Emlékezni…, de mire?
Lectio: 2 Pét 3,1-7
Textus: 2 Pét 3,1-2
Kedves Testvéreim! A világ tele van olyan emberekkel, akik a maguk igazát
hangoztatják és hangsúlyozzák. S közben megtapasztaljuk, hogy mindenki a maga
elképzelése szerint mondja a maga gondolatait. Sokszor bizony téves úton, téves
tanokat hirdetnek.
A világ tele van tévtanitókkal, akik elámítják a még hitükben gyenge
embereket. Így volt ez már az első században is, amikor megalakult az első
keresztyén gyülekezet Péter pünkösdi prédikációja nyomán. Nem sokkal később
előálltak a tévtanítók is. A tévtanítók csúfolódtak és kétségbe vonták Jézus
Krisztus ígéreteit, nevezetesen azt, hogy Ő vissza fog jönni.
Hogy fogadja Péter mindezeket? Péter apostol egészen más lelkülettel
fordul a gyülekezethez, mint a tévtanítók. Ő segítő szeretettel fordul az
emberekhez. Szeretettel emlékezteti őket, hogy immár másodszor ír nekik.
Szeretettel szólítja meg őket. Így: „szeretteim”. Emlékezteti őket. Serkenti őket az
emlékezésre. Három, négyféle képen is mondja, hogy gondolkozzanak,
emlékezzenek, serkenti őket, hogy emlékezzenek. Ezek után létezhetetlen, hogy
az ember ne emlékezzék, hogy ne gondoljon valamire.
Amikor erről olvasunk a Péter levelében, mi is késztetést érzünk, hogy
emlékezzünk. Mire? Jó nekünk arra emlékezni, hogy áldott emlékű édesanyánk,
vagy akár még az életben levő, és a szüleink a Jézus útjára vezettek és csodálatos
történeteket mondtak el nekünk Jézus Krisztusról. Nem csak a mesekönyvekből
olvastak nekünk mesét, hanem velük együtt imádkozhattunk, velük együtt
énekelhettünk. A tanítóinktól és a lelkipásztorainktól is ezt tanulhattuk. Tiszta
tanítást adtak Jézusról.
Péter segítő szeretettel fordul a gyülekezethez és emlékezteti őket a tiszta
tanításra, az Igére, a Szentírásra. S higgyétek el, Testvéreim, hogy egyedül Isten
Igéje tart meg bennünket.

A hamis próféták és a tévtanítók azonban téves úton járnak, mert
megtagadják az Urat, aki megváltotta őket. Ez által pusztulást hoznak magukra és
azokra, akiket elámítanak a tévtanításaikkal. Ugyanis az, aki Jézust megtagadja és
nem fogadja el élete Urának és nem követi Őt, az gyors pusztulást hoz a maga
számára. Az, aki istentelen módon él, lehet, hogy gazdagszik, de nincs békessége.
Örökké aggodalmaskodik.
Testvéreim! Emlékezni kell. Az igaz tanításra! Az evangéliumra! Hogy
egyedül Jézus Krisztusban van üdvösség.
Mit csinálnak a tévtanítók?
A tagnapi Igéből olvashattuk:
-

sokan kicsapongó módon élnek,
kapzsik,
naponként dőzsölnek,
elcsábítják az állhatatlan lelkeket,
elhagyják az egyenes utat,
üres fellengzős szólamokat hangoztatnak,
feslett életűek,
romlottság szolgái.(Mindezeket alkalmazni a mai időkre).

Azt mondja róluk az apostol, hogy az ilyenek szennyfoltok, szégyenfoltok és
átok gyermekei. Sok ilyen ember van ma is a gyülekezetben. Ők magukról azt
gondolják, hogy mindent jól tesznek és mondanak, de nem látszik meg az
életükön, hogy Ige szerint élnének… Szégyent hoznak a gyülekezetre, mert tele
van az életük bűneik szennyével s meg sem bánják azokat és el sem akarják
hagyni bűneiket. Ezért az ilyen ember az átok gyermeke.
Péter apostol a tiszta evangéliumra, a Szentírásra hívja fel a figyelmet.
Ugyanis csak akkor tudunk tisztán gondolkodni, ha a Szentírásból merítünk. Ezért
emlékezteti Péter a gyülekezetet azokra, amiket a próféták jövendöltek és az
apostolok hirdettek Jézus Krisztusról. Jézus az ÚR, Ő a mi Megtartónk.

Vannak azonban gúnyolódók, csúfolódók, akiknek nem fontos az Ige, az
imádság, a templom, a szent élet. Bennünket, akik ezeket komolyan vesszük,
megmosolyognak, sőt csúfolnak is.
Isten azonban még az ilyen emberekhez is kegyelmes és türelmesen vár,
hogy hátha megtérnének. De egyszer letelik a kegyelmi idő. Jézus visszajön.
Tűzben ég meg minden és lesz új ég és új föld.
Mikor lesz ez? Ezt nem tudjuk és nem is tőlünk függ. Nem mi határozzuk
meg, hogy mikor legyen meg mindez. Isten időszámítása más, mint az emberé.
Isten még kegyelmes és türelmes. Időt ad mindenkinek a megtérésre.
Ezért mondja Pál apostol is: „Avagy megvetvén az ő jóságának,
elnézésének, hosszútűrésének gazdagságát, nem tudván, hogy az Istennek
jósága téged megtérésre indít?”
Isten azt akarja, hogy a bűnösök megtérjenek és minden ember üdvözüljön.
Mindenkinek készülni kell. Készülni kell az Úr napjára. A tűz mindent
megéget, ami emberi. Ezért minden erőnkkel Isten akaratát kell, hogy
cselekedjük, mert csak az marad meg, ami isteni.
Az Úr napja nem a világ végét jelenti, hanem az Úr dicsőségét és igazságos
ítéletét hozza el a földre. S ebben az ítéletben a bűnös ember csak úgy állhat meg,
ha minden bűnét ebben a földi életben leteszi a golgotai kereszt tövébe. Bánjuk
meg bűneinket, hagyjuk el azokat és várjuk reménységgel a mi Urunkat. Addig is
emlékezzünk a tiszta tanításra, a tiszta Igére és éljünk Isten akarata szerint, hogy
örököljük a mennyországot!
Ámen.
Biharszentjános, 2016.05.29.
Csomay Árpád.

