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2020. augusztus 9. 
Mandabokor 
Istentisztelet 
Cím: Két alappillér: hűség és engedelmesség 

 

(1. dia) „1És végül, testvéreim, imádkozzatok értünk, hogy ter-
jedjen az Úr igéje, és úgy dicsőítsék, ahogyan nálatok is, 2és 
hogy megszabaduljunk az elvetemült és gonosz emberektől: 
mert nem mindenkié a hit. 3De hűséges az Úr, aki megerősít 
titeket, és megőriz a gonosztól. 4Bizalmunk van az Úrban irán-
tatok, hogy amit elrendelünk, azt megteszitek, és meg is fogjá-
tok tenni. 5Az Úr pedig irányítsa szíveteket Isten szeretetére és 
Krisztus állhatatosságára.” II Thesz 3,1-5 
 
Drága Gyülekezet! 
 
 Szentháromság ünnepe utáni 9. vasárnapnak a címe (2. dia): 

„Hűség és engedelmesség által Krisztussal közösségben!”. A ke-

resztyén, Krisztust követő élet két nélkülözhetetlen alappillére ez 

a két szó. Ennek a hatalmas hídnak két tartópillére van (3. dia) és 

ez a hatalmas hídszerkezet – leegyszerűsítve mondom, nehogy a 

statikusok belém kössenek – minden terhét ez a két tartópillér hor-

dozza a nagyon vastag drótkötéllel összekötve. Ahogy ez a két tar-

tópillér nélkülözhetetlen feladatot tölt be a híd funkcióját tekintve, 

úgy a keresztyén, Krisztust követő élet két alappillére (3/a dia) a 

hűség és engedelmesség. Erre a két alappillére nehezedik a teher. 

Ha stabil az alappillér, akkor rendíthetetlen lesz a keresztyén élet. 

Hűség és engedelmesség jellemezte Pál apostol életét, szolgálatát. 

Nagyon sok viszontagságon kellett keresztül mennie. Ha Isten 

megengedi, akkor szeptembertől nagyon részletesen fogjuk venni 

Pál apostol életét, szolgálatát, missziói útjait. Ott még inkább 

elénk fog kerülni, hogy mennyi mindenen kellett keresztül mennie 

ennek az embernek, de egész életére, szolgálatára a Krisztus iránti 

hűség és engedelmesség volt a jellemző. Sok teher nehezedett rá, 

hiszen megkövezték, éhezett, bebörtönözték, a városokból a zsidó 

közösségek elüldözték. Krisztus azonban belé oltotta a hűséget és 

az engedelmességet, és ez végig kísérte az életén. Ezért, amikor 

jöttek a nehézségek, a terhek, mivel erre a két alappillére épült a 

Krisztuskövető élete, ezért nem rendült meg. Akkor sem, amikor 
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elvetemült, gonosz emberek vették őt körül, akik gúnyolták, meg-

vetették, bilincsbe verték, megpróbálták ellehetetleníteni az életét, 

a szolgálatát, lejáratták, rosszhírét keltették, megpróbálták aláásni 

a tekintélyét, ő még sem rendült meg, hanem követte Jézust. Meg-

térésével a célkeresztbe került Jézust és le nem vette a tekintetét 

Róla. Ebbe a célkeresztbe volt a kereszt (4. dia), Jézus kereszt – 

és váltsághalála, amely mindig arra emlékeztette, hogy minden 

bűnére van bocsánat és minden megbocsáttatott neki. Jézus neve 

pedig arra emlékeztette őt, hogy Ő hűséges Úr, ezért ő is azzal a 

hálával tartozik neki, hogy minden körülmények között hűséges 

szeretne lenni Hozzá és engedelmes szeretne lenni Őiránta. Ott a 

Damaszkuszi úton célkeresztbe került Jézus és nem akarta levenni 

a tekintetét Róla. Ezért mondja egy helyen (4/a dia): „14de egyet 

teszek: ami mögöttem van, azt elfelejtve, ami pedig előttem 

van, annak nekifeszülve futok egyenest a cél felé, Isten meny-

nyei elhívásának Krisztus Jézusban adott jutalmáért.” Fil 

3,14. A kereszt célkeresztbe lett állítva és nem vette le a tekintetét 

mindaddig, míg le nem csukódott a szeme végérvényesen. Milyen 

jó ilyen életekre tekinteni és ezekből erőt meríteni. Pál nem egy 

különleges ember volt, hanem különleges szeretettel vonzódott Jé-

zushoz. Nekünk sem kell különleges embereknek lennünk, de kü-

lönös szeretettel vonzódhatunk Jézushoz. Jellemezhet bennünket 

is az a hűség és engedelmesség, ami jellemezte Pál apostolt. Szol-

gálhatunk mi is, építhetjük a gyülekezetet, a közösségünket, ahogy 

Pál tette, és mindent ennek rendelt alá. (5. dia) A Krisztust követő 

élete a hűség és az engedelmesség alappillérére volt építve. Ezt a 

szolgálatot nem lehet és nem érdemes másképpen végezni. Mivel 

erre volt építve, (6. dia) ha jöttek is a felhők és a nyomorúságok, 

a nehézségek, a könnyek és a fájdalmak, ő minden körülmények 

között hűséges akart maradni, s az a tartópillér rendíthetetlenül állt 

a terhek felhőtakarójában is.  

 Ezekben a körülményekben mit kért Pál apostol a 

Thesszalonikai Gyülekezettől? (7. dia) Hordozzák imádságban a 

szolgálatát! Imádságra, imahadjáratra szólította fel a gyülekezetet! 

Azért, mert azon a fronton, amelyen ő szolgált, különösen nagy 
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volt a küzdelem. Az Ige hirdetői mindig nagy veszélynek, kísérté-

seknek, küzdelmeknek vannak kitéve. Ha már a célkeresztről szól-

tam az elején, akkor itt is meg kell említeni, hogy az Ige hirdetői 

különösen is célkeresztben vannak, a Sátán célkeresztjében. Pró-

bálja őket hitelteleníteni, hitüket megpróbálni, különböző kísérté-

sekben elbuktatni, elcsüggeszteni. A történelem nagy igehirdetői 

mind-mind komoly kísértéseken mentek keresztül, és sajnos kö-

zülük sokan el is buktak. Az igehirdetőkre különösen is figyel az 

Ördög! Ezért is kéri Pál a gyülekezetet, hogy imádkozzanak az Ige 

terjedéséért, mert nem csak az Ige tisztán való hirdetése fontos, 

hanem az is, hogy halló fülekre találjon, jó földbe hulljon az Ige 

magja. Minél többek életét változtassa meg Isten Szava, minél 

többen behívják életükbe Jézust és formálja életüket, jellemüket, 

szavaikat. Az Úr Igéjének hirdetése és terjedése emberek milliói-

nak életét változtatta meg. Akkor ott a Római Birodalomban, az 

ókorban, a középkorban, az újkorban. Isten Igéje mindig különös 

módon hatott az emberekre. Milliókat vigasztalt, bátorított, tört 

össze, öntött csüggedt lelkekbe erőt, adott értelmet az életüknek. 

Isten Igéje minden körülmények között, minden helyzetben, kor-

ban aktuális és időtálló. Ebben használta az Úr Pált is, hirdette hű-

ségesen az Isten Igéjét, terjedt, emberek tértek meg, jutottak hitre, 

találtak bűnbocsánatot, rendeződött az életük. Az ő feladata 

„csak” annyi volt, hogy hirdesse az Igét. Neki ennyi volt a fel-

adata, hűségesen helyt álljon az Ige hirdetésében. A többi az Úr 

kezében volt. Nem a mi, igehirdetők feladata megnyerni, rábe-

szélni, meggyőzni embereket a hitről. Azt mi nem tudjuk, s ha si-

kerülne is, az olyan emberi lenne, hogy csak ideig-óráig tartana. 

Ránk azt bízta az Úr, hogy hirdessük az Igét, ahogy bátorítja Pál a 

munkatársát, Timóteust is (8. dia): „2hirdesd az igét, állj elő vele, 

akár alkalmas, akár alkalmatlan az idő, feddj, ints, biztass tel-

jes türelemmel és tanítással.” II Tim 4,2. Neki „csak ennyi” a 

feladata, minden más Isten és az Ő Lelkén múlik. De az a „csak 

ennyi” azt hűségesen végezze! A hívőknek nem nagy megváltói 

terveket kell szövögetni, hanem azon a kicsin hűségesnek lenni. 

Az Úr Igéjének terjesztésén minden hívő fáradozhat, az nem a te-

ológusoknak, a lelkészeknek a „kiváltsága”, hanem a hívő ember 



„Bizonyára, ha még embereknek igyekeznék tetszeni, Krisztus szolgája nem volnék!” Gal 1,10                                                                    „Bizonyára, ha még embereknek igyekeznék tetszeni, Krisztus szolgája nem volnék!” Gal 1,10 

"Úr Jézus, te vagy az én igazságom, én meg a te bűnöd vagyok.                                                                                                        "Úr Jézus, te vagy az én igazságom, én meg a te bűnöd vagyok. 
Magadra vetted az enyémet és nekem ajándékoztad a tiédet.                                                                                                        Magadra vetted az enyémet és nekem ajándékoztad a tiédet.  
Olyanná lettél, amilyen nem voltál s olyanná tettél, amilyen nem voltam." (Luther)                                                                                                   Olyanná lettél, amilyen nem voltál s olyanná tettél, amilyen nem voltam."(Luther) 

 

4 

 

célja, hogy terjedjen az Úr Igéje és ebbe a munkába minél többen 

részt vegyenek. Azt azonban tudni kell, hogy ne érjen senkit vá-

ratlanul és ne lepődjön meg, az Isten Igéjének hirdetése folytán 

lesznek olyanok, akik megkeményítik a szívüket, sőt ellenlábasai 

lesznek. Ezt élte át Pál is, amikor olyan gonosz, elvetemült embe-

rek próbálták ellehetetleníteni életét és szolgálatát, akik istentelen 

életet éltek. Szándékos ellenlábasai voltak, s ahol tudtak, ott ke-

resztbe is tettek. Mert (9. dia) – ahogy olvassuk – „az Istennek 

beszéde élő és ható, és élesebb minden kétélű fegyvernél, és el-

hat a szívnek és léleknek, az ízeknek és a velőknek megoszlá-

sáig, és megítéli a gondolatokat és a szívnek indulatait.” Zsid 

4,12. Ez a kétélű kard valakit összetör, valakit megkeményít. Ilye-

nek voltak azok is, akikről ír Pál (10. dia), „imádkozzatok ér-

tünk, hogy […] megszabaduljunk az elvetemült és gonosz em-

berektől: mert nem mindenkié a hit.” 1b.2. v. Minden időkben 

voltak, vannak és lesznek ilyen elvetemült emberek, mert – s ez 

egy kulcsfontosságú mondat – nem mindenkié a hit. Sajnos van-

nak, akik annyira megkeményítik a szívüket, hogy nem ismerhetik 

meg Jézust. Ez nem azért van, mert Jézus elzárkózna tőlük, hanem 

saját magukat rekesztik ki Jézus megismerésének lehetőségéből. 

Az ilyen emberekért is lehet és kell imádkozni, de ilyen összefüg-

gésben különösen azért, hogy ezek az istentelen emberek legalább 

ne gátolják, akadályozzák Isten Igéjének a terjedését. Nyilvánva-

lóan a Sátánnak az a szándéka, hogy megkeserítsék azoknak az 

életét, akik ebben a szolgálatban állnak, és hogy ne érjen célba 

Isten Igéje, ne kapjanak emberek bűnbocsánatot és ne üdvözülje-

nek. Ebben a helyzetben pedig abban az engedelmességben kell 

élni a hívő embernek, hogy (11. dia) „Inkább kell engedelmes-

kedni Istennek, mint az embereknek!” ApCsel 5,29. Ilyen kö-

rülmények között hűségesnek lenni és engedelmesen élni nehéz 

szolgálat, de gyümölcsöző. Mert az imádkozó közösség is meg-

erősödik és segíti az igehirdető munkáját és az igehirdető is erőt, 

bátorságot merít a szolgálatához, mert tudja, nincs egyedül. Pál 

mögött is nagyon sok kisebb-nagyobb közösség, gyülekezet, mun-

katársak, szolgálattevők, közösségek tagjai, akik imádkoztak ér-
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tek, hogy a rábízottakat hűségesen tudja végezni és engedelmes-

ségben tudjon élni. Ahogy egy közösségnek, úgy a személyes éle-

teknek is erre a két alappillérre kell épülnie: hűségre és engedel-

mességre. Isten ezt nézi, amikor megfogunk állni előtte. S azok, 

akik így éltek és szolgáltak, akik ebből a kegyelemből éltek nap, 

mint nap, azok vágynak hallani azt a mondatot, ami Jézus szájából 

hangzik el (12. dia): „Jól vagyon jó és hű szolgám, kevesen vol-

tál hű, sokra bízlak ezután; menj be a te uradnak örömébe.” 

Mt 25,21. 

Drága Gyülekezet! 

Milyen pillérei vannak az életünknek? Mire építjük az éle-

tünket? Mire építjük a hívő életünket? Komoly kérdés, ne men-

jünk el emellett közömbösen, hanem vizsgáljuk meg magunkat Is-

ten Igéjének fényében! Ott van-e (13. dia) a Krisztus iránti hűség 

és engedelmesség feltétel nélkül? Ezen a vasárnapon, szenthárom-

ság ünnepe utáni 9. vasárnapon, mikor ezt a címet olvashatjuk (14. 

dia): „Hűség és engedelmesség által Krisztussal közösségben!”, 

akkor vajon jellemző-e a mi hívő életünkre ez a cím? Ámen! 


