
Emlékezz vissza! 
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Ige: 5Móz 8,2  
Emlékezz vissza az egész útra, amelyen vezetett Istened, az ÚR, már negyven esztendeje a pusz-
tában, hogy megsanyargatva és próbára téve téged, megtudja, mi van a szívedben: megtartod-e 
parancsolatait, vagy sem? 

 
Kedves Testvéreim a Krisztusban!  
Mennyei Atyánk Óév estéjén, néhány órával az év vége előtt arra kér bennünket az Ige által, hogy 

emlékezzünk vissza. És én most nagyon szeretném, ha együtt emlékeznénk vissza az elmúlt 2016-os 
esztendőre. 

Mielőtt azonban megkezdenénk visszaemlékezésünket, fontos tisztázni, hogyan is kellene jól és 
igeszerűen visszaemlékeznünk? 

 
1. Van két bibliai ige, ami segít nekünk megérteni, hogyan nem szabad, nem helyes visszanézni a 

mögöttünk levő megtett útra. Az egyik az Ószövetségben olvasható, Sodoma és Gomora elpusztításá-
nak története. Ott – az 1Móz 18 és 19. részekben – arról olvashatunk, hogy Isten megelégelte ennek a 
két kánaáni városnak romlottságát és bűneit, ezért elhatározta elpusztításukat. Ábrahám azonban fél-
tette unokaöccsét, Lótot és családját, és bízott abban, hogy ők és rajtuk kívül mások is istenfélők, akik 
miatt Isten mégsem pusztítja el a várost. 

Ábrahám imádkozik Sodomáért, de Isten nem talált bennük igaz embereket, csak Lótot és család-
ját. Számukra nyílt meg megmenekülés lehetősége. Sajnos két veje azt gondolta, hogy Ábrahám csak 
viccel velük, és nem vették komolyan az ítéletet. Ők nem hagyták el a várost. 

Az angyalok megparancsolták, hogy menekülés közben senki sem nézhet hátra (19,17). Ahogy 
azonban menekültek Lót felesége a tiltás ellenére hátranézett, és sóbálvánnyá vált, azonnal meghalt 
(19,26). 

A második bibliai ige, ami ide vonatkozik, Lk ev. 9. fejezetében olvasható. Jézus tanítványokat tobo-
roz. De némelyek, amikor megszólította őket Jézust, azt mondták, hogy megyünk és követünk, de előbb 
még van valami elintézni valónk. Tehát azt mondták, hogy van valami fontosabb a követésednél. 

Jézus ekkor ezt mondja: „Aki az eke szarvára teszi a kezét, és hátratekint, nem alkalmas az Is-
ten országára.” 

 
Mit lehet ebből a két igéből megérteni? Én azt értettem meg, hogy amikor Isten egy új feladatra, 

egy új helyre, egy új szolgálati területre, egy új élethelyzetre hívja az embert, akkor nincs helye a 
nosztalgiázásnak. Ilyenkor nincs helye annak, hogy visszasírjuk a régit, visszakívánjuk azt, ami nem-
csak nem volt tökéletes, de sok nyomorúságot adott az életünkbe.  

Ennek a régi élethelyzetnek egyetlen előnye van az újjal szemben: mégpedig az, hogy már tudjuk, 
milyen. Már nem ér meglepetés bennünket. 

Hadd említsek még két bibliai példát: 
a.) Izrael népe alig menekült meg Egyiptomból, már visszasírta az egyiptomi húsos fazekakat, vagy-

is a rabszolgaságot, mert megijedtek az előttük álló ismeretlen úttól és az új hazától. Inkább vágytak 
vissza a már ismert rossz körülmények közé, mintsem vágyakoztak volna az ismeretlen jó ígérete után. 

 
b.) Majd nem sokkal később ugyanígy megijedtek az új hazától, amikor meghallották a Kánaán föld-

jét kikémlelő tíz kémtől, hogy milyen erősek az őslakosok. Ezért inkább azt mondták, hogy maradnak a 
pusztában, mert azt már ismerik. Isten büntetése pedig az volt, hogy még további 40 évet kellett a 
pusztában maradniuk, és a kételkedő nemzedék tagjainak mind ki kellett halnia, és csak az új generá-
ció tagjai foglalhatták el az ígéret földjét. 

 
2. Hogyan lehetne, és hogyan kellene nekünk akkor visszaemlékezni? 
A válasz az alapigében van benne: Emlékezz vissza az egész útra, amelyen vezetett Istened, az 

ÚR. Ez pedig azt jelenti, hogy a mögöttünk lévő útban – akár jó volt, akár rossz vagy fájdalmakkal, ne-
hézségekkel teli – meg kell azt látnunk, hogy azon Istenünk, az Úr vezetett bennünket. 

Illetve az Isten szerinti visszaemlékezésben mindig benne van az a bizonyosság, hogy elfogadtam 
Isten vezetését, rábíztam magam az Úrra, ezért biztosan jó irányba halad az életem. Lehet, hogy vissza-
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tekintve azt látom, hogy sok volt a nehézség az életemben, de ha meggyőződéssel el tudom azt monda-
ni, hogy az Úr állított engem erre az útra, akkor az előttem levő 2017-es év, sőt az egész jövendőm is 
a lehető legjobb kezekben, az Isten kegyelmes kezében van. Ő pedig azt mondta, hogy még mező 
füvét és az ég madarait is mind számon tartja, mi pedig sokkal értékesebbek vagyunk számára. (Mt 
6,25-34) 

Ez pedig – kedves Testvéreim – felbecsülhetetlenül nagy érték. Hiszen látjuk azt, hogy milyen so-
kan élnek úgy, hogy teljességgel bizonytalanok és reménytelenek a holnapjuk felől. És nem azért, mert 
nincstelenek lennének, hanem azért, mert nem ismerik Isten gondviselését, és nem hisznek a Gondvi-
selő Istenben. 

Testvéreim az Úrban! Mi tehát úgy emlékezzünk vissza az egész útra, az elmúlt 2016-os esztendő-
re, hogy hálaadással mondjuk el, az Úr őrizte lépteinket, Ő vezetett bennünket az év minden egyes nap-
ján. Amikor pedig letértünk a jó útról, akkor Urunk kegyelmesen visszavezetett és a helyes útra állítot-
ta lábunkat. 

Ezért hittel és iránta való feltétlen bizalommal léphetjük át az Újév küszöbét, és kezdhetjük meg a 
következő esztendőt. 

 
3. Milyen volt a mögöttünk levő esztendő? Mit látunk, ha visszaemlékezünk? 
Testvéreim! Nem fogok most statisztikákat elmondani, csupán egy-két nagyon fontos dolgot emlí-

tek, ami szerintem nagyon meghatározta gyülekezetünk elmúlt esztendejét. 
I. Az első, amit szeretnék megemlíteni, hogy tavasszal felfokozott várakozással készültünk egy tör-

ténelminek tekinthető szavazásra: a Bocskai István Gimnázium egyházi fenntartásba való visszavétele 
volt a tét. Hosszú hónapok előkészítő munkája előzte meg az áprilisi szavazást. A Kálvin téri és a Bocs-
kai téri Gyülekezet presbitériuma többször közös tanácskozáson vitázott és érvelt ezzel kapcsolatosan. 
Majd különböző fórumokon és személyes beszélgetések által próbáltunk érvelni amellett, hogy legyen 
újra a református gyülekezet a fenntartója a gimnáziumnak. 

Sajnos a szavazás során kiderült, a szülők és a diákok nagytöbbsége inkább akarta az állami fenn-
tartást, mint az egyházit. Bár élesen kritizálták már évek óta az állami fenntartást, mégis féltek rálépni 
egy számukra ismeretlen útra. Mondhatjuk úgy is, hogy a nemmel szavazók visszasírták az egyiptomi 
rabszolgaság húsos fazekait, mint a szabadságot, melyet nem ismertek. 

Ezt mi úgy éltük meg, mint egy mélypontot. 
 
II. A második nagyon fontos esemény volt, hogy a presbitérium 2015. évi döntése szerint visszaál-

lításra került a második lelkészi állás, melyre feleségemet választotta meg a gyülekezet. Ennek a fo-
lyamatnak méltó és szép lezárása volt 2016. május 1-én a lelkészbeiktatás ünnepi aktusa. 

Egy csodálatosan szép és felemelő eseménynek lehettünk részesei, mely gyülekezeti évünk egyik 
legszebb magaslata volt. 

 
III. A harmadik nagyszerű esemény az erdélyi gyülekezeti tábor volt. Ahogy arról már volt szó, 

nehézségekkel indult táborozásunk. Mégis minden nehézség, betegség és technikai akadályok ellenére 
csodálatosan meggazdagított mindannyiunkat, akik részesei lehettünk ennek a hétnek. 

Csodálatos élményekben lehetett részünk, és hitünkben, a közösség megélésében rengeteget gaz-
dagodtunk. 

Ez egy újabb csúcspontja volt ez gyülekezeti évünknek. 
 
IV. A negyedik dolog, amit említek, hogy idén láthatóan kevesebben vettek részt vasárnaponként 

az istentiszteleteken. Sajnos, sokan elmaradtak amiatt, hogy már erejük meggyengült, egészségük 
megromlott, és nem tudnak eljönni. És sajnos többeket kellett elkísérnünk utolsó földi útján is. De az is 
érezhető, hogy a Kálvin téri Gyülekezetben adódott bizalmi válság sokakat elbizonytalanított, és távol 
tartott az istentiszteleti részvételtől. 

Ez is bizony mélypontja ennek a gyülekezeti évnek. 
 
4. Kedves Barátaim! Két magaslatot és két nehézséget említettem, melyek meghatározói voltak a 

mögöttünk levő esztendőnek. Urunk kezéből vesszük mind a jót, mind pedig a nehézséget. Ezt vallotta 
Jób is, amikor ezt mondta: Ha a jót elfogadtuk Istentől, a rosszat is el kell fogadnunk. (2,10) 
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Az Ige arra tanít most bennünket, hogy a nehézségeket Isten azért engedi meg, azért enged ben-
nünket átmenni a bajokon, a kudarcokon, a kísértéseken, mert azok által próbára tesz bennünket: 
mi van a szívünkben? Megtartjuk-e parancsolatait vagy sem? 

Amikor pedig próbaként tudunk rátekinteni egy-egy kudarcra, nehézségre, nyomorúságra, kísér-
tésre, akkor biztosan tudhatjuk, hogy Urunk kezében tartja életünket. És ez nagyon jó. Ez a legjobb, 
ami velünk történhet: az Ő kegyelmes kezeiben vagyunk. 

De hadd mondjam azt is, hogy a jó dolgok, életünk magaslatai, örömünnepei és csúcspontjai is le-
hetnek próbák. Lehetnek ezek is próbák arra nézve, hogy kit ünneplünk a sikerek idején: Istent, vagy 
önmagunkat? Próbák azért is, hogy tudunk-e és adunk-e hálát szerető Atyánknak? Vagy pedig esztele-
nek, beképzeltek vagyunk, és azt hisszük, hogy mindezeket megérdemeljük? Ne gondoljuk azért azt, 
hogy „jár nekünk a jó”, mert ez is kegyelem. Minden kegyelem. 

 
5. Kedves Testvérem! Befejezésül arra kérlek, hogy gondold végig a saját életedet. Emlékezz visz-

sza az örömökre és a nehézségekre egyaránt! Emlékezz vissza minderre úgy, mint amit Isten kezéből 
kaptál, és az Úr vezetése alatt éltél át! 

Tekintsd mind a jót, mind a rosszat az Úr próbatételének, mely által a szívek és vesék vizsgálója té-
ged is megvizsgált: megtartod-e parancsolatait, vagy sem? 

Amennyiben nem tartottad meg parancsolatait, kérlek, még most esedezz bocsánatáért és kegyel-
méért, hogy tiszta lappal, és megújított hűséggel kezdhesd az újesztendőt. 

Amiben pedig azt látod, hogy meg tudtad tartani Urunk parancsolatait, abban legyél hálás! Dicsérd 
az Úr nevét, és kérd segítségét, hogy a jó úton járhass ezután is. 

 
Loment Péter lelkész 


