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1 Ezután azt mondta az ÚR Mózesnek: Jöjj fel az ÚRhoz te és Áron, Nádáb és
Abíhú és Izráel vénei közül hetvenen, és boruljatok le előtte távolról.2 Csak Mózes
közeledjék az ÚRhoz, ők pedig ne közeledjenek, és a nép se jöjjön föl vele!
3 Elment tehát Mózes, és elmondta a népnek az ÚR minden beszédét és rendelését.
Erre az egész nép egyhangúlag így felelt: Mindazt megtesszük, amit az ÚR
parancsol! 4 Mózes pedig följegyezte az ÚR minden beszédét. Reggel fölkelt, oltárt
épített a hegy alatt és tizenkét oszlopot, Izráel tizenkét nemzetsége szerint. 5 Azután
odaküldte Izráel ifjait, és égőáldozatokat áldoztak, és bikákat öltek hálaáldozatul az
ÚRnak. 6 Mózes pedig vette a vér felét, és a medencékbe töltötte, a vér másik felét
pedig az oltárra hintette. 7 Azután vette a szövetség könyvét, és elolvasta a nép
hallatára. Mire azt mondták: Mindent megteszünk, amit az ÚR parancsolt, és
engedelmeskedünk. 8 Mózes pedig vette a vért, ráhintette a népre, és azt mondta:
Íme, a szövetség vére, melyet az ÚR kötött veletek, ezen igék szerint.

Mert ez az én vérem, az új szövetségnek vére, amely
sokakért kiontatik bűnöknek bocsánatára. Máté 27:25 És felelvén
az egész nép, monda: Az ő vére mi rajtunk és a mi
magzatainkon.
Máté 26:28

Mondom pedig nektek, hogy: Mostantól fogva nem
iszom a szőlőtőkének ebből a terméséből mind ama napig,
amikor újan iszom azt veletek az én Atyámnak országában.
Máté 26:29

Nagycsütörtökök
Az első Nagycsütörtök. Páskavacsorás halk atmoszférája a 12 tanítványos
gyülekezetnek. Az asztalon a szokásos teríték. Keserű füvek, kovásztalan
kenyér, vörös bor. A lehelyezett mécsesek imbolygó fénye megnyújtja az
alulról világított arcokat. Ez nem rivalda fény, nincs dicsfény, pedig a
világ legünnepélyesebb szövetségkötésének jegyei is ott vannak a sulhan
aruk,  ﬠָ רוּך שֻׁ לְ חָ ןa terített asztal abroszán.

A tizenkét elhívott és meghívott nem is sejti, hogy mi fog történni.

2

gyjs prédikációk 2021

Nagycsütörtök 2Móz 24, 1-8

április 1.

Csak mártogatnak, kortyolgatnak. Talán a virágvasárnapi pálmaágas
bevonulása téma, vagy a templomtisztítás asztalborítgatását fölemlegetve
kuncognak a megszeppent pénzváltók magatartásán. Páran az ismeretlen
terem berendezését nézegetik.
Mámorító a bor, a fényviszonyok tompítják a kedélyeket, a megszokott
vallásos szertartás bársony puhává csendesíti a múló idő lépegetését.
Bársonyon futnak perceik. Eltompulnak a félelmetes élmények. A villogó
írástudói tekintetek. A gyermekéneket betiltó parancsszavak. A várfalon
megcsillanó dárdahegyek.
A beletörődés időmulatása telepszik a lelkekre.
A drámai templomtisztítás jelenetei is ideológiás történelemszemléletté
sablonizálódnak. És belopakodik a fejekbe a Jézus a forradalmár fogalom.
Így születnek meg a torz teológiai tételek. Így alakulnak ki a senkinek
nem ártó, minden nagyon szép és jó prédikáció sablonok az elkövetkező
kétezer esztendőre. Így tompul a virágvasárnapi bevonulás szép emlékké,
népi játékká. A templomtisztítás a hagyományok elleni lázadássá.
Így föl se tűnik, hogy nemcsak a kufárokat űzte ki a Messiás a
templomból, hanem minket is immár egy éve.
Mert mi is kufárok vagyunk.
És nincs prófétai szó, mely föl merné szólítani Isten népét a megtérésre.
Mert már nagyon jól ismerjük a koronavírust, és képtelenség mindezt
társítani az Isten ítélet demagógiával. Nincs prófétai szó, mely most nem a
fáraóknak és császároknak üzen, hanem a jólétbe, békességbe bele
szunnyadt keresztyénséget.
Így hiába lesz ezen a páska vacsorán „egy valaki közeletek elárul engem”
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bejelentés. Költői kérdések indulnak dominó-dőlés szerűen az „én vagyok
az, Uram?” -ok.
És senki nem veszi észre, hogy itt az ideje az első keresztyén úrvacsora
előtti gyónásnak, mert a gyónási kérdésre nem kérdéssel kell válaszolni:
Én volnék az, Uram? Hanem azt kell mondani szívből: Vallom, hogy
bűnös vagyok! Nem a másik ember júdásbűnére kérdez a gyónás, hanem
az enyém! Ezért mondom: Vallom, bánom?
Ha kérdezel, akkor mentegetőzöl. Én volnék az, Uram?
Mert a kérdés mögött ott van a mentegetőzés. Könnyebb egy Júdásra
terelni ezen a gyónáson a figyelmet.
Hány mentegetőző gyónásunk volt, Testvérek?
Ébresszen föl az Úr kegyelmes ítélete! Már egy éve nincs gyónás, nincs
úrvacsora! Ébresztő keresztyén világ!
Nem vesszük észre, hogy ez a Krisztusi kérdés, nem leleplező, nem
panaszkodó szó, hanem mindenkinek szóló gyónási kérdés!
Mivel nem kérdezel vissza, ott fogsz aludni pár méterre a véres verítékkel
szenvedő Megváltód mellett.
Mert az Ő szenvedése nem a korbácsütésekkel kezdődik, hanem a
Gecsemáné kerti magányban! Nem a betegség a legfájdalmasabb, hanem a
látogatási tilalom a covid miatt.
Nem az árulás a legfájdalmasabb Krisztus számára, hanem a tanítványos
alvás.

És hiába a megdöbbentő szavak: Ez az én testem, Ez az én vérem…
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A tanítvány csak hallgat. Nem szól, nem kérdez semmit.
És künn a kertben már nemcsak hallgat, hanem már alszik is.
És hiába volt 2000 év alatt a szó: Ez az én testem, ha a tanítvány ma is
gyónás nélkül alszik, míg Ura a kertben imádkozik

2021. Nagycsütörtök.
Igénk egy régi szövetségkötésre visz bennünket vissza.
Az igehirdetés alapigéje fényes ünnepről szól. Egy csodálatosan
magasztos szerződéskötésről. Már fölvillan a nyitókép. Vakító fény a
Hóreb csúcsán. Szinte halljuk a fanfárok, a sófárok kürtzengését.
A kordonnal föltartóztatott nép tapsol, hallelujázik, míg az ünneplőbe
öltözött nagykövetek élén Mózes elindul a szerződés, a paktum átvételére.
A hegy felőli a szerződő, Világteremtő Isten és a völgy felől a választott
nép képviselője, Mózes találkoznak, hogy ez utóbbi átvegye a Mindenható
választott népével való szerződését.
Az ünnepi beszéd a szerződés felolvasása maga.
A tömeg hallgat, majd mennydörög a torkukon a fogadkozás: Mindent
megteszünk, amit az ÚR parancsolt, és engedelmeskedünk.
Itt nincsenek ügynökök által osztogatott magasba tartott táblák. A
tömeg-kórust nem vezényli karnagy, mégis együtt hangzik: Mindent
megteszünk, amit az Úr parancsolt és engedelmeskedünk.
Testvérek! - Ez itt nem a pánemetcircenzés csőcselék. Ez itt a Teremtő
ritmusára lüktető élő gyülekezet.
Minden szép és jó, de valami hiányzott.
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Minden szerződés előtt kell az önvizsgálat. A szövetségkötések, a
szerződések ugyanis nem egyoldalú megállapodások. Nemcsak jogaim
vannak benne rögzítve, hanem kötelességeim, megfelelősségi
nyilatkozataim.
Az Úrvacsora ünnepének tartjuk nagycsütörtököt és így is van. De ma
hadd ismerjük föl, hangsúlyozzuk, hogy nagycsütörtök a gyónás ünnepe
is. Mert nincs szerződés, szövetségkötés önvizsgálat nélkül. Nincs
Úrvacsora gyónás nélkül.
Sőt az apostol hangsúlyozza, hogy a bűnbánat nélküli úrvacsora átokká
válik. 1Kor 11:27 Azért, aki méltatlanul eszi e kenyeret, vagy issza az
Úrnak poharát, vétkezik az Úr teste és vére ellen. 1Kor 11:28 Próbálja
meg azért az ember magát, és úgy egyék abból a kenyérből, és úgy igyék
abból a pohárból,
2021 Nagycsütörtökén, amikor már második alkalommal nincs gyónási és
úrvacsorai közösségünk, imádkozzunk a Teremtő covidos haragjának
megszűnéséért. Kezdjük gyónással! Most hagyjunk föl ebben a
szükséghelyzetben a hagyományos formákkal és akik részvesztek ezen az
istentiszteleten, akik később nézitek meg, bármikor, most álljatok fel és
feleljetek a gyónás öt kérdésére, hogy Urunk öt sebéből ömlő vér
megtisztítson és alkalmassá tegyen egy valódi Úrvacsorai közösségre.
Álljatok hát föl és komolyan feleljetek:
Lelkész: Hallgassuk meg a Tízparancsolatot!
Ezt mondja az Úr:
Én vagyok az Úr, a te Istened.
Ne legyen más istened!
Ne vedd hiába Istened nevét!
Szenteld meg az ünnepnapot!
Tiszteld atyádat és anyádat!
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Ne ölj!
Ne paráználkodjál!
Ne lopj!
Ne tégy felebarátod ellen hamis tanúbizonyságot!
Ne kívánd felebarátod házát!
Ne kívánd felebarátod feleségét vagy bármiféle tulajdonát!
16. GYÓNÁSI KÉRDÉSEK, GYÓNÓ IMÁDSÁG
Lelkész: Ezek után felállva feleljetek a gyónási kérdésekre!
Az élő Isten színe előtt kérdem mindenkitől személy szerint:
Testvérem az Úrban!
Vallod-e magadat bűnösnek és ezért kárhozatra méltónak?
Felelet: Vallom.
Bánod-e igazán bűneidet?
Felelet: Bánom.
Megbocsátottál-e mindazoknak, akik vétkeztek ellened?
Felelet: Megbocsátottam.
Igyekezel-e ezután Isten akarata szerint élni?
Felelet: Igyekezem.
Hiszed-e, hogy Isten a Krisztusért megbocsát a megtérő bűnösnek?
Felelet: Hiszem.
Lelkész: Legyen néktek a ti hitetek szerint!
Ezzel a hittel könyörögjünk Isten irgalmáért!
Lelkész és gyülekezet: Vallom előtted, szent és igaz Isten, hogy vétkeztem
ellened és embertársaim ellen gondolattal, szóval és cselekedettel. Sok
jót elmulasztottam, sok rosszat elkövettem. Nem vagyok méltó
kegyelmedre, méltó vagyok ítéletedre. Hozzád fordulok mégis: nincs más
reménységem. Szent Fiadért, az Úr Jézus Krisztusért kérlek: légy hozzám
irgalmas, és bocsájtsd meg bűnömet. Ámen.
testvéreim! Isten megkönyörül mindenkin, aki a bűn mélységéből kiált
hozzá. ezért rendelte az Úr az egyházában a bűnbocsánat és a békéltetés
szolgálatát, amikor feltámadása után ezt mondta tanítványainak:
Békesség
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néktek! Ahogyan engem küldött az Atya, én is úgy küldelek titeket:
akiknek
bűneit megbocsátjátok, megbocsáttatnak azoknak, akikéit megtartjátok,
megtartatnak. Ezért az Úr rendelése szerint hirdetem bűneitek
bocsánatát, hogy oldozva
legyenek a földön és a mennyben: az Atya és a Fiú és a szentlélek
nevében. †
Bízzatok és örüljetek, bűnbánó és krisztusban reménykedő hívek: Isten
megbocsátotta bűnötöket. Az ő szentlelke legyen veletek, hogy
teremjétek a
megtérés gyümölcseit, az Úr Jézus krisztus által. Ámen.
Foglaljatok helyet!
Áldja meg az Úr a személyes gyónásotokat. Higgyétek, hogy fölkészített
ez az Úrvacsorára, amiért naponként imádkozzunk a járvány
megszüntetésével.
Szokás itt Szentendrén az Oltárfosztás. Ma is bemutatja ezt lelkészünk,
Olivér.
A múltheti FBÓ-n el is mondta, hogy nagypéntekre nem lehet semmi dísz
az oltáron.
Most hadd mélyítsem el ezt a gondolatot. Ne csak arra gondoljunk, hogy
a gyász fájdalma művelteti ezt velünk. Gyermek koromban meghalt a
kistestvérünk, Tamáska. Emlékszem, hogy édesanyám nemcsak azzal
gyászolt, hogy feketébe öltözött és öltöztetett bennünket, hanem az
előszoba fényes tükrét is letakarták fekete lepellel. Deák téren ilyenkor
fekete lepel takarja az oltárképet. Milyen szép kifejezői ezek a gyásznak!
Ma mégis lépjünk tovább az üzenetek keresésében. Az oltárfosztásnál
valóban fosszuk meg hitéletünket minden általunk hozott áldozattól,
virágtól, drága terítőtől és díszektől. Miért? Mert csak a Bárány, az Isten
Báránya, az Ő áldozata legyen ott kiábrázolhatatlanul, láthatatlanul az
oltáron, hogy soha többé ne akarjunk mi áldozatot bemutatni ezután,
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hanem fogadjuk el az egyetlent, a láthatatlan áldozatot, mely a mi
arcunkon és életvitelünkön kell, hogy láthatóvá váljon! Ámen
Imádkozzunk!
Teremtő Urunk. Te asztalt terítesz a világnak. A közel nyolcmilliárd
embert is eltartod. Az éhezés csak a mi bűnünk miatt fordul elő.
Asztalt terítesz a természetben. Köszönjük, hogy Fiadban új
asztalközösségben lehetünk.
Jézus Krisztus Urunk! Köszönjük az első gyónás lehetőségét. Köszönjük,
hogy megmutattad, hogy a veled kötött szövetség hogyan lesz javunkra,
hogyan lesz valósággá a gyónás megtisztulásával. Bevonulásod után, az
Úrvacsora szerzése előtt megtisztítottad a templomot. Tudjuk az Igéből,
hogy a testünk a Szentlélek temploma. Köszönjük a gyónási
templomtisztítást személyes életünkben.
Szentlélek Isten! Segítsd esedezésünket, hogy megtisztulva
visszakerülhessünk templomainkba közös éneklésre, testvéri kézfogásra
és imaközösségre, igehallgatásra, gyónásra és Úrvacsorára! Ámen.

