is azokhoz jön el
a döntési lehetőség, a győzelem.  A mai há-
ború: Háború folyik az isteni eredetünk, mél-
tóságunk ellen, a világ elméletei által. Az ön-
megváltást  hirdető  spiritualizálással  lelkünk,

üdvünk ellen harcol a világ. Az emberről hirdetett  ‘szerszámosláda antropológiával’ ― hogy minden
problémánkra bennünk van a megoldás receptje ― az ateista pszichológia elhomályosítja az Istenhez
fellebbezés lehetőségét kríziseinkben. Háborút nyitott az ördög az egészséges nemiség ellen, a nem-



zeti léttudat ellen, és minden ellen, amiben még van egy kis szentség, istenesség. Közben egyszer-
használatos, eldobható tárggyá teszi az emberi lelket, testet, hűséget, identitást, hazát, honvédelem
eszméjét.

Mi már a Mt 24,6-14.; Dán 7,7-14.; 2Thessz 2.; Jel 13. próféciái felől nézve, beteljesedések idejében
vagyunk. Napjaink szellemi fejleménye, hogy démoni lelkek jönnek fel a földre, akik elmennek a föld ki -
rályaihoz és felajánlják erejüket a föld királyainak, hogy harcoljanak a Bárány ellen. Lásd: Jel 16,14.;
17,13-14. A 2Thessz 2. szerint pedig: az antikrisztusi erőknek való kiszolgáltatás is folyamatban van,
azok kiadása Isten részéről, akik nem hisznek az Ő Fiában, evangéliumában ― mert Isten reagál a hit -
től, az egyedül helyes bibliai világképtől való elfordulásra. A most folyó szellemi háború is értelmi sze-
meink megnyílására, hitvalló helyreállásra hív!

Jáél, az akkori átlagos gondolkodás előtt új és valós gondolkodási dimenziót nyitott fel, példát adott an -
nak alapján való cselekvésével. Ezért mondja az írás: De áldott asszony Jáél. Sok ilyen asszony le -
gyen ma is gyülekezeteinkben, családjainkban. Jáél úrnő hitvalló tettének példájával hívlak Jézushoz,
aki meg tudja védeni azokat, akik segítségül hívják Őt, és a róla vallást tévőknek viszonozni fog.

3.: 1Sám 15,1–7. ― A kéniek megkímélése.

Isten nem felejt és reagens! Isten nem felejtette el Amálek gaztettét. 2Móz 17. szerint megtámadta a
zsidók táborát,  ott,  ahol az öregek, gyengék táboroztak.  Pedig: Amálek „első a nemzetek között”  a
4Móz 24,20. szerint, de utolsó módszerrel lépett fel. Most 300-400 évvel vagyunk később az időben, és
Isten azt mondta „számon tartom”, ami komoly veszély a bűnösre nézve. Isten memóriája, emlékezése
ma is figyelmeztet bennünket!

A kéniek az ellenség oldalára vegyülve
éltek! Pedig  Bálám  azt  mondta  róluk  a
4Móz 24,21-ben, hogy a „sziklán él.” Mégis
az amálekiek közé költözgettek,  házasod-
tak, vállalkoztak. Van-e erre a magatartás-
ra mentségük? Talán azt  gondolták,  hogy
ők az Izrael-Amálek konfliktus után csatla-
koztak, és az már biztosan le van zárva! Az
idő biztosan elsimította már a régi feszült-
ségeket. Talán azt is gondolták, hogy a Si-
nai félsziget népei tkp. rokonok, nyelv, kul-
túra,  pénz,  kereskedelmi utak közösek ―
nincs  semmi  veszély  abban,  ha  közöttük
lakunk. Talán azt mondták, hogy a könnyen
vegyülő, ismerkedő készségük van, ami a
családi, népi boldogulásukban végül is egy
kívánatos  és  hasznos  sajátosság.  Biztos
azt is mondták, hogy határ menti helyzetükben szükséges a nyitottság a szomszédok felé, mert távol
van a saját országuk kormányzati, intézményi apparátusa, és ezért kell a kooperáció a közelebb lévő
népekkel. Közöttük is lehet anyagi, lelki legális boldogulási utat találni. Stb.

Isten a jót sem felejti el, és arra is reagál! Saul a hadjárat előtt lelki szemeivel megtekinti a határvi-
dék lakóit. Eszébe jut, hogy ott vannak a kéniek, Mózes rokonai, aki a pusztai vándorló őseiknek segí -
tői voltak, jót tettek Izraellel valamikor régen. Lehet, hogy gondolt a kéniek papi ősére is, ha Jetró eszé -
be jutott.  Saul kegyelemre sorolja a kénieket,  ennek megfelelően értesítést  küld nekik.  Isten pedig
Saulnak hagyja is, hogy kegyelmes legyen feléjük. Nekünk is hagyja, hogy ilyenek legyünk.

Bizonyos értelemben mi is kegyelmesek lehetünk magunkhoz. Úgy, ha Isten mai értesítését a kéniek-
hez hasonló komolysággal fogadjuk, megragadva a szabadulás lehetőségét Krisztusban. De ―  „Ki
tesz jót azzal, aki magától is sajnálja” mondja, egy népi mondás! A kéniek hallgattak Saul kegyelmes
üzenetére! Időben hallgattak Saul mentő üzenetére, és annak megfelelően cselekedtek. Ezzel elutasí-
tották a hitetlenség és engedetlenség példáit: Pl. Lót vejeinek példáját. Ezért jutalmuk lett az élet. Ez
ma is a teendőnk.

Hallgassunk Jézus, hívó szavára, hogy megmeneküljünk a közelgő isteni ítélet elől!



4.: 1Sám 30,1-20.26-31. ― Ajándék az igen nagy zsákmányból

A történet rövid vázlata: Dávid Ciklágba telepí-
tett seregének minden családját és javaikat elra-
bolta az ellenség. Dávid és serege rövid jajveszé-
kelés után,  bosszúálló hadjáratra  indult  és min-
dent visszaszereztek, amit az ellenség elvitt, sőt,
igen nagy zsákmányt is ejtettek.

A győztes Dávid új törvényt hirdet Izraelben.
Törvényt hirdet arról, hogy a harcolók és a pihe-
nők egyenlően kapjanak a zsákmányból. Szokat-
lan lépés viszont, hogy a zsákmányból ajándéko-
kat  küld  a  határ  menti  városoknak,  személyek-
nek. Így küldött: Júda vezéreinek és 20 város la-
kóinak, közöttük a Kénieknek is! Megállapítható,
hogy ugyanazon ellenség által zaklatott, nyomor-
gatott  városoknak  küldött  a  zsákmányból,  akik
Dávidnak is ártottak. Ez sorsközösség volt a buj-
dosó Dávid és a határ menti települések lakói kö-
zött. Dávid pedig kárpótlásként, ajándékkal gon-
dolt a hasonló sorsúakra. Dávid ezzel is előképe
lett a győztes Jézus Krisztusnak.

Kb. ezer évvel később Jézus is, akit övéi nem fo-
gadtak be, de néhol már a keresztény szószékről,
családokból,  kultúrából  is száműzötté  lett,  aján-

dékokat osztogat. Ő megvívta a nagy csatát a Golgotán, és igen nagy zsákmányt szerzett vissza lel -
künk ellenségétől.

Mik vannak a Jézus által visszaszerzett zsákmányban:
― Az Isten új módon, Krisztusban való ismerete.
― Az Ő erejére épülés kegyelem alapján való lehetősége.
― Az újbóli és helyreállított kapcsolat Istennel, a teljes valósággal.
― Az ember örök dimenzióinak visszavétele azok elrablójától, az ördögtől.
― Szellemeket megvizsgáló hatalom visszaadása, az istenképmású és megváltott embernek.
― Újra isteni lakóhellyé tétele az emberi léleknek és a vezérlő Szentlélek bennünk lakozása.
― Fegyverek kiosztása az ellenség ellen, ezért az ellenségnek kell megfutamodni előttünk.
― A palota terén állhatunk. Zsolt 68,13. Új ford. Isten előtt élhetünk életünk minden ügyével.
― Dávid még nem, de Jézus, mint Király: égi békét, gazdagságot, új eget, földet hoz népének.

Megfontolások Jézus győzelme és ajándékai kapcsán!

Mi következik abból, hogy az örök Isten a mulandókért szállt harcba? Akikért ő harcba szállt és meg-
mentett, szükségszerű, hogy azok örökéletűvé legyenek, különben az Isten kegyelme is mulandónak
bizonyulna. Minket is kegyelméből „megörökít”, és már most a jövendő világ erőit ízlelgethetjük, ennek
öröme csordulhat belőlünk. Felsőfokú emberekké lehetünk így. Attól fogva, hogy krisztushitre döntöt-
tünk, örök emberként nézhetünk magunkra! Ez Krisztus ajándéka, mert a folyton emelkedő embert lát-
ja, munkálja is bennünk, az üdvösség elérésére. Még ma is adja győzelméből ezt az ajándékát. Ez a
Krisztusban élők szép osztályrésze.

Mit kaptunk vagy kapunk a világ egykori nagy harcosaitól, uralkodóitól? Néró császártól, a Caesaroktól,
Dáriusztól, Napóleontól? Humorosan mondom: kutyáinkat nevezhetjük róluk! Ugyanakkor a világ nagy-
jai által megvetett Jézus első követőiről és mártírjainkról, gyermekeinket nevezzük. Péter, Pál, István,
Barnabás, Máté stb.

A kéniek történelmének vizsgálatától, Hóbáb, Jáél, Saul, Dávid esetein keresztül, elérkeztünk a bűnbo-
csánatot,  örökéletet ajándékozó Jézus Krisztushoz: Krisztus megragadásával pedig már nem múlik,
hanem telik az ember élete! Hadd teljen hát így életünk, az örök élet nyitányáig ― a legjobb egészség-
ügyi ellátás ― a boldog feltámadásig!



Hírlevelünkbe az augusztus havi áhítatot

Hajdú Zoltán Levente

szóládi református lelkipásztor

írta

Alapige: Jer 4,19-28.:

19. Mennyire gyötrődik egész bensőm, a szívem
összeszorul!

Háborog a szívem, nem hallgathatok,
mert lelkem hallja már a kürtszót, a harci riadót!

20. Csapás csapást követ, elpusztul az egész ország.
Hirtelen pusztulnak el sátraim,
egy pillanat alatt sátorlapjaim.

21. Meddig kell még hadijelvényt látnom
és kürtszót hallanom?

22. Bizony, bolond az én népem, nem ismernek engem!
Fiaim esztelenek, értelem nélkül valók!
Csak abban bölcsek, hogy rosszat tegyenek,
de jót tenni nem tudnak!

23. Látom a földet: kietlen és puszta,
és az eget: nincs világossága!

24. Látom a hegyeket: megrendülnek,
és a halmok mind inognak!

25. Látom, hogy nincs ember,
és az ég minden madara elmenekült.

26. Látom, hogy a dúsan termő ország pusztává lett,
és minden városa romba dőlt
az Úr tekintetétől, izzó haragjától.

27. Mert ezt mondja az Úr: 
Sivár lesz az egész ország, bár véget nem vetek neki.

28. Ezért gyászol a föld, és elsötétedik odafent az ég,
mert kimondtam, amit határoztam, / nem bánom meg, és nem térek el tőle.

Barátaim!

Az Úr több mint két és félezer éves üzenete, melyet Jeremiás próféta szavai által mondott el egykor,
ma hozzánk szól, rólunk szól, értünk szólal meg! Mi vagyunk ez a tönkrement ország, mi vagyunk ez a
tönkrement nemzet!

De félre ne értsetek! Nem gazdasági, vagy politikai bajokról akarok írni. De még csak nem is történelmi
sérelmekről. Nem! Hanem arról a fojtogató lelki sivárságról, arról a hitet és reményt vesztett pusztulás-
ról, melyet Jeremiás is felismert a maga korában, a maga népe körében egykoron. Mert ma is ilyen a
helyzet, Hiába áltatnánk magunkat, hiába próbálnánk viszonylagos gyülekezeti, közösségi biztonságér-
zetet bizonygatva kiszakítani magunkat korunk és környezetünk elkeserítő valóságából! Nem lehet!

Mert mi is, mint az Úr Jézus Krisztus véren váltott gyermekei, mi is benne élünk ebben a sivár korban,
és megkínlódjuk, elszenvedjük, vagy ami még rosszabb, egyre közömbösebben hordozzuk ennek az
elistentelenedett kornak a romlását, kárhozatos nihilizmusát.



Mint a szilárdságát vesztett  szikla a vi-
harban,  amikor  a  szél,  a víz,  a  termé-
szet erői kikezdik az anyagát, belemar-
nak a testébe, úgy pusztul, úgy morzso-
lódik  le,  úgy fogy  az  Isten  népe!  Nem
biztos,  hogy azok fogynak,  vannak ke-
vesebben, akik azt mondják:  „Hiszek Is-
tenben!” Nem! Mert ma valami abszurd
divat  lett  Isten  létét  elfogadva,  valójá-
ban, a gyakorlati mindennapok szintjén,
mégis mit sem törődni Vele. Jakab apos-
tol különös, profetikus szavai jutnak er-
ről az eszembe, amikor azt mondja leve-
lében:  „Te hiszed, hogy egy az Isten? Jól
teszed.  Az  ördögök  is  hiszik  és  retteg-
nek.” (Jak 2,19.)

Te nem azt érzed, hogy ez, ez a lelkeket sorvasztó rettegés költözött be a mai kor emberének az életé -
be?! Nem azt érzed, hogy valami céltalan, láthatólag csak a teljes kifulladáshoz vezető kapkodás lett
úrrá a mai kor emberén?! Mintha a lelke mélyén nagyon is érezné a mai kor embere, hogy „az idő közel
van” (Jel 1,3.; 22,10.).

De mi az oka ennek? Mi az oka? ― tette fel a kérdést Jeremiás és tehetjük fel a kérdést mi magunk is.
Mi az oka ennek a teljes kilátástalansággal, végső összeomlással fenyegető helyzetnek? Az Úr igéje
nyílt, pofonegyszerű, meghökkentően tömör választ ad erre a kérdésre. Azt olvassuk a jeremiási prófé-
ciában, azt mondja az Úr: „Bizony, bolond az én népem, nem ismernek engem!” És ebben az igeversben
benne van a lesújtó ítélet, megítéltetés, ugyanakkor benne van a felemelő kegyelem, a megmentő iste-
ni irgalom is!

Kezdjük tehát az elején! Mert hazugság és önáltatás, megtévesztés lenne, ha az igei üzenetben csak a
kegyelemről beszélnénk! Mert senki nem képes életet formálóan elfogadni az Élő Isten Krisztusban üd -
vösséges kegyelem-csodáját addig, míg rá nem döbbent mindenestől elveszett voltára. Arra, hogy mi-
csoda kárhozatos elveszettségben vergődik az élete ― Isten nélkül. Itt kell kezdeni! Nekem is, neked is
itt kell kezdenünk! Komolyan véve azt, hogy rólam, rólad, rólunk beszél az ige: „Bizony, bolond az én
népem, nem ismernek engem”.

Mert ki is a bolond? Kik is a bolondok? A 14. zsoltárban, melyet a nyomaték kedvéért az 53. zsoltár szó
szerint megismétel, ezt olvassuk: „Azt gondolja magában a bolond, hogy nincs Isten! / Romlottak és utá-
latosak tetteik, senki sem tesz jót. / Az Úr letekint a mennyből az emberekre, / hogy lássa, van-e köztük
értelmes, / aki keresi az Istent. / Mindnyájan elfordultak tőle, egyaránt megromlottak. / Senki sem tesz
jót, egyetlen ember sem.” (Zsolt 14,1b-3.)

De azt gondolod, hogy csak az ószövetségi ember tapasztalata ez? Pál apostol ezt a zsoltárt idézve ír -
ja a római levélben: „Hogyan van tehát? Különbek vagyunk? Egyáltalán nem! Hiszen előbb már bebizo-
nyítottuk, hogy zsidók is, görögök is mind bűn alatt vannak, amint meg van írva: Nincsen igaz ember egy
sem, nincsen, / aki értse, nincsen, aki keresse Istent. / Mind elhajlottak, valamennyien megromlottak, / és
nincsen, aki jót tegyen, nincs egyetlen egy sem.” Majd egy másik zsoltárt, az ötödiket idézve Pál így foly-
tatja ugyanott:  „Nyitott sír a torkuk, nyelvükkel ámítanak, / kígyóméreg az ajkukon; / szájuk átokkal és
keserűséggel van tele. / Lábuk gyors a vérontásra, / romlás és nyomorúság jár a nyomukban, / és a békes-
ség útját nem ismerik: / Isten félelmével nem törődnek.” (Rm 3,9-12.13-18.)

Ha nem ismered fel, ha nem látod be, hogy te is ilyen ember vagy, te is ebben az emberileg menthetet -
len, elveszett,  elkárhozott  helyzetben vagy, akkor nincs esélyed a megváltásra, a megmenekülésre
sem! Ha viszont beismered az Úr előtt, de ugyanakkor megszülető élő hited megvallásaként az Úr né -
pe és a világ előtt, hogy: „Bizony eddig bolond voltam! Bolond, mert görcsösen ragaszkodtam a hamis
biztonsághoz, anyagi javakhoz, vagy a lelki tétlenség látszólagos kényelméhez, vagy a szánalmas,
mulandó, emberek általi elismerés hamis csillogásához.” Ha ezt elismered, felismered, akkor elindultál.
Elindultál, hogy tényleg az Ő népe légy. Az Övé, a kegyelem Istenéé, aki a világ egyetlen maradandó
kincsével ajándékozhat meg téged: a megváltó Úr Jézus Krisztusban elfogadott üdvösséges, élő hittel.



… és a kép,  amilyen a világ volt,  ami-
lyennek a világot láttad, tudtad látni ed-
dig, … változni kezd! A sivárság színek-
kel  telik  meg.  A Szentlélek  festi  élővé
számodra ezt a kietlennek tűnő világot.
Krisztus kegyelme világítja be számodra
még azokat az eddig sötétnek és kilátás-
talannak tűnő utakat is, melyeken eset-
leg éppen jársz, járnod kell.

… és igen, Jézus Krisztus által utak, új
utak  is  nyílnak!  Hogy  gyűlölet  helyett
imádság  szülessen  benned  sok  olyan
ember felé, akiket eddig nem tudtál elfogadni. Hogy átok helyett áldást mondj, kérj az Úrtól azoknak az
életére, akik ugyanúgy Krisztus kegyelmére szoruló emberek, mint te magad. Hogy önmagadba zárkó-
zás, kicsinyhitű vallásos gátlásaid helyett oda merj te is állni mások elé a szeretet evangéliumával, tud-
va, hogy az a krisztusi kegyelem munkálkodik benned és általad is, mint amiről Máté evangélista be-
szél: „… ne aggódjatok amiatt, hogyan szóljatok, vagy mit mondjatok, mert megadatik nektek abban az
órában, hogy mit mondjatok. Mert nem ti vagytok, akik beszéltek, hanem Atyátok Lelke szól általatok.”
(Mt 10,19-20.)

Jeremiás próféciája tehát, amely most megszólított minket, figyelmeztetés. Komoly figyelmeztetés. Arra
figyelmeztet, hogy: Ember, ez a tönkrement ország, ez a tönkrement világ a maga lelki némaságában,
visszhangtalanságában is megmentésért kiált! Isten kegyelmes szeretetéért. Isten kegyelmes szerete-
téért, amelynek te, akit most megszólított, megerősített és megújított az ige: te vagy az eszköze! Isten-
nek olyan eszköze, sőt az Ő kegyelméből munkatársa, aki biztosan tudhatod, hogy Isten áldása, az Ő
Lelkének jelenléte fogja kísérni élet-hitvallásodat, a megváltó Krisztusról szóló bizonyságtételedet!

ÁMEN

Beszámoló a MEÖT 2018. évi Ökumenikus Lelkészi És Munkatársi Konferenciájáról

A konferencia főcíme: „Tegyetek tanítvánnyá minden népet”. (Mt 28,19.)

Az evangélizáció gyakorlata

Évente egy alkalommal, június utolsó hetében öt napon át tart a Magyarországi Egyházak Ökumeni-

kus Tanácsa (MEÖT) által szervezett lelkészi és munkatársi konferencia. Az utóbbi években a helyszínt

az Ordass Lajos Evangélikus Oktatási Központ adja Révfülöpön.

A konferencia témája a missziói munkához, evangéliumhirdetéshez, gyülekezetépítéshez kapcsolódik.

A 2017-es évben a konferencia témája például Az egyház (gyülekezet), mint missziói közösség volt.

A reggeli  és  esti  áhítatok,  az igeta-

nulmányok és előadások a megadott

központi témát hivatottak elmélyíte-

ni.  Az  igetanulmányokat  és  előadá-

sokat más-más személy tartja. A dél-

utáni  csoportfoglalkozásban  a  nap

során elhangzottakat beszélik meg a

csoportvezetők irányításával. Az em-

lített  foglalkozások  mellett  marad

idő a közös imádkozásra és sok ének-

lésre.  A jelenlevők között  általában

van hangszeren játszani  tudó részt-

vevő, aki zongora, gitár vagy hegedű



kíséretével segíti az éneklést. A szervezők arra is figyelemmel vannak, hogy ebéd után legyen elegen-

dő idő pihenésre, kirándulásra vagy beszélgetésekre. A régi ismerősök gyakran évente egyszer, csak

ezen a konferencián találkoznak és folytatnak építő beszélgetéseket.

Külön erőssége a konferenciának, hogy különböző felekezet-

ből érkezett  lelkészek és gyülekezeti munkatársak békesség-

ben,  egységben,  egymást  tiszteletben  tartva  tudnak  hitben

épülni, lelkileg gazdagodni, szélesebb látókörre törekedve ér-

telmezni a Szentírást és az őket körülvevő világot. Ez egy mű-

ködőképes ökumené, nem egy protokolláris  felekezetközi ta-

lálkozás, mivel a hitet, Isten követését, az evangélium tovább-

adását fontosnak tartó emberek vesznek részt a konferencián.

A szolgálatban megfáradtak, gyülekezeti gondokkal, saját erőt-

lenséggel küzdő szolgálattevők ezen a helyen lelkileg megerő-

södhetnek, hitükben megújulhatnak, hogy helyt tudjanak állni

azon a helyen, ahova Isten küldi és feladattal bízza meg őket. A

konferenciának ez az egyik nagy áldása, amiért többen éveken

át látogatják, és amiért új résztvevők is vágynak részesülni eb-

ben az áldásban.

Ebben a felülről elkészített csodában részesülhettünk e mosta-

ni alkalommal is. Megismerhettük az örök, változhatatlan evangélium átadásának különböző módjait.

Hallhattuk,  hogy a legtöbb ember vágyako-

zik, nyitott Isten megváltó szeretete iránt. A

vágyakozók közül viszont kevesen lépik át va-

lamelyik felekezet templomának vagy gyüle-

kezeti házának küszöbét, a keresztyének kö-

zött pedig kevesen keresik meg az evangéli-

um  átadása  céljából  ezeket  az  embereket.

„Mert Krisztus szeretete szorongat minket, mi-

vel azt tartjuk, hogy ha egy meghalt mindenki-

ért, akkor mindenki meghalt” (2Kor 5,14., RÚF

2014);  „Mert  nem  a  félelem  lelkét  adta  ne-

künk Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét” (2Tim 1,7.). Éppen az említett igei biztatás, a

Szentlélek támogató munkája által lehet és kell az evangéliumot részben mások elé élni, részben szá-

junkkal  megvallani.  Ezt  mondhatjuk,  hogy

„Munkánk  nem  hiábavaló  az  Úrban”.  Ott  is

megújulhat a gyülekezet, ahol már emberileg

lemondtak róla (lásd Szólád és más gyüleke-

zetek).

Hálaadással gondolunk az Ordass Lajos Evan-

gélikus Oktatási Központ vezetőjének, dr. Ha-

fenscher  Károlynak  és  az  ott  dolgozóknak

krisztusi szeretetére,  amellyel újra körülvet-

ték a résztvevőket.

Vajs Tibor, református lelkész



 

 

Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa

„A megrepedt nádszálat nem töri össze,
a füstölgő mécsest nem oltja ki, hűen hirdeti a törvényt.”

(Ézs 42,3)
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