↑Köszöntés

Áldjad, lelkem, az URat, és egész bensőm az ő szent nevét! Áldjad, lelkem, az URat, és ne feledd el,
mennyi jót tett veled! (Zsolt103,1-2)
Szeretettel köszöntelek én is titeket első ifjúsági istentiszteletünkön. Kicsit izgulunk, de reméljük,
hogy jól fog sikerülni, hogy valóban Istent fogja dicsőíteni, hogy valóban Vele találkozhatunk majd.
Amellett, hogy új, sok minden összpontosul most erre az alkalomra, hadd mondjam ezeket sorban. 1)
Házasság hete van. Erről most külön nem lesz szó az istentiszteleten, de a héten több program volt
gyülekezet- és városszerte, és mi is hitet teszünk ennek fontossága, Istentől való ajándék-volta mellett.
Hordozzuk imádságban a házasságokat, családokat! 2) Böjt van. Az igehirdetés konkrétan nem a
böjtről fog szólni, hanem a megtérésről, ami a biblikus böjt egyik jellemzője; az úrvacsorában pedig
megélhetjük a böjt bűnbánatát és örömét. 3) Az ÓSZ sorozat után most az ÚSZ jön, mégpedig az
ifistratégiában meghatározott célok mentén lesznek az igehirdetések: megtérés, gyógyulás, Krisztuskövetés, közösség, gyülekezeti tagság, szolgálat.
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Amikor Jézus meghallotta, hogy Jánost fogságba vetették, visszatért Galileába. 13Majd elhagyta
Názáretet, elment, és letelepedett a tengerparti Kapernaumban, Zebulon és Naftáli területén, 14hogy
beteljesedjék az, amit Ézsaiás prófétált: 15„Zebulon földje és Naftáli földje, a Tenger melléke, a
Jordánon túl, pogányok Galileája! 16A nép, amely a sötétségben lakott, nagy világosságot látott, és
akik a halál földjén és árnyékában laktak, azoknak világosság támadt.” 17Ettől fogva kezdte Jézus
hirdetni: „Térjetek meg, mert elközelített a mennyek országa.”

Igehirdetés
Sokat gondolkodtam, milyen képpel lehetne ennek a mai igének az üzenetét megragadni. És az a kép,
amit újra és újra elém hozott Isten, az a meghívó képe. Máté evangéliumában ez az a pont, ahol Jézus
először színre lép. Már eddig is voltak jelek, terjengtek a hírek, hogy készül valami: megszületett
Jézus (Isten megment), Immánuel (velünk az Isten) (1,23); a napkeleti bölcsek is hallották, hogy
készül valami, és eljöttek imádni őt (2,1-12); Keresztelő János már konkrétan beszél róla mint „aki
utána jön” és „erősebb nála”, sőt, ugyanazt az üzenetet hirdeti, mint Jézus (3,1-12). És ezen a ponton
színre lép Jézus, és egész szolgálatát egy rövid mondattal kezdi: „Térjetek meg, mert elközelített a
mennyek országa.” (17) Ez egy nagy meghívás. „Emberek, itt valami hatalmas dolog van készülőben.
Szeretném, ha ti is részesei lennétek.” Mint minden jó meghívónak, ennek is három fő része van. 1)
Kinek szól a meghívás? Kik a címzettek? Kiket hív meg Jézus? 2) Hova szól a meghívás? Mi ez az
esemény, ez a nagy dolog, amire meghív bennünket Jézus? 3) És van-e valami „feltétele” a
megjelenésnek? Mit kell vinni, hogyan kell felöltözni, viselkedni, ha elfogadjuk ezt a meghívást?
1) Kiknek szól ez a meghívás? Kik a címzettek? Azok, akik a „sötétségben” és a „halál földjén és
árnyékában” laknak (16). Elég érdekes címzés. De mit is ért ez alatt az ige?

A sötétség és a halál földje és árnyéka egy nagyon képszerű kifejezés, sokat megérthetünk belőle
egyszerűen, ha megpróbáljuk elképzelni, de az ige is ad néhány támpontot, hogy mit is kell érteni
alatta.
Ez az ige eredetileg Ézsaiás szájából hangzott el kb. Kr. e. 700 körül, amikor Izráelt egy nagyon nagy
veszély fenyegette: az asszír birodalom. Asszíria, a kor szuperhatalma éppen elfoglalta Izráel északi
részét, és félő volt, hogyha így folynak tovább a dolgok, Izráel elpusztul, semmi nem marad belőle.
Kegyetlenség, erőszak, éhínség, deportálás. Nagy szenvedés, nagy nyomorúság, halálos veszély.
Jób is, és sok zsoltár is beszél a halál árnyékáról (pl. Jób16,16: „Arcom a sírástól kivörösödött,
szempilláimon a halál árnyéka van.”; Zsolt44,19; 107,10.14). Mindig nagy szenvedést, nagy
nyomorúságot ért alatta. Jób elvesztette a szeretteit és beteg lett; a zsoltáros azt élte át, hogy
cserbenhagyták, elárulták, kiszúrtak vele. Pontosan azt, ami nekünk is eszünkbe juthat erről a két
kifejezésről: sötétség és a halál földje és árnyéka. Amikor átéljük esendőségünket, hogy
valamennyiünkre rávetül a halál árnyéka, a betegség, a szenvedés. Reménytelen helyzet, nincs kiút,
nincs esély se a változásra. Céltalanság, értelmetlenség. Nem értem, mi miért történik, nem értem az
okát, az értelmét. Nem látok tisztán, és ez elkeserít. Motiválatlanság. Szomorúság, fájdalom.
Ilyen értelemben használhatta Máté is ezt az igét. Nem tudunk ugyanis arról, hogy valami
különlegesen nagy veszély fenyegette Jézus hallgatóit abban az időben. Volt elnyomás és volt
kegyetlenség, de közel sem olyan halálos veszély, mint 700 évvel azelőtt. Vagyis a sötétség és a halál
földje és árnyéka az az állapotot jelöli, jelölheti, ami valamennyiünk életében megvolt akkor is, és
megvan ma is. Mert ki az, aki nem élt át ezekhez hasonlót? Könnyeket, fájdalmat, értelmetlenséget,
céltalanságot, reménytelenséget?
Nem tudom, hogy a te életedben mi a sötétség és a halál földje és árnyéka. Talán egy kapcsolat. A
családoddal. A szüleiddel. A szerelmeddel. Benne vagy, de szenvedsz, és semmi esélyt, semmi
reményt nem látsz a változásra. Talán a munkádat látod így. Nem szereted, se a munkát, se a helyet, se
a főnököt. Szenvedsz, de nem látsz kiutat. Vagy valami sokkal mélyebb, amiről beszélni sem akarsz.
Talán az egész életedre ez a fajta sötétség a jellemző. Nem tudom.
De Jézus meghívója neked is szól. Figyelj! Van remény. Van megoldás. Van változás. Ott lehet hagyni
a sötétséget, a halál földjét és árnyékát. Ki lehet jönni belőle. Van lehetőség a változásra azokon a
területeken, ahol már feladtad a reményt. Tud enyhülni a szenvedés. Tudnak változni a dolgok. Tud
változni akár az egész életed is. Jézussal mindez lehetséges.
2) Hova hív tehát Jézus? A világosságra. Isten országába. (Máté azért ír mennyek országát, mert a
zsidó törvények szerint tilos volt kimondani, leírni Isten nevét. De a két fogalom egy és ugyanaz.)
Valahova, ahol a hit, a remény és a szeretet van jelen, van a középpontban. Mi az Isten országa?
Bennünk van, de közöttünk van? Jön, itt van, majd eljön? Mint valami találós kérdés. 😊 (Ellis Potter)
Isten országa azt a helyet jelenti, hogy Isten uralma, akarata érvényesül. Ország – úr-ság, uralom. Ez
nem egy fizikai helyet jelent. Sokat próbálták már meg Isten országát megvalósítani a földön,
valamilyen közösségben, földi országban. Isten országa nem egy meghatározott fizikai hely. Hanem
mindaz a hely a földön, ahol rövidebb-hosszabb ideig, kisebb-nagyobb mértékben Isten akarata
megvalósul.
Isten országa nem is egy utópia. Jézusnak, és akik őt követjük, nincsenek olyan illúzióink, hogy Isten
országa itt a földön tökéletesen meg fog valósulni. Ennél sokkal reálisabban látjuk a világot. Isten
országa, Isten uralma, akarata a földön Jézus Krisztussal elkezdett megvalósulni, és tanítványai által ez
a mai napig folytatódik. De tudjuk azt is, hogy ezen a földön ez soha sem lesz teljes. Hanem új eget és
új földet várunk, ahol nem lesz többé könny, sem halál, sem gyász, sem jajkiáltás, sem fájdalom
(Jel21,1-8), hanem Isten akarata fog véglegesen és mindenben érvényesülni. Ez valóság. De még nem

teljes. Isten országa már elkezdődött, de még nem lett teljessé, nem lett teljesen nyilvánvalóvá. Már
igen, de még nem teljesen.
Tehát nem egy valóságtól elrugaszkodott idealizmusba hív Jézus, nem ópiumot ad a népnek (ahogy
Marx mondta), de mégis egy jelentős és nagyon is valóságos változásra hív. Akik a sötétségben és a
halál földjén és árnyékában laktatok, meg lehet változni, ki lehet jönni a fényre, a reményre, az
céltudatosságra, a megelégedettségre!
Néhány példát hadd hozzak erre. Nekem az elmúlt évben megadatott, hogy két olyan helyen is
járhattam, ahol a sötétség és a halál földje és árnyéka tapintható valóság volt. Az egyik a Ráckeresztúri
Drogterápiás Otthon, ahol drogos fiataloknak adnak segítséget ahhoz, hogy a sötétségből a fényre,
hogy a halál földjéről és árnyékából Isten országába juthassanak. És sokan eljutnak idáig. A kábítószer
fogságából, a bűnből és mocsokból a tiszta, reményteli, szeretetteli, határozott életre. A másik a
dömösi Református Iszákosmentő Misszió. Itt alkoholistákkal történik ugyanez. Nem egy embert
hallottunk az egy hét alatt, aki elmondta, hogy szabadította meg őt Jézus az italtól. Hogy hogyan tette
rendbe az életét, a családját, a munkáját, az egészségét.
De a drasztikus példákon túl ez ugyanígy igaz lehet a mi életünk problémáira is. Isten országában
gyógyulni tudnak a kapcsolataink, az önzőségünk, a céltalanságunk, a félelmeink, a betegségeink.
Egész más értékrend, a hit, a szeretet, a remény értékrendje van itt. (Erről Jézus az 5. fejezettől kezdve
fog beszélni.) Szelídség. Alázat. Önfeláldozó szeretet. Befogadottság. Értelmet nyert élet. Erő és
bátorság a változtatásra.
A meghívó tehát ide szól, erre az „eseményre”, Isten országába, Jézus uralma alá.
3) Mit kell tennünk, ha el akarunk menni? Ha el akarjuk fogadni a meghívást? Ha át akarunk menni az
Isten országába, akár egész életünkkel, most először, akár életünknek egy meghatározott szeletére,
eseményére gondolunk, amire a halál árnyéka vetül? „Térjetek meg!”
Mi a megtérés? Pálfordulás. Metanoia. Annak elismerése, hogy Isten az Úr, nem én. Ez észbeli,
gondolkodásbeli változás is. Elismerem, hogy Isten jobban tudja. Hogy neki van igaza. Döntés. És
életmódváltozás is.
Ez elsőre elég megdöbbentő. Valljuk be őszintén, nem ez szokott először eszünkbe jutni. Sőt,
felháborító. Igazságtalannak érezzük. Valami probléma van, nyomorúság az életünkben – térjek meg?
De hát nem én vagyok a hibás. A másik, neki kellene megváltoznia. Akkor megjavulna a
kapcsolatunk, ha a társam, ha az anyám, ha a főnök megváltozna. A körülményeknek is meg kell
változniuk. Ha jobb munkahelyre kerülök, ha többet keresek, ha jobb barátaim vannak, akkor tudok
változni. De különben is: hogy lehet ilyet mondani valakinek, aki szenved?
De a Bibliában mindenhol ezzel a központi üzenettel szembesülünk. Jézus hallgatói, akik valamilyen
értelemben a halál árnyékában éltek, ezt kapják: térjetek meg! Ézsaiás izráeli hallgatói az asszír
veszedelem árnyékában ezt az üzenetet kapják: térjetek meg! „De ha nem hisztek, nem maradtok
meg!” (7,9) „De ez a nép nem tért meg ostorozójához, és nem kereste a Seregek URát.” (9,13) „A
megtérés és a higgadtság segítene rajtatok, a béke és a bizalom erőt adna nektek! De ti nem
akarjátok…” (30,15) Vagy eszembe jut egy emlékezetes ifi, ahol a lelkészem Gedeon történetét hozta.
Ott éppen Midján népe sanyargatta Izráelt. És amikor Istenhez kiáltottak, az küldött nekik egy prófétát,
aki a bűneikre emlékeztette őket. (Bír6,1-10) Mi történik itt? Ilyen felszínes, igazságtalan, felháborító
volna Isten?
Azt gondolom, hogy sokszor azért nem értjük ezeket az igéket, azért vagyunk felháborodva Istennek
ezeken az üzenetein, mert szélsőségekben gondolkodunk. Hajlamosak vagyunk arra, hogy a jókat
mindenestül jónak, a rosszakat pedig mindenestül rossznak lássuk. Ez különösen megjelenik pl. a
romantika korabeli regényekben. A gonoszok irgalmat nem érdemlő gazemberek, a jóknak pedig
nincsenek is bűneik. Pedig a valóság árnyalt. Ha valaki önhibáján kívül került a halál földjére és

árnyékába, ott mégsem tud megmaradni bűntelennek. Lehet, hogy a szenvedésének és
nyomorúságának kiváltó oka nem az ő bűne volt. Mégis, miután odakerült, elkerülhetetlen, hogy
vétkezzen. Mondok egy példát.
Szenczy Sándor, a baptista szeretetszolgálat vezetője mesélte el. Volt egy lány Kambodzsában, akit
gyerekkorában eladott az anyja prostituáltnak. Ekkor már kimentették őt onnan, de ez egész életét
meghatározza. Egész életében nem fog tudni mit kezdeni a feszültségével, a férfiakhoz való
hozzáállásával, a szexuális életével, a félelmeivel. Mondhatjuk, hogy emiatt a halál földjén és
árnyékában kell élnie. Ezért a helyzetért 100%-ban nem ő a felelős, hanem egy rajta kívülálló ok: az
anyja. Mégis, mi hozhat neki gyógyulást, szabadulást ebből a helyzetből? Természetesen ez egy
összetett dolog, de két dolog mindenképp kell hozzá. Először is egy szerető közeg, aki elfogadja őt,
aki értékesnek látja, ahol beszélhet az érzéseiről, ahol tud gyógyulni. De van egy második dolog is,
amit nem tud megspórolni: és ez pedig az, hogy megbocsásson az anyjának. Mert amíg ez a harag ott
van a szívében, emészti őt, nem fog tudni a problémájától megszabadulni. A haragot nem lehet
szőnyeg alá söpörni, egyedül a megbocsátás tudja feloldani. Lehet, hogy nem az ő hibája, hogy oda,
abba az állapotba került, ahol most van – mégis, ami segítene rajta, ami a gyógyulás első lépését
jelentené számára, az az, hogy elismeri, hogy meg kell bocsátania. Vagyis elismeri, hogy az, hogy
eddig haragudott, az bármilyen jogos és érthető is, téves. Rossz dolog. Rombolja az életét. Bűn,
amiből meg kell térnie. Ezért ő a felelős. Szenczy Sándor is ezt mondta neki, és ezért imádkozott.
Hogy tudjon megbocsátani. Hogy döntsön ebben a kérdésben Jézus mellett.
Remélem, hogy ez a példa segít kicsit árnyaltabban látni a képet, és megérteni, mi is az, amiről a
Biblia beszél. (Ha nem, akkor ez egy rossz példa volt, kérlek, próbáld meg elengedni!) Amit el akarok
vele mondani, meg próbálok vele világítani, az az, hogy azt, hogy térj meg, lehet borzasztóan
felszínesen, ítélkezően mondani, anélkül, hogy a másik sorsa valóban érdekelne – de Isten nem így
mondja. Ő úgy mondja, azért mondja, mert tudja, hogy ez az egyetlen lehetőségünk arra, hogy a
sötétségből a fényre, az ő országába mehessünk. Szükségünk van gyógyulásra, de megtérésre is.
Megtérésre, de gyógyulásra is. Szeretetre, elfogadásra – és ugyanakkor bűnbánatra és bűnbocsánatra.
És éppen ezért jött Jézus. Mit olvasunk róla? Gyógyított és tanított. Gyógyította, szeretetettel fordult
azok felé, akik hozzá mentek – és hirdette: „Térjetek meg, mert elközelített a mennyek országa!” Jézus
gyógyít és megtérésre hív. Gyógyít az ő szeretetével, feltétel nélkül elfogad téged, megbocsát neked,
értékesnek lát, hisz benned! Elérhetővé tette számunkra az Isten országát, a gyógyulás útját! És
megtérésre hív. Hogy ismerjem el, hogy bűnös vagyok, hogy konkrétan nevezzem meg és hagyjam el
a bűneimet, és kezdjek el változni. (Harag helyett bocsássak meg, másokra mutogatás helyett vegyem
észre bennük a segítségre szoruló testvért, stb.) Lehet elemezni azt, hogy az a nyomorúság, amibe
belekerültem, hány százalékban az én hibám és hány százalékban a másiké, a körülményeké, vagy
akár Istené – ez semmit sem változtat azon, hogy nekem abból megtérésre is szükségem van.
Ez tehát Jézus meghívója. Nem tudom, hogy a te életedben mi most a sötétség és a halál földje és
árnyéka. De Jézus neked is elküldte ezt a meghívót, hogy megtérés által (először vagy újra) belépj
Isten országába.

Úrvacsora

Jézus valamennyiünket vár asztalához, akik kész vagyunk megvallani Neki bűneinket és Nélküle való
elveszettségünket, és akik szeretnénk Vele megbékélni és ilyen módon is közösségben lenni.

Mt26,26-29
26

Miközben ettek, Jézus vette a kenyeret, áldást mondott, és megtörte, a tanítványoknak adta, és ezt
mondta: Vegyétek, egyétek, ez az én testem! 27Azután vette a poharat, és hálát adva nekik adta, és ezt
mondta: Igyatok ebből mindnyájan, 28mert ez az én vérem, a szövetség vére, amely sokakért kiontatik
a bűnök bocsánatára. 29De mondom nektek, nem iszom mostantól fogva a szőlőtőnek ebből a
terméséből ama napig, amelyen majd újat iszom veletek Atyám országában.

Válaszul Jézus meghívására, valljuk meg, hogy mit hiszünk Őróla, a Niceai Hitvallás szavaival.

↑Niceai Hitvallás

Hiszek az egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek, minden láthatónak és
láthatatlannak Teremtőjében.
Hiszek az egy Úrban, Jézus Krisztusban, Isten egyszülött Fiában, aki az Atyától született az idő
kezdete előtt. Isten az Istentől, világosság a világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől.
Született, de nem teremtmény, az Atyával egylényegű és minden általa lett. Értünk emberekért, a mi
üdvösségünkért, leszállott a mennyből. Megtestesült a Szentlélek erejéből Szűz Máriától és emberré
lett. Poncius Pilátus alatt értünk keresztre feszítették, kínhalált szenvedett és eltemették. Harmadnapra
föltámadott az Írások szerint, fölment a mennybe, ott ül az Atyának jobbján, de újra eljön dicsőségben
ítélni élőket és holtakat és országának nem lesz vége.
Hiszek a Szentlélekben, Urunkban és éltetőnkben, aki az Atyától és a Fiútól származik, akit éppúgy
imádunk és dicsőítünk mint az Atyát és a Fiút, Ő szólt a próféták szavával. Hiszek az egy, szent,
egyetemes és apostoli Anyaszentegyházban. Vallom az egy keresztséget a bűnök bocsánatára. Várom
a holtak föltámadását és az eljövendő örök életet. Ámen.

↑Kérdések

Hiszitek-e, hogy „Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz Őbenne, el ne
vesszen, hanem örök élete legyen”?
Ha igen, feleljétek: hiszem és vallom!
Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy e kegyelemért egész életeteket az Úrnak szentelitek, mint élő, szent és
neki kedves áldozatot?
Ha igen, feleljétek: ígérem és fogadom!

Úrvacsorai közösség
Úrvacsora rendje. 1) Félkörökben, kis csoportokban fogunk kijönni. A kenyérrel várjuk meg egymást,
a bort egyenként isszuk. A végén áldás. 2) A kék szalagos kelyhek alkoholmentes szőlőlevet
tartalmaznak. Ha valaki ezzel szeretne élni, jelezze. 3) A gyermekeket is szeretettel várjuk áldásra.
Kenyered és borod táplál engem
Eljött hozzám
Hús-vér templom
Erőt adsz minden helyzetben

Kol3,12-17
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Mint Istennek szent és szeretett választottai, öltsetek magatokra könyörületes szívet, jóságot,
alázatot, szelídséget, türelmet. 13Viseljétek el egymást, és bocsássatok meg egymásnak, ha valakinek
panasza volna valaki ellen: ahogyan az Úr is megbocsátott nektek, úgy tegyetek ti is. 14Mindezek fölé
pedig öltsétek fel a szeretetet, mert az tökéletesen összefog mindent. 15És Krisztus békessége
uralkodjék a szívetekben, hiszen erre vagytok elhíva az egy testben. És legyetek háládatosak.
16
Krisztus beszéde lakjék bennetek gazdagon úgy, hogy tanítsátok egymást teljes bölcsességgel, és
intsétek egymást zsoltárokkal, dicséretekkel, lelki énekekkel; hálaadással énekeljetek szívetekben
Istennek. 17Amit pedig szóltok vagy tesztek, mind az Úr Jézus nevében tegyétek, hálát adva az Atya
Istennek őáltala.

Imádság + Miatyánk (Halasi Lilla)
Énekek
Mindnyájan vétkeztek
Vezess, Jézusunk

Hirdetések
↑Áldás

Ő megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet, megváltja életedet a sírtól,
szeretettel és irgalommal koronáz meg. (Zsolt103,3-4)

