
Ne feledd, veled van az Úr! 
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Ige: Zsid 13,1-6 
1A testvéri szeretet maradjon meg közöttetek. 2A vendégszeretetről meg ne feledkezze-
tek, mert ezáltal egyesek – tudtukon kívül – angyalokat vendégeltek meg. 3Ne feledkez-
zetek meg a foglyokról, mintha fogolytársaik volnátok, a gyötrődőkről, mint akik maga-
tok is testben vagytok. 
4Legyen megbecsült a házasság mindenki előtt, és a házasélet legyen tiszta, mert a paráz-
nákat és a házasságtörőket ítéletével sújtja Isten. 5Ne legyetek pénzsóvárak, érjétek be 
azzal, amitek van, mert ő mondta: „Nem maradok el tőled, sem el nem hagylak té-
ged.” 6Ezért bizakodva mondjuk: „Velem van az Úr, nem félek, ember mit árthat nekem?” 
 
Zsolt 8,6 Kevéssel tetted őt kisebbé Istennél, dicsőséggel és méltósággal koronáztad meg. 

 
„Élt egyszer egy kőfaragó, aki minden nap elment a hegyekbe követ vágni. Munka közben 

fütyült és énekelt, mert noha szegény volt, mindene megvolt, amit csak akart. Boldog ember 
volt. 

Egy nap elhívták, hogy egy nagyon gazdag ember házán dolgozzon. Amikor meglátta a gyö-
nyörű villát, életében először belesajdult a szívébe a vágyakozás. Azt mondta: 

– Bárcsak gazdag lennék, akkor nem kellene kemény munkával és verejtékkel megkeresnem 
a kenyeremet! 

Hirtelen dörgő hang szólalt meg az égből: 
– Teljesült a kívánságod. Mostantól mindent megkapsz, amire csak a vágysz. 
Amikor a kőfaragó aznap este hazaért, nagy ámulatára egy gyönyörű házat talált a kis kuny-

hója helyén. Abbahagyta a kőfaragást, és elkezdte élni a gazdagok gondtalan életét. Egy nap a 
háza előtt üldögélt, amikor egy király haladt el arra nemesemberek kíséretében. Emberünk azt 
gondolta magában: 

– Bárcsak király lennék, és a királyi hintó hűvös bársonyára dőlve kocsikázhatnék! 
Alig, hogy ezt kigondolta, azt vette észre, hogy egy hűvös, kényelmes hintóban ül, királyi 

öltözetben, és szolgák veszik körül. Ahogy folytatta útját, kinézett a hintó ablakán, és elcsodál-
kozott a Nap erején. Azt gondolta magában: 

– Bárcsak én lehetnék a Nap! 
Ismét teljesült a kívánsága, és ő lett a Nap, és ragyogó fénnyel bocsátotta a meleget a Földre. 

Egy darabig minden jól alakult, aztán egy esős napon vastag felhő állta útját fényének és mele-
gének. A felhőn pedig nem hatoltak át a napsugarak. 

– Bárcsak felhő lehetnék! – mondta. Így is lett. Felhőként élvezte, hogy hatalmában áll meg-
akadályozni, hogy a Nap melege elérje a Földet. Nemsokára azonban azt érezte, hogy a szél ide-
oda taszigálja őt. 

– Bárcsak én lehetnék a szél! – mondta. Úgy is lett. Hatalmas szélként ide-oda fújta a felhőket 
az egész királyságban. Időnként lefújta a házak tetejét, kicsavarta tövestől a hatalmas fákat. 
Nemsokára azonban talált valamit, amit nem tudott sem elfújni, sem ledönteni. Egy hatalmas 
szikla tornyosult előtte fenségesen. 

– Bárcsak én lehetnék az a kőszikla! – kiáltott fel vágyakozva. Abban a pillanatban hatalmas 
kővé változott. Erősebb lett mindennél a Földön. Ám, ahogy ott állt megkövült dicsőségében, 
meghallotta a sziklát ütögető kalapács és véső hangját. Lepillantott, és azt látta, hogy egy kőfa-
ragó darabokat váj ki a lábából. 

– Hogyan lehetséges, hogy egy ilyen apró teremtmény erősebb, mint egy ilyen hatalmas 
szikla? Majd felsóhajtott: – Ember akarok lenni újra. 
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És azonnal újra ember lett, és ma is ott van a hegyekben, és énekelve, fütyörészve faragja a 
követ. (Fején a szöget 4.) 

1. Testvérek! Ez a zsidó történet nagyon pontosan rámutat arra, hogy milyen elégedetlen 
tud lenni az ember. És sajnos nemcsak úgy általában elégedetlen az ember, hanem nyugodtan 
mondhatjuk úgy is, hogy milyen elégedetlenek tudunk lenni mi is.  

Igen, én is sokszor eljátszottam már a gondolattal, hogy milyen jó is lenne, ha hatalmas va-
gyonom lenne. Ha gazdag lennék, akkor mi mindent tudnék megvenni, és hogyan tudnék segí-
teni ennek vagy annak a rokonnak. Ilyen gondolatok jutnak az ember eszébe, amikor arról kezd 
el ábrándozni, hogy mi lenne akkor, ha egyszer nagyon gazdag lehetne. 

Persze ez eddig még egyszer sem sikerült nekem. De szerintem nem vagyok egyedül ezekkel 
a gondolatokkal. 

 
2. Ezek után nézzük meg, hogy mit is ír az Ige! A Zsidókhoz írt levél utolsó fejezetében rövid, 

gyakorlati utasításokat olvashatunk arról, hogyan éljen egy istenfélő ember. 
a. Olvasunk először a testvéri szeretetről. Ez természetesen elsősorban a vér szerinti test-

vérek, rokonok egymás felé mutatott szeretet. Erről persze azt lehet gondolni, hogy azért az 
mégiscsak természetes, hogy szeretem a testvéremet, a húgomat, nővéremet, öcsémet vagy bá-
tyámat. Igen, ennek valóban teljesen természetesnek kellene lenni, de sajnos az a valóság, hogy 
sokszor mégsem az. Olyan sokszor lehet arról hallani, hogy testvérek vitatkoznak össze valami 
apróságon, vagy valami olyan dolgon, amit éppen ők tudnának egyszerűen megbeszélni. És sok-
szor ebből a vitából sírig tartó sértődés lesz. 

Nem kellene, sőt, nem lenne szabad, hogy ilyen megtörténjen testvérek között. 
Ebben az Igében mégis sokkal tágabb értelemben kell érteni a testvéri szeretetet. Benne van 

ebben a szeretetben mindenki, akivel hitbeli közösséget tudunk vállalni. Akik hozzánk hason-
lóan a gyülekezet közösségéhez tartoznak, és testvéreink a hitben.  

Tudom, ez nagyon nehéz. Különösen akkor nehéz, ha más nemzethez tartozik az az illető. 
Pedig testvéreink azok a keresztyének, akik Iránban, vagy Irakban, vagy Egyiptomban élnek, és 
állandó fenyegetettségben élnek. 

Az Ige egészen pontosan arról beszél, hogy a testvéri szeretet maradjon meg közöttünk. 
Ezek szerint a testvéri szeretetet nagyon sok minden veszélyezteti. Elég egy rosszul megfogal-
mazott mondat, és máris megbántunk valakit, akit pedig nem akartunk, aki hitben testvérünk. 

Ezért különösen is fontos, hogy tudatosan vigyázzunk a testvéri szeretetre, nehogy mi ma-
gunk tegyük azt tönkre. 

b. A következő, amiről az Ige beszél, a vendégszeretet. Nagyon fontos dolog.  Hiszen a ven-
dégszeretet által tudjuk megmutatni azt, hogy a másik ember mennyire fontos számunkra. Az 
teljesen természetes mindannyiunk számára, hogy rokonainkat és barátainkat meghívjuk ven-
dégségbe. De az, amiről Jézus beszél (Lk 14), hogy amikor vendégséget rendezünk, akkor hív-
junk meg vadidegen embereket, az nagyon nehéz.  

Nehéz egy idegen ember előtt megnyitni otthonunkat, mert a félelem megakadályoz ben-
nünket. Félünk attól, hogy visszaélnek a vendégszeretettel, és kirabolnak minket. 

Ezért amikor a kéregetőnek pénzt adunk, vagy valamilyen segélyszervezetet támogatunk, 
akkor ezt a vendégszeretetet próbáljuk valahogyan biztonságosan gyakorolni. Így azonban nem 
adunk lehetőséget magunknak, hogy „tudtunkon kívül angyalokat vendégeljünk meg”.  

c. Hasonlóan nehéz felszólítása az Igének, hogy „ne feledkezzetek meg a foglyokról és a 
gyötrődőkről”. Egyházunknak van olyan szolgálata, mely a börtönökben raboskodó elítéltek 
felé irányul. Rendkívül fontos ez a szolgálat! Ugyanakkor, őszintén mondom, nem mindenki ké-
pes erre a szolgálatra. Én sem érzek magamban arra képességet sem felkészültséget, hogy el-
menjek egy börtönbe és ott a raboknak prédikáljak. Nagyon nehéz ez a szolgálat. Legyen az Úr-
isten áldása azokon, akik ezt tudják végezni. 

d. A következő tanács az Igéből az, hogy „legyen megbecsült a házasság mindenki előtt”. 
Hihetetlen módon időszerű ez a felszólítás, hiszen annyi minden tépázza a házasság becsületét 
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és értékét mai modern világunkban. És én hálát adok azért, hogy sok éve tudatos kormánypoli-
tika segíti a házasságokat és a házaspárokat hazánkban. Jó példa ez minden európai ország szá-
mára! 

A házasság természetesen akkor lesz megbecsült, ha a házaspárok megbecsülik egymást, és 
megbecsülik, értékesnek tartják saját házasságukat. Ha a házasságot belülről nem rombolják, 
sőt, törekszenek arra, hogy építsék azt, és vigyázzanak rá, akkor sokkal könnyebb a külső meg-
becsülést is kivívni. 

e. Az erkölcsi tanácsok sorában az ötödik az anyagi javakkal való megelégedésről szól: 
„ne legyetek pénzsóvárak, érjétek be azzal, amitek van” – olvassuk a nagyon egyértelmű szava-
kat. 

„Persze könnyű erről beszélni egy kívülállónak! Könnyű tanácsokat adni csaknem 2000 év táv-
latából! Nekem abból a kevés minimálbérből, vagy nyugdíjból kell megélnem, amit kapok! Hát 
hogyne vágyakoznék arra, hogy több legyen!” 

Testvérek! Lássuk be, hogy a pénzsóvárság nem függ attól, hogy ki milyen szegény. Sőt, itt 
nem is arról van szó, hogy a szegény emberek szeretnének tisztességes megélhetést maguknak 
és családjuknak, mert ez nem pénzsóvárság.  

A pénzsóvárság azt jelenti, hogy az ember sohasem mondja azt, hogy elég, hanem mindig 
többet akar. Sokszor a dúsgazdag emberekről lehet azt elmondani, hogy pénzsóvárak, és nem 
tudnak, vagy nem akarnak megelégedni azzal, amijük van. Mindig többet és többet akarnak. 

 
3. Tegyük fel a kérdést, hogy miből fakad a pénzsóvárság? Vagy miből fakad az összes többi, 

amiről az Ige beszélt? Miből fakad a testvéri szeretet hiánya? Mi az oka annak, hogy nem gya-
koroljuk a vendégszeretetet, vagy elfeledkezünk a foglyokról és a nyomorultakról? És mi az oka 
annak, amikor nincs becsülete a házasságnak? 

Úgy hiszem, sőt, egészen biztos vagyok benne, hogy mindezeknek az Isten nélküli élet az 
oka. Az ember azt gondolja, hogy nincs Isten. Vagy ha mégis létezik Isten, akkor is nagyon mesz-
sze van tőle. 

Azt hiszi az ember, hogy teljesen magára van hagyva, ezért bármit megtehet, bármit elmu-
laszthat, nem lesz semmi következménye. Legfeljebb csak arra kell ügyelnie, hogy semmilyen 
világi törvényt ne sértsen meg, vagy ha mégis áthágja a törvényt, legalább ne tudódjon ki. 

Hajlamos azt hinni az ember, hogy bármit megtehet, mert úgysem fogják azt sohasem szá-
mon kérni. Ezért engedi át sok ember a szívét a gyűlöletnek a testvéri szeretet helyett. Ezért 
hajlamos keresztülnézni a másikon. Ezért feledkezik el az ember tudatosan arról, hogy az Úr 
mit parancsolt: „Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes 
elmédből.” Ez az első és a nagy parancsolat. A második hasonló ehhez: „Szeresd feleba-
rátodat, mint magadat.” (Mt 22,37-39) 

Ezért hajlamos arra az ember, hogy házasságot tör, parázna lesz, vagy éppen sóvárog a pénz 
és a vagyon után, és ezt a sóvárgás sohasem enyhül. 

Az ember arra is hajlamos, hogy azt gondolja: mivel távol van Isten, ezért mindent neki, ma-
gának kell megtenni, elintézni és kiharcolni, mert nem számíthat az Úrra. Egyszerűen nem veszi 
számításba Isten lehetőségeit, erejét és hatalmát. 

 
4. Mi azonban – Testvérek – tudjuk jól, és ezt soha ne feledjük el, hogy az Úr velünk van, 

hogy ott van mellettünk. És Ő nem marad el tőlünk, és nem hagy el bennünket. 
 Csodálatos az, ahogyan az Isten ismerete megóv bennünket attól, hogy önzővé és öntörvé-

nyűvé váljunk. Megvéd minket attól, hogy kihagyjuk az Urat a számításból.  
A keresztyén ember valósággal számol az Úr jelenlétével, segítségével és kegyelmével. Be-

lekalkulálhatjuk a fizetésünkbe, vagy a nyugdíjunkba azt, hogy Isten képes megáldani még a 
keveset is, és elegendő lesz az. Belekalkulálhatjuk az Urat a mindennapjainkba, hogy Ő képessé 
tesz minket arra, hogy elvégezzük feladatainkat, megoldja azokat a problémákat, melyektől már 
régóta rettegünk, mert túlnőttek rajtunk. 
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Hogy miért lehetünk ilyen áldott helyzetben? Erre a 8. Zsoltárban kapunk választ: Kevéssel 
tetted őt kisebbé Istennél, dicsőséggel és méltósággal koronáztad meg. (Zsolt 8,6) Isten 
úgy szeret bennünket, hogy majdnem olyan méltóságra emelt bennünket, mint saját maga. A 
zsidó tanmesében arra jött rá a kőfaragó, hogy a Teremtő Isten nekünk, embereknek adta a 
legnagyobb hatalmat és méltóságot ezen a földön. 

Isten úgy szeret bennünket, hogy saját Fiát nem kímélte, hanem mindnyájunkért odaadta. 
(Róma 8,32). „Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, 
el ne vesszen, hanem örök élete legyen.” (Jn 3,16) 

Istennek ez a mérhetetlen nagy szeretete irántunk segítsen bennünket abban, hogy megelé-
gedettek lehessünk, és soha ne feledkezzünk el arról, hogy ő mondta: „Nem maradok el tőled, 
sem el nem hagylak téged.” 6Ezért bizakodva mondjuk: „Velem van az Úr, nem félek, em-
ber mit árthat nekem?” 

Loment Péter lelkész 


