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Előfohász:  „Hozzád menekülök, Uram, ne szégyenüljek meg soha! Ments meg
engem irgalmasan! Fordítsd felém füledet,  siess,  ments meg engem! Légy erős
kősziklám, erős váram, segíts rajtam! Mert te vagy az én sziklaváram; vezess, és
terelgess engem nevedért (Zsolt 31,2-4)!” Ámen.

Kezdő ének: 89. zsoltár: 1.20.: „Az Úrnak irgalmát örökké éneklem…”

Textus: Jeremiás próféta könyve 20, 7

„Rászedtél,  Uram,  és  én  hagytam,  hogy  rászedj.  Megragadtál,  hatalmadba
ejtettél! Nevetnek rajtam egész nap, engem gúnyol mindenki.”

Tisztelt Emlékező Közösség, szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban!

Egyszeri és megismételhetetlen élete volt Jeremiásnak. Hitvallása egyedi és

érzéki,  mint  egy  erőteljes  kézszorítás.  Olvasva  ezeket  a  sorokat  kiérezni  a

panaszos  zsoltárt,  a  könnyeket,  a  kényszeredett  mosolyt  és  a  nem  könnyű

szolgálatot.  Jeremiás  küzd  Isten  oldalán  önmaga  ellen.  Nem a  plafonon  van,

hanem  ellenkezőleg  szolgálatának  a  csúcsán.  Ezen  a  csúcson  magasság  és

mélység,  szélesség  és  hosszúság  egyaránt  tapasztalható.  A  személyes

meggyőződés  Isten  Igéjének  az  igazságáról  fájdalommal  jár.  Szíve  ég,  lelke

forrong, egész valója elepedt, majd megvallja Istenének: „Uram, rábírtál arra, ami

erősebb nálam: Igéd hirdetésére.” Bekebelezett élet vagyok. Egy vagyok Veled.

Üzeneted az enyém. Hozzád tartozom, de nem tudtam, hogy szereteted ennyire

fáj, irgalmad ilyen formában éget és kegyelmed így megsebez. A hatalmas Isten

megragadta.  Nem  kelepcéjében  tartja,  hanem  rabláncon.  Értékessé  vált.  Nem

különc, még ha annak is tartották papkortársai. Rábírt ember. Isten rávette arra,

ami ellen annyit rugódozott. Confessiones Ieremiae. Jeremiás vallomása ez. 

Confessiones. Gyülekezeti szolgálattevőnk, Egyházunk őrállójának sírhantja felett

hangozzék ez az egyetlen szó,  aminek tartalma számunkra ismeretes  ft.  Mikó

Jenővel kapcsolatban: Confessiones. Ivódjon mélyen a lelkünkbe ez a jeremiási



üzenet.  A  szolgálattevő  élet  vallomás.  Tudatos  hitvallástétel  nélkül  nincs

keresztyén bizonyságtevés. Egy személyhez, Jahvéhoz ragaszkodó bizonyságtétel

arról, ami hatalmasabb, erősebb minden szolgánál: Az Ő szava. A mi Urunk Jézus

Krisztus ezt így fogalmazta meg a Hegyi Beszéd tanításában: „Keressétek először

Isten országát és annak igazságát, és ezek ráadásul mind megadatnak nektek (Mt 6,33).”

Isten  országa  és  annak  igazsága.  Pál  tusakodása  azzal  a  Krisztussal,  Aki

megragadta,  választott  edényévé  formálta  és  felkarolta.  Az  Úrnak  kedves

esztendeje, a kegyelem ideje és az üdvösség napja beköszöntött Jeremiás életébe

is.

Drága  Testvérem!  Amikor  egy  szolga  megérzi,  hogy  ebből  már  nincs

menekvés,  nincs  visszaút,  úgy  reagál,  mint  Jeremiás,  Isten  prófétája.  Páratlan

volta  cizellált  és  nüánsznyi  részletekben  nem  vész  el,  hanem  tárgyilagosan

kimondja  a valódi  életről  szóló  hitvallást.  Az ellenkezés nem segít,  mert  Isten

hatalmas  szava  előbb  érvényesült:  „Mielőtt  az  anyaméhben  megformáltalak,  már

ismertelek, (Jer 1,5)”Jeremiás az Úr rabszolgája, akár mennyire is rugódozik ellene.

Tudomásul kell venni. Engedelmességgel tartozik Urának. „Ezt mondtad, ez van.

Így mondtad, így lett. Így akartad, ez vált a javamra. Fáj, hogy igazad volt, van és

lesz. Fáj, hogy ilyen élesen belém oltottad az igazságot. Vallom Tóth Árpáddal:

„Tudom és érzem, hogy szeretsz: Próbáid áldott oltó-kése bennem Téged szolgál, mert míg

szivembe metsz, Új szépséget teremni sebez engem. Összeszorítom ajkam, ha nehéz A kín,

mert tudom, tied az én harcom, És győztes távolokba néz Könnyekkel szépült, orcád-fényü

arcom.” 

Jeremiás  megragadott  szolga,  de  Isten  hatalma  által  mégis  egyszerűen

realista.  Nevetnek rajta,  de  Ő szólja  és  szórja  az  igemagvakat.  Felelősnek érzi

magát. Igehirdetése felelősségvállalásról és felelősségtudatról beszél, még ha az ő

osztályrésze a gúny és a megvetés is.  Megváltozott a próféta megítélése,  mert

„mégis mozog a Föld.”Forrong a világ még a kiválasztott Izráel körül  is.  Ami

elképzelhetetlen  volt,  az  valóság  lett.  Nabukodonozor  ante  portas.  Szinte



földrengést okoz az Ige. Nemcsak a próféta életében. Mindenkit megmozgat, még

az  ellenséget  is,  ezért  szükséges  eszközökhöz  nyúlni.  Dinamikus,  folyamatos

üzenetet  közvetít,  és  mire  eléri  a  címzettet,  már  változnak  az  évszakok.

Rendszerváltozás történik, de nem a szívekben. Helyezkedés zajlik, de nem az Úr

irányába.  Csak  a  templom  és  hivatalok  kulcscsörgetése  zajlik  Jeruzsálemben.

Közben áramlik az ige, tolongnak az emberek, lelkészt igénylőkké válnak. Az Ige

ugyan  az  marad,  hömpölyög,  megindul,  áramlik,  a  próféták  megszólításai

változnak: Nagytiszteletű, Főtiszteletű úr, de hiába, Jeremiás ugyanazt képviseli, -

izmus ide vagy oda. Isten szava pehelykönnyűvé válik, pedig pörölyzúzó. Az a

szó, amely mindenkit megmér, és amely által könnyűnek találtatik az ember, az

válik  a  megvetés  tárgyává.  Gúnyos  megjegyzések  fűződnek  hozzá  és  a

közvetítőhöz is. 

De a prófétának van  Kivel beszélgetni.  Jeremiás  nem a tömeget,  nem a

királyokat,  nem  szolgatársait,  a  csúfolódókat  és  gúnyolódókat  szólítja  meg,

hanem Urát.  Önmagáról  beszél  Istennel.  Kiönti  Előtte  szívét-lelkét.  Milyen  jól

teszi.  A  botütések  pillanatában  Jeremiás  visszakanyarodik.  A  próféta  nem

panaszkodik,  csak  beszélget  Istennel  sorsáról.  A  próféta  megtalálta  igazi

beszélgetőpartnerét.  Megtalálta,  Akit  szíve  kedvelt,  és  Akinek  Ő  a  kedveltje.

Megtalálta örömét. Megtalálta forrását. „Uram!” – ez az a megszólítás, ami által

Jeremiás  mindent  elfelejt,  mert  neki  mindenkivel  szemben,  van  Kit  segítségül

hívnia.  Neki  nem  kell  az  „Uram,  Uram”-ozás  kategóriájába  lesüllyednie  és

hízelegnie. Ő Isten előtt őszinte lehet, és nyer Tőle áldást, erőt. A révkomáromi

temetőkertben  elevenítsük  fel  az  Úr  szenvedő  szolgájának  életét,  halálát,

feltámadását  és  mennybemenetelét.  Jézus  Krisztus  példát  adott  nekünk,  hogy

hogyan  szolgáljunk.  A  kigúnyolt,  a  megvetett,  a  fára  függesztett  égi  szeretet

példája  hat  ma  is.  Nincs  más,  amely  reálisabban  tükrözné  személyes

keresztjeinket.  Nincs  más  név,  amely  által  üdvözülhetnénk  az  ég  alatt.

Végérvényes végrendelet az emberről a Golgotai kereszten született. „Jézus, neved



oly  csodálatos,  Jézus,  nékem oly kívánatos,  Jézus,  néked  mondok  éneket,  Te vagy ékes

mindenek felett. Jézus, Sáron legszebb rózsája, Jézus, a völgynek legszebb virága, Jézus,

szívem hódoljon neked, Te vagy ékes mindenek felett. Jézus, eljövendő nagy Király, Jézus,

akit minden szentje vár, Jézus, tiéd minden tisztelet, Te vagy ékes mindenek felett.” Így

válik a panaszos prófétából hódoló élet. Csak Neki szolgáló élet. Egyedül Istené a

dicsőség! Soli Deo Gloria! Az Úr szenvedő szolgája egyszerre csak megnyílik, és

Akit  megszólított:  Ura,  a  legvilágosabb valóság, Aki mindenkor tehermentesít.

Mégis  Úr  az  Isten.  Mégis  Isten  az  Úr.  Mégis  Ő  a  nagy  Király.  Mindeddig

megsegített. Mindeddig megerősített. Ámen.

Imádság

„Uram,  könyörülj  környezetemen  azáltal,  hogy  rajtam  könyörülsz!  Hogy  az  ördögtől
gonoszul gyötört, kötözött lelkek szabaduljanak bilincseikből, s oldjak magam is, Uram,
először  rajtam  könyörülj!  A  nyelvemen,  hogy  mérge  ne  legyen,  a  szememen,  hogy
tisztátalanul senkit ne rontson, balgán ne kísértsen, a szívemen, hogy szeretetlenül veszni
ne  hagyjon  senkit  soha  vészben!  A  kezemen,  hogy  adjon,  lábamon,  hogy  jóra  vigyen
napról-napra, míg e földön szolgálatom letelik, és hitemen, hogy legyen benne tűz! Uram,
könyörülj  környezetemen  azáltal,  hogy  rajtam  könyörülsz!”  Ámen.  (Füle  Lajos:
Könyörülj környezetemen)

Úri ima
Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod,
legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is; mindennapi kenyerünket
add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk
vétkezőknek;  és  ne vígy minket  kísértésbe,  de szabadíts  meg a gonosztól;  mert  tied az
ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen. 

Apostoli Hitvallás
Hiszek egy Istenben, Mindenható Atyában, Mennynek és Földnek Teremtőjében.
És Jézus Krisztusban, Az Ő egyszülött Fiában, A mi Urunkban, Aki fogantatott
Szentlélektől,  Született  Szűz  Máriától,  Szenvedett  Poncius  Pilátus  alatt;
Megfeszítették,  meghalt  és  eltemették.  Alászállt  a  poklokra.  Harmadnapon
feltámadt a halottak közül, Felment a mennybe, Ott ül a mindenható Atya Isten
jobbján, Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben. Hiszem az
egyetemes  keresztyén  Anyaszentegyházat,  a  szentek  közösségét,  a  bűnök
bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Ámen



Áldás: „Mert  mi  Isten munkatársai  vagyunk,  ti  pedig Isten szántóföldje,  Isten

épülete vagytok (IKor 3,9).“ Ámen.

Záró ének: 134. zsoltár: 1-3.: „Úrnak szolgái mindnyájan…”


