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Ámós 3:8 Ha az oroszlán ordít, ki ne rettegne? Ha az ÚR, az én Istenem szól, ki ne prófétálna?
gyjs*vdm prédikációk 2020.

Ötvened, Esto mihi vasárnapja Szentendre, 2020 02 23
Ámós 5:21- 24 Gyűlölöm, megvetem ünnepeiteket, nem gyönyörködöm összejöveteleitekben.
Még ha égőáldozatokkal áldoztok is nekem, sőt ételáldozataitokkal, nem kedvelem őket; rá sem
tekintek a kövérjéből való békeáldozataitokra. Távoztasd el tőlem énekeid zaját, nem akarom
hallani hárfáid pengését. Hanem áradjon a törvény, mint a víz, és az igazság, mint a bővizű
patak!
1.
Ötvened vasárnapja – mint ismeretes – arra utal, hogy ötven napra vagyunk a Föltámadás
ünnepétől. Húsvét eredetileg ószövetségi ünnep. Az egyiptomi szabadulás emléke van benne.
Mivel pünkösd – mely szintén ószövetségi eredetű – a nevével is jelzi, hogy ötven nap: HÉ
PENTÉKOSTÉ HÉMERA – húsvét ötvenedik napja, elmondhatjuk, hogy a mai vasárnap
pünkösd szimmetrikusa. A szimmetria középpontjában föltámadás áll. Figyelmeztet ez arra,
hogy az igehirdetés origója minden esetben a föltámadás. A föltámadást hirdetve nemcsak
hisszük, hogy van. Ez kevés, úgy kell szólnunk és élnünk, mint akik föltámadnak. Régi szokás,
hogy temetők kapujára kiírták: Föltámadunk! Jó lenne minden templom kapura és minden
igehirdetés mottójául fölírni: Föltámadunk!
Az ötvenedik év az Ószövetség gyülekezetében a Jóbel évet is jelentette. Megfújták a juh
szarvból készített kürtöt. Elindult az elengedés éve. Mindenkit föl kellett szabadítani, mindent
tartozást el kellett engedni.
Az evangéliumok szerint Jézus Krisztus Lk4 -ben azt olvassa föl Ézs 61- hogy hirdessem az Úr
kedves esztendőjét.
Így kezdődik a Jézus – (Szabadító) fölszabadító éve! Ezzel kezdte meg működését Názáretben.
Ötvened vasárnapján, ötven nappal a Föltámadás ünnepe előtt Ámós próféta most nem a Jóbel
kürt hangjára hivatkozik, hanem 3:8-ban olvassuk: Ha az oroszlán ordít, ki ne rettegne? Ha az
ÚR, az én Istenem szól, ki ne prófétálna?
Félelmetes zengés az oroszlán ordítás és az Úr szava! Összerezzenek és most is remegek a
fölolvasott szavak hallatán! Úgy-e ti is így hallgattátok ezt az igét?
Nem, nem!
Most nem a gyülekezet szabadulásáról van szó, hanem arról, hogy az Isten akar megszabadulni
tőlünk. Énekeinktől, hangszereinktől, a pengetősöktől és az orgonától, liturgizálásunktól,
imáinktól, rendezvényeinktől. Félelmetes Úrzengés- Az Úr megfújatta az ítélet kürtjét.
Rettenetes hallgatni! Ne kérleljetek, hogy tompítsam a prófétát, hogy szalonképessé tegyem!
Hozzászoktunk, hogy az evangélium alapján személyiségi jogainkat figyelembe véve mindig
csak simogatott bennünket az üzenet. És elégedetten vesszük át a kozmetikum reklám 40 éves
szlogenjét a L’Oréal Paris (löoriael pari): Mert megérdemlem.
Mert megérdemli az evangélikus egyház a vallásszabadságot, az állami hallatlan támogatásokat,
az új templomokat és lehetőségeket. „Mert megérdemeljük!” Mert Győri János megérdemli,
hogy prédikálhat egészségesen és szabadon! Mert Szentendre népe megérdemli, hogy szép
temploma és jól szervezett gyülekezete, hűséges pásztora legyen!
Most ordít az oroszlán és szól az Isten! Két lehetőségünk van. Egyik lehetőségünk, tehetjük
ugyanazt, amit a názáreti zsinagógában lévő gyülekezet, presbiterek tettek. Nem tetszett az,
amit Jézus mondott ezért le akarták taszítani a szakadékba.
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Emlékeztek rá, hogy mi nem tetszett nekik? Ugye azt mondjátok, hogy messiássá tette magát.
Sokan ezt mondják, mert félreértik a rövidebben beszámoló írásokból Jézus szavát: Egy próféta
sem kedves a saját hazájában! –
Nem, nem! Nem erről van szó!
Hát éppen Lukács evangéliuma alapján mondom, hogy tévedés! Luk 4:22 És mindenki igazat
adott neki, elcsodálkozva kedves beszédén, amelyek szájából származtak, és azt mondták: Hát
nem a József fia ez?>> Hát ez a nagy rabbi közülünk való! Hát igaza volt a prófétáknak, hogy a
Messiást Názáretinek fogják nevezni! Elismerő. elégedett a hangulat, De Jézus töri meg ezt az
idilt provokáló folytatással.
Nagy az öröm, de itt a Júda Oroszlánja hallatja szavát és a lelkész remeg mert prófétálást kell
szólnia!
Hallgassuk mit mond erre az Úr Jézus!
Luk 4:23-28 Erre ő így szólt hozzájuk: Bizonyára azt a példabeszédet idézitek nekem: Orvos, gyógyítsd meg magadat! Amiket
hallottunk, hogy Kapernaumban történtek, itt, a te hazádban is tedd meg! Majd így folytatta: Bizony mondom nektek, hogy egy
próféta sem kedves a saját hazájában.

Mert az Úr szava szólt és a Fia, Jézus Krisztus prófétál! A názáretiek is úgy voltak, mint mi:
Megjelent a Felkent, a Messiás? Hát, mert megérdemlem, hogy az én városomból való. Ezt a
csodát megérdemeljük. De mi bőszítette őket föl?
Nem! Nem a patriotizmus itt a baj, nem a tekintélynélküliség!
Hanem a tartalom, a messiási program! Az Isten szabadításának terve!
Ezért folytatja: Igazán mondom nektek, hogy Illés idejében sok özvegyasszony élt Izráelben, amikor az ég három esztendeig és
hat hónapig be volt zárva, úgyhogy az egész vidéken nagy éhínség volt, mégis azok közül egyikhez sem küldetett Illés, hanem csak a
Szidón vidékén levő Sarepta egy özvegyasszonyához. És Elizeus próféta idejében is sok leprás volt Izráelben, de azok közül egy sem
tisztult meg, csak a szír Naámán. Ennek hallatára mindnyájan haragra gerjedtek a zsinagógában.

Názáreti gyülekezet! Hát nem veszed észre, hogy úgy állsz a dolgokhoz, hogy hozzád nem
lehet már prófétát küldeni! Hát nem veszed észre keresztyén gyülekezet, hogy a próféták már a
szidóni Sareptába mentek, hát nem veszitek észre, hogy olyan önelégültek vagytok, hogy Illés
már a szír Naámánt gyógyítja! Hát nem veszed észre, hogy nem teljesíted küldetésedet, és nem
mentél misszionálni és nem mentél plántálni!
Az Úr ma a Bükkös patak partján még egyszer próbálkozik. Nem a zenét, nem az éneket, nem a
liturgiánkat, nem az ünnepeinket akarja eltávolítani, hanem ki akar mozdítani – mert
megérdemlem- állóvíz életünkből.
Mert az önelégültségtől hamis az énekünk. Nem stílus kérdés ez, hanem a hangolásé.
A tempó és ritmus nem egyezik a karmesterével!
Elszorult szívvel rakosgattátok 2013 - ban lelkészestül és püspököstül a homokzsákokat, mert a
Bükkös patak be akart jönni a templomba. Most lelkésszel, püspökkel, presbiterekkel együtt
azért könyörgünk, hogy az igazság patakja folyjék, csobogjon Csobánkáig Szentendrétől
Budakalászon át, Pomázig!
Most, 2020. Ötvened vasárnapján nem a Bükköst, hanem a törvény áradását, az igazság patakját
akarja Ámós szavaival bevezetni a gyülekezetünkbe, a templomi közösségünkbe, a csodálatos
csoportfoglalkozásokba, a presbitériumba az Úr, mert az a terve, hogy mozduljunk misszióra és
csobogjunk plántálásra. Ez a csodapatak tud fölfelé is folyni, Szentendréről Pomázra és
Csobánkára is!
Szeret minket, nem azért perel’ Hanem meg akar mozgatni állóvíz életvitelünkből.
Ezért mondja: Hanem áradjon a törvény, mint a víz, és az igazság, mint a bővizű patak!
Isten nem árral dolgozik, hanem bővizű patakkal. Mindig csodálkoztam gyermekkori patakom
mellett nézegetve, hogy bár sebesen folyik a víz, mégsem kavarja föl a szennyet, az iszapot.
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Mert a bővizű patak nem fölkavaró forradalom, nem lármázó lázadás, és ököl rázó tüntetés,
hanem kristálytiszta mozdulás. Mozdulás a családomban, a gyülekezetemben és a városomban.
Ha az oroszlán ordít, ki ne rettegne? Ha az ÚR, az én Istenem szól, ki ne prófétálna?
A ítéletes az ige melyik lelkész nem remegne? Ha Jézus szól, melyik szív ne melegedne át?
Ha Jézus hív, ki ne követné Őt? Ha a Szentlélek zúg, ki ne lelkesedne?
Hallgassuk most a tiszta patak csobogását és alatta vigyük a Plántálás Ura elé könyörgésünket,
családunkért, gyülekezetünkért, városunkért és Európáért. Folyjon át rajtuk az igazság patakja!
Szentlélek! Lelkesíts a Lélekkel! Jöjj! Ne hagyd kiszáradni a patakot, ne hagyd kialudni a tüzet!
Az Úr az ő szent templomában!
Hallgasson előtte mind az egész föld!
Ének: Még ma, míg Jézus hív,
Nyíljon az ajtó, táruljon a szív!
Holnap talán késő!

