Agur sáskái

Lectio:
Textus: „Királyuk nincs a sáskáknak, mindazáltal mindnyájan
szép renddel mennek ki.” (Péld 30,27)

A természettől tanulni lehet. Most a sáskákról lesz szó. Agurt megragadta
az ő bölcsességük. Most a Szent Lélek biológia óráján fogunk tanulni.

A sáskák ismeretesek a Bibliában. Nevük összeforrt egy-egy csapással. Mint
Egyiptomban például. Hatalmas pusztítást tudnak véghezvinni az országban,
ugyanis mindent felfalnak és kopárrá válik körülöttük a természet. Humanitárius
katasztrófát tudnak okozni.
A sáskák nagy csoportokban élnek, akár milliónyit is kitesz egy-egy csoport
létszáma. Már lárva állapotukban nagyon sokat esznek, míg aztán kifejlett
egyedek lesznek. Ám a felnőtt sáska is jól tud enni. Nagyon gyorsan nőnek és a
termést veszélyeztetik. Izráelben is rendszeresen találkozunk velük. Néha Isten
rendelkezése szerint az ítéletet hordozzák. Nem csak Egyiptomban, de a saját
választott népe körében is az Isten ítéletét jelentik( Joél 1,4, vagy Zsolt 105,34).
Amikor teljesen elpusztítják az országot, visszavonulnak és más területeket
keresnek, amelyeket aztán szintén elpusztítanak. Egy-egy sáskaraj olyan mint egy
sötét felhő, hiszen milliónyi egyed alkotja. „Sötétségnek és homálynak napja,
felhőnek és borulatnak napja, mint a hegyekre ráterülő alkonyat!” (Joél 2,2)
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Csemege

Egyetlen pozitívuma van ennek az állatnak. Izráelben élelemként is szolgált.
Gondoljunk csak Keresztelő János életére. Ő is táplálkozott velük.
Megszárították őket, megdarálták. Finom lisztet őröltek belőle. Aztán
megsütötték, mint a süteményt. Keresztelő János is így fogyasztotta. Ő még mézet
is evett vele.

Együtt erősek

Milyen bölcsességet helyez Agur ebben az Igében előtérbe? Nos, ezek a
vándorsáskák hatalmas rajokban, csoportosulásokban éltek, de nem volt királyuk,
nem volt vezérük. Náluk nem úgy történt, mint ahogy mi tesszük: egy király, vagy
államelnök köré csoportosulunk. A sáska vezető nélkül élt. És mégis együtt
maradtak. És ebben látható a csoda. Az ösztönük azt súgta: együtt erősek
vagyunk, külön - külön semmik.

S ha most ennek a lelki jelentését keressük, akkor bizony van mit tanulnunk
ezektől az állatoktól. Mármint a keresztyén gyülekezetnek van mit tanulnia.
Bizony azt tapasztaljuk, hogy egyenként gyengék vagyunk. Ezt láttuk a mormoták
esetében is. Az Úr ezeket a kicsi állatokat példaként állítja elénk. Tanítani akar
bennünket, hogy a gyülekezetben megmaradhassunk. Vagyis: szükségünk van
egymásra. Kell az egység, az összetartás, hogy a krisztusi hit tüze ne aludjon ki a
szíveinkben.
A vándorsáskák életmódja megerősít bennünket abban, hogy egymást
támogatnunk kell. Ugyanis a mai világban a gondok, problémák és a bűnök
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mindent felemésztenek körülöttünk és bennünk, éppen úgy, mint a sáskák. A világ
ezt élvezettel teszi. Akkor örül, ha a keresztyéneket tévútra téríti és megemészti,
felemészti őket. És a másik vadállat még inkább. Ez nem a levegőből jön, hanem a
mélységekből. Ezért kell nekünk valóban megélni a gyülekezeti életet, a szentek
közösségét. Ha az Úr Istenre hallgatunk és oly módon élünk, ahogy Ő tanít, akkor
megtartatunk. (2 Pét 3)

A Király

Mint keresztyéneknek, a sáskákkal szemben, előnyünk van. Nekünk van
Királyunk, a királyok Királya! Amikor hát szorongatnak a bűneink és érezzük
gyengeségünket, tudnunk kell, hogy nem vagyunk egyedül, egymáshoz tartozunk
és van Főnk, maga Jézus Krisztus. Ő oltalmazza a maga gyülekezetét és megtartja
híveit. Sajnos nekünk nincs olyan ösztönünk, mint a sáskáknak. Igazi keresztyén
nem is ezért lesz az ember. Nem ösztöne szerint. Nekünk Krisztusra van
szükségünk, a Királyra. És milyen Királyunk van! Nem csak mint legfőbb Bíró Ő, mint ahogy a király Keleten a bíró szerepét is betöltötte-, hanem Ő a mi
Megmentőnk. Ő meg akar tartani bennünket a jövendő számára. Megtart azon a
napon, amelyről Joel írt. Ő ezért jött, hogy megszabadítson bennünket az
ítéletben a kárhozattól.
Bíztassuk hát ezzel egymást: az ítéletkor ott lesz a mi szabadító Királyunk,
Aki megbékéltetett bennünket az Atyával. Gyülekezetben élni nem más, mint Vele
egymással közösségben lenni. Ez a mi jövendőnk. Együtt Krisztussal.
Ámen.
Biharszentjános, 2014.08.08.
Csomay Árpád (W. Meijer nyomán).
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