
Derencsényi István

„Áradjon a törvény, mint 
a víz, és az igazság, mint a 

bővízű patak!” 

ÁMÓSZ 5,21–24

Szeretett Testvérek! A 2019. évi ökumenikus ima-
hét programját indonéz keresztény testvéreink 
állították össze azzal a szándékkal, hogy a világ-

kereszténység még jobban elkötelezze magát az igazság, 
az irgalom, az élő Krisztus-hit és az egység mellett.

Az imahét számára a programkészítők az igazságot 

Az alábbiakban Derencsényi Istvánnak, a Tiszántúli 
Református Egyházkerület főjegyzőjének, a Debre-
cen-Kossuth Utcai Református Egyházközség lelki-
pásztorának igehirdetését ismerhetjük meg, amely 
2019. január 20-án hangzott el az egyetemes imahét 
nyitó alkalmán Debrecenben. (Az idén 40 éve an-
nak, hogy Derencsényi István elkezdte lelkipásztori 
szolgálatát a Kossuth utcai gyülekezetben.)

IGEHIRDETÉS
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„Isten nem tudja elfogadni az ünnepi ájtatosságot meg 
a hétköznapi istentelenséget és embertelenséget. Isten 
fülében az áradó ünnepi egyházzene nem képes kioltani  
a hétköznapi istentelenség és embertelenség ordítozásait.”

csak multifunkcionális szociális intézményt látnak, és 
azt mondják: „nem a templomban kell ülni, hanem a 
tettek mezejére kell lépni”.

Szeretett Testvérek! Azonban Isten igéjének nem ez 
az egyszerű, banális alternatívája van.

Alapigénk nem egyház- és nem istentisztelet- és nem 
ünneplésellenesen követeli meg az igazságot és az igaz-
ságosságot.

Ez kitűnik abból is, hogy Ámósz is még keményeb-
ben fogalmazott korábban az igazságszolgáltatás gya-
korlatával kapcsolatban, később pedig azt a megállapí-
tást tette róla, hogy „méreggé tették a törvényt”.

Tehát félreértés ne essék: a próféta nem az istentisz-
telet ellen van, hanem azok ellen, akik úgy ünneplik 
az istentiszteletet, hogy aközben lábbal tiporják a tör-
vényt, figyelmen kívül hagyják Isten akaratát.

Isten nem az egyházi év felépítését, az ünnepek 
rendjét, az áldozatok mennyiségét és nem is az egyház-
zenei színvonalat kritizálja, hanem valami mást.

Isten a törvénytelenségeket bírálja, a jogi csűrés-csa-
varást a személyes érdekek és előnyök érvényesítése ér-
dekében.

Isten azt kritizálja, hogy visszaélések történnek azok 
kárára, akik nincsenek abban a helyzetben, hogy saját 
érdekeiket és jogaikat megvédjék.

Isten azt kritizálja, hogy eltűrik az ordító szegény-
séget a pöffeszkedő luxus mellett. Istennek az fáj, hogy 
népe a nyugalom napján látványosan ünnepel, hét-
köznap meg lábbal tiporja a törvényt, figyelmen kívül 
hagyja Isten akaratát.

Isten nem tudja elfogadni az ünnepi ájtatosságot 
meg a hétköznapi istentelenséget és embertelenséget.

Isten fülében az áradó ünnepi egyházzene nem ké-
pes kioltani a hétköznapi istentelenség és embertelen-
ség ordítozásait.

Istennek nem a kultusszal, nem az egyházzenével, 
nem a liturgiával van baja, hanem az ünneplők hétköz-
napi viselkedésével.

Istennek nem tetszett akkor, hogy az ünnepnapi is-
tentisztelet és a hétköznapok között semmi kapcsolat 
nem volt. és Istennek ez ma sem tetszik. és hogy akkor 
miért is nem tetszett Istennek az, amit népe körében 
tapasztalt, azt könnyen megérthetjük azokból az ásatá-
sokból és archeológiai leletekből is, melyek napvilágra 
kerültek Isten népe történetéből.

Amíg Krisztus előtt a 10. században a házak egyfor-
ma nagyok voltak és berendezési tárgyaik hasonlóak, 

állították a figyelem, az elmélkedés középpontjába. A 
ma este témamegjelölésekor az igazsághoz hozzáren-
delték Ámósz próféta könyve ötödik fejezetének né-
hány versét.

Ezzel ez a nagy fontosságú fogalom: az igazság, az 
igazságosság sajátos kontextusba helyeződött, hiszen 
így az „igazság” Isten népe ünnepeivel, ünneplésével, 
istentiszteletével lett kapcsolatba hozva. és ha jól meg-
gondoljuk, itt nem egyszerűen emberi véleménynyilvá-
nításról, nem pusztán emberi kritikagyakorlásról van 
szó, hanem Ámószon keresztül maga Isten szól, maga 
Isten mond bírálatot népe kultusz- és életgyakorlatáról.

és amit itt Isten népe kultusz- és életgyakorlatáról 
hallunk, az bizony nem valami hízelgő, sőt kényelmet-
len és mondhatnám egyenesen provokáló: „gyűlölöm, 
megvetem, nem gyönyörködöm benne, rá se tekintek, 
távozzatok előlem!”

Isten itt igen szigorúnak, elutasítónak mutatkozik, 
és igen kemény hangot üt meg. Természetesen ismer-
jük mi Istennek a határozottságát és számonkérő szi-
gorát mind az Ó-, mind pedig az Újszövetségből, azon-
ban mégis zavar bennünket ez a kemény szóhasználat, 
mivel az az istentiszteletet, az ünneplő gyülekezetet, az 
áldozatot, a liturgikus eszközöket és énekeket érinti.

Ez annál inkább zavar bennünket, mivel ezt olyan 
történelmi kontextusban halljuk, amikor az ünnep-
lőket elcsábítják templomainkból a wellnesshétvégék, 
valamint a szupermarketek az ünnepi és vasárnapi 
nyitvatartásukkal, úgyhogy vannak már helyek, ahol 
még lennének ünnepek, csak már ünneplők nincsenek.

S aztán olyan szituációban halljuk a prófétai bizony-
ságtételt, amikor missziói célzattal egyházzenei hang-
versenyeket szervezünk, hogy visszataláljanak az em-
berek a templomba, akik már korábban elidegenedtek 
az egyháztól.

Nos, ilyen tapasztalatok mellett kissé zavarban va-
gyunk, amikor ezt halljuk: „Távozzatok előlem hangos 
éneklésetekkel, hallani sem akarom lantpengésteket!”

Sok esetben pedig olyan érzésünk van, hogy in-
kább e kemény szavak helyett annak volna aktualitá-
sa, hogy bátorítólag emlékeztessünk arra, hogy „ahol 
ketten-hárman együtt vannak az Úr nevében, ott van 
közöttük” (Mt 18,20).

Aztán ezeknek a kemény igéknek manapság lehet, 
hogy minden előzetes töprengés és megfontolás nélkül 
azok tudnak nyomban örülni, akik az egyházat szeku-
larizálni, elvilágiasítani akarják, vagy az egyházban 
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„Istennek ma is éppúgy fáj, mint Ámósz próféta idejében, 
ha azt kell tapasztalnia, hogy a hívők csak ünneplik a hitet, 
de nem élik meg a Krisztus-hitet, ha nem a Krisztus-hit 
határozza meg ünnepi és köznapi megnyilvánulásaikat.”

szemű, pártatlannak kikiáltott 
Justitia igazsága kérlelhetet-
len, kíméletlen, gyakran ke-
gyetlen igazság. Isten igazsága 
azonban egészen más: messze 
magasan meghaladja Justitia 
igazságát.

Aztán a bibliai igazságfo-
galomnak azért se kell az ér-
telmezés tekintetében nekünk 
különleges fejtörést okoznia, 
mert az egyszerűen igazodást 
jelent, mégpedig Isten akara-
tához. és Istent egykor, Ámósz 
próféta idejében az háborította 
fel, hogy az ő népe nem hoz-
zá igazodik, hanem a saját feje 
után megy, a saját érdekeit haj-

szolja, a korszellemhez igazodik. hiába jár istentiszte-
letre Isten népe, ha nem az Isten útján jár, ha nem az ő 
akaratát követi a hétköznapok világában. Istennek az 
fájt, hogy népének tagjai csak ünnepelték a hitet, de 
nem élték meg.

Szeretett Testvérek! Isten álláspontja, véleménye e 
tekintetben napjainkra mit sem változott. Istennek ma 
is éppúgy fáj, mint Ámósz próféta idejében, ha azt kell 
tapasztalnia, hogy a hívők csak ünneplik a hitet, de 
nem élik meg a Krisztus-hitet, ha nem a Krisztus-hit 
határozza meg ünnepi és köznapi megnyilvánulásaikat.

Szeretett Testvérek! ha istentiszteleteink, melyeket 
megünneplünk, nem érintik meg a lelkünket, ha nem 
formálják szemléletmódunkat és magatartásunkat, ha 
nem igazítanak az életünkön, ha nem tesznek igazabb, 
vagyis irgalmasabb, könyörületesebb emberré, akkor 
ezek az ünneplések hiábavalóak a számunkra.

Félreértés ne essék: nem az istentisztelet, az ünnep-
lés a fölösleges, arra életbe vágóan szükség van, csak 
a helytelen ünneplés a hiábavaló részvétel, fölösleges, 
mert az Isten üzenete lepereg rólam, mint a falra hányt 
borsó, az nem használ semmit, sőt egyenesen káros, 
mert helytelen önértékelést eredményez.

Pál apostol írja szeretethimnuszában: „ha minden 
titkot ismerek is, és minden bölcsességnek birtokában 
vagyok, és ha teljes hitem van is, úgyhogy hegyeket 
mozdíthatok el, szeretet pedig nincs bennem: semmi 
vagyok.” hát – kedves testvérek! – ez az igazság.

A hiányzó isten- és emberszeretetet ostorozta a pró-

addig Ámósz próféta korából, a Kr. e.-i 8. századból 
származó leletek azt mutatják, hogy jelentős különb-
ség van a házak mérete és berendezése között. Vagyis 
megjelent egyik oldalon a mértéktelen gazdagság, és a 
másik oldalon pedig a kiáltó szegénység. és ez nem tet-
szett Istennek. Nem a gazdagság zavarta Istent, hanem 
az, hogy népe körében a gazdagság mellett koldussze-
génységre lehetett jutni. és ez így nem igazság. és Isten 
igazságot akar.

Isten azt adja szolgájának, Ámósz prófétának felada-
tul, hogy hirdesse meg, kérje számon a törvényt és az 
igazságot. „Áradjon a törvény, mint a víz, és az igazság, 
mint a bővizű patak!”

Szeretett Testvérek! Isten ezen az estén a mi szí-
vünkre helyezi az igazságot.

de mi is az igazság? 
A Szentírás sokkal egyszerűbben és életközelibb 

módon gondolkodik az igazságról, mint ahogy azt a 
nyugati civilizációs és kultúrkörnyezet teszi. A bibli-
ai héber nyelvben van egy sajátosság, az úgynevezett 
parallelizmus membrorum, vagyis az ismétlés elve: a 
gondolatpárhuzam. ha egy szónak súlyt, különleges 
jelentőséget akarnak adni, akkor egy hasonló tartal-
mú szó alkalmazásával a mondanivalót megismétlik. 
Az Ószövetség így társítja az igazság szó mellé a ke-
gyelmet, a hűséget, a szeretetet, a könyörületességet, a 
megszabadítást. A bibliai igazságot tehát szeretet, kö-
nyörületesség, irgalmasság által kell érvényre juttat-
ni. és Isten ezt az eljárásmódot hiányolta. A bekötött 
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„Az istentiszteletek nem a magunk 
igazolására, nem önigazolásra vannak, 
hanem arra, hogy segítsenek minket 
Isten igazságának érvényt szerezni.”

tó, hogy az istentisztelet, a kultuszi cselekmény a hívek 
életében minden következmény nélkül marad. és ez 
nem igazság, az igazságot helyre kell állítani: „a tör-
vénynek, mint a víz, áradnia kell, az igazságnak pedig 
folynia, mint a bővizű patak”.

Szeretett Testvérek! Az istentiszteletek nem a ma-
gunk igazolására, nem önigazolásra vannak, hanem 
arra, hogy segítsenek minket Isten igazságának ér-
vényt szerezni. és amint hallottuk: az Isten igazsága 
szerint élni annyit jelent, mint Isten akaratához iga-
zodni, továbbá azt jelenti Isten igazsága, hogy irgalma-
sak, könyörületesek, megértőek-együttérzők és segítő-
készek vagyunk felebarátaink iránt, vagyis megadjuk 
mindenkinek azt, ami őt Isten akarata szerint megil-
leti. Megadjuk a tiszteletet, megbecsülést, a jó akaratot, 
a segítségnyújtást. Az istentiszteleteken való részvétel 
nem kötelesség, hanem lehetőség, ahol megfogalmazó-
dik bennem a kérdés: „Mit akarsz, Uram, hogy csele-
kedjem?” és felhangzik a válasz is: „Ezt cselekedd, és 
élsz!” – és megszületik a kérés: „Segíts engem utaim-
ban, hogy járjak igazságodban!”

Szeretett Testvérek! Ámósz egykor Isten parancsára 
rámennydörgött az ószövetségi népre. Pál apostol az 
újszövetségi népet, az egyházat pedig így szólítja meg, 
és most az ő szavaival fordulok – végezetül – tihoz-
zátok: „Az Isten irgalmára kérlek titeket, testvéreim, 
hogy okos istentiszteletként szánjátok oda testeteket 
élő és szent áldozatul, amely tetszik az Istennek; és ne 
igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értel-
metek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Is-
ten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes.” 
(róm 12,1–2)

féta. Ahol hiányzik a sze-
retet: ott semmit sem ér a 
szertartásosság. A szerete-
tet nem lehet pótolni még 
olyan szent dologgal sem, 
mint az istentiszteleten 
való részvétel, a liturgiá-
ban való közreműködés, 
gyülekezeti énekkari tag-
ság, egyházi tisztségviselés.

Kedves Testvérek! A 
szeretetteljes odafordu-
lásban válik érzékelhe-
tővé, hogy az igazság, az 
igazságosság folyik, moz-
gásban van, él, érvényesül. és ahol keresztény hitbe-
li meggyőződésből síkra szállnak az igazságért, ott a 
szociális vagy prófétai elkötelezettség spirituális akci-
óvá, spirituális cselekvéssé válik. és ott a felháborodás 
is – amint ez alapigénkben is a „gyűlölöm, megvetem, 
nem gyönyörködöm benne, rá se tekintek, távozzatok 
előlem” szavak használata által nyilvánvalóvá válik – 
szent és szükséges cselekedetté, magatartássá lesz.

Igenis felháborító, ha a hit ünneplése és a hit megé-
lése elszakad egymástól.

Igenis felháborító, ha az életünk két részre szakad, 
egy ünnepi istenes, és egy köznapi, isten- és emberte-
len életre.

Igenis felháborító, ha a hitünk csak a templom fala-
in belül válik nyilvánvalóvá, de a templom falain kívül 
már semmi sem érzékelhető belőle.

A felháborodás prófétai feladat, hiszen nem a kö-
zöny, az egykedvűség által lehet érvényt szerezni Isten 
igazságának. Igen, szabad, sőt kell felháborodni, ha 
nem az Isten akaratához igazodnak a dolgok mind az 
egyéni, mind a közösségi életben.

holger Treutmann a textusunkhoz írt kommen-
tárjában a felháborodást az emberi méltósághoz való 
visszatérésnek nevezi. Ugyanis az méltó az emberhez, 
hogy fellázadjon mindaz ellen, ami az Isten akaratát 
sérti. Igenis fontos volt Ámósz prófétai felháborodást 
kiváltó megnyilvánulása, mert nem választhatja el egy 
egész világ az istentiszteleti ünneplést meg a köznapi 
életfolytatást. Nem az a felháborító tehát, hogy van 
istentisztelet, van áldozás, van liturgia, van egyházi 
éneklés, hanem az a felháborító, hogy mindez nem lát-
szik meg az azokban részt vevők életén. Az a felháborí-


