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2014. október 5-én, vasárnap, a Jakab levele 1, 1-8 alapján hirdettük Isten Igéjét. „Ha
pedig valakinek nincsen bölcsessége, kérjen Istentől, aki készségesen és szemrehányás nélkül ad
mindenkinek, és meg is kapja.” A Szentírás világosan különbséget tesz a tárgyszerű tudás és a
bölcsesség között. A bölcsesség a Bibliában az a képesség, amellyel Isten akaratát, igéjét,
útmutatását megértjük és a mindennapok helyzeteiben alkalmazzuk. A mindennapok helyzete
Jakab idejében és főképpen azok életében, akiknek levelét írta tele volt “különféle kísértésekkel”,
próbatételekkel, szenvedésekkel. Ahhoz, hogy ezekben a szenvedésekben a “teljes öröm”, a
belső öröm megmaradjon, Istentől kapható, kérhető bölcsességre van szükségünk. Bölcsességre
van szükségünk annak megértéséhez, hogy Isten a szenvedéseken keresztül is működik, hogy
betöltse az ő szent akaratát.
Jakab erős kifejezéseket is használ, mint például „kétlelkű”, erre is kitértünk.
Kétlelkűnek lenni azt jelenti, hogy egyrészt van az emberben ragaszkodás Istenhez, de másrészt
lelke mélyén a saját útját kívánja járni. A kétlelkű ember mindig nyugtalan, soha sem elégszik
meg az Úrral és útmutatásaival. Ez a nyugtalanság addig tart, míg a lelki műtét meg nem
történik, míg a kétlelkűséget fel nem váltja az Isten által bölcsességgel megáldott egylelkűség.
Mert mit mond a kétlelkű ember: Szeret Isten, mert jól mennek a dolgaim! Nem szeret Isten,
mert nem mennek jól a dolgaim! Szeret! Nem szeret! A végén már teljesen elbizonytalanodik az
ilyen ember. Példaként említettük Jóbot és feleségét. A kétlelkű feleség azt mondja „átkozd meg
Istent és halj meg!” Az egylelkű Jób ezt felelte: „úgy beszélsz te is, ahogyan a bolondok
szoktak” – mint aki nem kért bölcsességet Istentől – „ha a jót elfogadtuk Istentől, a rosszat is el
kell fogadnunk.” (Jób 2, 9-10)
Hogyan lehetünk bizonyosak abban, hogy Isten nem ingadozik irántunk való
szeretetében? Úgy, hogy egyszülött Fiát adta értünk azon az elsötétedő napon, amikor olyan sok
kétlelkű ember vette körül és közöttük én is. Mert előbb imádták Őt, ruháikat terítették elé,
fogadkoztak, hogy nem tagadják meg. Aztán később „feszíttessék meg!„-et kiáltanak, elárulták,
megtagadták, én pedig a saját utamat akarom járni. Milyen csodálatos, hogy feltámadt, velünk
van, el tudja végezni lelkünk műtétét, hogy ne kétlelkűek, a saját utunkat járók legyünk, hanem
egylelkűek, mindig, minden körülmények között az Ő útján megmaradók. Ezt jelenti bölcsnek
lenni.
Az igehirdetésre felelve Az áldott orvos közeleg című énekünket énekeltük (MRÉ 446)
Ámen.
Imádkozzunk! Hálát adunk, hogy az áldott Orvos ma is rendel és műt, sok-sok kétlelkű
életet Őbenne és általa megszentelt, bölcs egylelkű életté. Ámen.
Megemlékeztünk az aradi tizenhárom vértanuról.

