Jézus az Úr

Lectio: ApCsel 11,19-25
Textus: „Hirdették az Úr Jézus Krisztust.” (ApCsel 11,20).

A hívő zsidók megérkeztek az Észak-szíriai kikötőbe, Antiókiába. Ők azok a
menekültek, akiket Jeruzsálemben üldözték. A menekülteknek egy
figyelemreméltó küldetésük van ebben a városban.

Jézus, az Úr

A zsidók küldetésének a lényege a Názáreti Jézus, a Messiás, a Krisztus. Ő a
felkent, aki a megváltást hozza. Ő az Izráel királya. Benne bíznak a hívő zsidók és
azok is, akik az Írásokat ismerik.
A zsidók az Úr Jézust prédikálták. Ez azt jelenti, hogy azt a Jézust hirdették,
aki az ÚR. Más körülmények között másképpen prédikáltak volna. Miért? Antiókia
tele van emberekkel. A nagy Római Birodalom egyik városa. A pogány görögök a
császárkultusz hívei. Úgy tisztelték a császárt, mint mindenható Urat. Áldozatot
mutattak be Augusztusznak, az Úrnak. Vagy Nérónak. De a hívő zsidók nemet
mondtak. Ők Jézust vallották Úrnak. Az Úr Jézust tiszteld, Neki add át életedet, mondták. Így hirdették az evangéliumot a pogány környezetben. Őróla tanítottak.
Azt hirdették, hogy Ő tud megszabadítani a gonosz hatalmaktól. A császár is egy
hatalom. Ő embereket és népeket manipulál és uralkodik felettük. Sokan nyögik a
császár és katonái zsarnokságát. Az emberek hosszantartó félelemben élnek.
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Ugyanígy van ez ma is. A világi urak el akarnak hatalmasodni rajtunk. Azt
szeretnék, ha nekik áldozunk: adónkat, időnket, mindenünket. A világ uralma
félelemmel tölti el az ember életét. Mert csak ígér, de nem váltja valóra. Ugye
megtapasztaltad már, hogy a választások előtt milyen bőséges ígéretekkel
ámítanak bennünket. Aztán a választások után ráébred az ember, hogy becsapták.
A világ urai önző módon magukkal törődnek. A maguk előmenetelével, a maguk
gazdagodásával, a maguk jólétével.
Nem így az Úr Jézus! Ő éppen ellenkezőleg cselekszik. Elveszi a félelmeinket
és meggazdagít a maga szeretetével és kegyelmével. Ő gazdag volt és szegénnyé
lett érettünk, hogy mi meggazdagodjunk. Ő az igazi Úr. Ő a szívek Királya. Add át
magad Neki és megtapasztalod, hogy mennyi békességet és örömöt tud adni.
Gazdaggá tesz szeretetével és békéjével, melyet a bűneink bocsánata után érzünk
meg igazán. Ne a világ urai előtt hódolj, hanem az egyedüli Úr elútt: az Úr Jézus
Krisztus előtt.

A jólét szerzője

Jézus az ÚR! Erről teszünk bizonyságot manapság? Róla beszélünk a mai
világban, amelyben jól érezzük magunkat? Megtapasztaljuk-e, hogy Ő az Isten
kegyelmével ajándékoz meg bennünket? Kell-e ez nekünk? Mit kezdjünk ezzel?
Leginkább azt tapasztaljuk, hogy sokat adunk a jólétre. Ábrándképeink
vannak, melyek elaltatnak bennünket. Fontos nekünk a karrier, a lux, a nyaralás.
Mit is lehet ezen túl kezdeni az Istennel? Észre sem vesszük, hogy kiüresedik az
életünk. A mai urak is azt adják nekünk, mint a Római Birodalomban: Kenyeret és
cirkuszt. Ez uralkodik el rajtunk. Az emberek érdektelenné válnak Istennel
szemben. Nem törődnek az örökkévalósággal. Nem Isten a fontos. Fontosabbak a
földi urak. Minden fontosabb Istennél. Fontosabbak a kapcsolataink, a családunk,
az egészségünk, a munkánk!
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Emberi életek mennek tönkre az Isten nélkül. Robotolnak, hogy minél
sikeresebbek legyenek. Éjjel-nappal dolgoznak, hogy minél pompásabban
berendezzék a lakásukat. A világ végére is elutaznak, csak hogy
büszkélkedhessenek, hogy ők hol nyaraltak. És ebben a sok robotolásban tönkre
mennek az emberi kapcsolatok. Meghidegül a szeretet a hitvesek között. Nem
tudnak gyöngédek lenni egymással, mert megfáradnak, idegessé válnak. Egymást
megbántják. A gyermekek nevelésével sem törődnek. Egyébként sincs reájuk idő a
sok robotolásban. A testvér sem olyan fontos már a mai világban. Boldoguljon,
ahogy tud. Mindenkinek megvan a maga baja, problémája. A többi emberre, a
felebarátra pedig már nem is figyelnek. Önző, szeretetlen a legtöbb ember.
Templomba menni? Bibliát olvasni? Imádkozni? Nincs manapság erre idő. Sajnos!
Pedig az Ő áldása nélkül idegronccsá válik az ember! Bármennyit dolgozhat,
bármivel rendelkezik, csak Isten tud békességet adni az embernek.

A díjazás

Antiókiában a menekültek arról tettek bizonyságot, hogy Jézussal vannak
kapcsolatban. Jézus lett az Úr az életükben. Jézus tette szabaddá őket. Jézust, az
Urat hirdették. Az egyedüli Urat, akiben teljesen bízni lehet. Az Ő országában van
az igazi boldogság.
Tudunk-e mi Róla bizonyságot tenni? Ugyanis, ha Ő a mi szívünk Ura, akkor
el kell ezt másoknak is mondani. Hadd tudja meg ez a világ, hogy Ő az igazi ÚR!
Csak Ő tud igazi boldogságot adni. Nem a földi urak. Az ígéretek, az ámítgatások
nem boldogítanak. Csak vesztessé teszik az embert.
Ebben a világban sok vesztes ember van. Isten országában egy sincs. Az ő
országában mindenki díjat kap. Nem azért kapja, mert rászolgált! Isten ezt
Jézusért adja. Meneküljünk e kegyelmes Istenhez, aki megszabadít bennünket.
Jézus a Szabadító, Ő eleget tett minden bűnünkért.
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A hívők mindig azért munkálkodnak, ami jó. Ők nem a hagyományok rabjai,
hanem a megjobbulás munkálói. Ugyanis Isten országába nem származásunk
révén lehet bejutni. Nem azért, mert református családban születtem. Azért még
nem lesz enyém a mennyország, mert nagyszüleim, szüleim templomosak voltak.
Ha mennybe szeretnél menni, akkor át kell adnod magad az Úr Jézus számára.
Add oda bűneidet, hogy Ő meggazdagítson szeretetével és bűnbocsánatával.
Ezeknek a kegyes zsidóknak Isten megáldotta a munkájukat. „Az Úr keze
velük volt.” (Ap Csel 11,21). Ez nagyon sokat jelentett: mindent! Sokan hittek és
tértek meg az Úrhoz. Még ma is, mindig ez történik. Isten ma is ugyanígy
munkálkodik.
Megtapasztaltátok-e már az Ő hatalmát? Jézust, az Urat választottátok-e?
Ha igen, a Szent Lélek Isten cselekedte ezt a ti életetekben. Neki számtalan
lehetősége van, hogy ezt megtegye. Antiókiában Jézus lett az Úr. Ezért áradt az
Isten áldása. Áldott legyen az Ő neve!
Árad-e már reád az Isten áldása? Hát a te hitvesedre, gyermekedre?
Szeretteidre? Az Úr éppen általad akarja kiárasztani az Ő áldását szolgálatod
révén. Ha engedelmesen szolgálsz a családodban, a gyülekezetben, akkor Ő Szent
Lelke által azt munkálja, hogy áldott lesz a szolgálatod szeretteidre, felebarátiadra
nézve is. Az Úr neve legyen áldott!
Ámen.
Biharszentjános, 2014.11.18.
Csomay Árpád.
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