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Énekszámok: 52, 7, 320, préd. után énekszolgálat - Hirdetés, Perselyező ének: 362, Orációk, Miatyánk
Áldás. 553, Áldásoddal megyünk (zongorakísérettel)

lekciók: Ezékiel 18, 20-32
Lk 15, 1-10
Textus:
1Tim 1, 12Hálát adok Krisztus Jézusnak, a mi Urunknak, aki
megerősített engem, mert megbízhatónak tartott, amikor
szolgálatra rendelt. 13Jóllehet előbb őt káromló, az övéit üldöző és
erőszakos ember voltam, mégis irgalmat nyertem, mert
hitetlenségemben tudatlanul cselekedtem. 14De bőségesen kiáradt
rám a mi Urunk kegyelme a Krisztus Jézusban való hittel és
szeretettel. 15Igaz az a beszéd, és teljes elfogadásra méltó, hogy
Krisztus Jézus azért jött el a világba, hogy a bűnösöket üdvözítse,
akik közül az első én vagyok. 16De azért könyörült rajtam, hogy
Jézus Krisztus elsősorban énrajtam mutassa meg végtelen türelmét
példaként azoknak, akik majd hisznek benne, és így az örök életre
jutnak. 17Az örökkévalóság királyának pedig, a halhatatlan,
láthatatlan, egyetlen Istennek tisztelet és dicsőség örökkön-örökké.
Ámen.
Szeretett Testvérek!
Pál Timóteusnak ír levelet. Lényegében ez egy magánlevél, mely
tanítványának szól. Mit keres ez a kanonizált szentiratok között?
Így kezdi:

1Tim 1:1 Pál, Jézus Krisztus apostola a mi megtartó Istenünknek,
és Jézus Krisztusnak a mi reménységünknek rendelése szerint, >>
1Tim 1:2 Timótheusnak, az én igaz fiamnak a hitben: Kegyelem,
irgalmasság és békesség Istentől, a mi Atyánktól, és Krisztus
Jézustól, a mi Urunktól. >>
1Tim 1:3 Amiképpen Macedóniába menetelemkor kértelek téged,
hogy maradj Efézusban, hogy megmondjad némelyeknek, ne
tanítsanak más tudományt, >>
1Tim 1:4 Se mesékkel és vége-hossza nélkül való nemzetségi
táblázatokkal ne foglalkozzanak, amelyek inkább versengéseket
támasztanak, mint Istenben való épülést a hit által.
Természetesen sokak számára fontos üzenettel kezd mindjárt az
elején, de mégis hallatlan dolog, hogy ebből a magánlevélből
kanonizált szentírási levél lett!
Az Úr Jézus Krisztus már az evangéliumokban figyelmeztet arra,
hogy bizonyos egészen semmisnek, vagy kicsinek mondható
dolgok események hirdettetni fognak az egész világon:
Ilyen a Bethániai megkenetés:
Bár Mt csak arról beszél, hogy bosszankodnak a tanítványok a
drága kenet pazarlásáért, Jn evangélium azonban Júdást említi.
Szegények mindig lesznek veletek – ez lényegében a messiássá,
azaz a felkentté, Krisztussá kenetés alkalma.
Nem főpapok és Pápák és püspökök keni föl a Messiást, hanem
hanem egy szegény pazarló, mert aki fölismeri a messiást az
pazarlóvá válik a szó szeretettel kapcsolatos értelmében.
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És ez fontos és ez hirdetendő:
Máté 26:13 Bizony mondom nektek: Valahol az egész világon
prédikáltatik az evangélium, amit ez én velem cselekedék, az is
hirdettetik az ő emlékezetére.
Ezért mondja Pál is:
16

De azért könyörült rajtam, hogy Jézus Krisztus elsősorban
énrajtam mutassa meg végtelen türelmét példaként azoknak, akik
majd hisznek benne, és így az örök életre jutnak.
ÉRTHETETLEN
Két érthetetlen az, amiről szólni szeretnék.
1. Az érthetetlen gonoszság.
Külvárosi buszmegálló. Nemrég festették újra, új padot szereltek
bele.
Kijavították eső és forró napsütéstől védő tetőjét is.
Az éjjel talán diszkóból haza tartó fiatalok tönkre tettek rajta
mindent. Elgondolkodtam a látványon. Micsoda erőfeszítés kellett
a művelethez.
Szétgörbíteni a menetrend táblát, fölhajlítani a vasvázas székeket,
lerángatni az alumínium tetőzetet! Hány kilojoule (James Prescott

Joule 1889.) munkát végeztek ezek a polgárok? Vajon fölkérésre
is megtették volna?
Értehetetlen rombolás!
Meglepő és gonosz fordulatokban élő és égő világunkban sokszor
halljuk a méltatlankodó kifejezést:
Számomra érthetetlen!
Megáll az emberi ész, a logika, a jó érzés. Érthetetlen milyen
gonoszságra fordul az ember.
Érthetetlen az ember teremtettségével kapcsolatos végtelenül torz,
mondhatni bolond jelenség, mely a jóléti társadalmakban ma
tombol.
Érthetetlen, hogy az emberi hatalom értelmetlen halálba küld
ezreket naponta, csak ne a másiknak legyen igaza és hatalma.
Érthetetlen, hogy magukat keresztyénnek nevező testvéreink,
hogyan nem veszik észre a Személyes Gonosz ravasz csalásait. Az
érthetetlen a bűneset prédikációban Éva viselkedése, akitől
hazugsággal kérdez a Kígyó, és érthetetlen, hogy annak ellenére,
hogy elmondta válaszában pontosan Isten óvó akaratát, mégis
engedetlenkednek Ádámmal együtt és rázúdították az emberi
történelemre az érthetetlen gonoszságok lavináját.
A próféták szerint azonban az emberiség sok-sok tragédiája éppen,
hogy érthető, mert a bűn következményei, a bűn zsoldja a halál.
Aki nem akar hallani a Teremtőről, az előbb utóbb
természetellenesen fog viselkedni.
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Minden ide vezethető vissza! Még a buszmegálló rongálás is, csak
gondoljuk meg mennyi réteg, mennyi istenkáromló réteg tetején
jelentkeznek ezek az érthetetlen agresszív magatartások.

Az utolsó vacsorán kezébe vette a kenyeret és azt mondta, ez az én
testem. Kérlek, ne mondd azt, hogy érted! Azután kezébe vette a
poharat is és azt mondta ez az én vérem. Kérlek, ne mondd azt,
hogy érted!

2. Az érthetetlen kegyelem
A világon egy érthetetlen dolog van csupán. Ez pedig az Isten
végtelen kegyelme.
Pál ezt tapasztalta meg.
Az igehirdetés után hallani fogjuk gonosz rabszolgakereskedő
John Newton (1725-1807) énekét. Ó, érthetetlen kegyelem…
Ki gondolta volna, hogy az ébredési evangélizációk legtöbbet
énekelt dalát egy volt rabszolgakereskedő írja.
Érthetetlen: Az Ige testté lett, az Isten emberként jelent meg.
Kérlek, nem mondd, hogy érted! Ez érthetetlen.
Csodásan gyógyított, szabadított meg lelkeket az ördög lelkétől!
Kérlek, nem mondd, hogy érted! Halottakat támasztott fel! Kérlek,
nem mondd, hogy érted!
Meghalt az emberiség bűneiért! Kérlek, ne mondd, hogy érted!
Kilépet a tér-idő dimenziói alá és poklokra szállt, hogy legyőzze a
Sátánt és a halált! Kérlek, ne mondd, hogy érted!
Harmadnapon föltámadt! Kérlek, nem mondd, hogy érted!
A hitvallás tele van érthetetlenséggel, mert a kegyelem érthetetlen.
Aki azt mondja, érti, hogy miért szabadította meg Őt az Isten, az
nem tudja, mi a kegyelem.

Az evangélikus úrvacsoratan nem átváltoztatja a szentség jegyeit
Jézus Krisztus vérévé, mert nem érti ezt az érthetetlen
kegyelemmel összefüggő jelenetet, ezért csak elismételni tudja azt
a mit az Úr mondott. Mert nem azt mondta, hogy lényegítsétek át,
vagy a református teológia szerint vegyétek szimbólumnak, hanem
azt mondta ezt cselekedjétek. Ezt nem érteni kell, hanem
cselekedni.
Mivel érthetetlen a kegyelem, érthetetlen a túlfizetett egy órát
dolgozók fizetsége, mivel érthetetlen az, hogy Jézus Krisztusban
Isten elfogad engemet és téged, ezért csak a hálaadás marad. Ezért
kezd hálaadásba az apostol, aki magáról azt állítja, hogy a
legkisebb az apostolok között.
Az értelmes keresztyén élet lényege, hogy elfogadja, nem
kutatgatja az érthetetlen kegyelmet.
Ezért hívlak most Benneteket a hálaadás kenyerének és kelyhének
ízlelésére!
Ó, érthetetlen kegyelem,
mely így utánam járt,
ki tévelygőn, vakon
bolyongtam utamon,
s egyszer csak rám talált. Ámen.

