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  Ének: 235  :1-3   („Hallgass meg minket…“)
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  Ének: 377  :1   
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  Mi Atyánk...

  Hirdetések (ld. jobb oldalon  )
  Születésnaposok köszöntése
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  GYÜLEKEZETI HÍREINK:

 Beszámolók:   Pénzügyi Bizottság ülésről; az 
elkészült Választói Névjegyzékről; Fiatalok Biblia 
Köréről

 Ma 1400--kor online Presbiteri gyűlést tartunk

 Jövő  heti  alkalmaink: kedd  1000    Baba-Mama;
péntek 1630   KonfIFI utána 1730 Oázis IFI; vasárnap
955  Istentisztelet  és  gyerekistentisztelet;  előtte:
Kánon Kör; Imakör valamint hittanórák

 Eladó lakást   keresünk jövendő beosztott lelkészünk
számára...

 Ma  a  Leprások  Világnapja van  –  hordozzuk
szívünkön ennek ügyét,  benne  Dr.  Kovács  Gábor
gyülekezeti tagunk szolgálatát! (Bp-Törökőr, 1600)

 HÁZAS HÉTVÉGE  : Vác, február 12-13. 

 Nyári gyülekezeti hét:  

SZAJOL – júilus 10-15

(jelentkezés  februárban Szabadosné Jutkánál)

 Adó 1%-hoz: Magyarországi Református 
Egyház: 0066 Alapítványunk adatai a 
láblécben

Az Úr legyen Gyülekezetünk őriző pásztora!

 O L V A S M Á N Y :  1 K I R  2 ,  1 - 1 2

  A L A P I G E :  1 M Ó Z  2 , 1 5

„Fogta tehát az Úristen az embert, 
és elhelyezte az Éden kertjében, 

hogy művelje és őrizze azt.”

AZ IGEHIRDETÉS BEVEZETŐJE:  
Talán  ismerjük  ezt  a  gondolatot:  „Adok  neked  hatalmat,  és

megmondom ki vagy.” Abraham Lincoln  ugyanezt következőképpen
fejezte ki:  „Ha próbára akarod tenni egy ember jellemét, akkor adj
neki hatalmat.” 

Tanulmánykötetek  és  irodalmi  művek  sora  szól  arról,  milyen
nehéz a hatalommal jól élni, vagy éppen mennyire tudja deformálni az
embert  a  hatalom.  Elég  csak  Orwell híres  művére  az  Állatfarmra
gondolni, hogy ennek szörnyűségeit lássuk. Ráadásul mi magyarok is
láthattuk ennek  döbbenetes valóságát az  elmúlt rendszerekben – és
sajnos ma sem könnyebb kérdés ez… Miért olyan  nehéz jól bánni a
hatalommal?
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1.) DÁVID ÉS A HATALOM   *
A  megöregedett és  az élettől búcsúzó Dávid hatalmat hagy

utódjára.  Ezért  végső intelmeket  mondd fiának mint  a  jövendő
királynak Salamonnak. (A Királyok első könyvében később látjuk
is ennek „többlépcsős” megvalósulását.) Bizony,  mai, 21. századi
szemmel  [**]  olvasva,  és  az  Újszövetséget  ismerve,  könnyen
megütközhetünk ezeken a részeken. [**]

2.) A HATALOM ÉS AZ EMBER  
Mielőtt azonban  Dávid felett  azonnal  pálcát  törnénk,  vagy

még messzebb menve,  mai politikusokról kezdenénk fejcsóválva
beszélgetni,  nézzünk  önmagunkra!  Te  milyen  király  lennél?
Amennyiben  hatalmat  kapnál  óriási  vagyonok  felett,  sok-sok
ember felett, nagy ügyek felett egyszemélyben rendelkezhetnél - te
milyen  lennél?  Hogy  tudnád  kezelni?  Mennyire  adnád  meg
magad a körülötted lévő farkastörvényeknek?

Ha  valamelyikőtök  most  azt  válaszolja,  hogy  ő  nem...,  és
hogy ő nem lenne olyan..., arról tudhatnánk, hogy máris elvérzett
a  hatalom  ügyében…!  Miért?  (Milyen  folyamat  játszódik  le
abban, aki hatalmat kap?) Egyrészt nem számol azzal sokféle és
„személyre szabott” kísértéssel, hajlammal és bűnnel, sebekkel és
rossz  tulajdonságokkal,  amik  belülről támadják  az  embert.
Másrészt nem számol azzal, hogy csupa hasonlóan bűnös, esendő
és  ön-központú ember  (mint  ő  maga  is!)  veszi  körbe  azt,  aki
hatalmat kap. Egyszóval nem számol a gonosszal.

3.) ÉRINTETTSÉGÜNK  
A hatalom nem valami tőlünk távoli kérdés, ami minket nem

érint! Hatalom, ha szülő vagy. [**] (Hatalom, ha idősebb testvér
vagy otthon – vagy néha épp fordítva? [**]) Hatalom az is, ha a
munkahelyeden vannak „alattad”  is  a  rangsorban,  vagy vannak
beosztottjaid.  [**]  Bizonyos  értelemben  hatalom a  gyülekezeti
szolgálat is [**]. Hatalmat kap a tanár a diák felett, az orvos vagy
ápoló a beteg felett, az  ügyintéző az ügyfelek felett;  az  egyházi
elöljáró az egyház tagjai felett... Folytathatnánk a sort...

Hadd nevezzek meg még  két komoly felelősséget:  hatalmat
kapott az ember a teremtett világ felett, és egészen személyesen,  
hatalmat  kaptál  a  saját  életed  vezetése  felett!  (Utóbbit  csak
éppenhogy kibontva:  hatalmad van a tested felett, az indulataid
felett,  az  érzéseid  felett...? (**)  )  Kellően  közeli  már  a  téma?
Hogy élsz a magad hatalmával?

4.) JÓL ÉLNI A KAPOTT HATALOMMAL  
Egyáltalán lehetséges jól élni a hatalommal? Ha mégis, akkor

mi  kell  ehhez?  Milyen  tanácsot  adnál  valakinek,  aki  egy
munkahelyen  vagy  egy  gyülekezetben  /  egyházban,  vagy
valamilyen közéleti  vezető lesz? Küldenéd Dávidhoz? Dávid jól
élt hatalmával?

* (KITEKINTÉS) [Mielőtt Dávidra nézve megválaszolnánk, az Igét
ott  kell  elsőrenden  látni,  ahol  elhangzott!]  Látnunk  kell,  hogy
Dávid,  amikor  tanácsot  ad,  akkor  a  maga  korának  embere, a
mindenkori királyi hatalom bonyolult és összetett viszonyai között.
Ahogy minden bibliai történet, egy adott kor adott körülmények
között játszódik, ez is. Isten pedig a munkáját mindig az adott kor
keretei között végzi.  Ahogyan pedig a korok között van változás,
ezzel párhuzamosan az Isteni Kijelentés is egyre világosabb, az
üdvtörténetben  egyre  inkább  kibomlik,  kinyílik,  csúcsát  pedig
Jézus  Krisztusban  éri  el.  Dávid  esetében  még  jóval  Jézus
születése előtt ezer évvel vagyunk! A királyság intézménye pedig
(amitől  egyébként  Isten  Sámuel  prófétán  keresztül  óvva  intette
népét!) egy  világi  intézmény,  amelynek  megvannak  a
törvényszerűségei,  megromlott  bűnös  emberi  környezetben.
Ahogyan látjuk is Dávid történetében, komoly emberi játszmák,
benne  hatalomvággyal,  irigységgel,  hazugsággal, ahol  tényleg
nagyon is  „észnél  kell  lennie” annak,  aki  meg akar  maradni  a
királyi  hatalomban.  Súlyos  leckéken  keresztül  tanulta  ezt  meg
Dávid is. (Gondoljunk csak Absolon fia lázadására!) 

Még egy fontos szempont: A vérbosszú az ószövetségi ember
gondolkodásában  valahol  az  igazság  helyreállítását  jelentette.
Tehát,  amikor Dávid Joáb kezéhez  tapadó vér  kapcsán  hajdani
hadvezérének  megölésére  biztat,  akkor  valahol  Ez  az  igazság
helyreállítása.  (Akkor  is,  ha  leghűségesebb  emberéről  van  szó,
akinek  mindent  tette  tulajdonképpen  Dávid  trónon  maradását
szolgálta.)  A  "szemet szemért,  fogat fogért" elv  erre utal:  Csak
annyi legyen a bosszú, amennyi a tettel egálban van, ne több. A
vérbosszú ebben a korban teljesen normális dolog volt... A hitnek
egy fontos lépése mégis az, hogy a bosszút tényleg Istenre bízzuk.
Ehhez képest a jézusi lépés még jóval tovább van: ha bánt valaki
minket, azt áldjuk. 

Mindez azonban még Dávidon  nem kérhető számon –  főleg
úgy nem, hogy a királyság valódi politikai  kérdés,  ahol bizony
kemény kézzel kellett biztosítani Salamon trónutódlását, és őt is
olyan  tanácsokkal  ellátni,  amik  segítenek  királysága
megtartásában. (Ezt egyébként Adonijja esete alátámasztja, akivel
először bizonyos irgalommal bánik, de később kiderül, hogy újra
hatalomra tör. Számunkra kissé érthetetlenebb, de mégis hasonló
eset  Símí  története  – aki  Dávid  tiltása  és  saját  esküje  ellenére
elhagyja a várost…) 

Mindezeken  túl  Dávid  fő  intése  az,  hogy  utódja  Salamon
maradjon  meg  az  Úr  útján,  tartsa  be  Isten  törvényeit.  Dávid
számára a hatalom ennek eszköze volt, és nem a cél! Talán ennél
fontosabbat  nem  lehet  a  hatalomról  mondani.  Úgy  is
mondhatnánk,  TUDD, HOGY VAN VALAKI FÖLÖTTED IS!

(Itt nem működik a felfele hízelgés és a lefele taposás törvénye!
Itt harmóniának kell uralkodnia felfelé és lefelé is!)

Vagyis  ez  azt  jelenti:  egyrészt téged  is  számon  fog  kérni
Isten, Aki feletted áll. Másrészt, nemcsak a végén kell számolnod
tetteiddel  (azzal,  hogyan  értél  hatalmaddal),  hanem  Isten
folyamatosan  lát  és  figyelemmel  kísér.  Harmadrészt van  egy
lehetőség is benne: azt is jelenti, van kihez fordulni  segítségért,
tanácsért, vezetésért, bölcsességért (ezt  látjuk majd  Salamonnál
is!), sőt bocsánatért... Dávid élete, lelkisége erre tanít minket.

Ha elolvassuk az  Efézusi levélben, milyen házasság modellt
fest fel Pál apostol  (Ef 5,21-33), abban is azt látjuk, hogy a  férj
feje (azaz vezetője)  a feleségnek,  aki engedelmességgel  tartozik
neki – azonban három „biztosíték” is tartozik ehhez. Az egyik: a
férjnek  is  van  feje,  aki  Krisztus!  (Ez  mindhármat  jelenti  a
korábban elmondottakból hatalomra nézve! f**])! A  másik:  úgy
szeress a férfi  a feleségét,  mint a saját  testét! Ha ez sem elég,
akkor itt a harmadik: úgy szeresse a férj a feleségét, mint Krisztus
szerette  az  egyházat –  Aki  életét  adta  érte!  Vagyis  Jézus  mit
kezdett  a  hatalommal? Szolgált vele,  szeretett általa,  és  végül
egészen  odaadta magát...! Így néz ki a jó, felelős és szeretetteli
hatalom Isten tervében.

Így adta Ádámnak Évát! Miként bízta rá a földet az emberre
Isten? A saját hatalmát ruházta át az emberre, amiben a fő feladat:
őrizzük és  viseljünk gondot rá! Ezt jelenti a hatalom elsősorban.
Amit mi hatalomként ismerünk, az inkább hatalmaskodás csupán
sajnos.  Ne  felejtsük  el  tehát,  hogy  MINDEN  HATALOM
CSUPÁN  KÖLCSÖNKAPOTT  HATALOM ISTENTŐL!  EGY
IGAZI HATALOM VAN: EZ ISTEN.  Hiszen minden Istené, az
Ő tulajdona,  az Ő alkotása!  Ezért  is  fontos a  Miatyánk utolsó
sora:  „tiéd  az  ország,  a  hatalom  és  a  dicsőség  mindörökké”!
Ennek nagy jelentősége van – és minél nagyobb hatalmat kapunk,
annál fontosabb, hogy ezt gyakran és hittel elmondjuk!

Vagyis  így tehetjük fel  jól a  kérdést:  Mit kezdesz  a kapott
hatalommal?  Tehát kaptad.  Végsősoron  Istentől. Ez  pedig
egyértelmű határokat szab! Ha átéljük ennek méltóságát, akkor az
fegyelmezni  fog bennünket,  akkor nem kell  félni  a  hatalomtól,
hanem Istenre hagyatkozzon bölcsen élni vele.

Akkor  sem könnyű!  Ez  HARC –  és  Isten  előtti  szüntelen
önvizsgálat. Dávid  is  így  élte  meg!  Olvassuk  csak  el  ezzel  a
szemmel a 139. Zsoltárt!  

Nincs hatalom Isten engedélye, megengedő akarata nélkül –
és  minden  hatalommal  el  kell  majd  számolni Őelőtte!  Mások
hatalmára így nézz - ezzel a nyugalommal! A saját hatalmadra is
így nézz – ezzel a nyugtalansággal, vagy mondjuk így: alázattal
és töredelmességgel!  

sóskuti zoltán lp.


