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"Az igazaknak reménysége öröm, az istenteleneknek várakozása pedig elvész." 

(Példabeszédek 10,28) 

 
Csalódások és örömök váltogatják egymást életünkben, aszerint, hogy reménységeink, 
elvárásaink beteljesednek-e vagy sem. Hogy mennyire van igazunk ilyenkor, abban segít 
eligazodni bennünket ez az ige. Mégpedig úgy, hogy nem kell megvárnunk kívánságunk 
beteljesedését, nem szükséges reménységünknek valóra válnia. Öröm vagy letörtség kérdése 
nem azáltal dıl el, hogy sikerül-e valami vagy sem, hanem azáltal, hogy igaz vagyok-e vagy 
istentelen, és hogy reménysége(i)m, várakozásaim ennek az állapotomnak a "hajtásai"-e vagy 
sem? 
Igaz vagy istentelen állapotról beszélni természetesen nem divatos manapság. Ha magát állítja 
valaki igaznak, az felfuvalkodott, ha netalán saját istentelenségét emlegeti valaki fájdalommal, 
azt sietnek megnyugtatni, hogy nincs is olyan nagy baj. Ha másvalakirıl beszél, akkor 
személyválogató. 
Egy valóban biztos: veszélyes területen lépkedünk, és bármely pillanatban beleeshetünk akár 
a felfuvalkodottság, a terméketlen önvád vagy a szeretetlen személyválogatás csapdájába. 
Isten Ábrahámot igaznak nyilvánította, mert Ábrahám hitt Istennek. Igaz mivoltát tehát Isten 
szavába vetett bizodalmának, arra való hagyatkozásának "köszönheti". Ez a hit késztette 
szülıföldje, rokonsága elhagyására, késıbb arra a készségre is, hogy gyermekét, Izsákot 
feláldozza. 
Mi volt ezekben Ábrahám öröme? Hiszen rokonságát, szülıföldjét nem azért hagyta el, mert 
megutálta volna ıket; Izsákot sem úgy vitte fel a Mórijára, mint egy kellemetlen nyőgöt, 
akitıl jobb minél elıbb megszabadulni. Ábrahám minden valószínőség szerint mindenik 
alkalommal szívének kedves dolgokat áldozott fel. A törvényt még nem ismerte, de szívébe be 
volt írva, hogy "amiben fogyatkozás van, abból semmit se áldozzatok" (3Mózes 22,20). Ott 
lehetett szívében a szeretteitıl való elszakadás fájdalma, majd a gyermekétıl való végleges 
elszakadás, minden reménysége szertefoszlásának félelme. Mindez azonban nem bizonyos 
öröm nélkül. Ez az öröm pedig abból táplálkozott, hogy hitte: az az Isten, Akinek szavára 
cselekszik nagyobb mindennél - veszteségnél, halálnál. Öröme ekkor még bimbó volt, de 
valóságos, ami egyre inkább kivirult, az ígéret földje, a szarvánál fogva fennakadt kos 
láttán… 
Az igaz Ábrahám reménysége nem mindig felelt meg Istentıl neki tulajdonított, ajándékba 
kapott igazságának. Nem is lett belıle öröm, még ha ideig-óráig ígérkezett is. Egyiptom, 
Gérár, ahol letagadtatja Sárával, hogy az ı felesége; Ismáel - utódbiztosítás saját elgondolás 
szerint: rövid élető örömök keserő nyoma és emléke, amelyekbıl egyedül Isten irgalma hozta 
ki. Hitetlen önmagunkat lássuk benne. 
Mindezek felıl majd kifaggathatjuk Ábrahámot, ha hozzá hasonlóan mi is szavában való 
hittel, ráhagyatkozással tiszteljük Urunkat. 
Micsoda lehet a mi igazságunk? Az, hogy hiszünk a bőnöst megigazító, üdvösségre vezérlı 
Istenben, Aki az İ Fiát adta érettünk, és Akinek szava ma is éltet és megtart. Micsoda a mi 
reménységünk, melynek bimbózó virága az öröm? Az, hogy Annak szava, Aki maga a Szó, a 



testté lett Ige, beteljesedik; hogy aki azt ígérte tanítványinak, hogy velük lesz a világ 
végezetéig minden napon, ígéretét beváltja, és eljön. 
Ekképpen legyen szívünk harcai, a mindennapi gondok terhei közepette örömöt virágzó 
reménységünk, ebben az adventben is. 
"A kívülvalókat (istenteleneket) pedig majd megítéli az Isten." (1Kor 5,13) 
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H ír e k,  t u d ós í tás o k:  

 

� December 4.-én, de. 9 órai kezdettel tartja a november 20.-ról elhalasztott választmányi 

győlését a CE Szövetség, a Kolozsvár-Tóvidéki református egyházközség gyülekezeti 
termében, melyre szeretettel hívjuk a választmányi tagokat, valamint a táborvezetıket. A 
győlés napirendi pontjai: A konferencia kiértékelése. Jövı évi programok (táborok, 
konferencia, találkozók, stb.). Gazdasági beszámoló. Költségvetés 2000-re. A 
táborvezetık jelenléte igen fontos a beosztás hatékony és félreértések nélküli 
megbeszélése végett! 

� Közeledik az év vége! Aki továbbra is – vagy ezentúl olvasója szeretne lenni a Kis 

Tükörnek, ne felejtse el megújítani a megrendelését! 
 
 

Híreket, beszámolókat az alábbi címre várunk: 
Adorján Kálmán, str. Bisericii Ortodoxe nr. 7 3400 Cluj.  

Tel: 064-199734. E-mail: kalevace@mail.dntcj.ro 


