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2022. augusztus 28. 
Nyíregyháza 
Szentháromság 11. vasárnapja 
Cím: Szembe nézni a kegyelmes Istennel vagy az ítélő Istennel 
 

(1. dia) „16Így szól az ÚR: Álljatok ki az utakra, és nézzetek 
szét, kérdezősködjetek az ősi ösvények után, melyik a jó út, 
és azon járjatok, akkor nyugalmat találtok lelketeknek! De 
ők ezt mondták: Nem megyünk! 17Őröket is állítottam fölé-
jük, hogy figyeljenek a kürt szavára. De ők ezt mondták: 
Nem figyelünk! 18Ezért halljátok, népek, és tudd meg te, gyü-
lekezet, mi vár rájuk! 19Halld meg, te föld! Íme, veszedelmet 
hozok erre a népre: saját gondolataik gyümölcsét, mert nem 
figyeltek beszédemre, és tanításomat megvetették.” Jer 6,16-
19 

 
(2. dia) Szeretett Gyülekezet! 
 
 Jeremiás könyvén keresztül betekintést nyerhetünk az ak-

kori kor politikai, –  gazdasági – erkölcsi – és lelki állapotába. 

Egy korképet ad számunkra a Kr. e. VII. – VI. század időszaká-

ba. Természetesen nem szeretnék történelem órát tartani, de né-

hány történelmi tény segít megérteni azt az áldatlan lelki állapo-

tot, ami akkor uralkodott Júdában és Izraelben. Mert abban az 

időszakban nem voltak helyükön sem a világi – sem az egyházi 

vezetők. Áldatlan állapotok uralkodtak mind a bel – mind a kül-

politikában, de ami ennél még súlyosabb, az ország lelki – és er-

kölcsi állapota mélységben volt. Ennek a kortörténeti utazásnak a 

végén láthatjuk majd, hogy sok hasonlóság, sok párhuzam van az 

akkori kor és a mai kor között. (3. dia) A kettészakadt ország, 

északon Izrael, délen Júda nagyon nehéz helyzetben volt. A két 

ország nem tudta megőrizni identitását, függetlenségét, mert az 

akkori Asszír és Egyiptomi hatalom szorításában élték a minden-

napjaikat. Ahogy a térképen is láthatjuk (4. dia), az Asszír biro-

dalom hatalmas területeket hódított meg, igazi – ahogy ma szok-

ták mondani – szuperhatalom volt. Hogy el tudjuk ezt mai vi-

szonylatban is képzelni, az Asszír birodalom (5. dia) a mai Tö-

rökország egy része, Libanon, Szíria, Izrael, Jordánia, Egyiptom 

egy része, Irak, Irán területére terjedt ki. Hódító hadjáratuk során 

sokakat térdre kényszerítettek, az Asszír birodalom vazallusává 
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lettek és a birodalom pogány, okkult hite hatott más országok 

vallásgyakorlatára is. Nem elég, hogy gazdaságilag, politikailag 

egy függő helyzetet teremtettek, hanem vallási szokásaik is ha-

tottak más országok vallási szokásaira. Így történt, hogy a Kr.e. 

VII. – VI. században Júda legtartósabb királyságának, s egyben 

az ország legsötétebb korszakának évtizedében az elzüllött és 

széthullott nép számára két gyermek született (6. dia) Jósiás 

(Kr.e. 648.) és Jeremiás (~ Kr.e. 650 körül). Ebben az időben 

Júda a kánaáni és asszíriai istenségek felé fordultak, elterjedt a 

mágia, a halottkultusz és az emberáldozat és olyan törvénytelen-

ségek történtek, melyek következtében – a II Kir 21,16 kifejezé-

sével élve – az ártatlan vér „Jeruzsálemet az egyik végétől a má-

sikig megtöltötte”. Jósiás nagyon fiatalon, 8 éves korában lett 

király, Jeremiást pedig Kr.e. 627-ben hívta el az Úr prófétai 

szolgálatra. Jósiás, a reformokat kezdeményező király és Jeremi-

ás, a nyílt szavú próféta a legkiválóbb ajándék volt a nép számá-

ra, a megújulás és a túlélés egyetlen reménye Júdának. Isten na-

gyon nehéz körülmények között hívja el Jeremiást és erre fel is 

készíti elhívása, prófétai megbízása pillanatában. Azt mondja 

neki az Úr (7. dia): „8Ne félj tőlük, mert én veled leszek, és 

megmentelek! - így szólt az ÚR. 9Azután kinyújtotta kezét az 

ÚR, megérintette a számat, és ezt mondta nekem az ÚR: Én 

most a szádba adom igéimet! 10Lásd, én a mai napon népek 

és országok fölé rendellek, hogy gyomlálj és irts, pusztíts és 

rombolj, építs és plántálj!” Jer 1,8-10. Borzalmas és rettenetes 

dolgokat tett a nép és ehhez asszisztáltak a világi – és papi veze-

tők. Mind a papok, mind az akkori próféták engedtek a kísértés-

nek, visszaéltek a hatalmukkal, és nem feleltek meg azon kötele-

zettségüknek, hogy Isten szószólói és szolgái legyenek. Ezek a 

hivatalos vallási vezetők azzal provokálták Istent, hogy nyíltan 

hazudtak, és tagadták azt a tényt, hogy az ítélet közel van. Mi-

közben Jeremiás a vészharangokat kongatta, hogy észhez térítse 

a népet, Jeruzsálem lelki vezetői nyugtatták az embereket és bé-

kességről beszéltek. Egy jó körkép arról a korképről, amiről ol-

vashatunk Jeremiás könyvében erről az állapotról (8. dia): 
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„23De ennek a népnek lázongó és dacos szíve van, állandóan 

lázadozik. 24Eszükbe sem jut, hogy féljék Istenüket” Jer 5,23-

24a 

(8/a dia) „30Szörnyű és borzasztó dolgok történnek az or-

szágban: 31A próféták hazugságot prófétálnak, a papok tet-

szésük szerint hatalmaskodnak, népem pedig ezt szereti! De 

mit tesznek majd, ha itt lesz a vég?!” Jer 5,30-31 

(9. dia) „13Hiszen apraja-nagyja mind nyerészkedésre adta 

magát, prófétája, papja mind hamisságot művel. 14Népem 

romlását úgy gyógyítják, hogy könnyelműen mondogatják: 

Békesség, békesség! - de nincs békesség! 15Szégyenkezniük 

kellene, mert utálatos, amit tettek. De nem akarnak szégyen-

kezni, és már pirulni sem tudnak.” Jer 6,13-15a 

(10. dia) „8Ti hazug szavakban bíztok, amelyek semmit sem 

érnek. 9Loptok, gyilkoltok, paráználkodtok, hamisan esküsz-

tök, a Baalnak tömjéneztek, és más isteneket követtek, akiket 

nem ismertek. 10Azután idejöttök, és megálltok előttem ebben 

a házban, amelyet az én nevemről neveztek el, és ezt mondjá-

tok: Megszabadultunk! De azután ugyanazokat az utálatos 

dolgokat követitek el.” Jer 7,8-10 

Ez csak néhány, amit példaként említettem, de ez a pár igevers is 

jól mutatja, hogy micsoda mélységben volt az ország lelkileg, 

mennyi megtűrt bűn volt az emberek életében. Loptak, csaltak, 

hazudtak, gyilkoltak, paráználkodtak, más isteneket követtek, az 

emberek életét áthatotta az istentelenség, az istenfélelem nélküli 

élet, a romlott, képmutató, hiteltelen vallásosság volt a jellemző. 

Másképpen éltek otthon és másképpen viselkedtek a templom-

ban. Ezért mondja, hogy (11. dia) „9Loptok, gyilkoltok, paráz-

nálkodtok, hamisan esküsztök, a Baalnak tömjéneztek, és 

más isteneket követtek, akiket nem ismertek. 10Azután idejöt-

tök, és megálltok előttem ebben a házban, amelyet az én ne-

vemről neveztek el, és ezt mondjátok: Megszabadultunk! De 

azután ugyanazokat az utálatos dolgokat követitek el.” 

Isten ezt az engedetlenséget, szófogadatlanságot, szavának ko-

molyan nem vételét nem tudja büntetlenül hagyni. Ezekben a  

fejezetekben erről beszél Isten Jeremiáson keresztül. Olyan fi-
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gyelemfelkeltő, ahogy a 7. fejezetben olvashatjuk (12. dia): 

„Mindig azon az úton járjatok, amelyet én mutatok nektek, 

hogy jó dolgotok legyen! 24De nem hallgattak és nem figyeltek 

rám, hanem megátalkodott gonosz szívük tanácsát követték, 

hátukat fordították felém, és nem arcukat. 25Attól fogva, 

hogy kijöttek őseitek Egyiptomból, állandóan küldtem hozzá-

tok szolgáimat, a prófétákat, idejében küldtem. 26De nem 

hallgattak és nem figyeltek rám, hanem megmakacsolták 

magukat, és gonoszabbak lettek, mint őseik. 27Amikor el-

mondod nekik mindezt, nem fognak hallgatni rád, és bár 

szólsz nekik, nem fognak válaszolni. 28Azért ezt mondd ne-

kik: Ez az a nép, amely nem hallgatott Istenének, az ÚRnak 

szavára, és nem fogadta el a figyelmeztetést! Odavan az igaz-

ság, kiveszett szájukból.” Jer 7,23b-28.  

 Ennek lett aztán a súlyos következménye, hogy Isten be-

szél az ítéletről. Ezt sokan nem szeretik hallgatni. Sokan nem 

akarnak tudni az Istennek erről az oldaláról. Hogy semmi sincs 

következmények nélkül. Valaki egyszer úgy fogalmazott (13. 

dia): „A bűn olyan, mint a hitelkártya. Most élvezed, de később 

megfizetsz.” Azt a sok istentelen dolgot, amit elkövetett a nép, 

azért súlyos árat kellett fizetnie. 

Isten Jeremiást azért küldte, hogy figyelmeztesse a népet. 

Az Asszír Birodalom tudatos vallási felhígítása, felkeverése Júda 

vallási életében, mindezek megtűrése, bűnbánat nélküli élete, a 

bűnök nem felismerése oda vezetett, hogy Jeremiás súlyos ítélet-

ről beszélt. Mert a nép semmibe vette a bűnbánatra való felszólí-

tást és az engedetlenségre következményeire vonatkozó világos 

figyelmeztetését. Nem vették komolyan Isten figyelmeztető sza-

vait és ennek lett az a súlyos történelmi csapás, hogy szűk 50 év-

vel később (14. dia) Kr.e. 606-605-ben az akkori babilóni király, 

Nebukadneccár megtámadja Jeruzsálemet, a földdel teszi egyen-

lővé a jeruzsálemi templomot, emberek tízezreit húrcolja fogság-

ba, ezzel családok ezreit szakítva el egymástól és egy 7 évtizedes 

fogság következik (Kr.e. 606/605 – 535). Amire figyelmeztette 

Isten a népet és nem hallgattak rá, bekövetkezett. Sok párhuza-

mot látunk az akkori kor történelme és korunk helyzete között. A 
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felvilágosodás, az Isten egyre inkább háttérbe helyezése az em-

beri élet minden területén, a tudományban, az erkölcsben, a gaz-

daságban, a politikában, a mindennapokban vezetett oda, amit át 

kellett élni a világnak az elmúlt században. Azt a rengeteg ször-

nyűséget, amit tapasztaltunk csak a XX. században, az egy na-

gyon komoly és súlyos következmény, és azt látjuk, hogy nincs 

vége. Nem tanul az ember ezekből és most a XXI. század tragé-

diái a szemünk előtt zajlanak. Úgy viselkedünk, mintha Isten 

nem kérné számon ezeket rajtunk, mintha büntetlenül lehetne 

mindent tenni.  

Az akkori kor vallásos vezetőinek egyik legnagyobb bűne, 

hogy elhitették az emberekkel, hogy Isten szerető Isten, csak a 

szeretet a legfontosabb, Ő nem ítélő Isten és erre intették Jeremi-

ást is, hogy a békesség kedvéért ne kavarja fel az álló vizet. Ezért 

van az a súlyos diagnózis, amit már olvastam (15. dia): „köny-

nyelműen mondogatják: Békesség, békesség! - de nincs bé-

kesség!” Jer 6,14 és súlyos ítélet, amiről a 44. fejezetben olvas-

hatunk (16. dia): „5De nem hallgattak és nem figyeltek rájuk, 

nem tértek meg gonoszságukból, hanem más isteneknek töm-

jéneztek. 6Ezért áradt ki lángoló haragom, és lángolt Júda 

városaiban meg Jeruzsálem utcáin, úgyhogy rommá és pusz-

tává lettek.” Jer 44,5-6. 

Hamis illúziókban, hamis békességben ringatták a népet, 

elhallgattatták Jeremiást is, csak hogy ne keltsen zavart az akkori 

egyházi életben és azt a felszínes, látszat békességet igyekezze-

nek fenntartani. Az embereket elaltatták ezek a szavak, nyugod-

tak maradtak, és nem hitték el, hogy bekövetkezhet akár háború, 

akár éhínség – ahogy olvassuk a vezetők szavait (17. dia): 

„12Megtagadták az URat, és ezt mondták: Nincsen ő, nem 

érhet bennünket veszedelem, nem látunk fegyvert és éhínsé-

get. 13A próféták csak fecsegnek, és nem az ige szól belőlük.” 

Jer 5,12-13a. A papok nem bátorították, ösztönözték az embere-

ket arra, hogy tartsanak bűnbánatot, térjenek meg, hanem sem-

mitmondó és felületes üzeneteket osztottak meg velük. Beszéde-

ik olyanok voltak, mint a szél.  
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Évszázadokkal később is az ilyen lelkületű emberek hall-

gattatták el Jézus Krisztust, gúnyolták ki, verették agyon, majd 

szegezték keresztre. Pedig évszázadokkal korábban a próféták 

beszéltek Jézus Krisztus jöveteléről, majd amikor itt volt a föl-

dön, akkor próbálták oly sok alkalommal eltenni láb alól. Nem 

ismerték fel, hogy Ő a megígért Megváltó, Jézus Krisztus, aki 

magára veszi a világ bűneit.  

Isten a világtörténelemben Jézus Krisztusnak a jövetelét 

készítette elő és semmilyen emberi akarat, szándék nem hallgat-

tathatja el. Ma is azért hangzik az Ige, hogy az ítéletet emberek 

még elkerülhessék, de számolni kell azzal, hogy aki nem veszi 

komolyan Isten figyelmeztető szavát, Igéjét, beszédét, azon Isten 

haragja marad.  

Istentiszteletünkön keresztelő lesz. Egy piciny drága 

gyermeket, Jankát fogjuk megkeresztelni. Janka neve is arra em-

lékeztet bennünket, Isten kegyelmes Isten, „Isten kegyelemez” – 

szószerinti fordítása. Ragadjuk meg Isten kegyelemét, amíg ke-

gyelmez, mert számolnunk kell azzal is, hogy ez a kegyelem le-

jár, nem lehet húzni-halasztani, tologatni a dolgokat, mert egy-

szer elvétetik és aki nem néz szembe a kegyelmes Istennel, az 

szembe néz az ítélő Istennel, ahogy szembe kellett néznie Júda 

népének is a kegyelmet elhalasztó, elódázó népnek és súlyos 

ít6élet várt rájuk Babilónban. 

Mi ne ódázzuk el a lehetőséget, hanem ragadjuk meg! 

(18. dia) „Ma, ha az ő hangját halljátok, ne keményítsétek 

meg a szíveteket” Zsid 3,15. 

 

        Ámen! 

 


