
2Kir; 7:1-18. 

Egy ország összeomlásáról van szó a felolvasott igében. Mindenféle borzalomról, melyben Isten választott népének 

egyik része, Izráel, azaz az északi országrész semmisül meg. 

A pusztulás okaként nagyon vonzó lenne megjelölni Hóséa királyt és az ő elhibázott politikáját. Végülis ő volt a király, 

ő a felelős az országért, s az ő rossz döntése hozta a népére a bajt. S mindez voltaképen igaz. Az ország elsőszámú 

vezetőjének valóban nagy felelőssége van. Éppen ezért nem is mindegy, hogy ki vezeti, s milyen felfogásban, mekkora 

szakértelemmel, mekkora tapasztalattal vezeti az országot. Hóséa Egyiptomban bízva könnyelműen háborúba sodorta a 

másik nagyhatalommal, Asszíriával az országot, s ebből tragédia lett. 

A történet politikai magyarázata tehát ennyi; volt egy király, aki a kényes nemzetközi helyzetben egy rossz döntést 

hozott. S persze ennek is megvan a maga tanulsága. Nagyon higgadtnak kell lenni a vezetőnek, s nem szabad 

könnyelműen belesodródni a háborúba, mert a kisországok a nagyok csatájában úgysem igen lehetnek nyertesek. A 

nagyok a maguk érdekeit követik, a kicsik meg rendre a rövidebbet húzzák. Izráelt is cserben hagyta Egyiptom. 

Hóséának kár volt benne reménykednie. 

Én aktuálisnak érzem azt az üzenetet, hogy mindenképpen jobb a béke, s ha éppen van, akkor hálát kell adni érte 

Istennek. Meg kell becsülni, mert nem jó a háború, melyben a fiúk, férjek és apák halnak meg. Mindenképpen jobb a 

gyilkos háborúkból kimaradni. Sokkal jobb a béke. Nem mellesleg Jézus is a békeszerzőket nevezi boldogoknak, s nem 

a háborúba igyekvőket vagy háborút kirobbantókat. 

Már ez is egy fontos és aktuális üzenet, de mégis csak a felszínt karcolgatnánk, ha megállnánk ennyiben. Mert a 

történetnek van egy sokkal mélyebb síkja, egy sokkal mélyebb üzenete is. Merthogy nem a királyon múlik minden. Mert 

ebben a történetben ott van nagyon vastagon a nép is. És természetesen ott van ebben a történetben az Isten is. S ha erről 

megfeledkeznénk, akkor nem érthetnénk meg azt, amivel valóban az élet útján való járásban segít nekünk igéjével az 

Isten. 

Isten ugyanis nem akarta ezt a pusztulást. Isten nem a halálra és megsemmisülésre választotta ki népét. Ő nem azért 

szabadította ki őket annak idején az egyiptomiak fogaságából, hogy aztán az asszírok semmisítsék meg őket. Nem ez 

volt az eredeti terv. Isten szövetsége, melyre kiválasztotta őket, áldásokat ígért. Békét, növekedést, s ha meg úgy adódik, 

– mert e földön azért adódhat úgy – akkor győzelmet az ellenségek felett. Ez kellett volna történjen. Csakhogy ez egy 

kétoldalú szövetség volt, melyben a népnek is lettek volna kötelezettségei. Mert Isten nem csupán arra választotta ki 

népét, hogy áldásokkal megajándékozza e népet, hanem arra, hogy e nép által láthatóvá legyen az Isten dicsősége, 

szeretete, jósága ebben a világban. E nép által kellett volna az Isten látására vak pogányoknak meglátniuk az Istent. 

Rájuk nézve kellett volna elcsodálkozniuk, hogy micsoda bölcsesség által kormányzott nép ez a hatalmas nemzet, s így 

kellett volna felébredjen a vágy a pogányok szívében az egy igaz Isten után. Erre lett kiválasztva Izráel népe, s ha ezen 

ügyködött volna, akkor teljesülhetett volna be rajta Istennek az a sok áldása, melyeket a szövetség tartalmazott. De nem 

ez történt. Hanem mi is? Ha valaki ránézett Izráelre akkor mit láthatott? Egy pontosan ugyanolyan népet, mint a többi. 

Semmi lényegi különbség nem volt, amire rá lehetett volna csodálkozni. Nem volt igazságosabb, nem volt 

szeretetteljesebb, nem volt erkölcsösebb, nem volt a vallási életében semmi különleges. Pont olyanok voltak, mint akárki 

más. Mert elhagyták az ÚR rendelkezéseit, és átvették a pogányok szokásait. Ez volt az a folyamat, mely az áldások 

útjáról az átkok útjára térítette, s végül a teljes pusztulásba vezette a népet. Pedig Istennek nem ez volt az akarata 

választottaival. 

S e folyamatot végig gondolva már látszik, hogy több mindenről van itt szó, mint egy királynak egy rossz döntéséről. 

Mert a romlás sokkal hamarabb elkezdődött, mint ahogy e király megszületett volna. S a romlás vallási téren kezdődött. 

A háttér egészen addig nyúlik vissza, hogy Salamon pogány feleségei befolyása alatt bálványoknak is templomot emelt. 

Aztán az ország kettészakadt, Isten népe megosztottá vált. Aztán északon, azaz Izráelben kiábrázolták szobrokkal az 

URat. Aztán már össze sem jöttek az Ő tiszteletére, hanem mindenki, aki épp gondolt egyet, áldozatot mutatott be ott, 

ahol jónak látta. Egy tisztáson, egy szép fa alatt. Mert hogy tudták ők otthon is tisztelni az URat. Tudtak ők otthon is 

imádkozni. Ugye milyen ismerős szlogen? Mennyire itt van ez napjainkban is? S e „magánvallásgyakorlat” e kis 

privatizált vallás teljesen kontrollvesztetté tud válni, sőt szükségszerűen válik is azzá. Más vallások, pogány 

elgondolások szivárognak bele, majd teljesen átveszik felette az irányítást. Ez történt Izráelben, ahol mindenféle 

erkölcstelenség vegyült a vallásba, amint az a pogányoknál szokásos is volt. De ugyanez van ma is. Sajnos itt Pakson 

mi is tanúi lehettünk ilyen jelenségeknek, mikor valaki elszakadt a gyülekezettől, akár azzal a felkiáltással, hogy nem 

vagyunk elég szigorúak az igéhez és Krisztushoz való ragaszkodásban, mert nem tiltjuk bizonyos könyvek olvasását, 

nem tartjuk okkultnak némely gyermekjátékok használatát, vagy éppenséggel nem hisszük, hogy egy keleti gyógytorna 

által az ördög settenkedne észrevétlenül a szívünkbe. Tehát elhagyta a gyülekezetet, majd ő egyedül vagy legfeljebb 

kevesekkel, az lesz az igaz vallás. A történet vége, hogy valami ősmagyar pogány hitvilágban kötött ki. Más 

gyülekezetelhagyó magánvallásos meg csakugyan keleti pogány vallások befolyása alá került. S ez nagyjából 

szükségszerűen megtörténik. Miért? Mert az élő Istent nem lehet magán vallásgyakorlatban imádni. Nem lehet! Mert 

Istent nem lehet úgy imádni, hogy lázadunk ellene. Nem lehet úgy imádni, hogy megvetjük a parancsolatait, s nem 

engedelmeskedünk neki. Ez nem imádat, hanem lázadás. Az élő Isten parancsa pedig nem az, hogy mindenki egy fa alá 

elvonulva mutassa be a maga áldozatát, s így imádja őt. Hanem az, hogy – bár otthonainkat is hassa át az ő imádata, de 

– hétről-hétre gyülekezzünk össze. Azt mondja, az a jele, hogy az ő népe vagyunk, ha megszenteljük az ő napját (vö. 

Ex; 31:12 & Lev; 23:3). Mert az összegyülekezésben benne van az, hogy nem dolgozunk, hanem ünneplünk, tehát 

bízunk Isten gondoskodásában, amiért hálát is adunk neki, mert szeretjük Őt. De benne van az is, hogy nyitottak vagyunk 



egymásra, egymást is szeretjük, s örömünk leljük a találkozásban. Azaz akarjuk a nagyparancsolat második felét is 

megtartani. Nem jómessziről akarjuk szeretni egymást, nem levontan, hanem valóságosan. Közelről. Meghallgatva a 

másikat, s megosztva vele önmagamat. Na, ezt nem lehet úgy, hogy oda sem dugom az orrom, hanem otthon próbálok 

csupán. Egyedül vagy nagyon szűk közösségben. Isten előtt az a kedves, ha szeretjük egymást ténylegesen. Ha örülünk 

egymásnak, ha összegyülekezünk. 

S ez egy nagyon fontos figyelmeztetés most, mikor oly hosszú időn keresztül nem gyűlhettünk össze a karantén miatt, 

ami egyébként járvány idejére szintén az Isten parancsolata. De most már nem annyira a járvány a veszély, hanem az, 

hogy rászokunk az otthoni „mozizgatásra”, s elhitetjük magunkkal azt, hogy ezzel kipipáltuk az Isten parancsolatát. De 

nem. A közvetítések csak azért vannak, hogy ha valaki beteg, a technika segítségével akkor is be tudjon kapcsolódni. 

De, aki egészséges, az ne otthon akarja az istentiszteletet letudni, mert az nem Isten írott akarata szerint való! Mert ez 

először csak a testvérektől távolít el. Persze nem mindtől, mert van egy két barátom a gyülekezetben. De Istennek nem 

az az akarata, hogy egy-két barátod legyen, hanem hogy az Ő népe valódi közösséget alkosson. De nem akarom most 

túlmagyarázni a dolgot, te pedig – ha érintett vagy ebben – ne magyarázkodni kezdj, mert Isten jobban szereti az 

engedelmességet, mint a magyarázkodásainkat. 

A vallási romlás után meg jön már, mint a karikacsapás az erkölcsi romlás és a társadalmi struktúrák megromlása is. Így 

volt ez ott régen is, ahol az uralkodók és gazdagok hatalmaskodásának már nem vetett többé gátat az elhagyott Isten 

törvénye. De így van ez a modern korban is, ahol – miután már nem számít az útmutatásokat adó Isten – megnyílik az 

út a házassági elválás tömegessé válása, a házasság nélküli együttélés, a magzatok elpusztítása és mindenféle 

erkölcstelenség felé. De ez nem jó, mert ez az út ma is a pusztulás felé tart. 

Istennek ma sem ez az akarata. Ezért figyelmeztette ott régen a népét oly sokszor a próféták által: Térjetek meg! – de 

sajnos nem hallgattak rá. Ezért kellett elveszniük. Isten megharagudott rájuk, s végkép’ elvetette őket. Isten 

figyelmeztetése ma NEKÜNK szól! S vigyázat! Nem csak nekem vagy éppen neked. Nem csupán egy személyes 

döntésről van itt szó. Bár kétségtelen, hogy egyen-egyenként is át kell adjuk életünket az Istennek, Jézus Krisztusnak. 

De ez itt egy többesszámú felszólítás. Isten megtérésre hívása az egész népének, sőt a minket körülvevő társadalomnak 

is szól. Mert nem csak az egyének romlanak meg a bűn által, hanem a közösségek, a közösségi struktúrák is. Hogyan? 

Pl. 1948 után apránként ellehetetlenítették az iskolákban a hittant. S hogyan lehet ebből megtérni? A magyar 

társadalomnak két lépésben sikerült: A rendszerváltoztatás után már finanszírozta az állam az iskolai hitoktatást, (más 

kérdés, hogy ezzel ’96 tájékán felhagyott, s csak 98-ban lett újra bevezetve). Aztán egy olyan tíz éve már teljes jogú 

tantárgy lett a hittan. A társadalom így segíti, hogy gyermekeink ne az ördög markában végezzék, hanem rátaláljanak a 

megváltó Jézusra. Ez persze csak egy példa, de azt jól mutatja, hogy az Istent elhagyó társadalom nehezíti az egyén 

megtérését is, az Isten akaratának megfelelő működést kialakító társadalom pedig az egyén üdvösségét is elősegíti. De 

sok példát lehetne mondani. Pl. egy társadalom mennyire tekinti értéknek a teremtési rendnek megfelelő házasságot. 

Mennyire érti a házasság alatt a férfi és nő életreszóló kapcsolatát? Mennyire tekinti Isten áldásának a gyermekeket? 

Mennyire segíti az Úr napjának megszentelését? (Talán emlékszünk a vasárnapi zárva tartás bátortalan megtérési 

kísérletére, ami végül sajnos megbukott.) De minél jobban áthatja a társadalmat Isten igéje, annál inkább „megtért” a 

közösség, s annál inkább az élet útján jár a nemzet. 

Keresztyén emberként pedig ezt kell elősegítenünk, hogy mind az egyének, mind az egyházi közösségeink, mind pedig 

a társadalmunk, egész nemzetünk az Isten életrevezető útmutatásai szerint éljünk, mert azon van Isten áldása. Ámen. 

 

 

1. Mi vezetett az ország összeomlásához? Keressétek ki a szövegből azokat a bűnöket, melyekkel bosszantották 

az izráeliek az URat! 

2. Isten előtt miért nem kedves, ha minden zöld fa alatt tisztelik, ahelyett, hogy összegyűlnének egy helyre? 

Keressétek ki a 3Móz; 23:3-at! 

3. Mit kellett volna tenni, hogy elkerülhessék az ítéletet? 

 

a) A mi küldetésünk is az, hogy felmutassuk az Istennel való élet alternatíváját a világnak. Mennyiben jeleníti meg 

a te személyes életed, családi életed Isten dicsőségét? Miben kéne változtatnod ahhoz, hogy fényesebben 

tündökölhessen általad Isten dicsősége? 

b) S mennyiben láthatja Isten jóságát, aki ránéz gyülekezetünkre? Miben kéne „reformálódnunk” ahhoz, hogy 

észrevehetőbb legyen a köztünk jelenlévő Isten? 

c) Meglátszik-e valahogy társadalmunkon, hogy kultúránknak keresztyén gyökerei vannak? Mik azok az 

intézkedések, amelyek a társadalmunk életét Isten törvényeihez akarják igazítani? S mi az, amin változtatni kéne 

ahhoz, hogy inkább Isten akarata szerint működjön a magyar társadalom? 

d) Az Úr napjának megszentelése sokaknak igen nagy kihívás. Te örömmel és vágyódással mégy a gyülekezetbe? 

Csak igét akarsz hallgatni vagy várod a testvérekkel való találkozást is? Mit tehetsz azért, hogy másokban (pl. 

családtagjaidban) feléleszd a gyülekezet-szeretetet? Akinek ez már sikerült, ossza meg a jó példát a többiekkel 

is! 

 


