2022. 11. 13. Magyar nyelvű Istentisztelet
Köszöntés: (Zsolt50,1-4) A hatalmas Isten, az Úr szól, és hívja a földet napkelettől napnyugatig. 1Krón
15,19 2 A tökéletes szépségű Sionon ragyogva jelenik meg Isten. 3 Jön a mi Istenünk, nem hallgat.
Előtte emésztő tűz, körülötte hatalmas szélvihar. 4 Hívja az eget odafent, és a földet, mert ítélni akarja
népét.
Olvasmány: Jób 14,1-17 1 Az asszonytól született ember élete rövid, tele nyugtalansággal. 2 Kihajt, mint
a virág, majd elfonnyad, árnyékként tűnik el, nem marad meg. 3 És te még így is rossz szemmel nézed,
őt is a törvény elé idézed?! 4 Van-e tiszta ember, tisztátalanság nélküli? Nincs egyetlenegy sem. 5 Ha
meg vannak határozva napjai, ha számon tartod hónapjait, ha határt szabtál neki, amelyet nem léphet
át, Zsolt 31,16 6 akkor légy hozzá elnéző, hogy nyugalma lehessen, míg eljön a várt pihenőnapja, mint a
napszámosnak! 7 Még a fának is van reménysége: ha kivágják, újból kihajt, és nem fogynak el hajtásai.
8 Ha elöregszik is gyökere a földben, ha elhal is a porban a csonkja, 9 a víz illatától kihajt, ágakat hoz,
mint a facsemete. 10 De ha a férfi meghal, oda van egészen, ha kimúlik az ember, hová lesz? 11
Kifogyhat a víz a tóból, a folyó kiapadhat, sőt ki is száradhat, 12 de az ember nem kel föl, ha egyszer
lefeküdt: az egek elmúltáig sem ébrednek föl, nem serkennek föl alvásukból. 13 Bárcsak elrejtenél a
holtak hazájában, ott rejtegetnél haragod elmúltáig! Kiszabnád időmet, azután újra gondolnál rám. 14
Ha meghal a férfiú, életre kelhet-e? Akkor egész küzdelmes életemen át is tudnék várni, míg csak a
fordulat be nem következik. 15 Szólnál hozzám, és én válaszolnék, kívánkoznál kezed alkotása után. 16
Akkor még lépteimre is vigyáznál, de nem tartanád számon vétkemet. 17 Lepecsételt zsákban volna
minden vétkem, bűneimet pedig eltörölnéd.
Alapige: Lk18,1-8 Jézus arról is mondott nekik példázatot, hogy mindenkor imádkozniuk kell, és nem
szabad belefáradniuk. 2 Így szólt: Az egyik városban volt egy bíró, aki Istent nem félte, az embereket
pedig nem becsülte. 3 Élt abban a városban egy özvegyasszony is, aki gyakran elment hozzá, és azt
kérte tőle: Szolgáltass nekem igazságot ellenfelemmel szemben! 4 Az egy ideig nem volt rá hajlandó, de
azután azt mondta magában: Ha nem is félem az Istent, és az embereket sem becsülöm, 5 mégis mivel
terhemre van ez az özvegyasszony, igazságot szolgáltatok neki, hogy ne járjon ide, és ne zaklasson
engem vég nélkül. 6 Azután így szólt az Úr: Halljátok, mit mond a hamis bíró! 7 Vajon Isten nem
szolgáltat-e igazságot választottainak, akik éjjel-nappal kiáltanak hozzá? És várakoztatja-e őket? 8
Mondom nektek, hogy igazságot szolgáltat nekik hamarosan. De amikor eljön az Emberfia, vajon
talál-e hitet a földön?

Az igazságszolgáltatás egy fontos része a társadalomnak. Európában és úgy a demokráciákban általában minden
országnak van egy alkotmánya vagy alaptörvénye, amely rendelkezik arról, hogy milyen irányba kell tartania a
törvényhozásnak.

Erre épülnek aztán fel a különböző törvénykönyvek. Polgári, büntető, gazdasági stb. A törvénykezés fontos
dolog, s bizony nagy kihívás is, hogy jók legyenek a törvények. Jók, azaz igazságosak, a társadalom javát
szolgálók, s ne csak egy kis csoport, egy kis elit érdekeit szem előtt tartók. Fontos, hogy aktuálisak legyenek, s
rendelkezzenek olyan dolgok felől is, amelyek éppen csak hogy most alakultak ki.
S mivel egy globális világban élünk, nos ezért vannak bizonyos államok közötti egyezmények is, hogy milyen
kérdésekben mit is gondolnak a népek.
Nos akkor amikor Jézus ezt a példázatot elmondja sajátos helyzet van a kor társadalmában. Van egy uralmi
rendszer, a Római Birodalom, akik saját törvényeiket hozzák. A római jogot, amely egyébként még mindig
valamelyest alapot ad annak, amit ma törvénykezésnek ismerünk.
De van egyfajta vallási törvény is, hiszen a zsidóságnak a tóra rendelkezéseit be kell tartsa. Ennek képviselői az
írástudók és a farizeusok, a zsidóság nagytanácsa, akik igyekszenek az mózesi törvényeket betartatni.
Európában már egy jó ideje kettévált a vallási törvénykezés és a polgári törvénykezés. De azért még egymásra
vannak bizonyos hatások, pl. etikai kérdésekben néha még kikérik a véleményét az egyháznak, legyen szó az
atomerőművekről Németországban vagy éppen az emberi élet végén felmerülő kérdésekről.
Csak azért részletezem ezt testvérek, mert egy bíró, egy törvénykező, ítéletek meghozó embert hoz a példázat
közepére Jézus. Aki nem féli az Istent, azaz nem nagyon gondol vagy számol azzal, hogy Istennek mi is tetszik,
vagy mit is szándékozik az Isten. Nem az a számára a fontos, hogy mik is a vallási törvények, hogy mi lenne az
etikus, a morális döntés.
Mindemellett van azonban egy másik jelző. Az embereket sem becsülte. A humánus belátás. Az empátia hiánya.
Súlyos állapot.
Istent nem féli, az embereket nem becsüli. Két alapvető dolog, ami akkoriban s manapság is meghatározó
kellene legyen. A zsidóságban, a keresztyénségben egyaránt.
Mert hogy is mondja a nagy parancsolat: Szeresd az Urat a Te Istenedet teljes szívedből, erődből, elmédből és
felebarátodat, mint magadat.
Isten és a felebarát szeretete kéz a kézben jár. Egyik nincs a másik nélkül. Mert a belső meggyőződés, hogy
Istenhez tartozunk pont arra motivál, hogy észre vegyük a másik embert. Azt, aki a felebarátunk.
A példázatban az imádság köré épül ez az egész kérdés. Az asszony kérleli ezt az istentelen és embereket nem
szerető bírót, hogy hallgassa meg. Hogy adjon neki igazságot. S nemcsak egyszer, hanem folyamatosan. Megy és
mondja neki.
A bíró ráun. Megadja, amit akar, mert már nem bírja hallgatni. Enged a kérésnek.
Nos Isten nem egy hamis bíró. A Bibliában sokkal inkább olyan jelzőkkel találkozunk, amelyek Istent szerető
Atyának, támogatónak segítőnek mutatják be. Kegyelmesnek, de mindamellett igazságosnak.

Persze mondhatjuk, hogy hát akkor hol is van az igazság? Hiszen a világban járva s szétnézve bizony rengeteg
igazságtalansággal találkozunk. Vagy részigazságokkal. Vagy töredezett igazságokkal. Vagy meghamisított
elferdített igazságokkal.
Drága testvérek én azt merem mondani, hogy az igazság olyan ebben a földi létben sajnos sokszor, mint amilyen
a földi valóság is. Töredezett, tökéletlen, problémákkal kihívásokkal teli. Darabokban van és nehéz összerakni. S
ritkán villan fel előttünk olyan tisztán és világosan ahogyan azt szeretnénk. Vagy ahogyan azt be tudjuk fogadni.
Merthogy a teljes igazságot be is kell tudni fogadni.
Az Ige, amit most felolvastunk azzal kapcsolatos, melyről múlt héten volt szó. A végidők, az Isten országa,
annak eljövetele áll a középpontban.
S rámutat a szakasz, hogy teljes, tökéletes igazság csak abban a valóságban, az Isten országában lehetséges. S csak
ott lehet majd befogadni azt.
Addig meg az igazságnak csak bizonyos szeleteit láthatjuk. Hogy erre egy példát mondjak hadd hozzak egy
képet: az igazság ott áll egy óriási kör közepén. A kör sok-sok kilométer széles, a sugara is és az átmérője is. Mi
emberek pedig ott állunk a kör szélén, a kör kerületén. Egymás mellett, mint emberek.
S keressük az igazságot, ami középen van. Van, aki el se lát a kör közepéig. Van, aki nem is figyel arra, hogy ott
van valami. Van, aki csak a másikat nézi, vagy inkább a körön kifelé tekintget.
Vannak olyanok, akik ellátnak a középig, de azon a ponton, ahol állunk, csak egy bizonyos szeletet látunk be.
Nem az egészet.
Ráadásul sokszor még különböző szemüvegeket veszünk fel. Valamelyik élesíti a látást, van amelyik
homályosítja. Mert hát van mikor haragszunk, van mikor örülünk, van, amikor nem foglalkozunk az egésszel,
máskor pedig húsbavágó kérdés az igazság.
Egy szó, mint száz. Tökéletes igazságra nem tudunk itt lelni a földi létben. De fontos olyan rendszereket
létrehozni, amelyek törekszenek igazságosak lenni. S nem rombolni. Amelyek az Istenre de az emberre is
figyelnek.
Mert mi abban a reményben élhetünk, hogy majd végül meglátjuk a teljességet. Majd ott, akkor színről színre.
Nemcsak egy részt, hanem az egészet. Erre utal a hit kérdése is a szakasz végén. S valóban a hit motiválhat
minket arra, hogy lássunk meg részeket az igazságból már itt, s hogy majd megláthatjuk a teljes képet majd ott.
Ámen.
Isten gazdag áldását kívánva,
Kádas Richárd László

