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Választás

(Ismeretlen szerző)

Panaszra mentem egyszer az Úrhoz.
Megmondtam Néki, mi a bánatom,
Hogy nehéz nekem a keresztem,
s a seb mit okozott: nagyon fáj, nagyon.
Hogy az én keresztem tán a legnehezebb,
mindenki könnyebb, egyik sem ily nehéz.

És szólt az Úr:
Jöjj, válassz magadnak egy másik keresztet.
És elvezetett az Ő titkos műhelyébe.
Elégedetlen lelkem csodálkozott,
mikor az Úr elém sok keresztet rakott.
Az egyik szép volt mint a fehér márvány.
A másik ezer színben játszott, mint a szivárvány.
Emennek hatalmas durva, kemény a fája,
Az Úr mosolyogva néz föl reája:
„Látod? Ez az enyém.” ― mondta és tovább vezetett,
aztán mutatott egy könnyű, kis keresztet.

„Ez! Ez lesz jó nekem!” Kiáltottam én!
„Ezzel könnyen megyek az élet ösvényén.”
Nézem gyönyörködve, de meglepetten látom,
hogy az én nevem van ráírva a keresztre.
„Látod ― mondá az Úr ― mindig ez volt a tied,
mind közül a legkönnyebb, a legkisebb.
Mégis panaszkodol, mégis siránkozol.
Nézd meg az enyémet! Nézd meg a keresztem!
Nehéz, faragatlan, durva a fája, de én viszem.
Egész világ bűne nehezedik rája,
s meghalok rajta , Én az Élet Királya.
Bűnöd az enyém lesz, nem kell tovább vinned.
csak egyedül Bennem, csak egyedül Bennem
kell hinned.”

Most már együtt járunk, az Úr Jézus meg én,
Együtt haladunk az élet ösvényén.
Mert Húsvét Királya, a feltámadott Krisztus
Ő mondta nekem ― „az egész világ keresztjét
és bűnét magamra veszem,
ha nehéz is nagyon, durva a keresztem,
halálig viszem.



Hírlevelünkbe az október havi áhítatokat

Pintér Imre
a Magyar Pünkösdi Egyház

lelkésze, alelnöke
írta

1. Alkalmas és hasznos eszköz Isten számára

Jól teszi az ember, ha időnként önvizsgálatot tart, s ilyenkor feltesz magának kérdéseket. Például: mi a
célja az életemnek? Ezzel összhangban élek-e? Vagy hogy: miként lehetnék jobb, hasznosabb, ho-
gyan tudnék rossz dolgaimtól megszabadulni? Legfőképpen saját érdekemben kell talán változnom, hi-
szen nem szeretnék képmutató lenni, integritásomat veszteni. Ugyanakkor mások érdekében is, mert
építeni és nem lehúzni akarom a környezetemet ― jobb, és elviselhetőbb embert akarok önmagamban
házastársam, családom, gyülekezetem és egész környezetem számára nyújtani. Legfontosabb azon-
ban, hogy magának az Úrnak is szeretnék valamit viszonozni, hisz oly sokat tett értem, mindent neki
köszönhetek! S vajon, mit adhatnék az Úrnak, mint hogy legjobb igyekezetemmel azon vagyok, hogy
hasznos, és alkalmas eszközévé hagyjam magam formálni, s teszem, amit rám bízott.

A bibliából Isten sok alkalmas, hasznos emberét, eszközét ismerjük. Közülük most két embert szeret -
nék kiemelni,  s  jellemzőikből  párhuzamot  vonni,  hogy jobban megragadhassuk  e kérdés lényegét.
Azért is érdekes a párhuzam, mivel mindkettőről olvasunk az Apostolok cselekedeteiről írt könyvben.
Egyikükről a 9,15-ben: „De az Úr azt mondta neki: Menj el, mert ő nekem választott eszközöm, hogy hor-
dozza az én nevemet a pogányok, a királyok és Izráel fai előtt”. A másikról a  13,22-ben:  „Dávidot tá-
masztotta nekik királyul, akiről bizonyságot is tett, és azt mondta: Szívem szerint való férft találtam,
Dávidot, Isai fát, aki teljesíti (véghez viszi)  minden akaratomat”.

Pálról és Dávidról van szó te-
hát. S bár egy bibliai könyvön
belül  van róluk említés,  tud-
juk,  hogy  valójában  szinte
kereken 1000 év választotta
el  őket  egymástól.  Óriási  a
távolság  köztük,  mind  idő-
ben,  mind kulturálisan,  mind
politikai, gazdasági és társa-
dalmi  közeg  kérdésében.
Mégis rendkívül sok a hason-
lóság és a párhuzam is köz-
tük.

Először  is,  mindkettő  szenvedélyesen  szerette  Istent,  Jézust.  Bár  Dávid  nyilván nem ismerhette  a
Krisztust, prófétált vele kapcsolatosan. Ugyanakkor ismerte atyái Istenét, és rendkívül mélységes kap-
csolata volt vele, melynek lenyomatait megtaláljuk az általa írt zsoltárokban. Az Istennel való szemé-
lyes kapcsolata messze megelőzte korát. Az ószövetség emberei közt talán nem is találjuk párját. Eze -
ket a mélységeket csak sok száz év múlva, az Új Szövetségi korszakban, pontosan Pálnál látjuk vi -
szont az Úr Jézus Krisztussal kapcsolatosan. Pál szeretete, azonosulása, szenvedélye hasonlítható
hozzá.

A másik párhuzam, hogy mindkettőt kvázi hódítóként írhatjuk le. Dávid volt az, aki a Bírák könyvében
említett hiányos honfoglalási tevékenységet pótolta. Királysága ― helyesebben Isten királysága ― ha-
tárait, a Mózesnek adott rendelkezéseknek megfelelően, a hamáti úttól Egyiptom patakjáig  (1Kir 8,65.)
terjesztette ki. Végbe vitte, teljesítette Isten akaratát, s vált Isten szíve szerint való férfivá. Pál apostol
pedig az Isten országa határait vitte messze a pogány népek közé, egészen Rómáig jutva. Az Isten al-
kalmas és hasznos eszközének lenni ma is épp e két vonás a legfőbb jellemzője.



2. Isten keres egy embert

Isten mindig keres egy embert akarata, programja megvalósítására. Dávidot a Szentföld teljes elfogla-
lására, Pált pedig a pogányokhoz elvinni az Isten országát. Bár mennyei angyalseregek állnának ren -
delkezésére, akik sokkal korrektebben végrehajtanák akaratát, Isten ezen a földön korlátozza azok te -
vékenységét, helyette a gyarló embert választja ki erre.

Sőt, elhívásuk megerősítésére is emberi lényt küld el hozzájuk. Anániás Damaszkuszban adja Pál tud-
tára Isten szándékát, Sámuel próféta pedig Betlehemben ― némi keresgélés után ― Dávidnak. Az
egyházban ma is embereket használ Isten emberek elhívására. Bizonyára, szól az Isten álomban, bel -
ső megsejtések útján is, azonban a legérthetőbben mégiscsak az emberi szóból értünk. Ne becsüljük
le hát, mikor próféciát kapunk valakin keresztül. Számtalan esetben tapasztaljuk, hogy messze földről
érkező, minket egyáltalán nem ismerő embereken keresztül, prófétai szóval jelöli ki Isten általunk el-
végzendő akaratának irányát. Mert érdekes: Sámuel ugyanúgy, mint Anániás, sosem ismerte előtte
azt, akihez küldetett!

Szintén igaz az is, hogy alapból egyikük sem alkalmas a feladat elvégzésére. Dávid juhpásztori előéle -
te egyáltalán nem predesztinálta arra, hogy Izrael királya legyen. Ugyanakkor a juhok irányítása, gon-
dozása és védelme során nyert életszerű tapasztalatai emberi dimenzióba is átvihetőnek bizonyultak.
Pál elkeseredetten ellenséges viszonyulása Krisztushoz és követőihez szintén kizártnak mutatta, hogy
az Úr apostola váljon belőle. Nem is beszélve jellemük ilyen-olyan gyengeségeiről, hiányairól, amiről a
későbbiekben szeretnék még szót ejteni.

További hasonlóság, hogy rögtön elhívásuk után mindkettő, úgy-
mond  „leteszi  névjegyét”.  Dávid  szinte  gyermekként  ― felnőtt,
harcedzett katonákat megszégyenítve ― legyőzi Góliátot, s ezál-
tal megszabadítja Izraelt a filiszteus nyomás alól. Pál pedig, alig-
hogy  a  pikkelyek  a  szeméről  lehullanak,  azonnal  evangélizálni
kezd Damaszkuszban, mondhatni a fél várost megtéríti. Úgyany-
nyira,  hogy úgy kell  kimenekíteni  a városból,  éjszaka közepén,
egy kosárban a várfalról leeresztve.

Mindkettőnek  persze további  fejlődésre,  formálódásra  van  még
szüksége, de a hajlam azonnal kiütközik. Amúgy, érdekességkép-
pen,  azt  mondják, van egy nagy kutyafajta,  amelyik kölyökként
egészen kicsi, össze is lehet keverni egy másik, kicsire növő fajtá-
val. De a hozzáértő szem a lábát keresi mert az elárulja, hogy
melyikből lesz a „nagykutya”.

3. Isten formálja át az embert

Sajnos manapság túl nagy figyelmet fordítunk az egyházon belül is a stratégiák gyártására, csiszolásá -
ra, programok, projektek végrehajtására. És kevés hangsúlyt helyezünk az emberek, a hívők jellemé-
nek, alkalmasságának, illetve átformálódásának kérdésére. Minden bizonnyal jobban tennénk, ha a
stratégiát és a programot inkább böjtben és imában elvennénk Istentől, hiszen neki ma is megvannak a
tervei. Tevékenységünk nagyobb részét inkább tanítványok képzésére kellene fordítani. Isten tervei
ugyanis öröktől fogva állandóak. Ő nem a programokat csiszolja, hanem az embert!

Amúgy pedig gyakran nem is olyan nehéz megállapítani, hogy mi a probléma, s mit kell(ene). tenni.
Nem elég azonban a diagnózist felállítani, vagy a gyógymódot meghatározni. A legnagyobb kihívás a
kúra végig csinálása. A legtöbb embernek nem az a problémája, hogy nem tudná mit kell tennie. Elkez-
di ugyan, de nincs a végrehajtáshoz elegendő ereje, türelme, motivációja, hajótörést szenved a kivitel.
A hívő embernek is az a legnagyobb kihívása, hogy megtegye azokat a dolgokat, amiről amúgy jól tud -
ja, hogy mit kellene megtennie. Például tudjuk, hogy bizonyságot kell tennünk Jézusról, de halogatjuk,
mást teszünk helyette, s gyakran hónapok, évek telnek el nélküle. Mert előbb azzá kell válnunk, akiből
természetszerűleg fakadnak a tevékenységek.

Az alkalmassá válás hosszú folyamat. Dávid, nagy hőstette után évekig menekült Saul elől, éveket töl -
tött számkivetésben. Ez alatt az időszak alatt Isten átformálta, hogy amikor trónra kerül, legyen lelkiere -
je az uralkodással járó nehézségek, harcok folyamatos felvállalására. Vagy hogy ellenálljon a hatalom



jellemre  gyakorolt  eróziós  hatásának,  ami
tudjuk jól, sajnos nem is sikerült tökéletesre.
Pál Arábiában és Damaszkuszban töltött há-
rom évet,  majd  az  antiókhiai  gyülekezetben
szolgált  Barnabás mellett.  Az itt  szerzett  ta-
pasztalatok,  az  itt  végbement  személyiség-,
és jellembeli átformálódások a felkészülés fo-
lyamatához  tartoztak,  melyek  a  kis-ázsiai,
majd  görög  gyülekezetek  alapításánál  segí-
tették.  Vagy  még  inkább  a  hajótörések,  a
megkövezések, ostorozások kibírását, a gyü-
lekezetek napi gondjának elviselését.

Az átformálódás eszköze lehet életünkben a
szenvedés, amiből bőven kijutott Dávidnak éppúgy, mint Pálnak. Dávidnak Saul királytól, Pálnak népe
vallásos vezetőitől kellett elszenvedni üldözést és szenvedések garmadáját. A szenvedés önmagában
általában csak keserűvé teszi az embert. De a Krisztusért önként vállalva, a Szentlélek aktív jelenlété-
ben megnemesítheti. Valaki azt mondta egyszer, „Nem bánnám én a szenvedést, csak ne fájna ennyi-
re!” ― utalva annak jelenleg ugyan nem kívánatos mivoltára, de mégis, egyszer majd bekövetkező,
igen értékes végeredményére.

4. Isten hasznos eszköze az ember

Vidéken nőttem fel, gyerekként részem volt mindenféle mezőgazdasági tevékenységben. Máig jól em-
lékszem anyai nagyapámra, aki a nyári időszakban reggelente legalább egy órán keresztül kalapálta
kaszáját, mielőtt munkába indult, ahova gyakran én is elkísértem, az általa lekaszált széna-lucerna ge-
reblyézése okán.  Nagyapám tipikus parasztember volt  (ezzel együtt  évekig gyülekezetvető is),  ala-
csony, vékony ― vaságyastól együtt nem tudom megütötte-e a hatvan kilót. De komótosan végig ka-
szálta az egész napot, s végül többet teljesített, mint a nála fiatalabb, és sokkal erősebb férfitársai.

Sokkal később, felnőttkorban értettem meg, mi volt a titka. A kaszát igen ügyesen úgy kalapálta, hogy
kinyújtott az élén egy kb. 3-5 mm-es elvékonyított csíkot. Ugyanis, egy idő után eltompult a kasza éle, s
elő kellett venni a fenőkövet a tokmányból, végig csiszolni a vágóélt. Az elvékonyított csíkot viszonylag
hamar újra borotvaélessé lehetett fenni, s ezáltal komoly energiát spórolhatott meg vágásnál, fenésnél
egyaránt. A fiatal erős ember pedig csak felkapta reggel a kalapálatlan, vagy rosszul kalapált szerszá-
mot, s aztán majd erejét fecsérelhette a hamar tompuló élű, viszont roppant nehezen fenhető vastag
kaszájával. Aki azonban jól kalapált, annak az elvékonyított csík kitartott a nap végéig.

Az átformálódás, a vele járó szenvedés a kasza kikalapálására emlékeztet. Iszonyatosan fáj minden
kalapácsütés, és jobb lenne elkerülni az egész procedúrát. Viszont a szenvedések, a próbák épp azt a
célt szolgálják életünkben, hogy mindvégig kitartsunk a küldetésünkben. Sokat hajtunk, rengeteg az el -

foglaltságunk,  időnként  talán  kevesebbet  imádkozunk  na-
ponta, mint szeretnénk. De mégis működik. Kitart a nap vé-
géig, ha megvolt annak a bizonyos elvékonyított csíknak a
kialakítása.

Dávidot  erőnek erejével  kellett  idős korában eltávolítani  a
harctérről, mikor már cserben hagyta fizikai ereje. A szíve
még vitte volna tovább, de a karja már nem bírta. De még
halálos ágyáról is feltámadt annyira, hogy eligazítsa a trón-
utódlás Istentől vett rendjét!

Pál, aki tudta mi vár rá, így búcsúzott az efezusi vénektől:
„De én mindezekkel nem gondolok, sőt még az életem sem
drága, csakhogy elvégezhessem futásomat és azt a szolgála-
tot, amelyet az Úr Jézustól azért kaptam, hogy bizonyságot
tegyek az Isten kegyelmének evangéliumáról.” (Csel 20,24.)
S még Rómában is, a börtönben is, ki tudja immár hányadik
hajótörése után is tervezi a további missziós útját. Fáradt,
összetört a külső embere, de a belső aktív és élénk. Intéz-
kedik, lelkigondoz, s megírja legbensőségesebb leveleit.



Kedves Testvéreink!

Havi  hírlevelünkbe,  amely számos felekezet gyülekezeteibe,  gyülekezeti  tagságának körébe jut el
elektronikus úton, szeretettel várjuk ökumenikus tárgyú híreiket, beszámolóikat!

Egyúttal felhívjuk kedves fgyelmüket, hogy a hírlevél e-mailben továbbküldhető, illetve, ha van olyan
ismerősük,  aki  havonta  szeretné  megkapni  a  hírlevelet,  akkor  a  MEÖT  e-mail  címére
(oikumene@meot.hu) küldött levélben adják meg az e-mail címet, és a következő hónaptól eljuttatjuk
a hírlevelünket!
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