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Csodavárók

Legyenek csodák, jelek, mennyei jeladások,
vagy ne legyenek? Megoszlanak a vélemények.
Vannak, akik azt állítják, hogy a tv látványosságain
felnőtt fiatalok, de az így elkényeztetett felnőttek is
látni akarnak valamit az egyházban. Kevés nekik az,
amit hallanak. Akkor hisznek, ha csodákat látnak.
Mások viszont úgy gondolkoznak, hogy maradjunk
puritán reformátusok, akiknek egyetlen gazdagságuk
az Ige és az igehirdetés. Ne akarjunk versenyezni a
külső világ látványosságaival. Bonyolítja a helyzetet
az, hogy körülöttünk bizonyos keresztyén csoportok
így reklámozzák magukat: ide jöjjetek, emberek,
nálunk csodákat láttok! Híveink nem süketek az
ilyen „missziónak” nevezett propaganda meghal-
lására. Tisztázzuk tehát a Biblia igazságát és aztán
vállaljuk el, hogy akár tódulnak hozzánk a tömegek,
akár nem, mi megmaradunk Jézus igazsága és
munkamódszere mellett.

Az evangéliumokban többször ismétlődik ez a
jelenet: írástudók, farizeusok mennek Jézushoz és
arra kérik, hogy mutasson nekik „mennyei jelt”.
„Jézus lelke mélyéről felsóhajtva így szólt: Miért
kíván jelt ez a nemzedék? Bizony, mondom néktek,
nem adatik jel ennek a nemzedéknek” (8, 11-12).
Máté új elemet fűz a radikális „nem”-hez: „E gonosz
és parázna nemzedék jelt követel, de nem adatik neki
más jel, csak a Jónás próféta jele” (16,4). János a
kánai menyegzőn történteket ezzel zárja le: „ezt tette
Jézus első jelként a galileai Kánában. Így jelentette
ki dicsőségét és tanítványai hittek benne” (2,11). 
A megoldás felé segíti gondolatainkat Pál szava: „a
zsidók jelt kívánnak, a görögök pedig bölcsességet
keresnek”, mi azonban „a megfeszített Krisztust
hirdetjük” (1Kor 1,22).

Ez a mi hitvallásunk ebben az ügyben: Istennek
akarunk inkább engedni, nem az embereknek. 

Nem vállalkozunk arra, hogy a szenzációkra éhes
emberek kíváncsiskodását kiszolgáljuk. Hirdetjük a

legnagyobb csodát, az igazán hiteles mennyei jelt:

Jézus Krisztust. Őbenne közénk jött, emberré lett az
Isten. Ő magára vesz bűneinket és megbocsátja
azokat. A kárhozatból üdvösségre segít.

Egyszerű lélektani igazság: sok ember élete üres,
unalmas, eseménytelen. A belső világukban nem
történik semmi, ezért lázasan keresik a külső világ
látványosságait. Belevetik magukat a külső
történések forgatagába és akkor az az illúziójuk,
hogy zajlik az élet, mégis történik valami. Ha mi
belemegyünk ebbe a játékba és vallásos kápráza-
tokkal próbáljuk kielégíteni az ilyen embereket, nem
gyógyítjuk őket, sokkal inkább lehetetlenné tesszük
gyógyulásukat. Így ugyanis arra segítjük őket mi is,
hogy berendezkedjenek a belső ürességre és a külső
szenzációk hajszolására. 

Hisszük és valljuk: Jézus Krisztus az, Aki mozgás-
ba hozza és tartalommal tölti be a belső ürességet.
Amikor Jézus itt munkálkodott az embervilágban, a
belső gyógyulásoknak volt külső folytatása is: a
bénák lábra álltak, a süketek hallottak, a vakok lát-
tak. De Ő nem ezt a külső „kicsengést” tekintette
igazán fontosnak, hanem azt, ami belül történt.
Például: „megbocsáttattak a bűneid” (Mk 2,9). 
A tanítványok hitét, a miénket is, így követik a
„jelek” (Mk 16,17): a belső gyógyulás folytatódik a
test gyógyulásában. De mi fontosabbnak tartjuk a
belső gyógyulást annak külső jelenségeinél. Ezért
ragaszkodunk az Igéhez, az igehirdetéshez, mert
ezek teszik lehetővé a valóságos gyógyulást, a „lélek
üdvösségét” (1Pt 1,9). Igaz ez a mondás: boldogok,
akik (először) nem látnak és (mégis) hisznek, mert
kik hisznek, azok (utána) látni fognak jeleket és
csodákat.

(Farkas József nyomán) 

AM I   L E S Z . . .

- május 30. (vasárnap) 10 órakor zenés családi istentisztelet a templomban

- június 13. (vasárnap) 10 órakor tanévzáró istentisztelet a templomban

- június 20. Presbiterek vasárnapja

- július 19-től 25-ig (hétfőtől vasárnapig) nyári bibliai gyermektábor Felsőbereckiben

- augusztus 29. (vasárnap) 10 órakor új kenyérért való hálaadás (úrvacsora)

- szeptember 5. (vasárnap) 10 órakor tanévnyitó istentisztelet


