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A vasárnap igéje: [Jézus mondja:] Aki titeket hallgat, engem hallgat, és aki titeket elutasít, engem
utasít el, és aki engem elutasít, az azt utasítja el, aki elküldött engem. (Lk 10,16)

Lekció: Lk 16,19-31 A gazdag és Lázár

Volt egy gazdag ember, aki bíborba és patyolatba öltözött, és nap mint nap fényes lakomát rendezett. Egy
Lázár nevű koldus ott feküdt a kapuja előtt, fekélyekkel tele, és azt kívánta, hogy bárcsak jóllakhatna a
gazdag asztaláról lehulló morzsákkal, de csak a kutyák jöttek hozzá, és nyaldosták a sebeit. Történt pedig,
hogy meghalt a koldus, és felvitték az angyalok Ábrahám kebelére. Meghalt a gazdag is, és eltemették.
Amint ez a pokolban kínok között gyötrődve felemelte a tekintetét, látta távolról Ábrahámot és kebelén
Lázárt. Ekkor felkiáltott: Atyám, Ábrahám, könyörülj rajtam, és küldd el Lázárt, hogy ujja hegyét mártsa
vízbe, és azzal hűsítse nyelvemet, mert igen gyötrődöm e lángban. De Ábrahám így válaszolt: Fiam, jusson
eszedbe, hogy te megkaptad javaidat életedben, éppen úgy, mint Lázár a rosszat. Ő most itt vigasztalódik,
te pedig gyötrődsz. Ezenfelül még közöttünk és közöttetek nagy szakadék is tátong, hogy akik innen át
akarnak menni hozzátok, ne mehessenek, se onnan ide át ne jöhessen senki. Ő pedig így szólt: Akkor arra
kérlek, atyám, hogy küldd el őt apám házához, mert van öt testvérem, beszéljen a lelkükre, nehogy ők is ide
kerüljenek, a gyötrelem helyére. Ábrahám így válaszolt: Van Mózesük, és vannak prófétáik, hallgassanak
azokra! Ő pedig ezt mondta: Nem úgy, atyám, Ábrahám, hanem ha a halottak közül megy valaki hozzájuk,
akkor megtérnek. Ábrahám ezt felelte: HaMózesre és a prófétákra nem hallgatnak, az sem győzi meg őket,
ha valaki feltámad a halottak közül.

Textus: Róm 10,12-17 A hit hallásból van

Nincs különbség zsidók és görögök között, mert mindenkinek ugyanaz az Ura, és ő bőkezű mindazokhoz,
akik segítségül hívják őt, mert „aki segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül”. De hogyan hívják segítségül azt,
akiben nem hisznek? Hogyan is higgyenek abban, akiről nem hallottak? Hogyan hallják meg igehirdető
nélkül? És hogyan hirdessék, ha nem küldettek el? Amintmeg van írva: „Milyen kedves azoknak a jövetele,
akik az evangéliumot hirdetik!” Csakhogy nem mindenki engedelmeskedett az evangéliumnak, hiszen
Ézsaiás is ezt mondja: „Uram, ki hitt annak, amit tőlünk hallott?” A hit tehát hallásból van, a hallás pedig
Krisztus beszéde által.

Kedves Gyülekezet!

A római gyülekezetet nem Pál, hanem azok a Je-
ruzsálemből és Palesztinából a birodalom fővárosá-
ba származó zsidókeresztények alapították, Kr. u.
40-es években, akiket a zsinagógai istentiszteletekről
a Krisztus hitük miatt kirekesztettek, és akik ezért
városszerte kialakították, a pogányokból hívővé lett
emberekkel közösen amaguk keresztény gyülekeze-
ti köreit. Hispániai utazása előtt Pál látogatóba ké-
szült hozzájuk. A Rómaiakhoz Korinthusból, Kr. u.
55-56-ban írt páli levél ezt a látogatást készítette elő.
A levél egészén érződik, hogy Pál már a távolból is
a zsidó és pogány hátterű egyháztestek egységén fá-
radozik és a közöttük kialakult hitbeli súrlódásokat
igyekszik elsimítani.

Levele mára kijelölt részében Pál két fontos té-
mára fókuszál. Az egyik a hit általi megigazulás
háttértől és származástól független érvényességére.
Nincs különbség zsidók és görögök között, mert minden-
kinek ugyanaz az Ura, és ő [az Úr] bőkezű mindazokhoz,

akik segítségül hívják őt, mert „aki segítségül hívja az Úr
nevét, üdvözül”. Amásik fókusz a hallásból származó
hit első számú forrásán: az igehirdetésen és az abban
hallottak továbbadásán van. A hit hallásból van, a hal-
lás pedig Krisztus [továbbadott] beszéde által.

Scholz László egy hosszú, 36 részes igehirdetés-
sorozatot tartott a Római levélről a zuglói gyüleke-
zetben 1948 szeptembere és 1952márciusa között,Az
evangélium Pál szerint címmel. E prédikációk egyi-
kében hangzott el egy olyan képzeletbeli, de éppen
nem lehetetlen eset, melyben „valaki utazni akar-
ván, két kezében, vállán csomagokkal megrakottan
keresztültör a pályaudvar embertömegén, félrelöki
és erőszakosan megelőzi az előtte menőket, felhág
egy vonatkocsi lépcsőjén, biztosítjamagának a legké-
nyelmesebb helyet, úgy várja önelégülten az indulás
percét, s csak amikor már kilométereket futott be a
mozdony, veszi észre, hogy rossz vonatra szállt. El-
lenkező irányba halad, nem közeledik, hanem egyre
távolodik célpontjától. A keserű felfedezésnek ebben
a keserves percében milyen nevetségessé válik min-
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den sietsége, törtetése, ügyeskedése, mellyel látszó-
lag sokakat megelőzött. [Mert] a fő dolgot mégis-
csak elvétette.”

Ennek az embernek az esztelen buzgóságához ha-
sonlítja Pál azokat a zsidóságban és a keresztények
között egyaránt fellelhető embereket, akik feszült,
hevült igyekezettel törekszenek a Biblia törvényei-
nek és parancsolatainak a betartására, a saját fejük
szerinti igazságok érvényesítésére – az igazi ismeret-
nek és belátásnak, a helyes ítélőképességnek azon-
ban híján vannak. Az ilyen emberek Pál szerint nem
az üdvösség végállomásához egyedül a hit és a fe-
lülről jövő segítség útján vezető jó vonaton, hanem
a tragédiához vezető rossz vonaton, a buzgó embe-
ri tettek és törvénymegtartások, az ezekből kialakult
önigazság vonatán utaznak.

Nem minden vallásos buzgóság és odaadás ked-
ves Isten szemében. A zsidóság ősi törvényeinek szi-
gora szerint nevelkedett Pál jól tudta ezt, még a sa-
ját régi – a Krisztus-követő férfiakat és nőket eszte-
len buzgalmábanmegkötöző, börtönbe juttató és ha-
lálra üldöző – életéből. (ApCsel 22) Nekünk is meg
kell ma vizsgálnunk magunkat, hogy vajon mi mi-
lyen vonaton ülünk; hogy a mi áldozatkészségünk-
nek, szorgalmas templomlátogatásunknak, az egy-
házért és gyülekezetünkért végzett ügybuzgalmunk-
nak vajon mi a mozgatója? Ha csupán csak a buzgó
tetteink alapján keressük a megigazulás, az Istennek
való tetszeni akarás útját, akkor rossz vonaton – ak-
kor a saját énünk bálványozásának a vonatán ülünk.

A Római levél magyarázatában azt írja Luther,
hogy az ember azért ül fel szívesebben a cselekede-
tek vonatára a hit és az Istenbe vetett bizalom vonata
helyett, mert az ember egyre csak a maga nagyságát
keresi – mely kívánja a nagy tetteket, áldozatokat és
teljesítményeket.

Nem csak az erkölcsi züllésből lehet és szüksé-
ges is megtérni, hanem abból a kegyes, de hamis,
mert önistenítő buzgóságból is, ami rendre minden,
a hit útján komolyan járni akaró embert megkísért, –
ami az ifjú Pált vagy a még szerzetes Luthert is meg-
kísértette. Mert ennek önelégült vallási önigazság,
egymás rangsorolása, magunk másoknál különbnek
tartása a vége.

Az egyházi évnek az üdvösségünk történetéhez
kötődő ünnepei után a mai vasárnappal megkezdő-
dik a liturgikus év azon időszaka, melyet a növeke-

dés, hitünk elmélyülése és megerősödése jellemez.
Krisztus megszületett, megfeszíttetett, feltámadt, el-
küldte nekünk Szentlelkét – mindent elvégzett a mi
üdvösségünkre. Nekem és neked is enged kell, hogy
ezután már minél kevésbé mi és minél inkább ő,
Krisztus, az ő akarata, az ő igazsága, az ő szelíd, alá-
zatos és szolgálatkész lelkülete éljen és növekedjen
bennünk!

Kérjük ehhez hittel és bizalommal az ő bőkezű
segítségét! Akarjunk igazán figyelni arra, amit ő –
írott igéjében, az igehirdetésekben és ezernyi más
úton – mond és tanácsol nekünk! Ne csak halljuk,
hanem hallgassunk is Krisztus ma is hangzó, minket
és másokat is hitre és teljes életre segítő szavára! Ha
valaki énutánam akar jönni, tagadja meg magát – vagy-
is engedjen, engedelmeskedjen, vagyis vesse alá ön-
magát és akaratát Istennek –, vegye fel a keresztjét, és
kövessen engem! Mert aki meg akarja menteni az életét,
elveszti azt, aki pedig elveszti az életét énértem, megtalálja
azt./ Vegyétek magatokra az én igámat, és tanuljátok meg
tőlem, hogy szelíd vagyok és alázatos szívű, és megnyug-
vást találtok lelketeknek. (Mt 16,24-25; 11,29)

Milyen a Krisztusban megtalált és nyugalomra
lelt életű ember? Kiegyensúlyozott, önazonos, de-
rűs, nyitott, vonzó. Jó a közelében lenni. Kíváncsiak
leszünk kiegyensúlyozottsága, önazonossága, derű-
je titkára. Kérdezni-faggatni kezdjük őt – ő pedig er-
re fel bekapcsolódik a Pál által is felvázolt szép folya-
matba: a hit tehát hallásból van, a hallás pedig Krisztus
[továbbadott] beszéde által. Beszélni kezd, vallást tesz,
a Szentlélek súgta leleménnyel Krisztusról.

Szent Ágostonról tudjuk, hogy a bizonyságtétel,
a vallástétel szempontjából ő például sokszor célsze-
rűbbnek látta azt az elvet követni, amelynek értelmé-
ben a keresők és a hitetlenek számára először a saját
szavaival beszélt a keresztény tanításokról, és csak
akkor fedte föl mondandója – jézusi, páli, bibliai –
eredetét, ha már hallgatói helyeslésével találkozott.
(Heidl György: Szent Ágoston megtérése, 2001)

A bizonyságtételnek, a vallástételnek, az evan-
géliumhirdetésnek sokféle direkt és indirekt útja-
módja van – adjon nekünk Isten bölcs helyzetfel-
ismeréseket közös küldetésünk: a Krisztus kínálta
bűnbocsánat, elfogadás és megnyugvás hitre segítő
jó hírének továbbadásához.

Imádkozzunk!

Áldásodért könyörgünk, örök Isten: segítő embertársakért, küldötteid szaváért, hallásból hitért és a
megígért Lélekért, hogy bizalommal hozzád forduljunk bűnben, bajban, örömben, és hogy mindörökre
megtartassunk Jézus Krisztusért. Ámen.

Ének: 467,3

Te készítsd útját szent igédnek, Hogy fénye minden népet érjen el, Míg tárt kapudon mind belépnek, S
minden nyelv irgalmadról énekel. Adj a jó hírnek sebes szárnyakat, Míg nyomán béke és élet fakad!
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