
  

 

 

 

 

 

 

 

“Íme az én szolgám…” 
(Ésaiás 42,1-7) 

 
egváltásunkra Isten a názáreti Jézus személyében 
küldött szolgát. Kicsoda ismeri fel ıt, hogy az ı 
isteni személyéhez és küldetéséhez méltó módon 

fogadhassa? 
Jézus fogadtatása korántsem volt egységes. Egyesek 
nagyétő és részeges embernek nevezték, mert közössé-
get vállalt a bőnösökkel és megvetettekkel. Miután megos-
toroztatta, és tövissel koronáztatta, Pilátus így mutatja be 
ıt: “Ímhol az ember.” Noha ártatlannak mondja, szavai 
nem tartalmaznak erkölcsi elismerést, mintha Jézus lenne 
az egyetlen igazi ember. Igazából csak ennyit közölnek: 
errıl az emberrıl van szó. Amikor Péter ıt Krisztusnak, az 
élı Isten Fiának vallotta, Jézus úgy értékelte ezt, hogy 
Péter tudása nem testi bölcsesség, következtetés, hanem 
a mennyei Atyától származó kijelentés. 
Ilyen kijelentés az Ésaiás könyvébıl felolvasott szakasz is, 
amelyben Isten maga mutatja be Jézust. 
“Íme, az én szolgám.” Hogy az igében említett szolga 
maga Jézus, kiderül az evangéliumi beszámolókból, ahol 
vagy Jézus maga olvas hasonló értelmő próféciát, vagy az 
evangélista emlékezik meg Jézus csodái és alázata láttán 
a felolvasott jövendölésrıl. Máskor a mennyei szózat 
erısíti meg: “Ez az én szerelmes fiam, akiben én gyö-
nyörködöm.” 
Jézus Isten választottja. Akkor vagyok összhangban Is-
tennel, ha én is ıt választom, Rá mondok igent, akiben 
Isten is igent mondott rám. Bullinger Henrik, a II. Helvét 
Hitvallás megfogalmazója, ezt a szívszerinti és állhatatos 
igenlést nevezi hitnek. 
Jézus Isten szívének kedveltje, gyönyörősége. Hitünk 
nem lehet pusztán értelmi azonosulás a bibliai kijelentés-
sel, (noha ez egy fontos követelmény). A hitnek Jézusban 
való gyönyörködésnek is kell lennie. Egy mondás szerint 
az ember vallása az ı kedvtelése. Kedveled-e Jézust? 
Gyönyörködsz-e benne? 
Egy gyermek, akit apja az égı házból mentett ki, nem 
ismert apja arcánál szebb arcot, noha egy életre eltorzítot-
ták azt a mentés közben kapott égési sebek. “Néztünk rá, 
de ábrázata nem volt kívánatos! Utált és emberektıl elha-
gyott volt,” prófétálja késıbb szintén Ésaiás. Azonosul-
tunk-e ízlésünkben, gyönyörködésünkben is Istennel? 
Hitünkbıl nem hiányozhat ez az azonosulás! 
A prófécia szerint Istennek ez a szolgája szelíd: “nem kiált 

és nem lármáz.” Megfontolandó ebben a harsány önreklá-
mozástól hangos és fényes világban, ahol minden a vevı 
zsebére megy. Az effajta magatartás gyakran vaskosan 
mutatkozik meg egyéni és egyházi-közösségi keresztyén-
ségünkben is. 
Gyengéd is ez a szolga: “megrepedt nádat nem tör el, a 
pislogó gyertyabelet nem oltja ki.” Megrepedt, azaz haszna-
vehetetlen nád a hitem, erım, bátorságom. Pislogó, azaz 
inkább füstölgı, mint világító mécses a reménységem, sze-
retetem. Jézus mégsem keresi a derőlátóbb, férfiasabb, 
erıteljesebb hitő embereket. Ha hitünkben meggyengültünk, 
szeretetünkben hasznavehetetlenségünket tapasztaljuk, 
bízhatunk Benne: a mi megerısítésünk, meggyógyításunk 
végett jött Jézus! Sıt, ebben a küldetésében el sem késik: a 
mécses nem pislog, nem lobban utolsót, a megrepedt nád 
sem törik el végképpen, míg érvényre nem juttatja az igaz-
ságot. 
Isten szent és visszavonhatatlan igazságát Jézus a keresz-
ten juttatta érvényre az ı érettünk történt váltsághalálával. 
Habár ez vereségnek, gyengeségnek látszott, mégis ez lett 
Isten üdvözítı ereje mindazoknak, akik hisznek benne. 
Az igeszakasz tanúsága szerint Jézus Isten elhívott szolgá-
ja. Isten országában senki sem lehet szolga elhívás nélkül. 
Nincs helye az önjelöltségnek. Jézus maga is az Atya elhí-
vása alapján lett örök üdvösségünk szerzıje. Mennyivel 
inkább kell nekünk figyelnünk erre a hívásra, sıt elıbb 
fogadnunk kell a nekünk szolgáló Jézust. Amit ı Péternek 
mondott a tanítványok lábainak megmosásakor, az érvé-
nyes ránk is: “Ha meg nem moslak, semmi közöd nincs 
hozzám.” 
Mennyire szükségünk van szolgálatára, hiszen az isteni szó 
vakoknak és foglyoknak nevezi azokat, akikhez a mennyei 
szolgát küldi, legyenek bár a szövetséges nép vagy a pogá-
nyok közül valók. 
Jézus meggyógyította a testileg vakot. De hatalma volt arra 
is, hogy meggyógyítsa a lelkében vak, az ı követıit elvakul-
tan üldözı Sault is. Ez a győlöletében elvakult farizeus 
Jézus engedelmes szolgájává lett, aki készséggel kérdezte: 
“Uram, mit akarsz, hogy cselekedjem?” 
Szabadságot hoz a foglyoknak. Mindig is voltak és vannak 
ártatlanul raboskodó emberek, de a legtöbben mégis vala-
milyen bőncselekményért kerülnek fogságba. Keresztelı 
Jánost nem szabadította ki, Jakabnak is vértanúságot kellett 
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szenvednie Heródes király alatt. Péter kiszabadult csodás 
módon a börtönbıl, Pálnak és Silásnak viszont megada-
tott az a szabadság, hogy ne szökjenek meg, noha a 
földrengés nem csak a filippii börtön zárait, hanem bilin-
cseiket is megnyitotta. Az eltelt évszázadok, sıt a jelen 
egyházának története is azt mutatja, hogy némelyeknek a 
szabadulása, másoknak mártíromsága dicsıíti Istent. 
Jézus viszont nem csak az ártatlanul raboskodókért jött. 
Sokan kerülnek rácsok mögé saját cselekedeteik miatt, de 
mindannyian saját lázadásunk és engedetlenségünk miatt 
sínylıdünk különféle szenvedélyek, rossz szokások, a 
harag, győlölet vagy egyre jobban követelızı kívánságok 

fogságában. Ezeknek azután aratjuk is egyre reménytele-
nebbül keserő gyümölcseit. 
Mi is lenne velünk, ha Jézus csak a tudatlan, bár jóindulatú 
vakokért és az ártatlanul raboskodó foglyokért jött volna? 
Elvesznénk! Az ı jövetelében éppen az a csodás, hogy 
vérével eltörli bőneinket, hatalmával feloldja bilincseinket, 
szeretetével pedig odafordítja szívünket önmagához, hogy 
benne gyönyörködjünk és leljük meg soha el nem múló 
örömünket. Ha még nem nyílt meg szemed az ı látására, 
és nem részesültél szabadításában, hívd segítségül ıt, és 
meghallgat! Ámen. 

Adorján Kálmán
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Marosvásárhely és környéke Február 4.-én, Marosugrán, Lırincz István tartott elıadást “Lelkipásztori szolgálat a Timótheushoz írt 
levelekben” címmel a Marosvásárhely környéki lelkészek találkozóján. 
Február 22-23.-án missziói munkatársképzı volt a cserealji gyülekezetben a Bonus Pastor és CE Philothea szervezésében Ben 
Cheetham, David Atchison es Horváth Levente, valamint Kovács István elıadásaival.  
Február 23.-án szövetségmegújító volt melyen id. Adorján Kálmán szolgált a 32. Zsoltár alapján.  
Február 24.-én házas találkozó volt a Philothea klubban. Bustya Dezsı ny. lp. tartott elıadást "Házasságterápia" címen, melyet közös 
beszélgetés és szeretetvendégség, azaz teázás követett. 
Zilah A királyok napja címmel február 23.-án, szombaton egész napos rendezvényként gyermek-csendesnapra került sor Zilahon a CE 
Parmenas-Centerben.  Zilahról és környékérıl, valamint Szalárdról, Nagyváradról és Tenkérıl is érkeztek gyermekek, összesen mintegy 
130-an. A nap folyamán kiderült, hogy mindmáig akadnak királyok bıven - nem csak koronások (érdekes kérdés a magunk királysága) - 
de mindeniknek térdet kell hajtania a szamárháton érkezı elıtt. A témával kapcsolatosan nagyon sok érdekes és értékes mővészeti és 
képzımővészeti alkotás is született, nagyon megmozgatta a felhívás a gyerekek alkotókészségét. 
Együtt örvendünk Horváth Hunorral és Andreával Nimród-Hunornak, Deé Andrással és Évával Gergınek, Nádori Gergellyel és Olosz 
Ildikóval pedig Jakab fiúknak. 
Köszönet illesse a következı közösségeket a központi irodának küldött adományaikért: Érmihályfalva 200000; Szamosardó 300000. 
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Rendezvények március és április hó folyamán 

Idıpont Rendezvény Helyszín 

Február 24-március 3. Imahét CE-Parmenas központ, Zilah 

Március 3. Körzeti csendesnap Somosd 

Március 4 (du.2 óra) Szabó Árpád: Igehirdetés az Énekek Éne-
ke alapján (lelkészi találkozó) 

Mezıpanit 

2002 március 5. Körzeti csendesnap CE-Parmenas központ, Zilah 

2002 március 18-23. Diákevangélizáció Kolozsvár 

2002 március 31- április 7. Ifjúsági hét CE-Parmenas központ, Zilah 

2002 április 2 Körzeti csendesnap Nyírsid 

Április 8 (du.2 óra) Korodi Csaba: Evangélizáció és lelkészi 
szolgálat (lelkészi találkozó) 

Udvarfalva 

2002 április 12-14. Ifjúsági napok Tenke 

2002 április 14. Körzeti csendesnap Mezıpanit 

2002 április 26-28. Ifi CE konferencia Marosvásárhely, Kövesdombi ref. 
templom 

Táborhelyeink infrastruktúrája (konyha, mosdók, illemhelyek) komoly korszerősítésre szorul az érvényben levı egészségügyi szabá-
lyozások miatt. Emiatt lényegesen változik a nyári táborozások rendje, több tábor el is marad. A táborok beosztása – amennyiben mégis 
lesznek táborok, vagy más helyen kerülnek megrendezésre, – ezután készül el és kerül közlésre. Imádkozzunk, hogy Isten rendelje ki a 
szükségeseket ehhez a nem kicsiny befektetéshez. 
Mellékelve küldjük a CE Szövetség rendezvényeinek 2002-re szóló tervezetét. Ha valamely közösségnek a benne foglaltakon kívül 
közölnivalója van, kérjük, küldje el a lenti címre. 
 

Híreket, beszámolókat az alábbi címre várunk: 
Adorján Kálmán, str. Bisericii Ortodoxe nr. 7  3400 Cluj. Tel: 064-199734. E-mail: kalevace@mail.dntcj.ro 


