Varsák kivető helye
Lectio: Ez 47,1-12
Textus: Ez 47,10 „… varsák kivető helye lészen…”

Éltető vizek

Az Úr Ezékielnek látomásban megmutatta a szent vizeket, melyek az Úr
házának küszöbe alól, az oltártól jöttek ki. A próféta bele kellett, hogy menjen a
vízbe, amely eleinte csak bokáig ért, majd térdig, aztán derékig. Egy idő után már
olyan mély volt a vízáradat, hogy csak úszni lehetett benne.
Ezékiel azt is látta, hogy hova folyik a víz: a Holt tengerbe, ahol valaha
Sodoma és Gomora volt.
A Holt tg megragadó képe a mi életünknek. Azóta olyan az életünk, amióta
ősszüleink engedetlenek voltak az Éden kertjében. Ádám bűnesete óta ránk tör a
halál, de addig is bűneinkben és vétkeinkben vergődünk. Márpedig a bűnben
vergődni, Isten átka és ítélete alatt lenni, - ez nem élet. Egész életünk itt a földön
olyan, mint a Holt tenger.
A Holt tenger is tenger, de nincs élet benne.
A szent vizek azonban belefolynak a próféta víziója szerint a Holt tengerbe
és így éltetővé válik a vize.
Ebben a vízióban a szent vizek Isten Szent Lelkét jelentik, Aki az Atyától és a
Fiútól kiárad. És Ezékiel látja, hogy Isten Szent Lelke milyen különös munkát végez:
éltető ereje van. A Holt tengerben az élő vizek halaknak élőhelye lesz.
Az Isten munkája révén a bűneink falai leomlanak és szívünk bezárt ajtaja
megnyílik. Így munkálja Isten bennünk az Ő Szent Lelke által, hogy gyümölcsöt
teremjünk.
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A 9. versben úgy olvassuk, hogy ott „a halaknak nagy bőségük lesz.” A
halaknak nagy bősége a kiválasztottak nagy sokaságát jelenti.
„A szent vizek” beáradtak-e már az életünkbe? A szívünkbe?
Természetünknél fogva vergődünk, mint a halak a vízben, melyben nincs
éltető erő (az akváriumban a vizet levegő-árammal kell frissíteni).
Isten Szent Lelke élővé tesz bennünket, újjászül bennünket s ez lesz az igazi
élet (szemben a látszat-élettel). Az ilyen ember elkezd szomorkodni a bűnei miatt,
majd meggyűlöli és megvallja Istennek, aki Jézusért bocsánatot ad. Így eltűnik a
szakadék Isten és ember között és egy titokzatos vágy ébred a szívünkben, hogy
Istentől tanuljunk és az Igéje szerint éljünk.

A halaknak nagy bősége van a vizekben

Ezékiel még ettől többet is lát. A parton halászok állnak. Ezek a halászok
utasítást kapnak, hogy hálóikat dobják be a Holt tengerbe. A halászok nem mások,
mint Istennek a szolgái: tanítók, papok és egyéb szolgák, akik Isten Szent Lelke
által munkálkodnak, hogy az Evangélium hálójával az élet „Holt tengeréből”
kifogják a bűnösöket és Jézus Krisztus egyházának élő tagjaivá tegyék.
Jézus maga is halászokat is elhívott az „emberhalászatra”. A tanítványokat
és bennünket is odaállított a „Holt tenger” partjára, hogy végezzük azt a
csodálatos munkát, amit emberhalászatnak nevezünk.
Mit kell a halásznak tennie?
Semmi mást, mint a hálót kivetni. Hirdetni kell az Igét, bizonyságot kell
tenni az Evangéliumról. Buzgalommal és bizalommal.
Olyan érdekes, hogy bár mi hirdetjük az Igét, mi teszünk bizonyságot az
Evangéliumról, mégis Isten Szent Lelke az, Aki a munkát elvégzi. Ő az, Aki élővé
tud tenni.
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Ám egy dolog bizonyos: a hálóval halásznunk kel a bűnösöket.
Hogyan?
Ó, a prédikációk és a bizonyságtételek által Isten Szent Lelke a szegény
bűnösöket élővé teszi, vágyat ébreszt a szívükben, hogy ők is Krisztushoz
tartozzanak és Jézus Krisztus minden jótéteményében részesüljenek. Nagy csoda
az, ha egy szegény bűnös rátalál a helyes útra és Jézust követi!
Átéltünk-e már mi ilyen csodát, csodákat?
Ezékiel látja, hogy a halászat nagyon eredményes.
Figyeljünk Jn 21-re, amikor a tanítványok hálója úgy tele lesz halakkal, hogy
már-már szakadozik.
Majd egykoron egy nagy sereg fog állni a tündöklő, csillogó tenger
partján!...

Vízválasztók

Ezékiel azonban látja mindennek az ellenkezőjét is.
A 11. versben azt olvassuk, hogy „Mocsarai és tócsái pedig nem gyógyultak
meg, só helyei lesznek.” Pedig az éltető víz az alföldön eljutott egész odáig és
nem gyógyultak meg.
A bibliamagyarázók azt mondják, hogy vannak kiválasztottak és vannak
elvetettek. Itt az utóbbiakról van szó.
•
Milyen szomorú, amikor egy szegény bűnös ember a saját bűnének
mocsarában marad.
•
Ám nem csak az istentelenek bűneinek mocsarára kell gondolnunk.
Vannak emberek, akik a saját önelégültségük mocsarában vergődnek. Meg vannak
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győződve, hogy ők jók és nincs semmi bűnük, amit meg kellene bánni. Ezek az
önigazultak mocsarában élvezkednek.
•
Az angol puritánoktól tudjuk, hogy a mocsárban élők lehetnek azok
az emberek is, akik már életet nyertek az éltető víz, Isten Szent Lelke által, de
később bepiszkították magukat bűneikkel.
•
És vannak olyanok is, akik tudják, hogy őket a halászok ki kell, hogy
fogják a mocsárból és az éltető víz kellene, hogy táplálja őket, de megátalkodva
ellenállnak és maradnak a bűneik mocsarában s így elvesznek.
•
Olyan embereket is ismerünk, akik szívesen hallgatják Isten Igéjét, az
Evangéliumot, de nem akarnak tudni a Törvényről.
•
S vannak, akik a saját törvényük szerint élnek.
•
Sokan elcsúsznak bűneik miatt és Istent hibáztatják e miatt.
Mi tartozik a mocsárhoz?
Az Ige így mondja: „Só helyei lesznek.”
Ez tk. két dolgot jelent:
1. A só tartósít. Így tart meg Isten az Ő egyházában bennünket, hogy
szolgálhassunk.
2. Ám gondoljunk Lót feleségére is, aki hátratekintvén sóbálvánnyá vált. Ne
vágyjunk vissza a megromlott, bűnös életünkbe!

Vizek, melyek gyümölcsözővé tesznek
Ezékiel azt is látja, hogy a folyó partján végig gyümölcstermő fák vannak.
Isten gondoskodik az övéiről. Ezek a fák itt Isten gyermekeit jelentik. Olyan fák,
amelyek gyümölcsöt teremnek és ezek a gyümölcsök étkezésre valók. Isten
kegyelme az, hogy ilyen ehető, tápláló gyümölcsöket teremnek.
A zöld fákat, a fiatalokat, Isten teszi üdévé, széppé és megtartja őket, hogy
halálra ne jussanak.
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Egyszer csak gyümölcsöt teremnek Krisztus által, mert Jézus Krisztus
megdicsőül az életükben s így termik meg a békesség, a szeretet, az öröm
gyümölcseit az örökkévalóság számára.
Ezek a fák gyógyításra is alkalmasak, mert az Úr az ő gyermekeit arra
használja, hogy a szegény bűnösöket megtérésre segítsék s így gyógyulás lesz az
életükben. Ez is csak kegyelem!
A Jelenések Könyvében is olvasunk az élet vizének tiszta folyójáról.
Ez „Az Istennek és a Báránynak királyiszékéből jön ki… És a folyóvízen
innen és túl életnek fája vala, mely tizenkét gyümölcsöt terem vala, minden
hónapban meghozván gyümölcsét, és levelei a pogányok gyógyítására valók.”
(Jel 22,1-2).
Isten Egyháza így plántáltatik át a Holt tengerből az élet vizének folyójához,
amelyik az Isten és a Bárány királyi székéből jön ki.
Testvérem, a te helyed hol van? Te hol vagy?
A Holt tengernél, a mocsárban?
Vagy az élet vizének folyójánál?
Ámen.
Biharszentjános, 2016.10.09.
Csomay Árpád (Ds. B.J. van Boven nyomán).
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