Meghallgatás

Lectio: Zsolt 16. Hab 3,17-19.
Textus: Haragodban emlékezzél meg kegyelmességedről! (Hab 3,2/b).

Lehet hittel és reménységgel imádkozni s közben részesei lehetünk a nagy titoknak, hogy
Isten haragja ellenére is, - mellyel megsemmisíthetne -, kegyelmét gyakorolja irányunkban.

Ez egy mérhetetlen mély és csodálatos imádság. (Hab 3,2/b). Az, hogy Isten
könyörületes és nem haragszik, ez egy csoda! Hogy jutunk ennek a felismerésére? Ezt a
felismerést Isten munkálhatja ki a szívünkben. Ehhez azonban arra van szükség, hogy naponta
figyelmezzünk Reá. A Bibliát olvasva eljutunk Isten szívéig. Az Ő kegyelmes és könyörületes
szívéig.

Az Ő munkája

Hogyan is munkálkodik Isten? Amit Ő elkezd bennünk, azt jó véghez is viszi. Talán idegen
egy kicsit tőlünk, hogy Ő a ’régi egyházában” egy próféciát adott Jézus Krisztus kereszthaláláról.
És ez mélyen benne van ebben az imádságban.
Hogyan tudunk mi az Isten ítéletét szem előtt tartva az Ő kegyelmére gondolni? Az
úrvacsora teszi ezt érthetővé számunkra. Mélységes alázattal és bűnbánattal járulunk a szent
asztalhoz. Igen, mert tudjuk, hogy Isten bűneink miatt haragszik reánk, de ha bűneinket
megvalljuk és megbánjuk, akkor Jézusért kegyelemét gyakorolja irányunkban. Ezért halljuk a
szereztetési igében: Az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljövend! Jézus keresztfán történt
áldozatáért van kegyelem számunkra.

Meghallgatás

A ’régi egyház’ krisztológiai elmélkedése egy csodálatos forrásból fakad. Ez még jobban
kiviláglik az Ószövetség görög fordításából, a Septuagintából. Ez elfordul a régi masszorétikus
szövegtől. Ott nem ezt olvassuk a 2. versben: „évek közepette”. A 2. versben ez áll: ”Két élő
közepette.” Itt Krisztus születésére történik utalás, két „létezés közepette”, az ökör és a szamár
között a jászolbölcsőben. Egy másik utalás Jézus keresztjére mutat: „Az Igaz kettő között”,
amint Ő két gonosztevő között függött. Még többet mond ez a meghatározás: „két létezés
közepette”, ami Jézus kereszthalálára és feltámadására utal. Talán Habakuknál éppen erről van
szó. Évek közepette az ítéletben reménytelenség volt. És ez nem természetes. Mert az évek
közepette ott van a kezdet és a vég. Nem lehet tudni, hogy „évek közepette” meddig tart Isten
haragja, és az, amíg végére jut. Ó, életnek Ura, meddig?...

Mégis

A „közepette” jelenti a mélypontot Isten haragjának kezdete és vége között. És az a
csoda, hogy a hit rátalál Isten cselekedetére. Ez nem más, mint az, hogy Isten könyörületre
indul. Az Úr nevének éppen ez a sajátossága, hogy Isten magát ajándékozza a „
szorongattatásban”. Jézus nevének a jelentésében az a legcsodálatosabb. Ő a Megváltó, aki
azért jött, hogy kimenekítsen bennünket Isten ítéletéből. Ez a csoda csendül ki ebből az
imádságból. „Örvendezek az én szabadításom Istenében.” Ő az én Istenem. Ő Jeshua, Ő az
Üdvözítő. Ő ott van jelen az „évek közepette”, míg el nem múlik Isten haragja, hogy valaki csak
hisz Ő benne, „mégis” egy örökkévalóságig örvendezhessen az Úrban.
Ámen.
Biharszentjános, 2014.08.29.
Csomay Árpád (M.A.van den Berg nyomán).

