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lekció: 126. zsoltár 

imádkozzunk: Mennyei atyánk a mi Urunk Jézus krisztusunk által, 
magasztalunk, hogy úgy ismerhetünk meg gondviselő munkádból, 
megváltó szeretetedből és örök hűségedből, mint aki jóra fordító is-
ten vagy. ami gonoszt az emberek gondoltak ellenünk, azt te jóra 
akartad és gondoltad fordítani, ami rosszat e siralomvölgyben reánk 
bocsátasz, a javunkra fordítod, mert megteheted, mint Mindenható, 
és meg is akarod cselekedni, mint hűséges atya. áldunk, dicsőítünk 
és magasztalunk téged ezért. köszönjük, hogy ma is úgy gyűjtöttél 
egybe bennünket, hogy szívünkben ott van a hálaadás és a dicsőítés 
szava mindazért, amit nekünk személyesen ajándékoztál. köszönjük 
a gyógyításokat, a vigasztalásokat, az erőket, igéd világosságát, Szent-
lelked buzdító erejét, de mindenekfölött az örök élet bizonyos ígéretét, 
melynek várományosai vagyunk, és köszönjük, hogy amíg e földön 
járunk és zarándokolunk, oltalmaddal, hűségeddel bizton megtartasz 
bennünket. Most is ezt kérjük igéd világosságával, Szentlelked erejével 
bátorítsd, erősítsd a mi gyenge hitünket. a szent jelekkel, a kenyérrel 
és a borral szilárdítsd meg reménységünket és taníts bennünket a sze-
retet törvényét betölteni és ezáltal nevedet dicsőíteni a mi Urunk Jézus 
krisztusunkban. őérette, szabadító Urunkért, üdvösségünk kezeséért, 
Jézusért kérünk, hallgasd meg könyörgésünket. ámen



2

2019. április 7.

textus: bizony, bizony mondom nektek, hogy amit csak kérni fogtok 
az atyától az én nevemben, megadja néktek. János evangéliuma 16,23. 

Szeretett gyülekezet, kedves testvérek!

akik már jártak erdélyben, talán megfigyelték, hogy református isten-
tiszteleten az igehirdető az igehirdetése textusának a döntő mondatát 
kétszer szokta felolvasni. én sosem értettem ezt a szokást, és nem is 
tudtam eddig tisztázni, hogy miért van erre szükség. de most én is 
most kétszer olvasom a textust, és arra kérem a gyülekezetet, hogy fi-
gyeljétek, észreveszitek-e, hogy másképp olvasom ugyanazt? „bizony, 
bizony, mondom néktek, hogy amit csak kérni fogtok az atyától az 
én nevemben, megadja néktek.” Másodszor: bizony, bizony, mondom 
néktek, hogy amit csak kérni fogtok az atyától, az én nevemben meg-
adja néktek. nem tudom, ki észlelte-e a különbséget, de ki is fejtem. én 
nem szeretem a gyülekezetet a régi görög kódexek különlegességeivel 
traktálni, de talán mindannyian tudjuk, hogy az antik világban nem 
alkalmaztak központozást írás közben, tehát a betűk mentek egymás 
után, nem volt vessző, nem volt pont, tehát ugyancsak írástudónak és 
üzenetértőnek kellett lenni, hogy tudja az ember, hogy hol van az a 
vessző, hol van az a pont, hol szakad meg a mondat, hol, milyen mó-
don kell a szöveget hangsúlyozni.
ezért aztán Jeromos egyházatya, a biblia latin fordítója a 3. században 
ezt a textust elegánsan így fordította: „bizony bizony mondom néktek 
hogy amit kérni fogtok az atyától az én nevemben megadja néktek” 
– mindenféle vessző nélkül, értse ki-ki úgy, ahogy gondolja. kétféle-
képpen lehet érteni. ha átrendezzük a szavakat így is: bizony, bizony 
mondom néktek hogy amit csak kérni fogtok az én nevemben az atyá-
tól, azt megadja néktek. ezt ismerjük jól. a másik kevésbé ismerős és 
ma erről szeretnék szólni: bizony, bizony mondom néktek hogy amit 
csak kérni fogtok az atyától, megadja néktek az én nevemben. és így 
már értjük a különbséget. 
ez a János evangéliumában és Jézus szavában elrejtett egyszerű meg-
jegyzés, rögtön emlékeztet Jézus sok-sok buzdítására, amelyekben a 
döntő szó ez: »az én nevemben«. a Jézus nevében. és először mind-
járt erről kell szólni, mert lehet így is olvasni ezt a részt. ha a korábbi 
szakaszokat olvassuk, a 15. részben egészen pontosan így is van, hogy: 
akármit kértek az atyától az én nevemben, megadja néktek. (Jn 15,16). 
és ezt értjük, mit jelent kérni a Jézus nevében. ő maga tanít bennünket 
a hegyi beszédben, hogy bátran menjünk az atyához kérni, és az atya 
megadja nekünk. amikor pedig Jakab apostol a panaszkodó gyüleke-
zeti tagoknak prédikál, azt mondja: kértek, de nem jól kértek (Jakab 
3). Mit jelent jól kérni, és mit kérjünk, hogy jól kérjünk? nos, az első 
lecke: Jézus nevében kérni. erre tanít bennünket is Üdvözítőnk, és ez 
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mindenekelőtt nagy alázatra tanít, mert ez a szó, hogy »kérjetek az én 
nevemben bármit«, és az megadatik nektek, mély dolgokat is jelent, 
amelyeket csak alázattal lehet meglátni. ebből csak kettőt szeretnék 
kiemelni. először is azt jelenti, hogy nem alanyi jogon kérünk, még 
ha mi szeretnénk is mindig önjogon kérni. Mi magyarok biztos így 
vagyunk ezzel: vegyen már bennünket észre a mennyei atya! ismerjük 
a gondviselés csodálatos, gyönyörű világát. igen, isten fölhozza az esőt 
a magyarnak is - de ad belőle a románnak is, és kap a jóból az amerikai 
is. ez nekünk kevés. valami kis extra mégiscsak járna nekünk, valami 
kárpótlásul az elromlott történelmünkért, a nyomorult sorsunkért. és 
mi, magyar reformátusok is így vagyunk ezzel. Miért is ne?! Mi ki-
sebbségben élünk, és voltak gályarabjaink, és mindenféle bajunk; tehát 
minket, reformátusokat – egyébként is mi vagyunk a legjobbak! – va-
lami külön jogon hallgasson meg isten. talán, mert mi vagyunk az elit, 
ámbár ezen inkább ne nyissunk vitát! és aztán én magam is! engem, 
magamért hallgasson meg isten. tele vagyok bajjal, nyomorúsággal, a 
keresztyén életem tele van kísértésekkel, és folyton várom az isteni ígé-
retek teljesedését. Minden isteni ígéret egy-egy nagy mérföldkő, olyan 
pontok, melyekből lehet szép irányt húzni. de lám, mégiscsak én va-
gyok a teremtésben vesztes, mert mindenki más már négy-öt ígéreten 
van túl, ők már látják a mennyország kapuját, én meg még mindig a 
kanyarban vagyok, és nem tudom, hogy mi lesz mögötte! tehát, en-
gem, önjogon, hűségjogon, állhatatosság-jogon, hit-jogon hallgasson 
meg isten. Csakhogy Jézus azt mondja tanítványainak, hogy az »én ne-
vemben« kérjetek. nagy alázat kell ehhez.
és tanulnunk kell a Jézus nevében kérni. a keresztyén élet egyik leg-
titokzatosabb, egyben legcsodálatosabb, élethosszig tartó leckéje a Jé-
zus nevében kérni. Mert ez nem üres formula, amit odalötykölünk az 
imádság végére. amikor a Jézus nevében kérünk, nem frázist mon-
dunk. analógiaként hadd idézzem ide Szent ágoston egyik híres 
mondását, amire gyakran hivatkoznak, de többnyire rosszra csavar-
ják. »Csak szeress és tégy, amit akarsz.« - mondja Szent ágoston Já-
nos apostol levelét kommentálva. és ezt úgy szoktuk elrendezni, hogy: 
igen, ezt mondta Szent ágoston, hogy csak szeress és tégy, amit akarsz; 
tehát, előbb egy kicsit szeretek, utána meg agyonverem a szomszédo-
mat; augustinus is ezt mondta, hogy szeress és tégy, amit akarsz! de 
értsük jól: csak szeress! – ez azt jelenti, hogy élj a szeretet törvénye sze-
rint. Csak szeress, vagyis töltsd be a szeretetet. Csak szeress!  - azaz sze-
resd az Urat és szeresd felebarátodat, mint magadat, és aztán tégy, amit 
akarsz már. hát mit akarok, ha szeretek? – akkor szeretni akarok! Mit 
akarok, ha szeretek? – akkor a szeretet bőségével, fantáziájával, találé-
konyságával, ügyességével, szeretni akarok - és csak szeretni akarok. 
kérj, amit akarsz a Jézus nevében! –  és lehet a Jézus nevében haragot 
és pusztulást kérni?! ezt még a szeretet apostolának is meg kellett ta-
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nulnia! amikor úton voltak Jeruzsálem felé, nem fogadták be őket egy 
szamaritánus faluban. János és testvére, andrás azt mondták Jézusnak: 
«Uram, akarod-e, hogy mondjuk, hogy tűz szálljon alá az égből, és 
eméssze meg ezeket» (lk 9,54). Uram, ha akarod, ménkő csap beléjük. 
tűnjenek el. Csak szeress és tégy, amit akarsz? Csak kérjél bármit az Úr 
Jézus nevében és meglesz? azt hiszem, hogy amilyen csudálatos és erős 
bátorítás van ebben az ígéretben, éppen olyan nagy és súlyos leckéje ez 
a keresztyén életünknek – kérni a Jézus nevében. Mert, ha Jézus nevé-
ben kérek, nem a varázsigét mondom, hanem a Jézushoz tartozásomat 
heten voltunk testvérek, voltak nagyobb testvéreim, s ez néha rossz 
volt, mert a pici mindig hátra maradt, néha viszont nagyon jó. emlék-
szem, álltam a sárbogárdi kultúrház előtt, ahol valami rendezvény volt, 
és engem nem engedtek be, mondván, hogy kicsi vagyok még! Szóltam 
a bátyámnak, és ő bevitt. Szólj az elsőszülöttnek, és bemehetsz, mert 
ő az elsőszülött minden halottak közül és őbenne és őáltala fogadott 
bennünket isten a gyermekeivé. ezt jelenti Jézus nevében kérni. 

Másodsoron ebben a jézusi szóban benne van egy másik lecke is, és 
erről is szólni kell: adni a Jézus nevében. adni. Úgy elgondoltam ennek 
a mélységét. Ma mindenki cukkolja a keresztyéneket: na, ti keresztyé-
nek, jön a húsvét, ti, buda-hegyvidékiek mentek a blaha lujza térre 
gulyás-ágyút állítani? és kiteszitek a nagy logót, hogy ezt a babgulyást 
a buda-hegyvidéki szent református eklézsia hívei adományából fog-
juk kicuppantani mindenkinek a műanyag tányérjába, míg az Unió be 
nem tiltja a műanyag-tányért? vagy írjuk inkább azt, hogy református 
egyház? vagy írjuk ki, hogy a reformátusok?  a keresztyének? Jézus azt 
mondja: ne tudja a balkezed, hogy mit tesz a jobbkezed (Mt 6,3)! de 
arra megtanít bennünket, hogy ha adunk, az ő nevében adjunk. Pedig 
milyen jó lenne, ha a magunk nevében adnánk! Mert annyit bántanak, 
annyi mindent ránk hordanak; ha esik az eső, azért is a keresztyének a 
hibásak, ha szárazság van, azért a pápa a felelős, ha árvíz van, azért a 
baptisták, ha jégeső, azért a reformátusok, ha fáj a tyúkszemem, azért 
a zsidók, mindenért az egész zsidó-keresztyén banda felel itt... hát ak-
kor – hogy mondják a pszichológusok? –, mit csinál a kisgyerek az 
általános iskolában, aki olyan, mint a rút kiskacsa, mindenki csak üti, 
vágja, kilöki, hátat fordítanak neki, nem engedik be a körbe?  Szétosztja 
nekik a tízórait. otthon pénz lop, és befizeti az osztálytársait a büfében. 
Miért? hogy befogadják. vagyis bejótékonykodja magát a többiek szí-
vébe, beajándékozza magát a mások szeretetébe. S valóban, kérdezzük 
csak magunkat: azért adunk, hogy elfogadjanak, azért ajándékozunk, 
azért segítünk, azért gyűjtünk, azért jótékonykodunk? nekünk a Jézus 
nevében kell adni. 
annyi mindenre rá van írva: Made in China, Made is hungary, Made 
in USa. Mi lenne, ha arra, amit mi adunk, csak annyi lenne ráütve: 
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Made in Jesus – Jézus nevében. Mert mid van, amit nem úgy kaptál? 
amikor Pál apostol az éhező jeruzsálemi keresztyéneknek gyűjtést 
szervezett kis-ázsiában – erről 2. korinthusi levélben egy-egy kis rész-
letet olvashatunk –, gondosan megírja, hogy hogyan kell összegyűjteni 
az adományt, ki megy el érte, hogyan viszik el, és osztják majd szét. 
lehetne erről egy adakozástechnikai útmutatót csinálni. de mi azt ta-
nuljuk meg belőle, hogy mindennek az Úr nevében kell végbe mennie. 
olyan szolgálatnak nevezi ezt, amely révén krisztus dicsőíttetik (2kor 
9). Csak ő látszódjék, senki más. ha téged látnak, a Jézus arcát lássák 
rajtad, ha minket látnak, az Üdvözítőt lássák rajtunk! igen, mi szeret-
nénk felfényezni a nevünket, az életünket, a sorsunkat, a jó hírünket 
– ezek fontos dolgok. de a fontosnál van még fontosabb és van legfon-
tosabb. és a legfontosabb az a név, amelyről azt mondja Péter apostol 
a prédikációjában: nem adatott más név sem mennyen, sem földön, és 
nincs is más, mint a Jézus neve, ami által mi megtartatunk, ami által – 
fordítom másképp – megszabadulunk, ami által üdvözülünk (apCsel 
4,12). Jézus nevében adni –  nagy lecke!

és így érkezünk el a harmadik vonatkozáshoz: Jézus nevében elfogad-
ni (Jézus nevében kapni). igen, ha így olvassuk itt Üdvözítőnk szavát, 
hogy »bármit kértek az atyától, megadja nektek az én nevemben» – 
akkor ez azt jelenti, hogy elfogadni is a Jézus nevében kell tudni. oly-
kor ez a legnehezebb lecke. én már sokszor tapasztaltam, hogy kérni 
is nehéz, úgy általában is, a magyar embernek pedig még nehezebb. és 
nehéz dolog adni is, főleg a más nevében adni, postásnak lenni, Jézus 
postásának lenni. ezek nehéz dolgok. de az a tapasztalatom, hogy elfo-
gadni talán a legnehezebb. és azért nehéz ez, mert amikor az atya ad, 
akkor az mindig ajándék és sosem járandóság. nekünk vannak titkos 
noteszeink, és ez a mi eltitkolt bűneink közé tartozik. de böjtben sza-
bad ilyen eltitkolt bűnökről is beszélni. amikor püspök lettem, halálra 
idegesített a hivatal, hogy mindig jött valaki: püspök úr ekkor, püspök 
úr, akkor, írjuk be a naptárba, ide meg oda! igen, van a püspöki hiva-
talban egy naptár, a hivatalvezető kezeli. kifigyeltem, hogy az ügyes 
lelkipásztorok beballagtak a püspöki hivatalba, szóba elegyedtek zsu-
zsa nénivel, a naptár felelősével, és beszéf közben odalestek: nini, üres 
a püspök hétvégéje. nyomban kerestek is: püspök úr, miért mondod, 
hogy nem érsz rá, üres a hétvégéd! én akkor elővettem az ultima ra-
tio-t! dehogyis üres a naptáram – nekem van egy igazi naptárom, itt 
a zsebemben. nos, vannak ilyen titkos naptáraink, meg titkos adós-
ságfüzeteink, meg titkos járandóságnaplóink istennel kapcsolatban is. 
a közösségben, az imádságban, a keresztyén zarándoklatban, tanuljuk 
az egyes leckét meg a kettes leckét: kérni és adni többé-kevésbé megy 
is. de a harmadikra nézvést, tartogatunk egy járandóságfüzetet. re-
mélem, a római katolikus testvérek nem fogják félreérteni,  de a régi 
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viták némi füstje-pora még itt van velünk. tehát cselekedetekből üd-
vözülünk vagy kegyelemből? Jár-e nekünk istentől az áldás a cseleke-
deteinkért cserébe, sikerült-e már annyi jót felhalmozni, hogy lehúzza 
a mérleget, és több lesz az ereje a jónak, mint a vétkeinknek? Mi, re-
formátusok azt valljuk, hogy mindent kegyelemből kapunk, krisztus 
érdeméért. de az az érzésem, hogy igazából véve titkos katolikusok 
vagyunk. ott van az a kis notesz, ott van az a kis járandóságfüzet, ott 
van az a kis adósságkönyv – az isten cselédkönyve –, ott van nálunk, 
ott lapul a zsebünkben, a fiókunk mélyén. és írogatjuk, hogy mivel tar-
tozik még nekünk az isten. 

de mindez porba dől, mert itt Jézus azt mondja, hogy amit kértek, 
azt az én nevemben adja meg nektek az atya! Mi azt szeretnénk –, 
hogy azért adja meg nekünk az atya, mert jó vagyunk. vagy legalább 
azért, mert szeretnénk jók lenni! Mert néha igyekeztünk jók lenni. ezt 
azért mégis csak beszámítja. vegyétek csak elő testvérek azt a titkos 
kis könyvecskét és dobjátok el! nincs várományunk, amit mutogathat-
nánk a mennyei atyának: ez meg az jár nekünk. amit kapsz, azt az 
atya is Jézus nevében adja. őérette adja, őmiatta adja, őbenne adja. 
Pál a korinthusi levélben igen nagyon fontos mondatot mond egy 
olyan gyülekezetnek, amelynek élete egyszerre megijeszt a bajaikat lát-
va, másrészt hihetetlenül vonz, mert korinthusban aztán volt minden. 
annyi ajándék, annyi karizma volt, hogy dúskáltak benne. de rendet 
kellett rakni, mert a korinthusiak olyanok voltak, mit a gyerekek kará-
csonykor, akiknek mindig a másik ajándéka tetszett, és vetekedtek és 
vitatkoztak. Pál rendet akart tenni, ezért nagy titkot mond nekik: Min-
den a tiétek...ti pedig a krisztusé. krisztus pedig az istené. (1kor 3,21-
23). a római levélben így mondja: isten nektek ajándékozta krisztust, 
és ha krisztust nektek ajándékozta, mi módon ne adna ővele együtt 
mindent nektek! (rm 8,32) és éppen ez a rend! krisztus nem valami 
masni az ajándékon, holmi dísz. ő mindennek az alapja, ő mindennek 
a kezdete – nélküle semmit sem kapsz.
nálam nélkül semmit sem cselekedhettek – mondja ugyanitt Jézus a 
tanítványoknak (Jn 15,15). Joó Sándor ezt így szokta fordítani: nálam 
nélkül a semmit cselekszitek. Megfordítva: mi módon ne adna isten 
nektek ővele együtt mindent? és talán ez a legnehezebb leckénk, em-
berként is, családtagként is, barátként is, embertársként is – elfogadni, 
és még inkább isten gyermekeként elfogadni! az atya Jézus nevében – 
krisztusban – ad, és ahogy Pál apostol hozzátoldja, benne mindent ad. 
Jézus nevében kérni, Jézus nevében adni és Jézus nevében elfogadni! 
és még mennyi titka van a Jézus nevének! induljunk bátran az ígéretek 
és teljesítések útján az örök üdvösség felé.  ámen
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