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(1. dia)„1Ezt az igét mondta az ÚR Jeremiásnak: 2Menj el a 
fazekas házába, mert ott akarom közölni veled igéimet. 3El-
mentem tehát a fazekas házába, aki éppen dolgozott a koron-
gon. 4De rosszul sikerült az edény, amelyet a fazekas agyagból 
készített a kezével. Ekkor egy másik edényt készített belőle a 
fazekas, ahogyan azt jónak látta. (2. dia) 5Ekkor így szólt hoz-
zám az ÚR igéje: 6Vajon nem bánhatok-e én is úgy veled, Iz-
ráel háza, mint ez a fazekas? Így szól az ÚR: Hiszen olyanok 
vagytok a kezemben, Izráel háza, mint az agyag a fazekas ke-
zében. 7Megtörténik, hogy kimondom egy népről vagy ország-
ról, hogy kigyomlálom, lerombolom és elpusztítom. (3. dia) 
8De ha megtér gonoszságából az a nép, amelyről beszéltem, ak-
kor én is megbánom, hogy veszedelmet akartam zúdítani 
rá. 9Megtörténik, hogy megígérem egy népnek vagy egy or-
szágnak, hogy felépítem és elplántálom. 10De ha azt műveli, 
amit rossznak látok, és nem hallgat a szavamra, akkor meg-
bánom, hogy jót akartam vele tenni.” Jer 18,1-10 

 

 

Drága Gyülekezet! 
 

Ma Isten egy történetet helyez elénk, amiben rá szeretne 

mutatni, hogy Isten szuverén Isten, akinek mindenre van hatalma, 

az életünk pedig Tőle függ. (4. dia) Ezt a fazekas és az agyag vi-

szonyában szeretné a tudtunkra adni. Ahogy az agyag függ a faze-

kastól, úgy függ az ember az Istentől. Nem az agyag irányítja a 

fazekast. Nem a fakanál kavargatja a nagymamát, nem a farok csó-

válja a kutyát, hanem fordítva. Ez a függő viszony csak egy 

irányba érvényes. Isten soha nem függött és nem is fog függeni az 

embertől. Ezért írja Ézsaiás (5. dia): „13Ki irányította az ÚR lel-

két, ki volt tanácsadója, aki oktatta?” Ézs 40,13 és írja Pál: 

„34Ugyan „ki értette meg az Úr szándékát, vagy ki lett az ő ta-

nácsadójává? 35Vagy ki előlegezett neki, hogy vissza kellene fi-

zetnie?” 36Bizony, tőle, általa és érte van minden…” Róm 

11,34-36. Istennek úgy tetszett, hogy életet teremtett (6. dia) és 

ebbe az életbe belehelyezte az embert. (7. dia) Azért teremtette, 

hogy az Ő dicsőségére legyen. Hogy az ember élete – mint teremt-

mény – dicsőséget adjon a Teremtőnek. Ezért kapta ezt az életet. 
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A bűnesettel az élet megmaradt, de az agyag már nem a „Fazekas” 

dicsőségére van, nem az Ő kezei nyomát hordozza, mert (8. dia) 

a bűn miatt teljesen alaktalan, deformált, torz lett. (9. dia – FILM) 

Ez az élet a bűneset óta teljesen alaktalan élet. Elveszítette eredeti 

alakját. Nem tölti be azt a rendeltetését, amire Isten teremtette. 

Bármennyire csillog-villog, bármennyire tartalmasnak látod, ak-

kor is alaktalan, deformált, mint egy agyagdarab. Istennek teljesen 

más volt a terve azzal az élettel, mint ahogy most az ember él. Már 

nem rendeltetésszerűen éli az életét. Legyen bármilyen jó, legye-

nek bármilyen jó erényei az embernek, mindent elveszített. Sem-

mije sincs. Odáig kell eljutni – s tudom, kemény eledel, amit mon-

dok – az egész életem egy nagy nulla. Olyan értelmetlen, mint az 

alaktalan, formátlan agyag. Ennek az agyagnak, ha egyszerűen itt 

áll, semmi értelme, célja nincs. Ha nem a rendeltetésének megfe-

lelően használják, arra, amire idehozták, akkor nincs értelme, fe-

lesleges. Tudjátok hány emberrel beszélgetek, akik feleslegesnek 

érzik az életüket. A jó múltkorában az istentisztelet után jött oda 

hozzám valaki, hogy félelmei vannak, fél a haláltól, értelmetlen-

nek látja az egész életét, de megérintett őt az Ige. Felismerte szí-

vének állapotát az igehirdetésből, magára ismert, s vágyik arra, 

hogy célja legyen az életének. S olyan jó volt vele beszélgetni, s 

elmondani azt a csodálatos örömöt, hogy az élete csak akkor nyer 

értelmet, ha Krisztusban van. Ha nem Krisztusba helyezi az ő tö-

rékeny, értelmetlen életét, akkor nem tud semmi másban bízni, 

mert minden elmúlik, minden itt marad, minden tovatűnik. De aki 

Krisztusban van, új teremtés az, új élete lesz, új értelmet kap min-

den. S az alaktalan életét a „Fazekas” kezébe veszi, formálja, 

alakba öltözteti és értelmet nyer.  

Tudjátok ez az alaktalan, deformált, torz, bűnös élet az, ami 

teljesen tönkre tesz mindent. Mennyire igaz az az apostoli mondat, 

melyet a római levélben papírra vet (10. dia): „22Hiszen tudjuk, 

hogy az egész teremtett világ együtt sóhajtozik és együtt vajú-

dik mind ez ideig.” Róm 8,22. Az egész alaktalan, értelmetlen, 

bűnös életünk miatt sóhajtozik, vajúdik minden és mindenki. (10/a 

dia) Hadd tegyek utalást erre az alaktalan vajúdásról, szenvedés-

ről nektek. Szenved az ember maga miatt, szenved mások miatt, s 

azon vesszük észre magunkat, hogy emberek ezen szenvedés miatt 
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adják fel az életet. Emlékszem, néhány évvel ezelőtt kellett elkí-

sérnem egy életerős édesapát, aki itt hagyott 3 évnyi házasság után 

egy fiatal feleséget, és egy 2,5 éves gyermeket. Mi szenvedés az, 

mikor ki akar lépni valaki ebből a világból és milyen szenvedést 

hagy maga után? Mennyi fájdalom, mennyi szenvedés, mennyi 

görcs van emberek, kapcsolatok életében. Aztán vannak emberek, 

akik végső elkeseredettségükben szellemi hatalmak felé nyitnak, 

hátha jobb lesz. Aztán mindenfajta keleti misztikákban, jógában, 

agykontrollban bíznak, de kiderül, hogy csak egy spirálba került 

az élete, ahonnan aztán már sokaknak nincs visszaút, hanem egye-

nesen mennek a zárt osztályra. Ma, csak Magyarországon kb. 50 

ezer ember kísérel meg öngyilkosságot, melynek leggyakoribb 

okai a depresszió 62 %, valamint az alkohol 21 %. Aztán némelyik 

okos pszichológus az „elengedés művészetével” próbál kiutat mu-

tatni, aztán kénytelen bevallani, hogy „igazi külső segítség” nélkül 

ők esetleg csak a probléma gyökerére, forrására tudnak rátapin-

tani, de segítséget nem tudnak adni. Szenvedés szenvedés hátán és 

vajúdik a világ. Talán te is vajúdsz alaktalan, torz életed miatt 

drága testvérem! Talán valamiben te is magadra ismertél! Talán 

már hónapok, évek, vagy évtizedek óta őrlődsz magadban, cipelsz 

dolgokat és felemészt téged a probléma. Azt veszed észre, hogy 

nem gyógyítja az idő sem, mert a baj, a probléma gyökere ugyan 

abból a szívből táplálkozik. Látod? Vajúdik minden. De olyan jó, 

hogy Isten nem mondott le rólunk. Nem mondott le arról az alak-

talan, torz életemről, ami a bűntől lett olyan amilyen. Isten nem 

hagyott magamra, nem vetett el – ahogy olvastuk a heti Igében 

(11. dia): „A megrepedt nádszálat nem töri össze, a füstölgő 

mécsest nem oltja ki” Ézs 42,3, hanem megoldást készített szá-

momra. Ezt a megoldást kínálja fel és mondja, menj! Azt mondja 

Isten: veled tervem van, elkészítettem neked valamit, de végy erőt 

magadon, ismered fel azokat, amelyekről beszélek és menj oda, 

ahova küldelek, tedd azt, amit én szeretettel javaslok neked. Az a 

felszólítás, hogy menj, az az első lépés, mert Isten rendbe szeretné 

tenni mindazt, amit mi elrontottunk. Valaki egyszer azt mondta: 

„A Szentírás első lapja arról szól, hogy Isten milyen tökéletesre 

teremtett meg mindent, a második arról szól, hogy az ember ho-

gyan rontotta azt el és a Biblia többi lapja pedig arról szól, hogy 

Isten hogyan teszi rendbe mindazt, amit mi elrontottunk.” 
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Isten nem tesz mást, csak annyi mond, menj és helyre sze-

retnék tenni mindent. Ahogy az én életemben is helyre tett min-

dent. Helyre tette bennem, ami nem volt a helyén. Alaktalan, torz 

életemet formába öltötte. Mindazt, amit a bűn eltorzított bennem, 

azt Ő helyre tette. Formálásával más alakká tett. Nekem is életem 

egy szakaszában azt mondta, rendbe akarom tenni az életedet! Az-

tán rám is bízta a békéltetés szolgálatát, s azért állhatok ma is előt-

tetek, mert Isten kérlel benneteket, menjetek és béküljetek meg Is-

tennel, tegyétek le bűneiteket, amelyet hurcoltok, cipeltek, amely 

mardossa szíveteket, amelyet dédelgettek, mert nem tudjátok el-

engedni, mert foggal-körömmel ragaszkodtok hozzá, s azt hiszi-

tek, szegényebbek lesztek azzal, ha azt leteszitek a kereszt tövébe. 

Békülje meg, a Krisztusért kérlellek Téged, adj át mindent Neki, 

mert Ő a Te bűnöddé lett. Olyan sokat meg tett érted, Ő pedig 

annyit kér, hogy menj, add át neki a bűneidet. Ő csak olyan dol-

gokat kér, amire másnak nincsen szüksége. Hát kinek van szük-

sége a te bűneidre? Arra a sok nyomorúságra, amellyel tönkrete-

szed mind a magad, mind a másik ember életét. Egyedül Istennek 

van szüksége a te bűneidre, senki másnak. Ő csak ezt kéri tőled, 

azokat a bűnöket, amellyel te is, és én is keresztre feszítettük az Ő 

Fiát. Én erről tudok nektek ma is beszélni. Ezt a békéltetés szol-

gálatát bízta reám, s szeretném, ha minél többen ti ott lehetnétek, 

amit nekem is megígért, amit mindannyiunknak felkínált. Azt 

mondja (12. dia): „36Aki hisz a Fiúban, annak örök élete van, 

aki pedig nem engedelmeskedik a Fiúnak, nem lát majd életet, 

hanem az Isten haragja marad rajta.” Jn 3,36. Aki hisz, aki en-

ged az Ő hívó Szavának, annak örök élete van, de aki nem hisz, 

nem engedelmeskedik, aki önelégült életével elégedett, s azzal hi-

tegeti önmagát, hogy nem tett kirívó bűnöket, s alapvetően jó em-

ber, azon Isten haragja marad. Én ezt nem akarom! Nem szeret-

ném, hogy önámításban legyenek emberek ebben a gyülekezet-

ben. Jobban szeretlek benneteket annál, mint hogy ezt a hamis bé-

kességet tápláljam benneteket. Az a lélek szüntelen erősödik ben-

nem, hogy az irántatok érzett felelősség és mély szeretet miatt bá-

torítsalak benneteket, hogy béküljetek meg Istennel, fogadjátok el 

Jézus Krisztust megváltóul, adjatok át neki mindent, tegyétek le 

azokat a terheket, amik nyomasztanak, s ma, ha az Ő szavát hall-
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játok, meg ne keményítsétek a szíveteket. Ő megtérésre, életren-

dezésre, Ő a halálból az életre hív téged. Erről szeretnék nektek 

beszélni, hogy (13. dia) „1Nincs tehát most már semmiféle kár-

hoztató ítélet azok ellen, akik a Krisztus Jézusban vannak,” 

Róm 8,1 – de csak azoknak, akik a Krisztusban vannak! Azoknak, 

akik vettek erőt, vették a bátorságot és oda mentek, ahol Isten el-

kezdi a formálást. (14. dia) A „Fazekas” házába, a Golgota 

hegyre, a kereszt tövébe kell odamenni, hogy elkezdhesse a mun-

káját, kezébe vegye az életed. Neked kell arra a formáló korongra 

fellépni. Neked kell odamenni a kereszt tövében, s az Úr ott tud 

veled beszélni, ott tudja a te szívedre helyezni, amiben Ő formálni 

szeretne! Ha te odamentél, onnantól kezdve a „fazekas” végzi a 

munkáját, de nem spórolhatod meg, azt a lépést, hogy vágyd, kérd 

és menj! Menj a fazekas házába és kérd az élet vizét.  

II. Mózes 15,22-től olvashatunk egy csodálatos történetet. 

Mózes vezetésével a zsidók Márába érkeznek fáradtan, szomja-

san. Azonban azon a helyen a víz ihatatlanul keserű (15. dia) 

(„23Megérkeztek Márába, de a márái vizet nem tudták meg-

inni, mert keserű volt.” II Móz 15,23). Zúgolódik a nép, hiszen 

fáradtak, szomjasak voltak, már 3 napja úton voltak, de nem talál-

tak vizet és a nap terheit is hordozták. Mózes az Úrhoz kiáltott, és 

az Úr válaszolt (15/a dia): „az ÚR mutatott neki egy fát. Azt 

beledobta a vízbe, és édessé vált a víz.” II Móz 15,25. Azóta Is-

ten a világtörténelem közepébe belehelyezett egy „fát”, a kereszt-

fát, amely az ember keserű életét édessé tudja változtatni. Mind-

azok, akik megkeseredtek, akik belefáradtak ebbe az életbe, azok-

nak szeretné megízesíteni az életét. Az a „fa”, amely változást 

hozhat a te életedbe is, a keresztfa, Jézus Krisztus fán függött 

élete! Nincsen olyan keserűség, amelyet Ő ne tudna megédesíteni. 

(15/b dia) (I Sám 15,32 „Bizonyára eltávozék a halál keserű-

sége.”).  

A kereszt tövében sok minden megváltozik és igaz Adynak 

az a mondata: „Sósabbak itt a könnyek, s a fájdalmak is mások.”. 

A Fazekas műhelyében mások azok a könnyek, amiket ejtesz és a 

fájdalmak is mások lesznek. (16. dia) Gyere be a Fazekas műhe-

lyébe, engedd, hogy kezébe vegye elrontott, alaktalan életedet és 

engedd, hogy teljesen átformálhasson téged. Ezt azonban csak az 

Ő műhelyében tapasztalhatod meg, sehol máshol!  Ámen! 


