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November 2-án, vasárnap az Efézusbeliekhez írott levél 2, 11-16 alapján Nt. Jakabffy Zsolt
hirdette Isten Igéjét. 1956-ban kicsiny ország bátor hívő népe megmutatta az egész világnak, hogy
az ember szívében a jogos szabadságot Isten helyezte oda, és azt nem lehet eltiporni, nem lehet
falak mögé zárni. Vajon attól, hogy a válaszfalak leomlottak és eltűntek, hogy szabad világban él
Európa, szabad világban él az emberiség többsége, vajon valójában szabadabbak vagyunk-e
szívünkben, életünkben? Eltűntek-e a sokkal mélyebben odahelyezett falak, melyek elválasztanak
egymástól és Istentől?
Amikor az ember elszakíttatott Istentől, ennek az elszakítottságnak a következménye a lelki
halál lett. Az emberhalálra van ítélve a bűne miatt, mindannyian vétkezünk, mindannyian
hordozzuk magunkban annak a lehetőségét, hogy bármikor veszekedünk, kiabálunk és haragszunk,
és elkezdünk falakat építeni. Elkezdjük magunkat biztonságba helyezni a másik emberrel szemben,
aki talán nem akart bántani. Istennel szemben is ugyanez történik, pedig Isten nem haragszik ránk,
nem bántani akar bennünket. Isten szeret bennünket és ennek bizonyítéka, hogy elküldte szent Fiát
érettünk. Szükséges az áttörés azokon a falakon, amelyek Isten és emberek közé épülnek, ha ez nem
történik meg, akkor az ember még abban az időben él, amikor el van választva Istentől. Attól, hogy
beülök a templomba, elmondom imáimat, de nem hagyom, hogy Isten áttörje a falat,
tulajdonképpen nem változik semmi, fogoly maradok. Ha én fogoly vagyok, foglyok a gondolataim,
vágyaim, az elképzeléseim, az életem. Hiába leszek szabad bármilyen más formában, ha belül
lelkemben nem leszek szabad, akkor a bűn rabja maradok. Istenünk Jézus Krisztusban a bűn láncait
letörte, az épített falakat lebontotta és ad egy lehetőséget, arra hogy átkerüljek ebbe az időbe, Isten
közelébe. Fontos ez, mert az abban az időben élő ember bár lehet a legjobb szívű, a
legsegítőkészebb a templomban, de mivel abban az időben él, amikor még fal választja el őt
Istentől, remény nélkül való. Az az ember, aki nem kerül át ebbe az időbe, Isten kegyelmét elfogadó
időbe, az remény nélkül marad.
Itt van az új idő, melyet Krisztus által készített számunkra az Isten. Krisztusban lebontotta a
közbevetett választó falakat. A bűn az, amely a Sátán irányítására felépíti a választófalakat,
melyekkel körülvesszük magunkat és erre jön katartikus erővel Isten és bontja le ezeket. Milyen
falak vannak a mai napon az életünkben? Milyen falak mögött élünk, milyen falak választanak el
azoktól, akiket szeretünk? Az ember megmagyarázza a falakat, kifogások vannak. De Istent ezek a
kifogások nem érdeklik, mert ahol ott van Isten ott többé nincsenek kifogások és választófalak.
Ámen.
Imádkozzunk! Istenünk bontsd le életünkben azokat a falakat, amelyek elválasztanak bennünket
Tőled és embertársainktól. Ámen. Az igehirdetésre felelve Az egyháznak a Jézus a fundamentuma
(MRÉ 421) című énekünket énekeltük. Az 1956-os forradalmat a Historica zenekarral együtt
ünnepeltük.

