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Bizony, többet ér az engedelmesség az áldozatnál…  
1Sám 15,22 
 
Ez a mondat a bizony szóval kezdődött. Idegen formában 
a Biblia azt mondja Ámen. Ámen, többet és az 
engedelmesség az áldozatnál. 
Jézus Krisztus sok beszéde kezdődött ámennel. Ámen, 
mondom nektek. Sok exegéta arra hívta fel a figyelmet, 
hogy ez a mondat eleji ámen arra utal Jézusnál, hogy az 
Úr mielőtt szólt volna, egyeztetett a Mennyei Atyával. Az 
egyeztetést még nem hallhatta senki, mert lélekben volt, 
de az Atya akaratára mondott ámenek már hallatszottak.  
Kezdjük el mi is ezt a mai istentiszteletet ámennel! 
Mondjuk előre, hogy nem úgy jöttünk ide, amint akik 
először kerülnek Isten tiszteletének a dimenzióiba. És a 
kezdő ámennel tegyünk bizonyságot arról, hogy nekünk 
nem áldoznunk kell. Áldozat és Áldozó volt már: az Isten 
Báránya. A mi életszertartásunk az engedelmesség. 
Ámen! 
 
1Móz 2:18 És monda az Úr Isten: Nem jó az embernek 
egyedül lenni; szerzek neki segítő társat, hozzá illőt.  
 
Annak okáért elhagyja a férfiú az ő atyját és az ő anyját, 
és ragaszkodik feleségéhez: és lesznek egy testté.  
 
 

Idősebbek még emlékszenek a MEO mozaikszóra. 
Szinte minden terméken rajta láthattuk a kerek 
pecsétet a MEO fölirattal. 
Azt jelölte, hogy az áru minőségét ellenőrizték. 
Minőségi Ellenőrzési Osztály rövidítése ez a három 
betű. 
Arra gondoltam, hogy nem új találmánya ez a 
civilizált fogyasztói társadalmaknak. 
Ha bele gondolok, az első, teremtés prédikációban 
naponként konstatálja a Teremtő, hogy jó. És látta 
Elohim Isten, hogy jó.  
טוב  כי אלהים  וירא   
Persze ez több volt, mint minőség ellenőrzés.  
A teremtésben nincs selejt. Nincs ügyetlen és 
felületes munkatárs, mert maga a tökéletes Isten 
teremt. Egyedül, mérnökök és tanácsosok nélkül! 
Róm 11:34 Mert kicsoda ismerte meg az Úr értelmét? 
vagy kicsoda volt neki tanácsosa? 
Ezért a Természetben nincs első és harmadosztály, 
csak a termelésben. Ja igen ott van, ahol az ember 
pakol és taktikázik, sürget és nyerészkedik. Ott van 
selejt, ahol az ember és a megromlott környezet akár 
ötödosztályt is produkál , de nem Elohimnál!  
 
És látta ELOHIM Isten, hogy jó! Rajta van a 
minőség-ellenőrzés pecsétje a hat nap teremtői 
munkáján. A MEOs cédulán sokszor ott szerepelt az 
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ellenőrzést végző neve, vagy az őrá utaló szám. A 
világon a galaxisokon, a Földön rajta van MEO 
ELOHIM pecsét!  
 
  
A második teremtésprédikáció a Jahvista 
teremtéstörténet. Onnan kapta a nevét, hogy a 
teremtő Istenre a JHVH szót használja gyakran az 
Elohimmal együtt. 
Ma ennek a második prédikációnak az üzenetét kell 
végig gondolnunk és elfogadnunk. 
Rövidebben szól az univerzum, a mindenség, az állat 
és növényvilág megteremtéséről. 
 
Míg az első üzenet kozmikus kameraállásból mutatja 
a teremtést, ez a második leszáll az ember szintjére. 
Ezért részletes itt az asszony megteremtése. 
 
Föltűnő az előző leírással ellentétben, hogy 
elmaradnak a naponkénti – most mondjuk így: 
MEO-zások. 
Sőt a jó helyett egy „nem jó” hangzik el Jahve Isten 
ajkáról: 
Nem jó az embernek egyedül lenni. 

טוב לא אלהים יהוה ויאמר  

לבדו  האדם היות  

 
 
Ha üzenetnek veszem ezt a két teremtés leírást, 
akkor többet kapok. Akkor maivá lesz számomra az 
Ige!  
Szögezzük le először is, hogy Isten nem tévedett. 
Nem maradt ki semmi. Sőt, nem lepődött meg a 
bűneseten. Mivel Ő az időtlenségből teremt időt, 
annak kezdetét és teret, most koncentráljunk arra, 
hogy olyan beszámolót is készít a teremtett világról, 
mely már tud az édenen kívüli bajokról, 
nyomorúságokról. Ádámot mintegy fölkészíti a 
kísértés és a bűneset tragédiájára éppen Évával, aki 
végül is nemcsak megkísértett ember, hanem a 
bűneset nyomorúsága után hatalmas támasza 
Ádámnak! Hozzá illő!  
 
Üzenete van tehát annak, hogy két teremtéstörténet, 
prédikáció van egymás után. Nem azt üzeni, hogy 
Isten a nagy igyekezetben nem gondolta át eléggé 
Ádám egyedüllétét és korrigálta a teremtést.  
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A számítástechnikában állandóan kapjuk az újabb és 
újabb frissítéseket. Szükség van rájuk, mert menet 
közben jönnek elő a hiányosságok. 
 
Istennél is egy ilyen hiányosság lenne ez „nem jó” 
megállapítás? 
 
Meg kell, hogy mondjam, hogy a mai teremtéstagadó 
tudományok nem tudnak elszámolni a kétlakisággal, 
vagyis a különneműség elsöprő jelenlétével a 
teremtett élővilágban.  
A természetes kiválasztódás elképzelésben ugyanis 
hatalmas probléma a kétlakiság bonyodalma. 
 
Napjaink nagy témája a nemiség. A nemiséggel 
kapcsolatos nevelési megközelítések olyan korú 
gyermekek körében, ami teljesen természetellenes. 
Mert most 2020. őszén a napjaink pszichológiai 
csatározásának paravánja előtt kiviláglik az teremtés 
üzenet valósága. Isten üzeni, hogy majd eljön az 
ideje, amikor Ádámnak társ kell. Idő előtt Ádám 
gyermek, akinek még nem kérdés a nemi egyedüllét. 
 
Összefoglalva Isten embert, Ádámot teremt és az 
időbeliségben később jön el a társvágy kérdése! 
 

Természetesen az, hogy nem jó az embernek egyedül 
lenni, az ott az édenben is igaz. De most látjuk, hogy 
a Személyes Gonosz hogyan rontotta meg a 
legalapvetőbb emberi közösségeket, a házasságokat, 
a párkapcsolatokat egészen odáig, hogy az Isten 
mondta „nem jó az embernek egyedül lenni” mellett 
mozgalmak hangoztatják, nők és férfiak harsogják, 
hogy nekik jó a szingli életmód! 
Tudjuk a bűneset prédikációból, hogy lesz egy Sátán 
Sinváltó, aki mindig ellenkezőre állítja az agyakban a 
gondolatokat, a zsigerekben a folyamatokat, a 
mirigyekben a hormonokat. 
 
Már ott kezdte, amikor nem a két embert, nem az 
emberpárt szólítja meg, hanem csak az egyiket. És 
amire Isten azt mondta, hogy nem jó, a Kígyó azt 
mondta, hogy nem igaz! Igenis jó. Hát hogyne lenne 
jó, amikor a jó és a gonosz tudásfa gyümölcse. 
 
Ha Jahve azt mondta, nem jó az embernek egyedül 
lenni, akkor ma azt súgja a házasságban élőnek – egy 
két életzökkenő után a Személyes Gonosz – nem úgy 
van! Igenis jó neked egyedül. Hagyd ott a férjedet és 
élj magadnak, egyedül csak magadnak. Testi 
igényeidet férj nélkül is kiélheted, jobb neked 
egyedül lenned!  
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Ugyanezt mondja Ádámnak is. Kudarcaid vannak? 
Hagyd ott a hitvesedet, minek neked állandóan 
bizonygatnod? Nappal és éjjel. A csuda egye meg a 
házasságot, jobb neked egyedül lenned! 
 
De mégis a Teremtő Istennek van igaza! Nem jó 
egyedül lenni. Szerzek neki segítőt és hozzáillőt. 
 
A mai világban, amikor az agygúzsba kötött elmék 
kitalálják, hogy nincs férfi és nincs nő, nagyon 
töprengek, mert ha ez így lesz, akkor mi lesz a 
kötőelemekkel és a csavarokkal, a csatlakozókkal. 
 
Látunk itt pár darabot. Mi lesz, ha az anyacsavarok 
föllázadnak és nem akarnak többé anyacsavarok 
lenni. Egyébként is milyen konzervatív szó: anya!  
 
Várható, hogy az apacsavarok (nem indián törzs) is 
föllázadnak, illetve huncut és gonosz erők fölbőszítik 
őket.  
 
Fölsejlik előttem egy barkácsboltos vásárlásom 
jövője. Kérek szépen 5 db 50 mm hosszú és 5 mm 
átmérőjű apacsavart. – Micsodát? förmed rám a 
boltos – Az úr nem tudja, hogy ma már csak egyes, 
vagy kettes számú csavart mondhatunk és semmi 
anya és apa- megértette? 

 
De a két különböző csavar akkor lesz igazi kötőelem, 
ha együtt maradnak. Kitartanak a feszítések és a 
lázító lazítások idején. Amikor a csavarpár együtt 
van, nincs már vetélkedés, csak tartás, kitartás. Igazi 
kapcsolatukban nincs sem férfi, sem nő, mint igaz ez 
az apostol szerint is: 
 
Gal 3:28 Nincs zsidó, sem görög; nincs szolga, sem 
szabad; nincs férfi, sem nő; mert ti mindnyájan 
egyek vagytok a Krisztus Jézusban. 
 
Isten hozzáillőt adott az embernek.  
Ez a hozzáillés azt is jelenti, hogy számára csak ez az 
egy van. Ha pedig kizárólagos ez a kötés, akkor 
valóban már nem apa és anya ők egymás számára, 
hanem egyek. 
 
 
 
És erős a kötés, életterhek tonnáit tudják hordozni, 
akik megbecsülik azt amire Isten azt mondta, hogy 
jó, hozzáillő és elkerülik azt, amire Isten azt mondta, 
hogy nem jó. 
 
Férjek és feleségek, Anyák és apák! Higgyetek a 
Teremtőnek, és forduljatok el a kontároktól! 
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Nem kell becsavarodni a gondolattól, és higgyetek a 
kötésnek. Együtt, még ha sok is a zökkenő, a kötés, a 
Házasságot Szerző Isten előtt kimondott kötés 
időtálló, erős és örök lehet.  
 
Scholz László az Istenadta másik: 
Ezt Isten a kettőnek adta,  
az öntelenség vagyonát,  
egymaga senki sem bírhatja,  
csak a másikkal aranyát.  
 
Ó, boldogok mi mind a ketten!  
Két szív, mely együtt ver s vigad.  
Van kit szeretnünk önfeledten  
- az istenadta Másikat.  
 
 
Befejezésül hadd vigyem tovább ezt az üzenetet:  
 
Nem véletlen, hogy a házasság képét említi a Biblia 
nagyon sok helyen a Teremtő és az ember, az Isten és 
a választottjai kapcsolatára. 
 
Kiemelkedő Jézus-i mondás: 
   Luk 5:34 Jézus ezt mondta nekik: Avagy 
művelhetitek-e azt, hogy a lakodalmasok böjtöljenek, 
amíg a vőlegény velük van? 

Vagy gondoljunk a tíz koszorúslány példázatára, ahol 
a gyülekezet a menyasszony és a vőlegény maga az 
érkező Jézus Krisztus. 
 
Látta Jahve Isten, hogy nem jó az embernek és a 
hitveseknek, gyermekek és a családoknak gyülekezet 
nélkül lenni. 
Testvérek. A régi Kígyó ma ennek az ellenkezőjét 
mondja, de ne hallgassunk rá. 
Nem jó nekünk gyermekeink és unokáink nélkül 
lenni. Nem jó nekünk gyülekezet, Krisztusban 
szerető közösség nélkül lenni! 
Jöjjetek. Az Istentisztelet hozzátok illik, édesapák és 
édesanyák! Családok és gyermekek! Nem jó nektek 
gyülekezet nélkül! 
 
Imádkozzunk! 
Köszönjük Teremtőnk, hogy együtt 
lehettünk itt a templomban és a járvány 
miatt a képernyők előtt, de együtt. Jó 
nekünk a gyülekezet. Jó nekünk a család. 
Jó nekünk hitvesi kötésben élnünk. 
Hadd adjunk hálát a hitvesi 
kapcsolatokért, hadd adjunk hálát azért, 
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hogy segítségünkre sietsz. Látod, mi nem 
jó az életvitelünkbe és megoldást adsz. 
Megoldást a kötésre, a szövetségre, a 
közösség megélésére és a gyülekezetre. 
Ámen. 
 
 
 
Oratio oecumenica: 
 
Teremtő Isten! 
Hatalmas és végtelen világodban odafigyelsz 
porszem életünk minden rezdülésére. 
Nincs szükséged hálálkodásunkra, de nekünk igen. 
Valami csodálatos átélés hálát adni. Csodálatos, mert 
átéljük nemcsak hatalmad nagyságát, hanem 
szereteted mélységét. Valami titokzatos dolgot éltünk 
ma át, amikor a „nem jó az embernek egyedül lenni” 
mellé odaéreztük fölfoghatatlan szeretetedet. Mintha 
azt is mondtad volna: nem jó az Istennek ember 
nélkül lenni. 
Megváltó Isten! Jézus Krisztus. Könnyekig meghat, 
hogy nemcsak a teremtett világ várja ai Isten fiainak 
megjelenését, nemcsak a mi elveszett életünk 

sóvárogja a Megváltó Isten Fiának érkezését, hanem 
Te is sóvárogsz – bár mennyire is fölfoghatatlan – az 
ember megváltására. 
Erős vár a mi Istenünk mellé oda kell tennünk azt a 
krisztusi mivoltában gyengéd Világurat, akit Benned 
ismerhettünk meg. 
Nem is kellene kérnünk, de rájár az imánk a 
kérésekre. 
Kérjük, Te, aki a betegekért jöttél, légy betegeinkkel. 
A vírus fertőzöttekkel. Akik lélegeztető gépen tudat 
vesztve közelednek az élethatárhoz. Készíts föl 
mindnyájunkat a váratlan távozás eshetőségére, 
hogy legyen időnk a készen vagy?-ra azt felelni 
készen! 
Állítsd meg a járvány járást és adj helyette  
templomba-járást!  
Fékezd meg a hűségrombolókat, az emberi arc 
átfestőit és torzítóit. 
Adj biztos alapot a hitvestársaknak és tiszta tanítást 
a gyermekseregeknek. 
Fékezd meg a gyermekrontást. Állj ellene a modern – 
pogány gyermekáldozati szertartásoknak. 
Te, aki magad voltál az áldozó és az áldozat, Isten 
Báránya, védd a szülőket, a pedagógusokat.  
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Plántáld a családokat istentiszteletre. Légy a 
jóindulat kormányzóival és állítsd le a szakadék felé 
sodrókat! 
 
Szentlélek! Csak te tudsz hitet teremteni a 
hitehagyott keresztyén országoknak tartott, de 
idegen eszmékkel játszadozó népeknek. Segíts az Ős 
Ellenség elleni harcunkban. 
 
  
 
 


