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„HOGY KÖZTÜK 
LAKJAM”
ALAPIGE: 
(2MÓZES 25
LEKCIÓ: MT 
24,1-4)*

Pásztor Gyula

Egy alsó tagozatos hittanórán megkérdezte a 
hitoktató a gyermekeket, hogy ki szeretne a 
mennybe jutni. Gyorsan emelkedtek a kezek, 
egyik a másik után. Volt, aki majd kiesett a 
padból, annyira jelentkezett, hiszen hogyne 
szeretne ő is a mennybe kerülni. Egy kisfiú 
maradt mindössze mozdulatlanul a helyén. 
Kíváncsian kérdezett rá a hitoktató: Charlie, 
te nem szeretnél a mennybe jutni? De igen – 
felelte –, csak nem ezekkel.

Hát, ha valaki, akkor Isten joggal mond-
hatott volna ilyet, hogy Ő szívesen lejön a 
földre, szívesen lakik itt, csak nem ezekkel, 
nem az emberekkel.

Az ellenkezőjét tette, s nem is akárhogyan. 
Erről szól ez a mai igeszakasz.

1.  Az Egyiptomból való szabadulás után, 
amikor a nép berendezkedik az önálló életre, 
akkor Isten ezt parancsolja Mózesnek: „…
gyűjtsenek felajánlást nekem minden embertől, 
akit arra indít a szíve […] Készítsenek nekem 
szentélyt, hogy köztük lakjam.”
 Valami különös igyekezet nyilvánul meg Isten 
részéről ezekben az igeversekben, ami azt jelzi, 
hogy Isten mennyire vágyik együtt lakni az em-
berrel. Azzal a néppel, amellyel nemrégen szö-
vetséget is kötött. Azokkal, akiket szeret. Nem 
azért szereti őket, mert annyira kiválóak, vagy 
Istennek annyira szüksége van rájuk, különben 
nincs, aki dicsőítse vagy szolgálja Őt. Nem. Az 
ok emberileg érthetetlen, megmagyarázhatat-
lan. Az indíték abban az Istenben van, aki az 
embert alkotta, aki ezt a népet Ábrahámban 
kiválasztotta, akinek kezdettől fogva terve van 
velük minden bűnük ellenére.

Nem éri be annyival, hogy nappal fel-
hőoszlop, éjjel pedig tűzoszlop képében vezeti 
vagy kíséri őket, ha úgy látszik célszerűnek, ak-
kor tisztes távolságból. Ez nem lenne közösség. 
Ő köztük akar lakni.

*Változataiban elhangzott az SRTA aka-
démiai istentiszteletén 2018. március 22-én, 
valamint a Nagykárolyi Református Egy-
házmegye presbiterképzésének záró alkalmán 
március 24-én.

PRÉDIKÁCIÓS TÁRHÁZ
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Ennek érdekében kéri és várja, hogy az övéi is ugyanilyen igyekezettel fáradozza-
nak ezen. Gyűjtést rendel el Mózesen keresztül, felajánlásokat vár azoktól, akiket a szí-
ve arra indít, aztán azt kéri, hogy készítsenek szentélyt az összegyűjtött adományokból.

Nagyon emberi képet használva hasonló ez, mint amikor fiatal házasok együtt 
kezdenek otthont építeni. Egymásra találtak, együtt boldogok, ezért ehhez igyekez-
nek olyan külső keretet biztosítani, amely ezt segíti: otthont teremtenek.

Az Úr erre vágyik. S mennyire fájhat aztán neki, amikor később ez a szentély 
gyönyörűen kiépül, templom lesz belőle, de a nép hűtlensége miatt már nem otthon. 
Amikor Jézus szenvedése előtt kifelé jött a jeruzsálemi templomból, odaléptek hozzá 
a tanítványai, hogy megmutassák neki a templom épületeit. Az ő szemüket is már a 
szép épület kápráztatja el. Jézus így szólt hozzájuk: „Bizony, mondom nektek, hogy 
nem marad itt kő kövön, amit le ne rombolnának.” (Mt 24,4) Néhány nappal ko-
rábban ugyanitt mondta szomorúan: „Az én házam imádság házának neveztetik, ti 
pedig rablók barlangjává teszitek.” (Mt 21,13) Ez a ház már nem az imádság, nem az 
Istennel való közösség helye, nem otthon, így értéktelen lett, sorsa megpecsételődött.

De most Isten máson fáradozik. Több mint általános igazság, hogy amit együtt 
tervezünk, építünk, amin együtt fáradozunk, az lesz igazán a mienk, az lesz szép, 
fontos, az lesz otthon.

Isten ezt a folyamatos együttes, közös igyekezetet várja. Különös módon addig 
otthon ez a hajlék, amíg nem befejezett, amíg holnap nem jó úgy, ahogy ma van. Az 
Istennel való kapcsolat keretére soha nem mondhatja azt a hívő ember, hogy ez már 
így kitart, amíg élünk.

Készíts nekem szentélyt! – mondja az Úr. Ezen fáradozni naponkénti feladat. 
Ma is van aktuális része, hiszen Ő is továbbment. Nemcsak a szentéllyel nem érte be, 
hanem azzal sem, hogy Fiában emberi formában is közénk jött. Lelke által bennünk 
kíván lakni, a legszorosabb közösségre vágyik. (1Kor 6,19)

Ennek a szoros közösségnek lesznek aztán eszközei és jelei a szentély berendezési 
tárgyai, melyekről Isten Mózesen keresztül rendelkezik. Jelzik, hirdetik ezek, hogy 
Isten hogyan akar jelen lenni népe között. Amikor Isten ezeket elrendeli, akkor segít 
munkálni és megélni ezt a közösséget.

2.    
a.  „ Készítsenek […] ládát akácfából. Vond be arannyal. Tedd a ládába a  

Bizonyságot.”
A szövetség jele ott kell, hogy legyen a szentélyben, mert az Úr a maga szövetségé-
vel, az ebből következő hűséggel akar jelen lenni népe között. A maga részéről ezen 
soha nem változtat. „Ha hűtlenek vagyunk, Ő hű marad, mert Ő magát meg nem 
tagadhatja.” (2Tim 2,13) Ebből a szövetségi hűségből nemcsak a gondoskodás, a nép 
figyelmeztetése, akár fogságba engedése következik, hanem az is, hogy Isten ezt Fia, 
Jézus vérével pecsételi meg.

Előttünk lehet egy-egy olyan büszke fiatal, akinek sikerült valakit megnyernie, 
aki pedig nála talán sokkal szebb, tehetségesebb, esetleg gazdagabb. Milyen kiváltság, 
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megtiszteltetés így együtt járni. Ilyenkor persze kérdés, hogy meddig fog ez így tarta-
ni. Hát, ha van megtisztelő együtt járás, akkor ilyen az a lehetőség, hogy mi Krisztus 
által Istennel járhatunk, mert Ő vállalt minket. Ráadásul nem is mi nyertük meg Őt, 
hanem Ő keresett és nyert meg bennünket. És Ő biztosít a hűségéről. Erre emlékez-
tet a Bizonyság.

A ládára nézve rendelkezik Isten egy másik beszédes részről is: „Készíts […] fe-
delet is színaranyból. Készíts két kérubot színaranyból. […] a födél két végére készítsétek 
a kérubokat. A kérubok kiterjesztett szárnnyal legyenek rajta, betakarva szárnyukkal a 
födelet, és egymás felé forduljanak. A kérubok arca a födél felé forduljon. […] Ott jelenek 
meg neked, és beszélek veled a födélről a két kérub közül.”

Kifejező a kérubok testtartása, ami hirdeti Isten jelenlétét. Ezek egymás felé for-
dulva mégsem egymásra néznek, hanem a szövetség okmányára, az Úr jelenlétének 
jelére. Mintegy körülállják, imádják, figyelik az Urat. Ebbe a körbe kívánja az Úr 
bevonni az ő népét. Áldott az a mindenkori gyülekezet, amely ugyanezt teszi. Akár 
egy-egy istentiszteleten – ha jelképesen is – körülállva, de nem egymásra, hanem az 
Úrra figyelve imádattal, várakozással, mert azt ígérte, hogy onnan szól, hogy szólni 
fog. Erre a magatartásra hív Jézus, amikor azt mondja: „Ahol ketten vagy hárman 
összegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük.” (Mt 18,20) Ha éppen vitás 
kérdésekben körülállnak, és nem egymásra néznek, várnak, hanem rám, meg fogok 
szólalni közöttük.

b. Aztán így folytatta Isten: „Készíttess egy […] asztalt. […] Készíttess hozzá 
tálakat, serpenyőket, korsókat és kelyheket. […] Tégy elém az asztalra mindenkor 
szent kenyeret.”

Ostoba dolog lenne Istenről azt gondolni, hogy neki szüksége van arra az ételre, 
melyet az asztalra elé tesznek. Ha fentebb azt mondtuk, Isten a szentély berendezési 
tárgyain keresztül kifejezi, hogyan akar népe között lenni, akkor most azt mondja: 
asztalközösségben.

Ebben az asztalközösségben egyfelől hétről hétre várja az odaszánt hálaáldozatot 
abból, amit népe tőle kapott. Hiszen a termés, a munka gyümölcse, áldása is az Úr 
hűséges jelenlétét hirdeti. Másfelől jelzi jó előre azt, hogy az övéi számára majd Ő 
terít asztalt, s Ő várja őket asztalához áldozata jegyeivel, az élet kenyerével.

Abban az időben nagyon megválogatták, kivel ülnek le egy asztalhoz. Akivel asz-
talközösséget vállalt valaki, azzal kész volt a puszta étkezésnél messze tovább elmenni. 
Isten ezt az asztalközösséget Jézusban nagyon messze kiterjesztette: életközösséget 
vállalt velünk. Egészen odáig, ahogyan erről Ézsaiás útján beszélt: „…betegségeinket 
viselte, fájdalmainkat hordozta. […] bűneink miatt törték össze.” (Ézs 53,4-5)

Amikor Isten azt mondja: Készíts nekem asztalt, akkor arra biztat: életközösséget 
akarok vállalni veled ott, ahol vagy, abban, amiben vagy. Adj helyet az asztalodnál! 
Legyünk együtt akkor, amikor étkezel, amikor beszélgetsz, amikor tervezel, dolgozol, 
a gondjaidon töprengsz, kikapcsolódsz, társaságban vagy. Legyen az én asztalom a 
tied, és a tied az enyém.
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c. Végül a mai szakasz utolsó parancsa így szól: „Készíttess lámpatartót színarany-
ból. […] Készíttess hozzá hét mécsest is, és rakd fel a mécseseket, hogy világítsanak 
maguk körül.”

Az Úr a maga világosságával akar jelen lenni az övéi között. Beszédes, hogy nem 
nagy ablakokat kér a szentélyre, nem is azt, hogy a sátor elején minden nap nyissák 
szét teljes szélességében a sátorlapokat, hogy beáradjon a fény. Nem. A szentélynek 
nem külső fényre van szüksége, amely bejut oda, hanem fordítva. A szentélyt az Úr 
világossága kell, hogy betöltse, amely majd kiárad onnan. Ez nem keveredhet semmi 
mással.

Népével való kapcsolatában így akar jelen lenni az Úr. Az igaz és hamis, tiszta 
és tisztátalan, jó és rossz, bűn és engedelmesség kérdésben a közösség nem a közös 
megegyezést jelenti, hanem az Úr világosságának érvényesülését. Nincs olyan közös 
világosság, amelybe mindenki beteszi a magáét. Akkor jó, ha a „közös” világosság, 
„közös” értékrend tisztán az övé, s ez nem megterheli, hanem meggazdagítja a kap-
csolatunkat. Ha hálásak tudunk lenni az övéért, s vágyunk arra, hogy az legyen min-
denestől a mienk. Így teljesedik be az, amit Jézus magáról, majd az övéiről mond: 
„Én vagyok a világ világossága”, illetve „Ti vagytok a világ világossága”. Így az Úr 
világossága árad ki a szentélyből, s nem a világ „fénye” nyer teret a szentélyben.

Készíttess lámpatartót, rakd fel a mécseseket! Érdekes, hogy Isten ebben is fela-
datot bíz az emberre, felelőssé teszi. Nem csak Mózest vagy azokat, akik a kivitelezést 
akkor elvégezték, hanem a mindenkori népét is. Készíts eszközt, amely hirdeti, su-
gározza az Úr világosságát. Legyenek ezek nálad ott, ahol ünnepelsz, és ahol a hét-
köznapjaidat éled. Készíts helyet a lakótereiden, ahol zavartalanul felragyoghat Isten 
világossága. Szentelj oda időt a napjaidból, heteidből, melyen át az élet világossága 
beragyoghatja a napod és a heted további részét. Kérj Istentől, és vigyél magaddal 
az istentiszteletről, az igeolvasásból olyan igeverseket, melyek lámpássá lehetnek az 
aktuális élethelyzetekben: feladatokban, kérdésekben, kísértésekben. Legyenek a sze-
med előtt, a kezed ügyében, a szívedben emlékeztető, beszédes jelek, melyek hirdetik 
Isten jelenlétét és világosságát ott, ahol vagy, abban, amiben vagy. S ahol ez történik, 
ott ez a világosság majd éppen rajtad keresztül továbbragyoghat másokra is.

Társuk elvesztése idején sokan panaszkodnak így a lakásukra mutatva: Itt bár-
merre nézek, minden róla (az elveszítettről) beszél. S hogy ez teljessé legyen, amikor 
elmennek hazulról, akkor is visznek magukkal valamilyen emléket, emlékeztetőt.  
A keresztyén embernek az Úrral kapcsolatban az ellenkezője adatott. Úgy élheti az 
életét, hogy akár merre fordul, akárhova megy, minden Róla beszéljen, minden az Ő 
jelenlétét és világosságát hirdesse. Kér, hogy rendezd be vele közösen így az életed. 
Ámen.



VITA
Fekete Ágnes



12. kép. Új angliai misszionárius prédikál a Hawaii szigeteken, egy kukui-ligetben. A kukui szó "fény"-t 
jelent, a hawaii bennszülöttek a kukui dió olajával világítottak. A kép szinte romantizáló természeti 

környezetbe állítja a missziós prédikáció jelenetét, úgy, hogy a prédikátort a kukui fa elé állítva, az általa 
hirdetett Igét a bennszülötteket megvilágosító evangéliummal azonosítja.




