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„21Gondold meg, Jákób, mindezeket, mert te, Izráel, az én 
szolgám vagy! Én formáltalak, az én szolgám vagy te, Izráel, 
nem feledkezem meg rólad! 22Eltörlöm hűtlenségedet, mint a 
felleget, vétkeidet, mint a felhőt. Térj hozzám, mert megvál-
tottalak! 23Ujjongjatok, egek, mert ezt tette az ÚR, harsogja-
tok, földnek mélységei! Ujjongásba törjetek ki, hegyek, az 
erdő és minden fája, mert megváltotta az ÚR Jákóbot, meg-
mutatja dicsőségét Izráelen! 24Ezt mondja megváltód, az ÚR, 
aki az anyaméhben formált: Én, az ÚR, alkottam mindent, 
egyedül feszítettem ki az eget, magam tettem szilárddá a föl-
det. 25A csalók jeleit semmivé teszem, és a varázslókat bolon-
dokká, a bölcseket meghátrálásra kényszerítem, leleplezem, 
hogy tudományuk bolondság. 26Én váltom valóra szolgáim 
beszédét, és megvalósítom követeim tanácsát.” Ézs 44,21-26a 

 

 

 

Drága Gyülekezet! 

A „Húsvét ünnepe utáni vasárnapokon” a gyülekezetek 

különböző jellemzői állnak középpontban a liturgiánkban. 

Húsvét után 2. v.: Misericordia Domini: A pásztorolt gyülekezet 

Húsvét után 3. v.: Jubilate: Az ujjongó gyülekezet 

Húsvét után 4. v.: Cantate: Az éneklő gyülekezet 

Húsvét után 5. v.: Rogate: Az imádkozó gyülekezet 

Mennybemenetel Ünnepe: Az Úrra néző gyülekezet 

Húsvét után 6. v.: Exaudi: A földön szolgáló gyülekezet 

Más és más aspektusból láttatja meg velünk a szépen felépített 

liturgiánk, milyen legyen a gyülekezet. Fel is teszem mindjárt az 

elején a kérdést a Nyíregyházi Gyülekezetnek, vajon pásztorolt 

gyülekezet, ujjongó, éneklő, imádkozó, az Úrra néző, szolgáló 

gyülekezet a nyíregyházi? Vagy egyszerűen nem pásztorolt, mert 

nem engedi, hogy vezessék, hanem megy mindenki a maga feje 

után, éli mindenki a maga hitét, ahogy kívánja. Nincs egy pász-

tor, aki felelősséget érezzen, aki vezessen és ilyen – elnézést a 

kifejezésért – csorda szellem alapján megy mindenki arra, amer-
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re lát. Vajon tud ujjongani, énekelni ez a gyülekezet? Bocsássa-

tok meg, de olyan sokszor érzem, vérszegény az éneklésünk. 

Ilyen szép számmal vagyunk ezen az istentiszteleten, be kéne 

töltenünk énekhangunkkal ezt a csodálatos templomot, de olyan 

gyenge, olyan üres. Szomorú látni, ahogy a temetéseken sem 

énekelnek már, pedig egykor zengtek a feltámadási és vigaszta-

lási énekek gyászolók, együttérzők ajkáról. Ma már nem énekel-

nek, hanem CD-ről énekeltetnek. Ma már nagyon kevés éneklő, 

ujjongó gyülekezetünk van.  

Vajon imádkozó gyülekezet a Nyíregyházi Gyülekezet? Egy 

lelkészkolléga mesélte, aki kint volt Észak Koreában, ahol ha-

talmas ébredés van, ember jutnak hitre, csatlakoznak földalatti 

egyházhoz, mert ott nem úgy van, mint nálunk, Európában, hogy 

szabadon lehet járni istentiszteletekre. Ott titokban járnak alkal-

makra, mert akiről kiderül, azt akár nyilvánosan kivégzik. 30 

munkatáborban szenved kb. 200.000 ember kegyetlen kínzások 

alatt. 70.000 keresztény van munkatábori fogságban, mert az ál-

lam ellenségeinek tekintik őket. Kínzások, kivégzések és emberte-

len kísérletek történnek minden nap. A foglyoknak napi 18 órát 

kell dolgozniuk, mint rabszolgáknak. 

Soon Ok Lee asszony 1994-ben szabadult ki 6 év munkatábori 

fogság után. „Imádkozzatok Észak-Koreáért!” - kéri a könyvé-

ben. A keresztények szenvednek a táborokban a legtöbbet. Néme-

lyeket brutálisan bántalmaztak, hogy soha többé ne tudjanak az 

égre feltekinteni. Másokat leöltek vagy a fogolytársaikért haltak 

meg. De sokan énekeltek, amíg ütlegelték őket.  

Az iskolákban a tanárok szisztematikusan kikérdezik a gyereke-

ket, hogy a szüleiknek van-e Bibliájuk. Egyszer egy gyermek ki-

kotyogta, hogy a nagymamája a fotelban rejtett el egy Bibliát. 

Ezért az egész családot munkatáborba hurcolták. Ri Hyon-Ok-ot, 

egy 33 éves hölgyet 2009 nyarán bibliaterjesztésért nyilvánosan 

kivégeztek, és a férjét a szüleivel egy büntetőtáborba szállították. 

Ez a lelkész kolléga mesélte, hogy éjszaka 2 órára beszélték meg, 

hogy összejönnek imádkozni a gyülekezetben. Azt gondolta, 

hogy néhányan lézengeni fognak ilyen „lehetetlen” időpontban. 

Aztán amikor meglátta a több száz embert, megszégyenült. 
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Ezeknek az embereknek fontos volt az imádság. Valóban imád-

kozó gyülekezet volt! Vajon, ha most kihirdetném, hogy ma dél-

után 17 órakor imaközösség lesz, hányan fognak eljönni? Há-

nyan érzik azt, hogy ereje van az imádságnak? Hányan jönnek el, 

hogy a gyülekezet közösségében Isten előtt hordozzák terheiket, 

örömeiket és imádkozzanak ezért az országért, a keresztyénekért, 

az egyházért? Nem hajnali kettőkor, délután 17 órakor? Vajon 

imádkozó gyülekezet vagyunk? Vajon fontosnak tartjuk az 

imádkozást, az Isten megszólítását, a gyülekezet közösségét? 

Azokat az Igéket, amelyek imádságra bátorítanak és arról az ígé-

retről biztosítanak, hogy az imádságnak ereje, hatalma van? 

Megéli a gyülekezet az imádság erejét, tudunk együtt könyörög-

ni, imádkozni, esedezni az Úr előtt? De jó lenne ezekkel a dol-

gokkal újra és újra szembenézni, őszintén feltenni magunknak a 

kérdést, vajon a „helyemen vagyok-e?”, „Rendezett-e az Istennel 

való kapcsolatom?”, „Van-e bensőséges imaéletem?” – vagy 

csak rávágom, hogy imádkozom, de igazából nem szoktam 

imádkozni, vagy ha igen, azok is kérőimádságok. „Van-e igeol-

vasó életem?” – vagy csak rávágom, hogy elolvastam, de délután 

már arra se emlékszem, hogy elolvastam-e egyáltalán az aznapi 

Igét, vagy csak – jobb esetben – átfutottam, de nem érintett meg 

egészen mélyen. Vajon az „Úrra néző gyülekezet” vagyunk-e, 

akik Isten akaratát akarják meglátni a magunk és a gyülekezet 

életében. Tekintetünket Rajta tudjuk-e tartani akkor is, amikor 

nehézségekkel állunk szemben, amikor próbatételek nehezednek 

ránk, amikor hitpróbák tépázzák életünket. Amikor nem úgy 

mennek a dolgok, amikor terheket kell hordani, amikor betegsé-

gek, vagy éppen gyász árnyékolja be életünket?! Péternél is az 

játszódott le, amikor Jézus kihívta a csónakból, amíg Jézuson 

tartotta a tekintetét, járt a vízen, lehetetlennek tűnő körülmények 

között is megállta a helyét. Abban a pillanatban, ahogy tekintetét 

levette Jézusról és a körülményekre tekintett, azonnal el kezdett 

süllyedni. Ha a körülményekre tekintünk, ha ránk szakadnak a 

terhek, ha úrrá lesz rajtunk a lehetetlenség és a tehetetlenség és 

nem Jézusra tekintünk, akkor süllyedni kezdünk és elsodor ben-

nünket az ár. Ezért fontos, hogy az Úrra néző gyülekezet le-
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gyünk, hogy ne sodorjon el bennünket az ár, a korszellem. Jézu-

son tartsuk tekintetünket! 

S végül liturgián utolsó „elemeként”, vajon „szolgáló gyüleke-

zet” vagyunk-e? Akik szolgálni szeretnék az Urat. Akik szeret-

nének az Ő dicsőségére élni. Nem szerepelni, nem fényezni ma-

gukat, „válonveregetést” várni, hanem csendesen, alázatosan az 

Úrnak szolgálni, építeni az Ő országát és embereket Jézus Krisz-

tushoz vezetni. Akik tudnak áldozni az idejükből, erejükből, 

energiájukból, mert tudnak áldozatot hozni és hálából teszik azt, 

amit tesznek. Nem érdemszerzésből, hanem hálából! Azokért a 

dolgokért, amelyeket itt olvashattunk Ézsaiás könyvében: 

„Én formáltalak…, nem feledkezem meg rólad…, Eltörlöm 

hűtlenségedet…, mert megváltottalak…,” 

Ez arra adhat okot, hogy ezen a vasárnap különösen is ujjongjon 

a gyülekezet. Ujjongjatok drága Nyíregyháziak, mert olyan dol-

got tett Isten, amit soha senki sem előtte, sem utána. Ezért mond-

ja: „Ujjongjatok…, Ujjongásba törjetek ki.”. Van miért örülni 

ennek a gyülekezetnek, Isten népének! Az Észak Koreaiaknak 

van miért ujjongani, a magyar keresztyéneknek nincsen? Van 

miért éjszaka 2-kor imaközösséget hirdetni, földalatti egyházban 

istentiszteletet tartani, titokban összejönni, a Bibliát titokban kéz-

ről-kézre adni? Mi pedig sokszor szégyellünk énekelni, a 

mcdonalds-ban étkezés előtt imádkozni, este a gyermekeinkkel 

Igét olvasni? Nincs okunk az ujjongásra? Akkor valami nagy baj 

van testvérem, mert Isten okot adott arra, hogy örüljünk, örven-

dezzünk. Isten megváltottai lehetünk, ezért olvastuk: 

„22Eltörlöm hűtlenségedet, mint a felleget, vétkeidet, mint a 

felhőt. Térj hozzám, mert megváltottalak!”. Ha ez nem váltja 

ki belőlünk, akkor semmi nem fogja kiváltani az örömöt. Akkor 

mindig megkeseredettek leszünk, sopánkodók, a magunk sebeit 

nyalogatók. 

A napokban került nyilvánosságra Magyarország „boldogságtér-

képe”. Rádió foglalkozott a felméréssel, embereket kérdeztek 

meg arról, mi lehet a boldogság és a boldogtalanság oka Ma-

gyarországon. Vas – és Nógrád megyében kérdezték az embere-

ket, mi lehet a boldogság és a boldogtalanság oka. Magyarorszá-
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gon Vasmegyében, Győr-Moson-Sopron megyében és Zala me-

gyében a legboldogabbak és Nógrád, Heves, Borsod és Szabolcs 

megyében a legbol-

dogtalanabbak.   

Mindenki kivétel 

nélkül az anyagi 

dolgokat hozta fel 

érvként. Dunántú-

lon azért boldogok, 

mert közel van 

Ausztria, az áhított 

nyugat, keleten pedig szegények az emberek. Én nem akarom azt 

állítani, hogy nem lehet összefüggés a kettő között, de nem lehet, 

hogy a boldogtalanságunk inkább az elégedetlenségből, a magas 

igényeinkből fakad? Tudom, hogy vannak nagyon szegény, 

mélyszegénységben élő emberek, de általánosságban nem az a 

probléma, hogy túlzottan nagyok az igényeink és azt gondoljuk, 

ha sok pénzük lesz, akkor boldogok leszünk. Ettől nem lesznek 

ujjongó, hálás, boldog emberek. Az ujjongás, a boldogság, a hála 

belülről fakad. Erről beszél Ézsaiás könyve is: „10Hisz az Úr 

megváltottai megtérnek, és ujjongás között Sionba jönnek; és 

örök öröm fejükön, vígasságot és örömöt találnak; és eltűnik 

fájdalom és sóhaj.” Ézs 35,10. Az Úr megváltottai lesznek iga-

zán boldogok, ők fognak tudni igazán ujjongani, mert nem a kül-

ső körülmények határozzák meg boldogságukat, hanem egy bel-

ső szívüket, lelküket átjáró öröm, ami nem a külső körülmények-

től függ, hanem egy belső csendes öröm, amit Krisztusban kap-

tak. 

Drága Nyíregyházi Gyülekezet! 

Érezzük-e annak a súlyát, hogy Isten megváltottai lehetünk? 

Érezzük-e annak a súlyát, hogy Isten milyen csodát tett ebben a 

világban, elküldte Jézus Krisztus, hogy életét adja, hogy bűnein-

ket megbocsássa, új élettel és majd egyszer odaát örök élettel 

ajándékozzon meg?! Ez az, ami örömre és ujjongásra adhat okot. 

Aki erre az örömhírre sem tud örülni, mindegy, hogy mennyi 
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pénze van, mindegy, hogy milyen pozícióban van, soha sem fog 

tudni igazán örülni.  

Jubilate, az öröm, az örvendezés vasárnapján ujjongjatok és há-

laadással énekeljetek, mert az Úr megváltottai lehettek! 

        Ámen! 

 

 


