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Az Úr legyen Gyülekezetünk őriző pásztora!

  OLVASMÁNY: ApCsel 17, (10)15-21

15 Pált pedig elvitték kísérői egészen Athénig, majd visszatértek
azzal az utasítással, hogy Szilász és Timóteus minél hamarabb
menjen hozzá.16 Miközben Pál Athénban várta őket, háborgott
a lelke, mert látta, hogy a város tele van bálványokkal. 17 Nap
mint  nap  vitázott  a  zsinagógában  a  zsidókkal  és  a  hozzájuk
csatlakozott istenfélőkkel, a főtéren pedig azokkal, akiket éppen
ott talált. 18 Néhány epikureus és sztoikus filozófus is vitázott
vele.  Némelyek  ezt  kérdezték:  Mit  akarhat  ez  a  fecsegő
mondani?  –  mások  ezt  mondták:  Úgy  látszik,  hogy  idegen
istenségek  hirdetője  –  mivel  Jézust  és  a  feltámadást
hirdette. 19 Ekkor  megfogták,  az  Areopágoszra  vitték,  és
megkérdezték tőle: Megtudhatjuk-e, mi az az új tanítás, amelyet
hirdetsz?  20 Mert  amint  halljuk,  idegen  dolgokkal  hozakodsz
elő, szeretnénk tehát megérteni,  hogy miről is van szó. 21 Az
athéniak  és  a  bevándorolt  idegenek  ugyanis  egyébbel  sem
töltötték  az  idejüket,  mint  azzal,  hogy  valami  újdonságot
mondjanak vagy halljanak.

  ALAPIGE: Mt 28, 18-20

. 18 Jézus  pedig  hozzájuk  lépett,  és  így  szólt:  Nekem adatott
minden  hatalom  mennyen  és  földön. 19 Menjetek  el  tehát,
tegyetek  tanítvánnyá  minden  népet,  megkeresztelve  őket  az
Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében,20 tanítva őket,
hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek; és íme,
én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig.
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1.) ÍGÉRET – DE KIKNEK?  
Istennek nagyon sok ÍGÉRETE van az Ő népe számára.

Már  Ábrahám is  csodálatos  ígéreteket  kapott!  [**]  A
kereszteléseken  felolvasott  Igében  is  ott  találjuk  a  nagy
ígéretet:  „veletek  vagyok”  –  mondja  Urunk. De  szeretjük
ezeket  igés  könyvjelzőkre  írni...!  [**]  Talán  időnként
elfeledkezünk arról, hogy komolyan megvizsgáljuk: kiknek is
szólnak ezek az ígéretek? Vagyis: ki tartozik Isten népéhez?

Hadd  adjak  választ  most  csak  egy  egyszerű  mondattal:
akiken  ÁTÁRAD  AZ  EVANGÉLIUM  EREJE  és  ISTEN
ÁLDÁSA –  kapják és adják (azok tartoznak Isten népéhez,
azokra  vonatkoznak  az  ígéretek).  Ugyanis  Isten  népének –
vagy  fogalmazzunk  úgy  –,  Jézus  követőinek  missziói
elhívásuk  van:  „áldások  csatornájának”  kellene  lenniük!
Nézzétek  meg  ezzel  a  szemmel  a  missziói  parancsot, mai
alapigénket! [**]

2.)  KOMFORTOS MEGŐRZÉS VAGY KONFRONTÁLÓ  
TOVÁBBADÁS?  

a.)  Ezt  a  meghívást  elsőként  az  Ószövetség  népe kapta,
vagyis Ábrahám és utódai. Erről Jézus korára elfeledkeztek –
maradt  a  pogányok  gyűlölete  [megvolt  persze  ennek  az
oka]**.  Így  a  BEZÁRKÓZÓ MEGŐRZÉS jellemezte  őket:
„Odakint  mindenki  rossz,  elítélendő,  bent  mi  vagyunk  az
igazak;  odakint  vannak  az  ellenségek  –  cél  tehát  minél
távolabb lenni tőlük, elzárkózni, megőrizni.” Nem kísértés ez
ma  is?  Nem  jellemzi  ez  ma  is  az  egyház  világhoz  való
viszonyát – és benne persze személyesen bennünket is?

b.)  Ez  zsákutca  volt  akkor  is,  most  is!  Ebben  nyit  új
távlatokat  Jézus földi  munkálkodása,  amikor  például  a
kananeita  asszonnyal  [**]  vagy  a  kapernaumi  századossal
[**] találkozik. Ezt a falat töri át Isten Lelke Péter apostolban
is,  amikor  egy  rómaival,  Korneliusszal kell  kapcsolatba
kerülnie [**]. Hasonlókat láthatunk a mai  Olvasmányunkban
is,  ahogyan  Pál  apostol jelen  van  Athénben.  [Személyesen
megmozgatott  a  lelkésztovábbképzésen,  ahogy  a  missziói  látásmódról
tanultunk. Mai beszédemben sokat merítek ebből.]

c.) Hajlamosak vagyunk erről megfeledkezni, én magam is
–  és  csak  ülünk  a  langyos-komfortos-kényelmes  templomi-
vasárnapi-minimalista  kereszténységünkben, megfeledkezve
arról,  hogy  körülöttünk  „menetelnek”  az  emberek  a
kárhozatba.

Mert  Istennek  nemcsak  mi  számítunk,  akik  már  hiszünk
benne – ahogyan nem csupán Izrael népe volt számára fontos

–, hanem az egész világ, minden ember! Igen, azok akik még
nagyon  másképp  gondolkoznak  és  nagyon  másképp  élnek!
Hajlamosak vagyunk megfeledkezni arról, hogy mire is hívott
el bennünket Jézus... 

d.)  Arra  hívott  el,  hogy hétfőtől-vasárnapig  szavainkkal,
életmódunkkal,  értékeinkkel,  válaszainkkal  vagy  éppen
kérdéseinkkel,  reakcióinkkal,  gondolkodásmódunkkal és
legfőképpen  szeretetünkkel általunk  Ő  legyen  jelen,  Róla
tegyünk tanúbizonyságot, hívása és áldása rajtunk át áradjon
bele  a  világba! Hogy legyünk  só,  világosság hegyen épített
város!

e.) Mit olvastunk a Máté evangéliuma a végén? Mikor lesz
velünk Jézus? Vagy másképpen:  MIBEN lesz velünk Jézus?
„Menjetek  el,  tegyetek  tanítvánnyá  minden  népeket”;
eljuttatva őket a keresztségig  (azaz az új, Jézus Krisztusban
kapott  identitásig  [**]);  és  tanítva  őket,  hogy  megtartsák
mindazt,  amit  Jézus  rendelt  nekünk.  AKKOR  velünk  lesz
minden napon a világ végezetéig, AKKOR leszünk valóban
követői  és  népévé.  Tanítványokat  gyűjteni Jézusnak,
pontosabban  behívni  másokat  is  a  tanítványok  közösségébe.
Ezért vagyunk.  Ez az egyház elhívásának  centruma, ez a te
elhívásodnak  is  a  középpontja.  Ez  a  KÖZÖSSÉG  Isten
Országának  a  JELE  (hétfőtől-vasárnapig  mit  csinál  Isten
népe): rámutat Isten uralmára. Más képpel: KÓSTOLÓt adunk
(mint egy filmelőzetes) az eljövendőből, a Szentlélek jelenléte
által.  Ez a  fajta  jelenlétünk általában KONFRONTÁLÓ, de
akkor  (csakis  akkor!)  ÉLETET  ÁTFORMÁLÓ  missziói
találkozás is!  Ehelyett ma  nagy veszély,  hogy BELESIMUL
az  Egyház  (és  benne  mi  magunk,  a  tagjai) a  kultúrába,
missziói közösségek formálása helyett.

3.) A KULTÚRA MINT KIHÍVÁS ÉS KAPCSOLÓPONT  
Pál  Athénbe érkezik,  az  akkori  világ  egyik  kulturális

központjába.  Ahogyan  olvastuk,  azzal  töltötték  az  idejüket
hogy  valami  újat  halljanak  vagy  mondjanak. [**]  Egy
gyökeresen  ellenkező  világ a  keresztyének  hitével  és
életformájában,  mégis  talál  benne  kapcsoló  pontot Pál  [és
elmondja ezután az egyik legkülönlegesebb prédikációját...]**

Isten  népének mindig  is  rivális  narratívák  között  kellett
jelen  lennie,  betölteni  küldetését,  a  szövetségi  hűségben.
Minden  kornak megvan  az  uralkodó  narratívája,  kultúrája,
amit  meg  kell  érteni,  ami  a  kontextusa  annak,  amiben  a
missziónk jelen van,  ami ránk is hat. Mindegyik kultúrában
van olyan, amit megerősítünk („ami jó”; „vagy ami jó, de...”)

és  amivel  konfrontálódunk.  (A  „mai  világ”  nemcsak  rossz,
amit szapulni kell.)  Ne gondoljuk, hogy a régebbi világ jobb
volt,  ez  pedig  már  teljesen  rossz!  Minden egyes  történelmi
korszakban  voltak  előremutató,  jó  és  hasznos  hangsúlyok,
amik kapcsolópontok lehetnek, amikből kiindulhatunk, vagy
csak egyszerűen örülhetünk ezeknek. 

Igaz,  a  pénz-hatalom-tisztátalanság hármasa például
mindig  jelen  volt,  mint  kísértés  és  rossz  jelenségek
melegágya, minden kornak megvoltak az erősségei is. Ez a mi
korunkra is igaz! 

[Egy példa a megbékélés a különbözőek között: egy néppé
lesznek  a  különböző  népek.  Gazdag-szegény,  fekete-fehér,
sovány-kövér,  látók-vakok,  tanultabbak-egyszerűbbek…  Ez
válasz lehet a mai kor marxista, egyenlősdi törekvéseire!]**

A  kérdés  mindig  az:  Isten  népe  egy  adott  kultúrában
hogyan tölti be a missziói küldetését? Személyesen pedig:  te
magad környezetében miként töltött be a küldetésedet?

4.) ÉN ÉS A KÖZÖSSÉG MINT KAPCSOLÓPONT ISTENHEZ  
a.)  AZ  EVANGÉLIUM  A  KAPCSOLATOKON  ÁT

TERJED.  Érdemes  e  tekintetben  megvizsgálni  azt  a
kapcsolatrendszerünket,  amiben élünk: kikre-milyen hatással
vagyunk; és milyen hatással lehetnénk az Evangéliummal?

b.)  Az  ragadhat  meg  valakit,  hogy  valahol  az  ő
(legbensőbb –  felszíni vagy mélyebb) kérdéseiről (releváns
számára: „rólam van szó”, „közöm van hozzá”) beszélnek. 

c.)  Aztán  találkozik  egy  szabad,  befogadó,  ugyanakkor
imádságos légkörű közösséggel: „ahová még én is beleférek”.

d.)  Ma  újra  sokat  jelenthet  református  erősségünk a  hit
tanbeli  világos, rendszerezett  és  közérthető megfogalmazása.
(Ugyanis hiányzik az a hit tudás ALAP, ami két generációval
ezelőtt még mindenkinek adott volt.) 

e.)  Megint  csak  erősségünk volt  a  reformáció  utáni
korukban  a  tiszta  és  fegyelmezett  életvitel.  Ez  ma  újra
karakteresen  látható  korunk  életvitelében,  ha  komolyan
vesszük.

Látjuk-e  magunkban  a  lehetőséget?  Hogy  tudjuk
felbátorodni  arra,  hogy  vigyük  az  Evangéliumot  azok  felé,
akik  között  élünk?  Mert  AZ  EVANGÉLIUM  A
KAPCSOLATOKON ÁT TERJED! 

Legyünk hát azok, akiken ÁTÁRAD ISTEN ÁLDÁSA, és
akkor mieink  valóban Isten  ígéretei,  és  Jézus  velünk van a
világ végezetéig és még pedig Vele azután is!

 sóskuti zoltán


