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Volt egy nárcisz az ablakomban, amiről meg-
feledkeztem. Tavaly elvirágzott, és utána már 
nem viseltem a gondját. Ahogy el kezdett szá-
radni, feltettem egy polc tetejére, és egy évig 
felé sem néztem. Nemrég vendégem jött, aki 
észrevette a magára hagyott növényt, leemel-
te, hogy szemügyre vegye a hagymákat. Leg-
nagyobb meglepetésemre a három palánta, 
friss, életerős, új hajtásokat hozott. Egy évig 
nem viseltem a gondját, nem kapott igazán 
fényt, sem táplálékot, mégis amikor eljött az 
ideje, elkezdett kihajtani. A virághagymák ma-
gukban hordták az életet, függetlenül attól, 
hogy a gazdájuk hogyan bánt velük, mintegy 
belső törvénynek engedelmeskedve idejében 
meghozták a hajtásukat, annak ellenére, hogy 
én mint gazda csődöt mondtam. Azóta nagy  
becsben tartom, mert arra emlékeztet, hogy Is-
ten szava is így hordozza magában az életet és a 
gyümölcstermést.

Mekkora ajándék és megkönnyebbülés, 
hogy Isten ezt ígéri az Ő szavára, igéjére néz-
ve is, hogy függetlenül a mi gyengeségeinktől, 
az Ige élő és ható, eléri célját, nem tér vissza 
üresen, gyümölcsöt terem. Egy olyan küldetés-
re kaptunk elhívást, amely sikerre van ítélve, 
pusztán azért, mert bizton tudhatjuk, hogy 
ahol Isten szava hangzik, ahol az emberek az 
Ige fényében élik az életüket, ahol Isten igéjét 
olvassák, ott életek változnak meg, ott megsza-
badulnak bűnökből, ott bilincsek oldódnak le. 
Ott, ha nem is vesznek róla tudomást, az akkor 
is működik, akkor is él, akkor is dolgozik, ak-
kor is idejében megtermi a maga gyümölcsét. 
Lehet, hogy évtizedeknek kell eltelnie, de az 
Ige hat, és beteljesíti, amire az Úristen küldte. 
Akkora terhet vesz le a vállunkról, hogy Isten 
szava önmagában is eléri a célját. De hát ak-
kor hogyan tudjuk, mi az emberi részét hozzá 
tenni? Hogyan tudunk hűséges sáfárok lenni?

KAPCSOLATBAN.
* 

(Lk 6,12-19,   
Ézs 55,10-11)

Kiros Eszter

PRÉDIKÁCIÓS TÁRHÁZ

* Elhangzott a Sárospataki Református 
Teológiai Akadémia imatermében a 
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Kapcsolatban Istennel
Isten kapcsolatra hív Önmagával. Mindenekelőtt úgy, ahogyan Jézus Krisztus tette, 
először is imában. Egy-per-egyes beszélgetésekben. Személyes lelkigondozásban. 
Csendben, amikor egyedül kell megállnunk előtte. Krisztus hajnalban, pirkadat-
kor kereste az Atya akaratát, nem fáradt el a keresésben, a kapcsolat építésében. 
Szüntelenül közösségben volt az Atyával, mégis lételeme volt az éjszaka csöndjében 
egyedül Istennel töltött idő, amiből olyan gyümölcsök teremtek, amelyek Krisztus 
küldetését meghatározták.  

Isten szól, mert szeret, mert személyes, bensőséges, meghitt kapcsolatot akar 
velünk, amelyben megismerhetjük a velünk beszélgetni akaró Istent. Olyan mély 
beszélgetéseket, amelyekben Szentlelke és igéje által formálódhat először a mi szí-
vünk. Amelyben az Ige először nálunk éri el a célját, és egyen-egyenként megért-
hetjük, hogy a személyes imában kapjuk azokat az ígéreteket, amelyre az életünket 
és a szolgálatunkat alapozhatjuk.

Egy anekdota szerint egy teológiai professzor elvitte a hallgatóit John Wesley 
házába, ahol egymás után megnézték a prédikátor könyvtárát, irodáját, hálószobá-
ját. Az ágya mellett egy kis szőnyeg volt, rajta két kifakult folttal, melyről az ide-
genvezető elárulta, hogy az imádsággal töltött órák emlékét őrzi. A diákok végig-
haladtak a szobákon, majd elköszöntek, és felszálltak a buszra. Amikor a professzor 
ellenőrizte a létszámot, észrevette, hogy egy diák hiányzik. Visszament hát a házba, 
és ott találta a fiatalt a szőnyegen térdepelve. Nem akarta megzavarni, így meg-
hallgatta az ima végét. A fiatal diák ennyit kért: „Adj, Uram, újra ébredést, és add, 
hogy annak én is részese lehessek”. A professzor az ima végén visszakísérte a diákot 
a buszra, és megjegyezte magának a nevét, aki Billy Graham volt. Az Istennel való 
személyes beszélgetés a kezdet.

Kapcsolatban a szolgatársakkal
Isten szava segít kapcsolatban maradni a szolgatársakkal. Ezek után Jézus a tanítvá-
nyaihoz megy, a munkatársakhoz, kiválasztja a tizenkettőt, és létrejön egy olyan test-
véri közeg, amelyben Jézus a barátainak nevezi az apostolokat. Jézusnak nem csupán 
a tanítványai voltak ezek a férfiak, de az a lelki közeg is, amellyel megosztotta külde-
tését, amely közegben sírt, örült, élt. És bár sokszor félreértették, mégis szolgatársak-
ká lettek. Tanúi voltak a gyógyításoknak, a csodáknak, az igehirdetéseknek a messiási 
titok kibontakozásának, majd később aktív részesei az egyház születésének. Nem csu-
pán tanúi voltak Krisztus beszédeinek és életének, de cselekvői is. Akik Krisztus körül 
alakultak közösséggé. Isten szava idegenekből szolgatársakká formál.

A ma élő nyolcvan és kilencven éves lelkipásztorok, az ébredési mozgalom 
lelkészei arról tesznek tanúbizonyságot, hogy az a lelki közeg, amely megtartotta 
őket, sokuknál a teológián alakult ki. Idegenekből barátokká, majd szolgatársakká 
váltak, és heti szinten összejártak Bibliát tanulmányozni, imádkozni, megosztani 
terheket, örömöket azért, mert lételem volt a szolgálatban a szolgatársakkal való 
közösség megélése.
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Kapcsolatban a ránk bízottakkal
Isten szava tesz alkalmassá a szolgálatra. Jézus, miután imádságban töltött időt Isten-
nel, a közösségében volt a tanítványokkal, folytatta szolgálatát. Prédikált, gyógyított, 
ördögöket űzött ki, megkötözöttségekből szabadított fel embereket. Szavában, jelen-
létében Erő volt. És ezt nemcsak a tanítványok, de a tömeg is érezte. Krisztus maga 
volt Isten testté lett igéje, mely tökéletesen beteljesítette küldője akaratát. A golgotai 
kereszten Krisztus tökéletesen elvégezte küldetését, beteljesítette az Atya célját. Jézus, 
aki maga a testté lett Ige, ad példát arra, hogyan részesülhetünk abból az erőből, amit 
Isten szava és lelke által adni akar nekünk szolgálatunkban.

Mert az Isten igéje így is, úgy is eléri a célját, nélkülünk vagy velünk, de ah-
hoz, hogy mi ne váljunk alkalmatlanná, hogy hagyjuk, hogy Isten igéje bennünk 
is kimunkálja az Ő akaratát, szükségünk van arra az erőre, amely Krisztusból áradt. 
Ahhoz, hogy a mi emberi szavaink ne váljanak erőtlenné, semmitmondóvá, szüksé-
günk van arra, hogy Istennel, a szolgatársakkal és a ránk bízottakkal is kapcsolatban 
maradjunk. Ahogyan egy háziorvos régen ismerte egy család minden nyűgét-baját, 
egy falu papja is jól ismerte a rábízott nyájat. Jézus tömegeket gyógyított, nekünk 
valószínűleg nem kell, de azok az emberek, akik ránk lesznek bízva, azok Isten szavát 
a legtöbbször tőlünk, rajtunk keresztül fogják hallani, megérteni, befogadni. Beszél-
jünk hát róluk Istennek.

 Azt írja Lukács, hogy egész néptömegek hallgatták Jézust, hogy meggyógyulja-
nak, és akarták érinteni, hogy megszabaduljanak. A tanítványok talán természete-
sebbnek vették, hogy Jézus mellett vannak, de nem mindig akartak olyan nagyon. 
Rázzon hát fel bennünket Isten élő igéje, hogy mi magunk akarjuk hallani, akarjunk 
általa megérintve és megszabadítva lenni. Hogy átéljük, hogy Isten szava elhív, tanít, 
gyógyít, felráz, szabadít, maga a cselekvő erő, ami Mindig eléri a célját! És amelyet 
ajándékba kapunk az elhívással együtt, hogy szóljuk hűséggel és becsületesen tudva, 
hogy nem az számít, aki ültet, sem nem az, aki öntöz, hanem egyedül az Isten, aki a 
növekedést adja.
Ámen.


