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Előfohász
„Jöjjetek, örvendezzünk az Úr előtt,
ujjongjunk szabadító kősziklánk előtt!
Menjünk eléje hálaadással, 
ujjongjunk előtte énekszóval!
Mert nagy Isten az Úr,
nagy király minden isten fölött.”
Ámen.

Előima
„Fohászkodom hozzád Uram, Istenem!
Kérlek, kegyelmesen hallgass meg engem,
Mert tebenned soha nem volt kétségem,
Azért most is tehozzád esedezem.
Azért téged hívlak csak segítségre
És magamat nem is bízom senkire;
Én lelkemet vigyed hálaadásra,
És szívemet juttasd nagy vígasságra.
Jelentsd nékem a te akaratodat,
Fordítsd hozzám szent irgalmasságodat;
Add meg nékem most, amit tőled várok,
Melyért dícséretet örökké mondok.”

Ámen.

Textus
Igehirdetésem alapigéje írva található Mózes 4. 
könyve 6, fejezetének 24. 25. és 26. verseiben.

 „Áldjon meg téged az Úr
és őrizzen meg téged!
Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad
és könyörüljön te rajtad!
Fordítsa feléd orcáját az Úr
és adjon neked békességet! ”

Testvéri szeretettel köszöntöm itt, a sárospa-
taki református templomban – a 2018/19-es 
tanulmányi időszakot lezáró ünnepi isten-
tiszteleten – a Teológiai Akadémia tanárait, 
hallgatóit, szülőket, hozzátartozókat, az ösz-
szegyülekezett közösség minden tagját. Min-
denkit, aki hálaadással a szívében fordul most 
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a kegyelmes és gondviselő Istenhez, mert gazdagodott, mert megköszönnivalója van, 
és mert megerősödhet benne az a bizonyosság, hogy az Úrnak további terve van vele.

Amikor az Úr ad valamit, azzal mindig üzen: ismerlek, számon tartalak, és hasz-
nálni akarlak. Amit adtam, azt céllal adtam, feladat jár vele, azt valamire kaptad. 
S ha őszinte szívemben a kapott ajándék feletti hála, akkor kitalálom, kikutatom, 
megfejtem és kibontom ezt a titkot: mire adta nekem az Úr ezt a JÓT, mit vár érte 
tőlem az Isten?

Amikor tehát a növekedést adó Isten iránti hálaadással együtt ünnepelünk, az 
ajándékozás ténye felveti annak a kérdését, hogy minek van most az ideje, mivégre 
adatott mindaz, amivel gazdagabbak lettünk. S én azt gondolom, hogy a mai ünnepi 
eseményre szétküldött meghívókon, az intézmény vezérigéjében – „Féljétek az Istent, 
és adjatok neki dicsőséget!” – ott van erre a kérdésre a válasz. Megmondja, hogy mivég-
re: „…adjatok neki dicsőséget!” Vagyis dicsőítsétek, magasztaljátok Őt!

Az Isten megtapasztalt hűségének, szeretetének, jóságának a felismerésére, 
megvallására, továbbadására adatott minden, ami a tegnapunkat meghatározta, ez 
az ünnep, itt a templomfalak között pedig arra, hogy megszülető válaszhangunk 
még tisztább, még méltóbb, még inkább az emberi szavak fölé emelkedő legyen, 
amikor megszólal.

Most már csak azt kellene megtudni, hogyan válunk képessé erre. 
Vallom, ahhoz, hogy az Istent dicsérni tudjuk, egy bizonyos állapotba kell kerül-

nünk. Akárki, akárhogy nem képes erre. Kell valami fontos hozzá, hogy tenni tudjuk, 
hogy ne legyünk képtelenek rá, hogy ne legyen tőlünk idegen. Hogy úgy jöjjön elő 
belőlünk, mint aminek nem tud útjában állni semmi.

Áldottnak kell lenni hozzá. Az Isten áldása rajtunk és bennünk – ez a feltétele 
annak, hogy az emberi lélek képes legyen dicsérni az Urat. 

Ezért hoztam nektek erre az ünnepre egy áldást a Szentírás legszebb áldásai közül. 
Áldást, ami azt jelenti, olyan ajándék, ami felülről jön, Istentől, életünk Urától való, 
a hiányainkat betöltő, sőt életünk meggazdagítását szolgáló, és figyelmünket rá – az 
Ajándékozóra – irányító ajándék.

Áldottnak lenni nem más, mint telítődni mindezzel, következménye pedig az, 
hogy dicsérem az Urat, neki adok dicsőséget!

1.) „Áldjon meg téged az Úr…”
A hat áldás-részt tartalmazó ároni áldás első üzenete ez.

Azt óhajtja, kívánja és kínálja nektek, hogy legyetek megajándékozottak Isten 
által. Halmozzon el benneteket mindazzal, amit csak Ő tud adni az embernek.

Abban a gyülekezetben, ahol szolgálok, amikor egy ifjú pár házasságkötési szán-
dékát kihirdetjük a gyülekezet előtt, a híradást lezáró ősi jókívánság egy részlete így 
hangzik: „A házasságot szerző Isten, aki e jegyeseket egymáshoz vezette, áldja meg kö-
tendő frigyüket legjobb áldásával…” Mi ez a legjobb áldás? A gyermek, vagyis az Élet.

Amikor Isten áldását kérjük, és sokféle áldására vágyakozunk, legyünk tudatában 
annak, hogy a legtöbb, az első: az élet-áldás. És szabad nekünk először is a magunk 
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életére gondolni: én az Isten kezéből jövök, életem az Ő ajándéka. Micsoda kiváltság 
ez! Ajándék voltam a megszületésemmel, de végig az életen ez a programom, ez a 
küldetésem. Amikor kapom az áldást, erre erősödök meg újra és újra, hogy az életem 
ajándék legyen. De ugyanígy Istenünk legjobb áldása, ajándéka azoknak az élete is, 
akiket mellém rendelt, vagy akik mellé odaállított engem.

Jó ebben a bizonyosságban lenni, hogy az élet-ajándék Nála van, és az ember 
élete Tőle van, elvehetjük, elfogadhatjuk kezéből.

Hirdetem nektek, hogy van valami, ami még ennél is több. Mert Isten legna-
gyobb élet-ajándéka az, hogy minket a gyermekeivé fogad. Ezt kínálja és adja ki-
mondhatatlan szeretetével az embernek: Gyermekem vagy! Krisztusig teremtmény/
alkotás, Krisztustól, Krisztus által isten-fiú, isten-gyermek vagyok! Áldjon meg ti-
teket az Úr a legjobb áldásával, az élet-ajándékkal, hogy érezzétek és valljátok: én 
Isten-gyermek vagyok!

2.) „…és őrizzen meg téged!”
Ha azt mondom, őriz, az a kép ábrázolódik ki előttem: körülvesz. De nem kerítéssel, 
kordonnal, villanypásztorral, hanem öleléssel. Mint amikor valakit nem akarunk el-
engedni, mert csak akkor tudjuk biztonságban, ha szoríthatjuk magunkhoz. Valakit 
belül tudni, egészen ott, ahol a szívünk dobog.

Azt kívánja ez az áldás-rész: tapasztald meg, hogy Ő úgy vigyáz rád, mint a ma-
gáéra, úgy, mint aki Neki sokat érsz. Megtart, nem veszít el, nem feledkezik el rólad, 
nem hagy magadra. Tudja hol vagy, miben vagy. Te azt hiszed, csak a századik vagy, 
talán elkeseredve, reményt vesztve néha még azt is mondod, csak az ezredik vagyok, 
pedig Neki te vagy az első. Úgy vigyáz rád, hogy körös-körül érzed magadon. Olyan 
valaki vagy, akit nem enged elvenni Tőle senkinek és semminek. Olyan valaki vagy, 
akit Ő a szívéhez szorít!

De az őrzés fogalma a Szentírásban mindig növekedést, gyarapodást is jelent. 
„Megőrizni” Urunk szótárában azt jelenti: jobbá és többé tenni. Megsokszorozni, 
megtöbbszörözni azt a jót, ami az Ő kezéből jön. Érezd meg, tapasztald meg, hogy 
így őriz téged az Isten!

3.) „Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad…”
Erre szoktuk azt mondani, hogy ez aztán kánaáni nyelv. Mit kell ezen érteni? Az új-
fordítás szerinti „Ragyogtassa rád orcáját az Úr…” se mond elsőre sokkal többet. De 
én azt gondolom, nincs ebben semmi rejtélyes, titokzatos. Szabad ezt úgy érteni: vilá-
gosodjon meg rajtad, ragyogjon rajtad az Isten-arc. Ő a maga képére/hasonlatosságá-
ra teremtett, de megfakultak, telerakódtak, megkoptak és elszennyeződtek a vonalak, 
eltorzultak a vonások. Tehát tisztuljon meg, legyen felismerhető, sőt fényesedjen ki 
rajtunk az Isten keze-nyoma, arcának vonásai úgy, hogy süt rólunk az isteni szárma-
zás, annak fénylő jelei, bizonyítékai. Hogy le se lehessen tagadni, hogy mi az Ő gyer-
mekei vagyunk. Legyen olvasható, érthető, gyönyörködnivaló rajtunk az Isten-arc!
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4.) „…és könyörüljön te rajtad!”
Könyörületre indulni azt jelenti: megsajnálni, szánalmat érezni, részvétet mutatni, 
és késznek lenni a segítésre. Ez az érzés akkor születik meg bennünk, amikor felfe-
dezünk valami negatív változást, elmozdulást valakinek az életén. Amikor valakit 
nem a helyén, nem a megszokott helyzetében, formájában találunk. Amikor meg-
döbbent annak a változásnak a látványa, amit a próbatétel elvégzett rajta. Amikor 
valaki csak az árnyéka önmagának. Amikor alig ismerjük meg, úgy megváltoztatta 
a baj. Könyörülni pedig azt jelenti: elkezdeni a segítést, véget vetni a rossznak, ne 
tartson tovább, szűnjön meg a nyomorúság.

Istennek ez az áldása is olyan isteni tett, amely életünk szolgálatában áll. Hogy 
mi van az Isten szívében, amikor földhöz kötött, sárba ragadt életünkre tekint, az 
Jézusról olvasható le. Ahogyan viszonyul a mi Urunk a mélységben levőkhöz, hogy az 
útja mindig arra vezet, ahol valakin könyörülni kell. Még sírni is látja az evangélium, 
amikor elé tárul az emberi nyomorúság. S Őáltala tudjuk meg azt is, hogy Istennek a 
bajra kész terve van, tudja mi a megoldás, mire van szükségem. És ehhez készen van 
nála a számomra szükséges jó: Krisztusban, Krisztus által adatik a könyörülő szeretet.

5.) „Fordítsa feléd orcáját az Úr…”
Az Ő könyörületéből ez következik. Nem csak készen van a szükséges jó, hanem oda 
is fordul, felfedi magát, látni engedi magát. A megközelíthetetlen, a rejtőzködő Isten 
megmutatja: itt vagyok, ilyen vagyok, sőt elindul, közeledik. Mert könyörülni nála 
azt jelenti: lehajol, kezébe vesz, szívéhez/arcához emel.

Ez az áldás-rész azt kívánja: legyen neked téged szemmel tartó, rád vigyázó Iste-
ned az Úr. Légy az Ő vonzásában, tekintetével bátorító, kereső és hívó erejének a von-
zásában. Ez a feléd forduló tekintet lehet, hogy emlékeztet valamire, ami könnyekre 
fakaszt, mint Pétert a tagadás hajnalán, vagy ráhagyatkozó indulásra bátorít, mint 
ugyanezt a Pétert, amikor a tenger vizére lép, és elindul Jézus felé. Vagy megfordulás-
ra mozdít, mint Zákeust, akit lehív leshelyéről, mert meg akarja neki mutatni magát 
egészen. Igen, nagyon kell nekünk, hogy felénk fordítsa orcáját az Úr!

6.) „…és adjon neked békességet!”
Végre valami, amit az ember olyan szívesen hall: adjon. Hiszen tele van életünk hi-
ányokkal, elvesztegetünk, felélünk sok mindent, hosszú listánk van arról is, amink 
még sose volt és már nagyon vágyunk rá… Adjon az Isten! A költővel sokan így foly-
tatják: „…adjon úgy is, ha nem kérem!” (Nagy László)

De hát ez volna az első, amit ad? Ez a békesség? És a többi öt? Talán nem mind 
adomány, ajándék az is? Hát a legnagyobb élet-ajándékával, a minket isten-gyer-
mekké emelő élet-ajándékával – nem ugyanez a helyzet, hogy adja? A mindenfelől 
körülvevő és megőrző védelme szintén adatik.  De tisztaságának fénye – leleplező és 
bennünket újra meg újra feltöltő – fénye is az Ő ajándéka. A sorsunkat Krisztusban 
ismerő és azzal együttérző könyörületét is kapjuk. És az értünk lehajló és szívéhez 
emelő szeretetével is ez a helyzet: hogy adja.
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Mintegy nyomatékkal, ezt a hatodikat is adja. A békességet. Mi az a békesség? 
Háborúmentesség? Csend a harcmezőkön? Hosszúra nyúlt fegyverszünet? Ennél 
sokkal több: a békesség annak a képessége, hogy felismerem, számba veszem, és rá-
döbbenek, hogy mennyi mindent adott már nekem az én Istenem, és ez eltölt egy 
semmivel nem cserélhető, máshol meg nem szerezhető nyugalommal, megelégedett-
séggel, biztonsággal. Benne lehet, bele nyugodhat ebbe a békességbe a jelenünk, de a 
holnapunk, a jövőnk is, mert benne van a tegnapunk.

Azt mondhatjuk végül: de jó lenne birtokolni ezt az áldást, ebben az áldásban 
élni a napokat, az éveket, az életet. Egy garanciája van ennek. Egy név: Jézus Krisztus, 
egy élő személy: a mi Urunk Jézus Krisztus. Minden Istentől jövő ajándék benne 
van az Ő lényében, személyében, küldetésében. Hiszen rajta keresztül valósult meg 
az, hogy mi vérszerinti gyermekei lehetünk az Istennek. Az Ő vére kellett ehhez, az 
Ő életadása, áldozata. De Istennek a századikat megkereső, minket megmentésre 
érdemesnek tartó mérhetetlen ragaszkodása is rajta keresztül válik megismerhetővé és 
valósággá. Ő mutatta meg, Ő élte bele ebbe a világba. Hogy mit jelent az, hogy neki 
mi vagyunk a legfontosabbak, Tőle tudjuk igazán.

 És az Isten-arc is – amiről beszéltünk – rajta a legtisztább, a leghitelesebb, rajta 
ragyog a legjobban. Amikor látjuk Őt az evangéliumokban, ahogyan szól, mozdul, 
cselekszik, rögtön tudjuk, mi hiányzik belőlünk, és hogy milyennek kéne lennünk. 
Vakságunk miatt még mondja is: „Aki engem lát, látta az Atyát…”

Istenünk irántunk érzett szánalmát, részvétét, azt a fájdalmát, amit vergődésün-
ket látva érez, szintén tőle tudjuk: Az elveszett fiú történetében azt mondja: „Még tá-
vol volt, amikor apja meglátta őt, megszánta, elébe futott, nyakába borult, és megcsókolta 
őt…” És az abból következő segítést, szabadítást, hogy hogyan könyörül az Isten, Ő 
testesíti meg, Ő viszi véghez.

Isten felénk fordulásának lényegét is Ő fejti meg nekünk, hogy az nem ellenünk 
való szembefordulás, az nem elvenni akar tőlünk, hanem adni akar. Egyszer vett el 
valamit egy gyermek kezéből – öt kenyérkét és két halat – hogy aztán megáldva, 
megsokszorozva adja vissza ötezer éhes embernek. Akiket Jézus célba vett, akikhez 
az útja vitt, akik felé odafordult, az ebből származó áldások és erők megérthetővé, 
tapasztalássá, élménnyé váltak. 

És végül a békességünk is neki köszönhető, Ő szerezte meg. Ő érte el azt, hogy a 
kibékíthetetlen ellentétben álló két fél között – a mindenható, szent Isten és a bűntől 
meghatározott visszaeső, az ember – között legyen út, amin járni lehet. Benne és ál-
tala és Őérette érvényes rád és rám ennek a békességnek ígérete és ajándéka is.

Vagyis, Istenünknek ez az áldása, ez a Tőle, felülről érkezett ajándék: Jézus Krisztus. 
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Keresztyén Gyülekezet!
Dicsérni akarjuk az Urat? Azt mondtam igehirdetésem elején: áldottnak kell 
lenni hozzá! 

És azt gondolom, most már azt is értjük és látjuk, hogy a Jézustól megérintett 
élet, a Jézust befogadott szív képes dicsérni az Urat, mert Ő nekünk, rajtunk, ben-
nünk az Isten áldása!

Református népünk így köszönti egymást: Áldás, békesség! Erdélyi Testvéreink 
hozzáteszik: Istennek dicsőség!

Amit kívánunk, nem kevés: mivel Jézus az áldás az életünkön, ne tegyetek egy 
lépést se nélküle! De ennek jutalma, hogy a mellette megtapasztalt békesség egymás 
felé fordít bennünket, többlete pedig az, hogy árad a szívből és szárnyal az iránta való 
hála, és valóra válik a felhívás: „…adjatok neki dicsőséget!”

Így, és ezért legyen áldás és békesség rajtunk és bennünk, rajtatok és bennetek!   
      Ámen.

Utóima
Urunk, Istenünk, szerető mennyei Édesatyánk!

Egészen közel engedtél minket magadhoz, légy érte áldott. Köszönjük azt, Aki 
most is az út volt nekünk tehozzád, az egyszülött Fiút, a testté lett Igét. És köszönjük 
azt a szent levegőt – Lelkednek láthatatlan közegét – amely átjárt minket, és életerők-
kel telítődhettünk.

Te tudod, mennyire kell nekünk a tetteidre való emlékeztetés, hogy újra és újra 
halljuk, lássuk és átéljük, hogy te jót tevő Isten vagy. Kell nekünk az ismétlődő meg-
tapasztalás és az azt megfogalmazó dicsőítés, hogy nemcsak hangodból szól, hanem 
egyéni életünk minden mozzanatában, közösségeink mindennapjaiban, az emberi 
történelem eseményeiben és távlataiban árad felénk ez a Te lényed, hogy Te nem 
akarsz nekünk rosszat.

Köszönjük, hogy békességet teremtő kezeddel megsimogattad arcunk. Te megta-
lálod rajta a leghalványabb mennyei vonást is, ami még rád emlékeztet, és elő tudod 
hozni a többit is, csak te egyedül.

Érezzük magunkban békességedet, erődet, s hogy hitünk messzebbre lát és több-
re képes. Valóban ajándékozó, gazdag Isten vagy. A Te nagy, értünk való jóságod, hoz-
zánk való jóvoltod képes minket újjá tenni, nekünk jövőt készíteni, és már a mában 
erre a jövőre irányítja a szívünket, igazgatja a szolgálatunkat, életünket.

Így felkészítve, használhatóvá téve, követségedben járva ajándékozz oda minket 
egymásnak a szolgálatra, Egyházunknak, Gyülekezeteinknek, a Te dicsőségedre. 

Maradj velünk, ölelj körül minket Atya, Fiú, Szentlélek Isten! Ámen.
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