Bibliaóra – 2021.január 26.
Előfohász: „Nem olyan-e az én igém, mint a tűz - így szól az Úr -, vagy mint a
sziklazúzó pöröly (Jer 23,29)?” Ámen.
Ének: 461. dicséret: „Bár bűn és kín gyötör...”
Előima:
Köszönjük Istenünk, szerető mennyei Édesatyánk, hogy amikor a múlt súlya
nyomaszt, amikor a jelen szorongat, és a jövő aggodalmaskodással tölt el, Nálad
nincs okunk aggodalmaskodnunk. Dicsérünk, hogy amit Te bölcsen ránk
kimértél, nem bú és kár, nem súlyos teher, hanem hitpróba, hogy meg tudjuk,
Kinél van az igazi segítség. Kérünk Megváltónk, őrizd meg bennünk
kegyelmesen az igét, és adj nekünk szabad döntést és szabad utat. Isteni Ige,
drága Úr Jézus Krisztus, Te magad nyisd ki az ajtókat és a zárakat, hogy
megérezzük kicsiny voltunk ellenére a Te nagyságodat. Mindenek Teremtője és
Újjáteremtője, a Te szívbéli könyörületességed érjen el bennünket az ítéletes igék
által is, hogy a zakariási látomások és a Te nyílt szavad, drága Úr Jézus, arra
ösztönözzenek, hogy nem vagyunk a magunkéi, hanem a Te véred bére. Kérünk,
hogy ne hagyd magára híveidet, hanem ébreszd fel lelkiismeretünket, és
naponként ébresztgesd hitünket. Köszönjük, hogy ma sem késő megértenünk,
hogy rajtunk is múlik, a mi hozzáállásunkon, döntésünkön és szemléletünkön,
hogy kinek az oldalán állunk. Könyörülj rajtunk és fogadj el bennünket, amint
vagyunk, az Úr Jézus érdeméért. Ámen.
Ószövetségi alapige: Zakariás próféta könyve 5. rész
„Ismét föltekintettem, és egy repülő irattekercset láttam. Megkérdezte tőlem: Mit
látsz? Én így feleltem: Egy repülő irattekercset látok, amely húsz könyök hosszú
és tíz könyök széles. Akkor ezt mondta nekem: Ez az az átok, amely eljut az
ország egész területére. Mert ennek következtében fog megbűnhődni minden
tolvaj, és ennek következtében fog megbűnhődni minden esküdöző.
Kibocsátottam az átkot - így szól a Seregek Ura -, és behatol az a tolvaj házába,
meg annak a házába, aki az én nevemre hamisan esküszik. Ott marad annak a
házában, és elpusztítja azt gerendáival és köveivel együtt. Azután előlépett a
velem beszélő angyal, és ezt mondta: Tekints fel, és nézd, mi közeledik itt! Én azt
kérdeztem: Mi ez? Ő így felelt: Egy véka közeledik itt. És így folytatta: Ebben van
az egész ország bűne. Egyszer csak egy ólomfedő emelkedett föl, és egy asszony
ült a vékában. Az angyal ezt mondta: Ez a gonoszság! Majd visszalökte az
asszonyt a vékába, az ólomfödelet pedig rádobta a véka szájára. Majd
föltekintettem, és láttam, hogy két asszony közeledik a szelek szárnyán. Olyan
szárnyaik voltak, mint a gólyáknak, és fölemelték a vékát az ég és a föld közé.
Ekkor azt kérdeztem a velem beszélő angyaltól: Hova viszik ezek a vékát? Ő így

válaszolt: Sineár földjére, ott építenek házat neki, és ha elkészült, odateszik egy
emelvényre.
Kedves testvérek az Úr Jézus Krisztusban!
1-4.vers:
Az egész ókori Kelet hitt az áldások és átkok valóságában. S a prófétának az volt a
fontos, hogy tolmácsolja Isten szavát, és ne azon töprengjen, hogy megvalósul-e
vagy sem. Ahol bűn van, ott átok is van!
A próféta ismét föltekint és egy hatalmas kigöngyölített formában lebegő
irattekercset lát. (kb. 9 x 4,5 méter) Ezen a tekercsen átokeskü szavai találhatóak.
Olyan formulák, amelyek a méltatlan helyzetet írják le. Ugyanis a régi házakba, a
régi portákra a hazatértek nem költözhettek be. Hosszú út van mögöttük.
Babilóniából érkeztek, de az otthon maradottak vagy épp az odatelepítettek
foglalták el egykori birtokaikat. Amit egykor őseik építettek, és amiben egykor
őseik laktak, mások bitorolják. Mit gondolhattak ezek az emberek, ha nem azt,
hogy átkozottak és kisemmizettek?
Önmagukat és sorsukat átkozták meg. S mindezt papírra vetették. Nehéz
helyzetük, kemény sorsuk arra mutat, hogy ők maguk váltak a gúny tárgyává.
Kisemmizett és mindentől megfosztott jeruzsálemiek, akiknek a maradék romból
kell újjáépíteni mindent: templomot és saját házat is. Az ígéretes maradék
átkozott helyzete nyilvánvaló. A jelenlegi helyzet arra sarkalja őket, hogy
megátkozzák önmagukat. Önsanyargatás és önmarcangolás ez. Nehéz, hát legyen
még nehezebb, és mindezt: a fájdalmat és a terhet átokformulába öntik.
Átokformula: Helyzetem leírása. Átkozott vagyok! Kisemmizett lettem, pedig
„nem ezt vártam, és nem így mondták, mást ígért a szív és mást a száj.”Sok
civódás és birtokper származott ebből Izráelben. Önmagára esküdöző júdabeliek,
mint egykor Péter a melegedő tűznél: „Akkor átkozódni és esküdözni kezdett:
„Nem ismerem azt az embert.” (Mt 26,74)Az átkozódás helyzetem el nem
fogadását jelenti. Amikor kimondom: „Nem, nem és nem. Így nem. Ezt nem.
Ebben nem. Ezek mellett a feltételek mellett soha.”
E látomás kulcsfogalma azonban a bűnhődés. Isten semmit sem hagy büntetés
nélkül. Jól ismert ez az ige a III. parancsolat indoklásából: „mert nem hagyja az Úr
büntetés nélkül, ha valaki hiába mondja ki a nevét!” (IIMóz 20,7b)
A hitelesített rablást Isten úgy orvosolja, hogy az átokformulák azok életében
valósulnak meg, akik beültek a készbe, akiknek a könnyen szerzett vagyon az
ölükbe hullott, akiknek valóban lett mit a tejbe aprítani mások kárán.
Megszereztem. Ügyeskedéssel az enyém. Éltem a lehetősséggel. Nem voltam
balfék. Igen, lehet, de a bűnt nem lehet elrejteni! Égbekiáltó bűn ez. Az
átoktekercs berepül azok házába és felemészti őket és javaikat. A számonkérés
tehát személyes. Az átoktekercs a Szentföld – Izráel felett lebegett, mert a
Szentföldet akarja megtisztítani.

Milyen jó lenne megszámlálni, hogy mi mindent takar ez a szó: „Átkozott!”, főleg
ha önmagamra alkalmazom! Milyen tartalommal bír a hétköznapokban? Mivel
töltjük meg, amikor önmagunkra vagy épp másra használjuk? Hogyan viseljük a
megbélyegzést? Hogyan hat ránk a kijátszás és a hátsó szándék? Hogyan oldjuk a
nehéz helyzeteket: átkozódással? A zsidók kiírták magukból. Nem hiába született
a koncentrációs táborok mélyén is annyi napló. Ők saját állapotukat
átokformulákba foglalták. Az Úr azt ígéri a megátkozott egyéneknek: „amit
önmagadnak szántál, az lesz ellenséged jussa.” Jézus aranyszabálya cseng itt a
fülünkbe: „Amit tehát szeretnétek, hogy az emberek veletek cselekedjenek, ti is
ugyanazt cselekedjétek velük, mert ez a törvény, és ezt tanítják a próféták.”(Mt
7,12)
Ezt tanítják a próféták: Bűn és bűnhődés. Átok és áldás. Törvény. Az Újszövetség
tanít, oktat, és kegyelmet gyakorol, mert nem „a fogat fogért, szemet szemért”
elvet alkalmazza, hanem „Áldássá lesz ott az átok, megbékéltet a kereszt, el nem múló
boldogságod, békességed ott keresd!” (230. dicséret 4. verse)
„Átkozott, aki fán függ!” (5Móz 21,23; ld. Gal 3,13) Jézus átokká lett értünk.
Lerombolta, és testében felépítette három nap alatt, amire szükségünk van. (lásd
Jn 2,13-25) Az Ő háza lelki ház, nem pedig zsákmány vagy juss. Ő nem tolvaj,
hanem Gazda. Ő maga a szegletkő, nem gerendák és támfalak alkotják a hajlékát.
„Ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen, az ő sebei árán gyógyultunk
meg.” (Ézs 53,5) El ne felejtsd, hogy önmagad senki vagy, csak Jézus által,
vétkeid, terheid lerakásával épülhetsz be oda, ahol Jézus lakik. Akinek a szívében
Jézus él, tudja, hogy mit jelent az igazi gyötrelem és bűnhődés, mert Ő már
mindent átélt az Ő oldalán és mindent keresztje alá helyezett. Az evangélium:
Krisztus átokká lett értünk Isten szent akarata szerint!
5-11. vers:
Látás és a bűn cselekvése. Meglátni a bűnnek a hatalmát. Ki tudja a bűnt
eltávolítani, hogy ne legyen látható és tapasztalható?
Mi a bűn? Félrelépés. Sántikálás. Kibicsaklás. A bűn: szembefordulás Istennel. A
bűn Isten törvényének arculcsapása minden téren. A bűn: bálványimádás. A bűn:
erkölcstelenség. A bűn: embertelenség. A fedő alatt mindig lapul valami. A fedő
alatt ott van, amit félünk megnevezni. A fedő alatt az asszony testesíti meg a bűnt.
Forral valamit. Kitervel valamit. Miért a nő, mielőtt valaki személyeskedésnek
venné? Miért a nő, mielőtt valaki megsértődne a nőtestvérek közül?„Minden
mögött keresd a nőt!”
A zsidók legnagyobb csábítói Babilóniában a termékenység istennői voltak.
Szemrevaló kultusz. Céljuk az elcsábítás volt. Fondorlatos táncukkal elvették a
hitben élő és járó eszét, szívét és lelkét. Körül rajongták. Mindig akartak valamit a
hamis kultuszok Isten népétől. „Az ég királynőjének a kultusza” (Jer 7,18),
Babilon a nagy parázna (Jel 19,5) jelezték, hogy gyenge az ember, még a
választottak között kevés a hivatalos. Gyenge!

Ezzel a látomással azt akarja Zakariás megfogalmazni, hogy a bűn és annak
megoldása Isten kezében van. A bűn nyomasztó terhét egyedül az Úr veszi le a
vállunkról. A világosság a sötétség közül melyik diadalmaskodik az életedben?
Az éjszaka vagy a nappal jellemzi lelkedet? Mit is jelent Jézus neve? Megváltó,
Szabadító. Ő szabadít meg minden bűntől! Isten az újrakezdés lehetőségeit ígéri
meg a hazatérteknek, úgy hogy rendezi földjeiket, birtokaikat és rendezi a belső
szobák terheit: Elveszi a bűnt, nem emlékezik meg róluk.
Sineár földjén épült a Bábel tornya. Odavaló minden, amit eddig cselekedtek.
Ami eddig bennük épült Sineár földjén, annak ott kell maradni. Bábel, Babilónia
az a hely, ahol bűnbánatot kell tartani. Az a hely, ahol a bűnöket le kell rakni. Az
a hely, ahol talán ígéretesen lehetett építkezni, de Isten mindent ledöntött, haza
hozta őket. Isten megzavarja a bűn rotyogását, mert a bűn a gondolatainknál is
gyorsabb! Vigyázz, légy éber és légy Krisztushordozó, mert Ő az, aki képes
megbocsátani a bűnöket. Akik ismerik erejét, a Bárány vérének megtisztító
hatalmát tudják, hogy mire képes Jézus.
Közének: 328.dicséret 2-4. versei: „Bűn, pokol, már búban éljen…”
Újszövetségi alapige: János evangéliuma 6, 66-71
„Ettől fogva tanítványai közül sokan visszavonultak, és nem jártak vele többé.
Jézus ekkor megkérdezte a tizenkettőtől: „Vajon ti is el akartok menni?” Simon
Péter így felelt: „Uram, kihez mennénk? Örök élet beszéde van nálad. És mi
hisszük és tudjuk, hogy te vagy az Istennek Szentje.” Jézus így válaszolt nekik:
„Nem én választottalak-e ki titeket, a tizenkettőt? Egy közületek mégis ördög.”
Júdás Iskáriótesre, Simon fiára mondta ezt, mert ez akarta őt elárulni, pedig egy
volt a tizenkettő közül.”
66. vers:
Jézus és az Őt követő tanítványai között szó szerint kenyértörésre került sor.
Jézus háta mögül szinte kivesztek az eddigi követők. Azok, akik eddig siettek a
Mester után, eltávoztak Tőle és elhagyták Őt. Nem jártak többé a jó Pásztorral.
Ezek a tanítványok többek lehettek, mint a sokaság. Nemcsak földi királyt láttak
benne, hanem bizonyára ismerték lakását, de itt valami történt. Döntöttek.
Döntésük egyértelmű: Nem. Döntöttek: Tovább Jézus nélkül. Jézus szavai
megosztják a tanítványokat, még a családokat is. El lehet kerülni Jézust. Ki lehet
kerülni a bűvköréből? Meg lehet érezni a világ és a hivatalosok ellenszenvét.
Lehet dönteni Mellette vagy Ellene. Jézus szabadságot kínál. A döntés
szabadságát. Jézus által van szabad utunk a kegyelemhez. Jézust azonban lehet
nem követni. Jézust el lehet kerülni. Döntöttél, drága testvérem? Jól döntöttél?
Jézus Előtted jár? Tévedésben élsz? Néma az ajkad? Jézus által szép és ép a
szíved?

67. vers:
Jézus nyílt kérdése döntésre szólítja fel a választottakat is. Mivel jelentősen apad a
tanítványok csoportja, Jézus a tanítványoknak szegezi a kérdést: „Ti is el akartok
menni?” Jézus látja, hogy elmenni nagyon könnyű, de kitartani és megmaradni
olyan nehéz. Drága testvérem! Jézus szemedbe néz és kérdez: Te is el akarsz
menni? Jézus az útra néz és nézi, hogy merre mész. De Jézus kérdése hitet is
ébreszt, mert Jézus fogja kezed és segít, megy veled. Segít és együtt, együtt megy
veled! A Vele, a Mellette maradottak felé intézett kérdése mindig csengjen a
fülünkben: „Ti is el akartok menni?” Ez a kérdés ébresszen bennünk hitet és ne
tántorítson el a Vele való járástól, a Mellette maradástól, mert Jézus él. A kérdés
tagadó választ vár, de… Jézussal járni nem egyszerű, de terhe könnyű és
gyönyörűséges.
68-69. vers
Péter igaz válasza közösségi válasz. Ez a válasz pedig hitvallás. Gyülekezet ott
van, ahol van igaz hitvallás. Igaz leszűkül a tanítványi kör, de valami történik.
Közösséget alkotnak. Bezár a kör, amelynek közepén Jézus áll. Drága testvérek!
Közösség ott van, ahol Jézus fontosabb. Növekszik a felismerés Péter vallomása
által: a hirdetett Ige egyenlő az örök élet valóságával. Valaki, még a
zúgolódóknál, a nyakas és a vaskalapos törvénytudóknál, a rajongó sokaságnál is
fontosabb. Jézus fontosabb. Valami: az örök élet fontosabb. Jézus beszéde
értékesebb. Többet mond minden szónál. Többet ígér minden cselekedete. Többet
tesz mindenkinél. A Jézusba vetett hit értéke menedék, mert Ő Isten szentje.
Szent, akinek már nem kell bizonyítani semmit. Ő beszél és cselekszik egyszerre.
Mi az, ami Jézus többlete az életedben? Mi az, ami nem divat és korfüggő? Ki az,
Akinek az élete, halála, feltámadása, mennybemenetele zálog, bélyeg az örök
életre?
70-71. vers:
De vajon mindenkié ez a hit? Nem. Jézus őszintén beszél árulójáról. Diabolosz
lakozik benne – a szétdobáló helyet kap az életében. A Jézus választottjainak a
közösségét teljesen szétzilálja. Nincs rá szó, hogy mire készül ez az ember.
Meghasonlik önmagában. Elhajlik a hittől. Megtántorodik a hűséges Istentől, Aki
elhívta.
A héten, a számomra oly kedves édes francia nyelven forgattam Victor Hugo:
Nyomorultak című regényét. A romantizmus legszebb képei és az élet-halál
kérdéseinek legszebb vallomásai álltak papírra vetve előttem. Párat Júdás
személyére alkalmazva szemezgetésképpen idehoztam, hogy általa mindenki
meglássa az ige igazságát: „de nem tudod, hogy te vagy a nyomorult, a
szánalmas és a szegény, a vak és a mezítelen” (Jel 3,17b)
„Vannak emberek, akik nem tudnak szeretni úgy, hogy más irányban ne
gyűlölködjenek.” (lásd Mk 14, 1-11 és Jn 12,3-6)

„Gyűlöljük azt, akinek a szemébe hazudunk.” (lásd Mk 14, 19-20)
„…nem mindenki oroszlán, aki az akar lenni.” (lásd Mt 26,14-16)
„A sötétség segíti a sötétséget.” (lásd Jn 13,30)
„…ha az ember látja a rongyos emberi sorsot … a széttépett emberiséget … a
mindenfelől kiáltó nyomorúságot – akkor élek a gyanúperrel, hogy Isten nem
gazdag.” (lásd Jn 13,21-30)
„Eljön az óra, mikor már nem elég a tiltakozás; a bölcselkedést a cselekvésnek kell
felváltania, az erőszak valósítja meg azt, amit az eszme elindított.” (lásd Mk 14,4346)
„Szabadság, Egyenlőség, Testvériség – ezek a béke és a harmónia dogmái. Miért
kell ezeket olyan félelmetes köntösbe öltöztetni?” (lásd Mt 27,3-5)
Milyen nagy és hány lehetősége volt Júdásnak? „Rongyos” lelkiismerete által
mindet elszalasztotta. Fennáll a lehetősége annak, hogy valaki megbánja Jézus
mellett a bűneit, valaki pedig végérvényesen megveti Őt. Lehetséges, hogy valaki
minden tanítását, minden példázatát, minden próféciáját ismeri, és mégis elvész.
Választottból is lehet csődbe jutott – elkárhozott ember. Valóban félelmetes
lehetőség. Talán te is ismersz olyan embereket, drága testvérem, akik élő példái
Jézus mentő kegyelmének, és mégis elvesznek, mint Júdás. Szomorú tény, de
sajnos tény. Nem hallgatni, nem meghallgatni az örök életnek beszédét, intéseit
nem követni, következményekkel jár. „Egyszer egy kislányt megkérdeztek, honnan
tudja, hogy Jézus ott él a szívében? Erre ő így válaszolt: Mert amikor a kezemet a szívemre
teszem, érzem, hogy odabent járkál.” Valaki járkált Júdás szívében is. (lásd Jn 13,27)
Ajtódon valaki kopog, szívedben valaki járkál, de vajon ki az? Az, akinek szava
az örök élet beszédét vagy az örök kárhozat beszédét tartalmazza?
Utóima: Imádkozzunk olyan közösségért, ahol nemcsak hitvallás létezik, hanem a
hitvallástétel mögött életek is vannak, hogy meglássuk kinek az intése vezet az
életre. Élet vagy halál? Örök élet vagy örök kárhozat? Döntöttél, drága testvérem?
Döntésed végleges? Pál apostolnak igaza van:„Mert nincs különbség: mindenki
vétkezett, és híjával van az Isten dicsőségének. Ezért Isten ingyen igazítja meg őket
kegyelméből, miután megváltotta őket a Krisztus Jézus által (Róm3, 22b-24).”
Úri ima: Mi Atyánk…
Áldás: „„…de neked nem vetek véget. Megfenyítelek igazságosan, mert nem
hagyhatlak büntetés nélkül (Jer 30,11b-c)!” Ámen.
Ének: 1. zsoltár: „Aki nem jár hitlenek tanácsán…”

