
Két évtized a lelkipásztorok lelkigondozásában
„Elfáradnak és ellankadnak az ifjak, még a legkiválóbbak is

megbotlanak”

A régi klasszikus orosz háborús filmjelenetek
lehetetlenségeire utalt egykori tanárom, amikor azt hangsú-
lyozta, hogy „nem lehet mindig csak lőni, tölteni is kell”. A
lelkipásztor, a lelkigondozó, a hitoktató, a gyülekezeti munkás
nem tud tudatos, rendszeres és módszeres lelki-szellemi töl-
tekezés nélkül hatékonyan és sérülésmentesen szolgálni. A
pásztornak is szüksége van a „nyájélményre”, arra, hogy ne
nehezedjék rá mindig a vezetés súlya, felelőssége, hogy hadd
lehessen ő is – legalább néha – gyenge, gyámolítandó,
eligazító hangot hallani akaró. Az a lelkész, aki ezt el nem
ismeri, önmagát és a rábízottakat is könnyen félrevezeti. 

Ennek a gondozásra, erősítésre, bátorításra szorultság-
nak van egy nyilvánvaló egyetemes, ökumenikus karaktere.
Így van ez minden felekezet pásztorával. Ez is összeköt ben-
nünket, de főleg az, hogy a gyógyító mindannyiunk számára
ugyanaz az isteni szeretet, amely Jézus Krisztusban mindany-
nyiunknak megjelent. 

Ezt ismerték föl és ennek jegyében kezdték meg ilyen
irányú ökumenikus szolgálatukat azok az eleink, akik az
1980-as évek végén életre hívták az Evangelizációs
Munkaközösséget, amely később az Ökumenikus Tanács
Missziói és Evangelizációs Bizottságaként végzi szolgálatát
mind a mai napig. E szolgálatnak része az Október a
Reformáció Hónapja rendezvénysorozat keretében szervezett
missziói nap minden ősszel más-más városban. E bizottság
tevékenysége kapcsán juttatunk el több mint 200 címre ige-
hirdetési vázlatokat, meditációkat minden hónapban. E
bizottság szervez olykor missziói konferenciákat, s készül az
Edinburgh-i Világmissziói Konferencia 100 éves évfordulójá-
nak megünneplésére is. Éves programjának vissza-visszatérő

eseménye a június utolsó hetében megrendezésre kerülő
lelkészi és munkatársi konferencia, amely különösképpen is
szolgálja a szolgák testi-lelki megújulását, megerősödését,
feltöltekezését. 

Ebben az évben Misszió a társadalmi feszültségek
sokrétűségében és az Evangélium az erőszak ellenében témák
köré rendeződnek a konferencia előadásai, beszélgetései. A
fesztültségek erkölcsromboló, erőszakot gerjesztő hatását
mindnyájan érezzük nap mint nap. Belső egyházi, gyülekezeti
köreinkben is észlelhető ennek fertőzése. Ebben a helyzetben
igyekszünk a különböző olyan feszültséggócokat feltérké-
pezni, mint a szociális, generációs, spirituális-kegyességi fe-
szültségek. Főképpen azonban hiteles, az evangélium Urától
érkező válaszokat várunk a testvéri beszélgetés, az Ige előtti
elcsendesedés folyamán. A konferencia időpontja június utol-
só teljes hete, tehát június 22–26. Helyszíne a Révfülöpi
Evangélikus Konferenciaközpont. A részvételi hozzájárulás
4200 Ft/nap. Eddigi gyakorlatunk szerint a részvételi díj 50%-
át egyházaink támogatásai fedezték. Ebben az évben is
reméljük ezt és számolunk ezzel. Jelentkezni és további infor-
mációt kapni az Ökumenikus Tanács irodájában a 06-1/371-
2690-es  telefonon lehet.  

A következőkben – kedvcsináló információként is –
bepillantást nyerünk az elmúlt esztendő konferenciájának
anyagába. Dr. Hecker Frigyes ny. metodista szuperintendens
visszaemlékezését közöljük az elmúlt 20 esztendőről,
valamint Szarka Miklós református lelkész, misszióvezető és
Bálintné Varsányi Vilma evangélikus lelkész előadását,
előadásrészletét, továbbá Nemeshegyi Zoltán baptista lelkész
igetanulmányát azzal a reménységgel is, hogy minél többen
bekapcsolódnak abba a munkába, amely a lelkészeket kívánja
hitben, reményben és szeretetben úgy erősíteni, hogy mindez
a gyülekezeteken keresztül az egész magyar társadalomra
kihasson. Dr. Bóna Zoltán
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Ökumenikus missziói lelkészkonferencia
Kedvcsináló információk – lelkipásztoroknak, lelkimunkásoknak

Ebben az évben is megrendezésre kerül az  Ökumenikus missziói lelkészkonferencia a Révfülöpi Evangélikus
Konferenciaközpontban június 22–26. között.

Az ökumenikus lelkészi-munkatársi 
konferenciákról

Az ökumenikus lelkészi-munkatársi konferenciákat
1988-ban indítottuk. Az akkori eszmei-szellemi zavaro-
dottságban, útkeresésben az egész társadalmunkat foglalkoz-
tató kérdés volt: merre haladunk tovább Magyarországon?
Ekkor erősödött meg közöttünk az a belső indíték és látás:
Igét, igét vinni az emberek közé! – ez lehet egyetlen fela-
datunk. Ez azt jelenti, hogy a Krisztushoz szóló meghívást, a
kegyelem evangéliumának tájékozódási lehetőségét, az Isten
adta életmegtartó kapaszkodót kell kiáltó szóval meghirdet-
nünk. Ebben a látásban történelmi emlékeztetőnk volt a ma-
gyar reformáció kora, amikor a török hódoltság idején a

Krisztusról szóló prédikáció valósággal nemzetfenntartó
erőnek bizonyult. – Az evangélium kihatása, ennek gyümöl-
csei nincsenek ember kezében; ez Isten műve, de a magunkét
megtenni feloldhatatlan kötelességünk. 

Négyen voltunk, akik ebben a dologban egyetértettünk
akkor: Merétey Sándor (ref.), Pintér Károly (ev.), Szarka
Miklós (ref.) és jómagam. Az evangélizációs konferenciát
(nagy újság volt, hogy évtizedek után először lehetett újra,
nyíltan evangélizációról beszélni) ökumenikusnak hirdettük
meg, abban a meggyőződésben, hogy a magyar ébredés nem
lehet felekezeti ügy, és azt nem lehet egyházi sovinizmusból
kisajátítani senkinek. Szerettük volna mindazokat megszólí-
tani, akik népünk nyomasztó helyzetét átérzik, szívükön vise-
lik, és evangéliumi felelősséget éreznek ezért az országért –
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az Ökumenikus Tanácsban vállalt részvételükkel pedig kife-
jezik azt, hogy a másik felekezethez tartozót egyenrangú
testvérnek, ugyanazon ügyben fáradozó szolgatársuknak te-
kintik, és készek vele együtt az evangélium szolgálatában
fáradozni. 

Azóta évről évre, már hagyománnyá vált konferen-
ciánkon találkozunk mindig június hó utolsó teljes hetében.
Néhány külföldi (Samuel Kamaleson hosszú ideig állandó
vendégünk volt), de főleg magyar előadók, igehirdetők szol-
gálatával, csoportmunkával és sok személyes lelkigondozói
beszélgetéssel, imaközösséggel töltjük ki a konferencia nap-
jainak idejét. 

Ma újra érezzük az eredeti indíték („Igét az emberek
közé!”) rendkívüli időszerűségét és sürgetését. A hazánkban
tapasztalható erkölcsi-szellemi leromlás egyre nagyobb
szomorúsággal tölt el mindnyájunkat. Tudom, hogy emellett
sok okunk van a hálaadásra: megelevenedő gyülekezetekről,
felépült új templomokról, gyülekezeti házakról, kiterjedő
imamozgalmakról hallunk örvendetes híreket. A társadalom
egészét tekintve azonban megrémisztenek bennünket a csalá-
sok, hazudozások, jogtiprások szinte mindennapos gyakor-
latáról tapasztalható jelzések. Ha a megbízhatóság, a szava-
hihetőség és a kölcsönös bizalom alapjai kimosódnak a 
társadalmi együttélés sokféle felépítménye alól, ha az emberi
tisztesség kivész mindennapjainkból – nincs az a gazdasági
rendszer vagy törvényi szabályozás, ami ennek hiányát pótol-

ná. A társadalom szétzüllik, lesüllyed és a nemzet elvész, ha
nincs meg az elemi összetartás és emberiesség elemi igénye.
Az emberek gondolkodását, a lelki zavarodottságot nem lehet
politikai programokkal megváltoztatni. Ehhez lelki megújulás
szükségeltetik, ami a politikai-gazdasági programok számára
teljesen ismeretlen kategória. Ennek a belső megújulásnak
szeretnénk munkatársai lenni az elkövetkezendő időben is, ki-
ki a maga helyén betöltve azt a szolgálatot, ahova az egyház
ura bennünket kirendelt. Az új teremtés üzenetének vagyunk
reménykedő hírnökei, és ez a küldetés felemeli tekintetünket a
mindennapok kuszasága fölé, de hétköznapi láthatárunkon túl-
tekinteni is tanít: a magyar lelki ébredés, a megújulás, népünk
Krisztushoz térő gyógyulása jelenti reménységünk tárgyát.
Ezért akarunk imádkozni és megtenni mindazt, „ami a kezünk
ügyébe esik”. A Mindenható lehetőségei nem érnek véget ott,
ahol emberi eszközeink lehetetlenségekbe ütköznek. 

Ez évi konferenciánk – június 22–26-ig Révfülöpön –
ennek a szolgálatnak és reménységnek jegyében formálódik.
Szeretnénk újra tudatosítani missziói küldetésünket, félretenni
a közös szolgálatunkat gátló akadályokat, és kérni a minden
kegyelem Istenét, hogy bocsássa meg sokféle módon felhal-
mozott, iszonyatos bűneinket (hatmillió magzat meg-
gyilkolásáról beszélnek a szakembereink, az utóbbi évtizedek-
ben pusztítottuk el őket), és töltse ki ránk a könyörület és
könyörgés lelkét.

Dr. Hecker Frigyes
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Gyülekezeti munkások, lelkipásztorok lelki-
gondozása – ahogy egy lelkigondozó 

pár- és családterapeuta látja

Mintegy húsz évvel ezelőtt az evangélizáció és az
evangélizálás ügyében és céljából hívtuk össze az evangélizá-
ció ügye iránt elkötelezett lelkipásztor, gyülekezeti munkás
testvéreinket, az oikumene jegyében. Eredeti célunk az
evangélizáció teológiájának elmélyítése volt, annak
érdekében, hogy evangélizációs szolgálatunk – biblikus
jellege őrzése mellett – teológiailag is elmélyített alapokon
nyugodjék. Évek teltek el, és figyelmünk – a szolgálat
fontosságának komolyan vételén túl – egyre inkább a szol-
gákra irányult. Pontosabban: Isten egyre inkább világossá
tette számunkra, hogy a tisztázott teológiai alapokon túl az
evangélizáció ügye, annak hitelessége a szolgák hitelességén
áll vagy bukik. A szolgák hitelessége pedig ezen szolgák testi-
lelki-szellemi „ápoltságán” múlik. A szolgák testi-lelki-szelle-
mi „ápoltsága” pedig a rendszeresen gyakorolt és megélt
Isten-kapcsolatban gyökerezik. Adódik a kérdés, hogy a
lelkipásztorok, presbiterek „ápolatlansága”, azaz testi-lelki-
szellemi elfáradása, néhol kiégése (burn out-ja) hogyan derül
ki a lelkigondozó pár-, családterápeuta számára? Sőt: számta-
lan kérdés vetődik fel e fenti különös megállapítás kapcsán:
alkal-mas-e az „ápolatlan” vagy „ápolt” jelző e ponton?
Hiszen bőrünkre mondható, hogy ápolt vagy ápolatlan. Talán
éppen ezért találó e két jelző közül a negatív jelentés. Ahogy
bőrünk mint legnagyobb felületű légzőszervünk (2 m2 átlag-
ban) ha „ápolt”, akkor jó kapcsolatot tarthatunk fenn „belvilá-
gunk” és „külvilágunk” között a jól lélegző bőrfelület
segítségével. Sőt legelementárisabb fényforrásunk, a nap
fénye, melege is részévé válik belső világunknak. Mindennek
a fordítottja is áll, és itt válik figyelmeztetővé, néhol drámaivá

a hasonlat. Mert mindennek szimbolikus jelentése is van.
Testi-lelki-szellemi „ápolatlanságunk”-nak súlyos okai és
következményei vannak. „Belső-külső” és „belső-felső” kap-
csolataink zavarai arra utalnak, hogy súlyos kapcsolati
zavarok észlelhetők a lelkipásztorok, gyülekezeti munkások
„belső-külső”, azaz: baráti, testvéri, egymás közötti kapcsolat-
rendszerében. Sőt: a „bőrfelületeket” érintő kapcsolatokban
is: a házastársi, apa-fiú, anya-lánya stb.
kapcsolatrendszerekben. Előzménye, kiváltó oka pedig a
„belső-felső” kapcsolat, azaz az istenkapcsolat elhanyagolt
állapota. Hiányzik a „belső szoba” csendje.

E sorok írójának elementáris élményei és tapasztalatai
ezek. Az elmúlt 15 évben mint lelkigondozót majdnem félszáz
válságban lévő lelkészházaspár kereste meg, ezen túl pedig
nem kevés gyülekezeti szolgálatban álló nem lelkész
testvérünk. Ezek közül sokakkal tartós segítő kapcsolata
alakult ki. A „lelkigondozói etika” szigorú titoktartásra inti,
még akkor is, ha Isten eszköze lehetett a békéltetésben és a
megbékélésben. (Eredménytelenségélménye gyakrabban
volt.) Ezek a beszélgetések mind megannyi láthatatlan
nagyító, melyeken át bepillanthatunk a baráti-testvéri-
párkapcsolati, sőt gyülekezeti kapcsolatrendszerek szövetes-
sejtes állományába is. Sok „belső-külső” kapcsolat halódik,
mert elhanyagolt, inger- és örömszegény. E sorok íróját e
tapasztalatok témakutatásra is ösztönözték. A fenti számokon
túl az elmúlt 15 évben 4 híján 100 lelkipásztor házassága
végződött válással, ennek minden kínjával, keservével,
gyülekezetekre, családra és közvéleményre gyakorolt rom-
boló hatásával együtt. 

A kapcsolati válságok mögött ott van a válságban lévő,
de vasárnaponként szolgálatot végző egyén. No és a „belső-
felső” kapcsolat hiánya. A meg nem imádkozott döntések, az
el nem kért utak, a felelőtlen túlvállalások, közéletbe való



Szolgatársak közösségében – Isten előtt

Bevezetés
Hangverseny előtt a zenekar hangolása nem időveszte-

getés. A koncertmester a normál „A” hangot viszi pultonként,
amíg ki nem tisztul minden hangszeren ez az egy hang, addig
hangzavart hallunk. Egy művet játszik az egész zenekar.
Szólamonként mégis mást játszanak. Egy darabját az egésznek.
Nem mindenki ugyanazt és ugyanúgy, ugyanazzal a hangszerrel.
Vonósok, fúvósok, ütősök, és ezeken belül is sokféle hangszer.
Mindenkinek a maga szólamát illik tudnia. A karmester keze
alatt a Mű szólal meg. Nem szólhatnak ki a szólamok.
Harmóniává válik a sokszínűség. Egészen más, mintha a
zenekar tagjai ki-ki a maga hangszerén egyedül játszotta volna
el a szólamát. Meg kell dolgozni a harmóniáért. Odafigyelés,
egymás iránti készség, tisztelet, elfogadás alapja a harmóniának.
Egy partitúra van, és egy karmester. Elvárható lenne, hogy akik
tisztán, szépen, világszínvonalon játszanak, mennyeit tudnak
megszólaltatni, azoknak a lelkét is átjárja a szépség és a har-
móniák tisztasága. Fájdalmas józanodás volt számomra, hogy
ami az ujjukban van, az nem feltétlen van a lelkükben is.

I. Mi a közösség?
II. Az egyház mint multifunkcionális civil szervezet
III. Motivációnk a munkában
IV. Gátló tényezők a szolgálatban
V. Mit adhatunk egymásnak?

I. Mitől közösség a közösség?

Attól, hogy ugyanabba a rendszerbe van szabad bejárá-
sunk? Az egyforma szolgálati ruhától? Attól, hogy a jelszót
ismerjük: „Áldás, békesség!” „Erős vár a mi Istenünk!” Több
ember egy helyen, egy időben csoport, de még nem közösség.
Mitől közösség egy csoport? Milyen mélységben van közöm
hozzájuk, közük hozzám? A rendszerbe tartozóknak csak
kisebb nagyobb részét ismerjük. Ez a rendszer egészen sajátos,
mert nem emberi érdekhez fűződik az alapítása, fenntartása.

Az Egyház közössége Istenben nyugszik. Minden egyes
gyülekezeté is. Az Egyház Isten gondolata. Neki van üzenete
hozzá. Sőt szavával hordozza az egyházat is. Isten szava
lételem az egyház számára, mégpedig a hangzó szava, az ige-
hirdetés bolondsága. Ezért vannak különleges elhívással bíró
emberek, akik nem a magukét mondják. Az Istentől rájuk
bízott üzenetet kell közvetíteniük. Mást nem mondhatnak! Azt
viszont nem hallgathatják el! Ebben nem lehet korlát az érdek-
telenség. Alkalmas és alkalmatlan időben is szól rajtuk
keresztül. Isten ragaszkodik az emberi szó által történő
közvetítéshez, ahogyan ő is emberi szóval szólt az idők tel-
jességében a Fiú által a világhoz.

A hívást és a küldést napról napra el kell vennünk. Mi
lesz abból, ha nem hallgatjuk meg a Mestert, csak magunkat

halljuk, meg a nehézkes munkatársat, kollégát!? Ebben a
közösségben mi most az elhívottak-elküldöttek, szólásra
késztetettek csoportjára figyelünk. Ez is egy sajátos csoport.
Hasonló feladatokkal, külső és belső jegyekkel. 

Hogyan épül fel, formálódik ez a csoport?
A lelkészi szolgálat nem biztosít állandóságot egy

helyen. Nem véglegesen telepszünk le, mint néhány évtizede
ez még elfogadott volt. Mindig érkeznek újak is egy
lelkészkörbe, tantestületbe, akiknek új a lakás, a gyülekezet, a
presbitérium, a feladatok, az arcok, nevek, kollégák, a vidék...
Minden új. Az állandóság hiányába érkezik, illetve azt kezdi
építeni. Ebbe a kettős rendszerbe kerül az ember, a külső
nagyba: egyházmegye, egyházkerület, szomszéd lelkészek, és
a belső kicsibe, a tényleges élettérbe érkezünk, és keressük a
helyünket, a harmóniát a közösségben.

Munkatársaivá válunk azoknak, akik már bizonyos ideje
ebben a tágabb-szűkebb rendszerben az érkezésünk előtt
leszolgáltak bizonyos időt. Kialakult kapcsolatrendszerük
van. Ebben keressük a helyünket, puhatoljuk a kialakult ren-
det, ismerkedünk a leendő munkatársakkal. A szomszéd, a
kollégák is, a befogadó közeg is méreget: „vaj ki ő, és merre
van hazája?” (Arany J.: Toldi.) Várnak tőlünk, és várunk
tőlük. Mi határozza meg ezt az arányt? Valamennyien
gyülekezetbe tartozunk. Ezzel a közösségre való szükségün-
ket demonst-ráljuk. A közösség a találkozás, tapasztalatá-
tadás, a tanulás, gyógyulás helye.

II. Az egyház, mint multifunkcionális szervezet

Az egyház civil szervezet felépített rendszerrel, ami a
működését biztosítja. Ezt árnyalják, színesítik a helyi adottsá-
gok, kialakult tradíciók. Vannak előre meghatározott és
általunk felvállalt feladatok: gyülekezetépítés, misszió, tár-
sadalmi kapcsolatok, a struktúra építése! Ez eddig munka-
hely. Szolgálat attól lesz, ha feladatainkat nemcsak egy világi
munkakapcsolatban elvárható korrektséggel, figyelmesség-
gel, megbízhatósággal végezzük, hanem a más minőséget a
Jézus által ajánlott recept szerint érjük el:

– Legyetek irgalmasok!
– Egymást magatoknál különbnek tartsátok!
– Adjatok jó, megtetézett mértékkel!
– Egymás terhét hordozzátok!
– Emlékezzetek meg elődeitekről!
– A püspök legyen kedves, viseljen gondot a

házanépére!
– A népeken uralkodnak a királyaik, közöttetek nem ez

a rend!

Bálintné Varsányi Vilma

menekülések sora. Sokaknál hiányzik a „Benne élünk, moz-
gunk és vagyunk” megtapasztalás. Ehelyett válságban élünk:
a közügyekben, a családban, a gyülekezetben és az igehirde-
tésben. Ennek ürességében „mozgunk és vagyunk”. Így az
„ápolatlanságunk” szemmel látható, füllel hallható, néhol drá-
mai. De sokkal többeknél még visszafordítható, mint visz-
szafordíthatatlan folyamat.

Így irányult figyelmünk a teológiai szakkérdésekről az
elfáradt, kiégés felé tartó lelkészekre, teológusokra! Ily módon
konferenciánkra őszinte, fáradtságukat bevalló, az Úrban
erősödni, gyógyulni kívánó kollegákat, testvéreket hívunk.
Legyünk Benne – testvérként, férjként, apaként, emberként
közelebb egymáshoz!

Szarka Miklós
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Egyedül és együtt Isten színe előtt – 
mint küldetésünk forrása és kerete

Igetanulmány 2Mózes 3,1–15 alapján

Személyes bizonyságtétellel szeretném kezdeni ige-
tanulmányomat. 1971–1973-ig sorkatonai szolgálatomat
töltöttem a nógrádi hegyek között. Büntetett előéletűek, nyu-
gati rokonokkal, kapcsolatokkal rendelkezők, lelkészgyer-
mekek és hasonló, politikailag megbízhatatlan személyek
gyűjtőhelye volt az őrszázad, ahol állampolgári köte-
lességemet teljesítettem. Korábban többen mondták, akik
tudták, hogy hívő vagyok, hogy majd a katonaságnál ki-
nevelik belőlem. Isten mást gondolt erről a két esztendőről a
hegyek között. Elhívott és felkészített a szolgálatra. A hosszú
őrségben töltött éjszakák csendben és magányban
lehetőséget adtak az Istennel való beszélgetésre. Így a
második esztendő végére hitemben és elhívatásomban
megerősödve kész voltam arra, hogy teológiai tanul-
mányaimat is megkezdjem.

Mózes nem úszta meg ennyivel. Mielőtt Isten a válasz-
tott nép megszabadításával megbízta volna, kétféle iskolát
járatott ki vele: a fáraó udvarában negyven évig, és a
pusztában is negyven évig tanult.

A fáraó udvarában tanult: írást, olvasást, tudományt,
művészetet, államigazgatást, hadvezetést.

Isten iskolájában (a pusztai magányban) megtanulta az
alázatot, türelmet, hűséget, szorgalmat, kitartást és a
felkészülést a nagy feladatra.

Kiképzés nélkül senkit sem akar az Úr munkájában
használni. A kiképzés legfontosabb alapfeltétele az
engedelmesség.

I. Mózeshez az égő csipkebokorból szólott az Úr:
„Mózes! Mózes!” (4. vers)

A tűz az ószövetségi időben Isten jelenlétének a jelképe.
Gyakran szeretetének jelképe.
Gyakran megtisztító hatalmának jelképe. (Ézs 6,6–7:

„És hozzám repült az egyik szeráf, kezében parázs volt, ame-
lyet fogóval vett le az oltárról. Számhoz érintette, és ezt mond-
ta: Íme ez megérintette ajkadat, bűnöd el van véve, vétked meg
van bocsátva.”)

Gyakran megemésztő haragjának jelképe. (5Móz 4,24:
„Mert az Úr a te Istened emésztő tűz, féltőn szerető Isten.”)

Ebben az esetben a tűz Isten jelenlétének, életet
megtisztító erejének és szolgálatra elhívó szeretetének
jelképe. De nemcsak jelkép, valóság is.

II. Így szólt az Úr Mózeshez az égő csipkebokorból:
„Ne jöjj közelebb!” (3,5a)

Milyen jó, hogy Jézus Krisztusban egészen közel
engedett magához kegyelmes Atyánk!

„Oldd le sarudat lábadról” (3,5b) – Istenhez közeledni
mindig csak leoldott saruval, vagyis a legteljesebb alázattal
lehet. Magabiztosan, öntelten, mint ahogy a farizeusok tették,
nem lehet.

„Szent föld az a hely, ahol állasz!” (3,5c) – Isten jelen-
léte mindenütt szentté teszi a helyet. Még a kietlen pusztát is.
Azonban tisztátalan érzéssel és lelkülettel nem állhatunk meg
előtte.

III. Isten kijelentése népéről: 
„Megláttam népem nyomorúságát Egyiptomban, és

meghallottam kiáltozásukat a sanyargatók miatt, mert
ismerem fájdalmukat. Le is szállok, hogy kimentsem őket
Egyiptom hatalmából, és elvigyem őket arról a földről egy jó
és tágas földre, tejjel és mézzel folyó földre.” (7–8. vers)

Hálás lehet a szívünk, hogy látott bennünket is, leszállott
és megszabadított!

Egyszülött Fiában cselekedte ezt velünk. Úgy történt,
ahogy énekelni szoktuk: „Ó, de Jézus látott engem, értem
mennyből földre jött…”

IV. Mózes megbízása 
„Most azért menj! Elküldelek a fáraóhoz, vezesd ki

népemet, Izrael fiait Egyiptomból!” (10. vers)
Mindig így cselekszik az Úr: előbb felkészít, azután

küld. Bátorításként hangzik Mózes felé: „Bizony, én veled
leszek.” (12. vers)

Mózes eleinte vonakodott a küldetéstől. Kicsinek, alkal-
matlannak érezte magát a feladat nagyságához.

Sajnos sokszor így vagyunk mi is. Amikor az Úr küld,
vonakodunk, alkudozunk és engedetlenkedünk.

Pedig az ilyenekben nem gyönyörködik az Úr! „Az én
igaz emberem pedig hitből fog élni, és ha meghátrál, nem
gyönyörködik benne a lelkem.” (Zsid 10,38)

V. Mózes mentegetőzött 
„Ki vagyok én, hogy a fáraóhoz menjek, és kihozzam

Izrael fiait Egyiptomból?” (11. vers)
Mózes önmagára nézett, és nem az Úrra.
Az nem baj, ha a magunk személyét semminek tartjuk,

csak az a baj, ha az Úr erejét is lebecsüljük. Ha nem bízunk
benne.

Mi egyedül valóban csak nullák vagyunk, de Istennel
értéket kapunk.

Ha Istent mindig hozzáadnánk cselekedeteinkhez, más
eredmények mutatkoznának.

VI. Isten válasza Mózes kérdésére 
„Ha majd elmegyek Izrael fiaihoz, és azt mondom nekik:

a ti atyáitok Istene küldött engem hozzátok, és ők megkérdezik
tőlem, hogy mi a neve, akkor mit mondjak nekik? – ‘Így szólj
Izrael fiaihoz: A Vagyok küldött engemet hozzátok.’” (14.
vers)

Nagyon sok ember azt állítja, hogy nincs Isten. Kinek
van igaza? A vak, porszem embernek, vagy az örök, bölcs
Istennek? (Isten halott! – mondta Nietzsche. Nietzsche halott!
– mondja Isten.)

Isten neve: a Vagyok, azt is jelenti: Leszek!

Kedves Testvéreim! Amikor az ő ügyéért, a misszió
jövőjéért aggódunk, ne felejtsük el a Mózes által nekünk is
küldött biztatást! Ő, az örökké létező hív el és küld el népe
vezetésére.

Számunkra is a legnagyobb biztatás lehet, hogy ő velünk
jön, és menet közben igazolja magát.

Nemeshegyi Zoltán


