
2014. 02. 02. Vasárnap. Vancouver. C: Irgalmasságot akarok 2. I. Hogyan figyeljük egymást? II. Az ige-manipuláció. III. Az ige  

Lekció: Máté 12: 1 – 7       kardja – mint Isten fegyvere. 

Textus: „Ha pedig értenétek, mit jelent ez: Irgalmasságot akarok, nem áldozatot – nem ítéltétek volna el azokat, akik nem vétkeztek”. 

Máté 12:7 

Kedves Testvérek! 

Múlt vasárnap – Máté, az utált vámszedő elhívása. Jézus meglátta – másképpen, mint az emberek. Látta benne a 

kegyelemre szorulót. Szerette, érte is jött, adta magát. Nem csak nézte – megszólította. Közösséget vállalt vele – 

miközben mások szóvá tették: csak nem megy be Jézus egy ilyen házába? Akkor mondta Jézus: „Menjetek, és 

tanuljátok meg, mit jelent ez: Irgalmasságot akarok és nem áldozatot”. (Máté 9:13) Azt akarja Jézus, hogy 

vállaljuk fel egymást – bűneinkkel együtt, mert mi is kegyelmeből élünk, és ezt a kegyelmet kell 

közvetítsünk. Múlt héten ezt kérdezte tőlünk az ige: mi ezt közvetítjük-e a körülöttünk élők felé?  

Ma pedig arról szól az üzenet, hogy Jézus ugyanezt a mondatot mondja, szinte szóról, szóra – de egészen más 

szituációban, kontextusban. „Ha pedig értenétek, mit jelent ez: Irgalmasságot akarok, nem áldozatot – nem 

ítéltétek volna el azokat, akiknem vétkeztek”. „Ha értenétek” – azt, amit már hallottatok, és most megint mondom! 

Ha végre nem csak fületekig, hanem a szívetekig is eljutna: ami benne van a Bibliában. Amit ti, farizeusok, mind 

tudtok, ismertek: „Szeretetet kívánok, és nem áldozatot, Isten ismeretét, és nem égőáldozatokat”. (Hóseás 6:6) Ha 

végre értenétek a lelkületét az igének! Nem a betűjét – hanem a Lelkületét! Isten szeretete = irgalmasság, 

önmagam adása, azonosulás, elfogadás, lehajlás. „Ő tett alkalmassá minket arra, hogy az új szövetség szolgái 

legyünk, nem betűé, hanem Léleké, mert a betű megöl, a Lélek pedig megelevenít”. (2Korinthus 3:6) Ezt a 

Krisztusi, igei lelkiséget szeretném ma a szívetekre helyezni – akik az új szövetség szolgái vagyunk, és akiket 

Jézus Krisztus tehet képessé a Szentlélek által, hogy az ige szerint éljünk!  

1 Az van a tízparancsolatban megírva: „Hat napon át dolgozz, és végezd mindenféle munkádat! De a hetedik nap a 

te Istenednek, az ÚRnak nyugalomnapja. Semmiféle munkát ne végezz azon, se te, se fiad, se leányod, se szolgád, 

se szolgálód, se állatod, se a kapuidon belül tartózkodó jövevény”. (2Móz. 20:9–10) Nagyon hosszú, bonyolult jogi 

szabályokat, rendeleteket gyártottak, hogy mi számít munkavégzésnek, mit lehet, és mit nem lehet végezni – és ezt 

úgy tekintették, mint valami szentírást.  

A farizeusok pedig figyelték Jézust és tanítványait – de nem azért, hogy kövessék Őt, vagy hogy tanuljanak 

Tőle, hanem, hogy rajtakaphassák őket. Gondoljatok bele – még akkor is megfigyelés alatt tarották, amikor 

szombat napon gabonaföldeken ment át tanítványaival. Nem a városban, a templomban, településen, vagy emberek 

közt – hanem kint a mezőn! Érdekes – ezt nem tartották munkvégzésnek! Pedig ez igazán az! Sokan sokat fizetnek 

a megfigyelésért. De ezt nem tartották annak – azt viszont, hogy a tanítványok búzamagokat morzsolgattak, és 

ették, ezt már a szombat-törvény megszegésének tartották. Mert nem a törvény, és annak szellemisége volt a 

lényeg – amelynek üzenete az élet egészséges egyensúlya – hanem saját prekoncepciójuk igazolása. „Jaj nektek, 

képmutató írástudók és farizeusok, mert tizedet adtok a mentából, a kaporból és a köményből, de elhagytátok 

mindazt, ami a törvényben ezeknél fontosabb: az igazságos ítéletet, az irgalmasságot és a hűséget; pedig ezeket 

kellene cselekedni, és azokat sem elhagyni”. (Máté 23:23) 

Miért figyelünk másokat? Most nagy hír volt: Justin Biebert börtönbe került, baja lett a hatóságokkal. Hány 

embernek volt még hasonló esete az elmúlt időszakban? Biztos sokaknak – de őket nem figyeli a sajtó, mert nem 

érdekesek. Justin Bieber azonban hír – sok pénzt ér. Ezért lihegnek a nyomában.    

Mi pedig figyeljük egymást. Akik refrektorfényben vannak – azokat jobban, akik nem, azokat kevésbé; de senki 

sem kivétel! Éppen ezért szoktak azok, akik nem olyan feltűnőek, akiket nem vesznek annyian észre, akiket nem 

figyelnek annyira – úgy öltözködni, kinézni, viselkedni, olyat tenni, mondani, hogy feltűnőek legyenek. Hogy 

észrevegyék őket, felfigyeljenek rájuk. Mert ők is figyelnek másokat – és azt hiszik, attól lesznek értékesebbek, 

ha mások is, minél többen figyelnek őrájuk.  

Ezért mindig, minden helyzetben fontos, hogy ki, hogyan néz ki, ki, kivel beszélget, ki, mit csinál. Néhányan 

azt mondják – áh, engem ugyan nem érdekel; pedig a valóságban érdekli. Nagyon is. Régen is, ma is: az emberek 

mindig is figyelték egymást – és rajongtak, lemásoltak, azonosultak némelyekkel; vagy jelentgettek, 

informáltak, besúgtak, lejárattak, besároztak, ellehetetlenítettek másokat, sőt, halálra adtak.  

Azt mondják néhányan – áh, dehogyis, az emberek jók és jót akarnak egymásnak. Tessék megfigyelni, azt 

olvassuk: a tanítványok, Jézus 12 szent, elhívott apostola, azon vitatkoztak útközben, hogy melyikük a legnagyobb. 

Vagyis figyelték, vizsgálgatták, méregették egymást – melyikük a legnagyobb. A leg- befolyásosabb, hatalmasabb, 

erősebb közöttük. Vagy Júdás: figyelte Jézust – kereste az alkalmat, mikor árulhatja el. Pedig nem valamelyik mai 

filmről beszélek – hanem Jézus tanítványairól. Akkor így volt – és ma is így van.  



Leplezd le magadban ezeket az indulatokat – vidd oda Jézus keresztjéhez, hogy bocsássa meg! Formálja át a 

szívedet, hogy ne rosszindulattal, ellenségesen figylej másokat – hanem azzal a szeretettel, ahogyan Jézus tekint 

ránk: meg akar menteni! Hidd el, éld meg: Jézus irgalmasságot akar – tőled is! Nem azt akarja, hogy hatalmas 

áldozatokat hozz – hanem azt, hogy magad áldozd oda, és az Ő irgalmas Leleke járhasson át. Azt akarja, hogy 

te magad megérezd, átéld az Isten irgalmát – ahogyan megkeres, figyel rád, figyelmeztet és megbocsát – hogy te is 

abból tudj élni, ahogyan magad is tapasztalod!  
Ne felejtsétrek el Jézus példázatát, a gonosz szolgáról, akinek hatalmas tartozást engedett el az Ura, de ő a 

börtönbe vetette szolgatársát, aki neki egy jelentős, de az övénél sokkal kisebb, ahoz képest teljesen jelentéktelen 

összeggel tartozott.  

Vagy amikor a bűnös asszonyt Jézus elé hurcolják. Nézd, tetten értük. Meg kell kövezni az ilyet. És ebben a 

drámai feszültségben mit csinál Jézus? Lehajol és újjával ír a homokba, a porba. Ők azt szerették volna, ha Jézus 

ráolvassa a bűneit – ehelyett Jézus jegyzőkönyve a homok. Akárki bűnei: az asszonyé, akik odahurcolták, akik 

olvassák, akik nem törődnek vele… ott van a homokban, amit elmos az eső… illetve nem az eső, hanem 

Jézus Krisztus kihullott vére!  
2 „Irgalmasságot akarok” – Mert mi nem homokba írunk – hanem kőszívünk tábláira. És az ember olyan 

irgalmatlan, hogy az Isten életadó, szerető igéjét is képes saját maga érdekei szerint manipulálni. Nézd Jézus, 

mi szeretnénk megóvni téged a bűnös botlástól: a tanítványaid olyat tesznek szombaton, amit nem szabad tenni – 

ellenkezik a tízparancsolattal! Így él vissza Isten irgalmas szeretetével az irgalmatlanul önző és vak ember, aki azt 

hiszi, hogy igaz, és igaza van. Vak – mert nem látja önmagát és nem látja Krisztust! 

Rettenetes, amikor hívő emberek veszekednek – és igéket vagdosnak egymás fejéhez! Biztos, hogy nincs 

igazuk – mert csak akkor lehet a hirdetett ige hiteles, ha először engem magamat kényszerített térdre, és ha 

én magam is ebből a térdelő pozícióbol mondom! Nem felülről, hanem alulról – Isten irgalmas szeretete előtt 

térdelve, mint kegyelmet nyert bűnös ember mondom a másik embernek, aki ugyanerre az irgalomra és kegyelmere 

szorul. Csak ekkor már nem én használom az igét a magam céljaira – azaz manipulálom – hanem az ige 

használ engem! Így lehet bárki Isten irgalmának eszköze – aki irgalmat nyert! „Az Isten irgalmára kérlek tehát 

titeket, testvéreim, hogy okos istentiszteletként szánjátok oda testeteket élő 

és szent áldozatul, amely tetszik az Istennek; és ne igazodjatok e világhoz, 

hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek: 

mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes”. (Róma 

12:1–2) Ha nem szánjátok oda, ha nem valósulhat meg Krisztus szeretet-

uralma, akkor végképp nem fog menni – mert az ítélkezés könnyen jön. Az 

ítélkezés sokkal könnyebb – mint az irgalmasság.  
3 Jézus abban fogta meg a farizeusokat, amivel jöttek: „nem olvastátok?” 

– benne van az igében is, Hóseás próféta könyvében Nem gondoljátok, 

hogy ezek a parancsolatok nem Isten törvényei? Mert mi számít 

munkavégzésnek? Hol vannak a határok? Mi ellentétes Isten akaratával 

és mi nem? Isten igéje és az ő törvénye alapján a Szentlélek Isten kell 

vezessen bennünket! Milyen könnyen áthágjuk – és éppen ilyen könnyen 

túl is értelmezzük. „Irgalmasságot akarok” – nem a bűnös ember halálát, 

hanem hogy megtérjen és éljen (Ezékiel 18:23)  

Milyen más Jézus és farizeusok igei látása! Jézus a Lélek által idézi az 

Isten dicsőségére! „Mert Isten igéje élő és ható, élesebb minden kétélű 

kardnál, és áthatol az elme és a lélek, az ízületek és a velők szétválásáig, 

és megítéli a szív gondolatait és szándékait”. (Zsidó 4:12) Bárcsak mindig 

elvégezné – jövel Uram, Jézus!  „Boldogok az irgalmasok, mert ők 

irgalmasságot nyernek”. (Máté 5:7) „Úgy beszéljetek, és úgy 

cselekedjetek, mint akiket a szabadság törvénye ítél meg. Mert az ítélet 

irgalmatlan ahhoz, aki nem cselekedett irgalmasságot, az irgalmasság 

viszont diadalmaskodik az ítéleten”. (Jakab 2:12–13) Legyen érte áldott 

Jézus Krisztus, hogy a mi össze irgalmatlanságunkat elhordozta a 

kereszten – hogy irgalmából nyerjünk hozzá igazodó, irgalmasságban, 

szeretetben bővelkedő életet! Reményik Sándor: Ne ítélj! Ámen!  

 

Reményik Sándor: Ne ítélj 

 

Istenem, add, hogy ne ítéljek - 

Mit tudom én, honnan ered, 

Micsoda mélységbõl a vétek, 

Az enyém és a másoké, 

Az egyesé, a népeké. 

Istenem, add, hogy ne ítéljek. 
  

Istenem, add, hogy ne bíráljak: 

Erényt, hibát és tévedést 

Egy óriás összhangnak lássak – 

A dolgok olyan bonyolultak 

És végül mégis mindenek 

Elhalkulnak és kisimulnak 

És lábaidhoz együtt hullnak. 

Mi olyan együgyûn ítélünk 

S a dolgok olyan bonyolultak. 
  

Istenem, add, hogy mind halkabb legyek – 

Versben, s mindennapi beszédben 

Csak a szükségeset beszéljem. 

De akkor szómban súly legyen s erõ  

S mégis egyre inkább símogatás:  

Ezer kardos szónál többet tevõ. 

S végül ne legyek más, mint egy szelíd 

igen vagy nem,  

De egyre inkább csak igen. 

Mindenre ámen és igen. 

Szelíd lepke, mely a szívek kelyhére ül.  

Ámen. Igen. És a gonosztól van  

Minden azonfelül. 

 


