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Kálmánháza, Mandabokor 
Igehirdetés címe: „Szomorúságotok örömre fordul!” 

 
„16„Egy kis idő még, és nem láttok engem, de ismét egy kis 
idő, és megláttok engem.” 17A tanítványai közül egyesek ezt 
kérdezték egymástól: „Mi az, amit mond nekünk: Egy kis 
idő, és nem láttok engem, és ismét egy kis idő, és megláttok 
engem, és ez: Mert én elmegyek az Atyához?” 18Így szóltak 
tehát: „Mi az a kis idő, amiről szól? Nem tudjuk, mit be-
szél.” 19Jézus észrevette, hogy meg akarják kérdezni, és ezt 
mondta nekik: „Arról kérdezősködtök egymás között, hogy 
ezt mondtam: Egy kis idő még, és nem láttok engem, de 
ismét egy kis idő, és megláttok engem? 20Bizony, bizony, 
mondom néktek, hogy ti sírni és jajgatni fogtok, a világ pe-
dig örül; ti szomorkodtok, de szomorúságotok örömre for-
dul. 21Amikor az asszony szül, fájdalma van, mert eljött az 
ő órája, de amikor megszülte gyermekét, nem emlékszik 
többé a gyötrelemre az öröm miatt, hogy ember született a 
világra. 22Így most titeket is szomorúság fog el, de ismét 
meglátlak majd titeket, és örülni fog a szívetek, és örömö-
töket senki sem veheti el tőletek: 23és azon a napon nem 
kérdeztek éntőlem semmit.” Jn 16,16-23a 
 
 
 

 

Szeretett Gyülekezet! 

 

Az imént Jézus búcsúbeszédéből hallhattunk néhány 

igeverset. Ez a szakasz a 13. fejezettől egészen a 17. fejezetig 

arról szól, hogy Jézus elfogatása előtt a tanítványaival beszél-

get és felkészíti őket azokra a számukra váratlan eseményekre, 

melyek be fognak következni. Jézus a jövetelének szándékáról 

beszél. Nem azért jött, hogy élvezze, habzsolja az életet, nem 

kikapcsolódásra vágyott, nem wellness-hétvégékre járt, hanem 

(2. dia) Ő azzal a céllal jött, hogy azokat az embereket, akik a 

bűn miatt megszomorodtak, azoknak a szomorú életét örömre 

változtassa. Ezért olvassuk az Igében: „10Mert az Isten sze-

rinti szomorúság megbánhatatlan megtérést szerez az üd-

vösségre, a világ szerinti szomorúság pedig halált szerez.” 

II Kor 7,10; „12Siralmamat vígságra fordítottad…” Zsolt 

30,12. Ő kész volt minden emberért meghalni, de csak azok 

számára lesz Jézus halála értékes, akik bűneik miatt megszo-

morodtak. Nézzétek meg: ma hányakat rendít meg Jézus halá-
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lának híre? Hányakat rendít meg, hogy valakinek meg kellett 

halnia azért, hogy a bűnei büntetését rendezze? Hányakat? Na-

gyon keveseket. (3. dia) Ezért mondja Jézus: „13Menjetek be 

a szoros kapun! Mert tágas az a kapu, és széles az az út, 

amely a kárhozatba visz, és sokan vannak, akik bemennek 

azon. 14Mert szoros az a kapu, és keskeny az az út, amely 

az életre visz, és kevesen vannak, akik megtalálják azt.” Mt 

7,13-14. Ma (is) keveseket rendít meg mindaz, ami Jézussal 

történt, pedig minden érted és értem történt. Minden! De Jézus 

halálát csak az fogja igazán értékelni, aki a bűn miatt szomo-

rodott meg. Egy híres evangélista azt mondta egyszer: „ma, ha 

beszélget 1 órát az emberekkel, akkor ¾ órát a bűnről beszél, 

és csak ¼ órát beszél a kegyelemről.” Mert az a baj a mai tár-

sadalommal – ami Ádám és Éva történetében is látható – hogy 

egyszerűen nincs bűnlátásuk. Elvesztették a józan ítélőképes-

ségüket. „Nekem ne mondja meg Isten, hogy mikor, mit csinál-

jak. Ne mondja meg, hogy mi bűn és mi nem bűn! Majd én el-

döntöm!” Ádámnál és Évánál nem ez volt?! (4. dia) Mit mon-

dott a Sátán? „Csakugyan azt mondta Isten, hogy a kert 

egyetlen fájáról sem ehettek? 2Az asszony így felelt a kí-

gyónak: A kert fáinak gyümölcséből ehetünk,3csak annak a 

fának a gyümölcséről, amely a kert közepén áll, mondta 

Isten: Ne egyetek abból, ne is érintsétek, hogy meg ne hal-

jatok! 4A kígyó erre így felelt az asszonynak: Dehogy hal-

tok meg! 5Hanem jól tudja Isten, hogy azon a napon, ame-

lyen esztek belőle, megnyílik a szemetek, és olyanok lesz-

tek, mint az Isten: tudni fogjátok, mi a jó és mi a rossz.” I 

Móz 3,1-5. Azt akarta elhitetni a Sátán az emberrel, hogy majd 

az ember el fogja tudni dönteni, mi a jó és mi a rossz! És néz-

zétek meg, azóta is mennyi szomorúságot okozunk egymásnak 

azzal, hogy majd mi eldöntjük! „Nekem ne mondja meg az 

anyám, vagy az apám” – ismerős? Lehet, hogy otthon is ezt 

mondtad a szüleidnek, vagy otthon te is ezt hallod már a 

gyermekeidtől. Ugyan így mondják ma is emberek: „nekem ne 

mondja meg Isten – majd én eldöntöm!” Mennyire igazak azok 

a mondatok, melyeket az Igében olvashatunk: (5. dia) 
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„5…nem ismerte a különbséget a jó és a rossz között.” Préd 

6,5 (Káldi fordítás) vagy „20Jaj azoknak, akik azt mondják a 

rosszra, hogy jó, és a jóra azt, hogy rossz, akik a sötétséget 

világosságnak, a világosságot pedig sötétségnek mondják, 

akik azt állítják a keserűről, hogy édes, az édesről pedig 

azt, hogy keserű!” Ézs 5,20 

Az emberek akarják eldönteni, és nézzétek meg, mi lett 

belőle, egy káosz! Jól beetette a Sátán az embert és most röhög 

a markában. És az embereknek nem fáj a bűn, mert teljesen 

elveszítették a józan ítélőképességüket, érzéketlenek lettek a 

bűnre. Ezért értem meg azt az evangélistát, aki elsősorban a 

bűnről beszéln, mert az emberek egyszerűen nem látják a bűnt 

bűnnek. Nem szomorodott meg a szívük a bűn miatt. „Hát 

mindenki ezt csinálja!” – jön az okos válasz! (6. dia) És ha 

mindenki azt mondaná neked, hogy a piros zöld? Mi lenne ve-

led, ha ezt elhinnéd, és a kereszteződésben átmennél a zöldnek 

hitt piroson? Ezért nem mindegy, hogy mi a tájékozódási pon-

tunk!? (7. dia). Ha valaki nem tudja a tájékozódási pontot, rög-

tön eltéveszti az útirányt. Ha pedig valaki eltéveszti az út-

irányt, akkor nem ér célba. Ezért mondja Jézus: „Tágas az a 

kapu, és széles az az út, amely a kárhozatba visz, és sokan 

vannak, akik bemennek azon.” Mt 7,13. Sokan vannak, 

akiknek sem tájékozódási pontjuk nincsen, sem helyes útirá-

nyuk. Ezért adta nekünk Isten ezt az iránytűt! Ezért jött Jézus, 

ezért beszélt arról, hogy neki „egy kis idő és nem láttok en-

gem”, azaz meg kell halnia. Ezt nem értették a tanítványai, és 

sokan ma sem értik. Sőt! Sokan cinikusan azt mondják, „ki 

kérte, hogy haljon meg? Érte nem kellett volna meghalni – 

nem kértem!” Milyen sokan nem értik, ki húzzák, ki vonják 

magukat a kegyelem alól és ezek az emberek nem találnak ma 

sem békességre, mert a bűn okozta békétlenség ott fogja őket 

belül őrölni és marcangolni! Annyira a szívemre helyeződött 

az elmúlt hónapokban az az Ige, mely a gyülekezetben egy 

„mottó” lett: (8. dia) „Ezen a helyen békességet adok nek-

tek! – így szól a Seregek URa.” Hag 2,9. Ezen a helyen és 

számtalan gyülekezetben, ahol Jézus Krisztust hirdetik, békes-
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ségre lelhet az ember. És tudjátok, ma a békesség egyre na-

gyobb kincs. Valaki nem olyan régen azt mondta nekem: „tu-

dod, Krisztián, mindenemet odaadnám, ha otthon békesség 

lehetne!” Hányan vannak még ebben a helyzetben és nincsen 

békességük. Ezért hirdethetem azoknak, akik ezt a békétlen, a 

bűn által okozott békétlen életet ismerik, Jézus azért jött, hogy 

békességet adjon! Ő azért halt meg, hogy a bűn ne marcangol-

jon soha többé, hanem tudjuk letenni Ő elé! Ő ezért halt meg, 

hogy minden bűnünket magára vállalja és békességet adjon! A 

kereszt tövében pedig békességre lelhetsz! (9. dia) Jézus 

mondja: „27Békességet hagyok nektek, az én békességemet 

adom nektek, de nem úgy adom nektek, ahogyan a világ 

adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, ne is csüggedjen! ” 

Jn 14,27. Mert a bocsánattal békesség párosul és ez a békesség 

aztán átjárja az ember egész életét, a családját, a gyermekei 

életét, a munkahelyen eltöltött időt. Mindent megváltoztat, 

mert a bocsánatot nyert és a békességre lelt ember teljesen 

megváltozik! 

Reményik Sándornak van egy gyönyörű verse: 

(10. dia) 

Békesség Istentől (részlet) 
 
  
 

     Nincs nyugalom, nincs nyugalom, - a szív,  
Amíg ver, mindörökre nyugtalan. 
De mindörökké nyughatatlanul,  
Istentől mégis Békessége van.  
Nyugalma nincs, de Békessége van.  
Békesség Istentől. 

Nincs nyugalom, nincs nyugalom, - vihar,  
Örök hullámzás a víz felszíne. 
De lent a mélyben háborítlanul  
Pihen a tenger s az ember szíve,  
Hadd hullámozzék a víz felszíne.  
Békesség Istentől. 

Nincs nyugalom, nincs nyugalom, - s ez a  
Nyugtalanság, mint a járvány, ragad. 
Te sugarazd szét békességedet 
És szóval, kézfogással másnak add.  
Az Isten Békessége is ragad.  
Békesség Istentől. 
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Drága Gyülekezet! 

 

De jó lenne, ha a bűn felismerésében meg tudnánk szomorodni 

és ebben a szomorúságban felragyogna a kegyelem, a kereszt, 

a bocsánat és eljutnánk arra a felismerésre, hogy minden ér-

tünk történt. Jézus búcsúbeszédében arra akar rávilágítani, 

azért jött, azért halt meg és támadt fel, hogy a szomorúságunk 

örömre forduljon. Ezzel az örömmel aztán megtelik a szív és 

az egész élet! (11. dia) Ezért mondja Jézus: „de szomorúságo-

tok örömre fordul.” – Ő ezt akarja ma is benned kimunkálni! 

        Ámen! 


