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VIGYÁZZATOK ATYÁMFIAI!
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Zsidók 3»12-14 
Zsidók 5,1 -19

A szerető sziv leggyakrabban használt ezaTS ezs vi
gyázz! Bizonyosra veszem, hogy az édesanya, amíg felneveli 
szíve magzatját, ezt a szót használja legtöbbször: vigyázz!
És nem is csak addig mondja ezt, amíg a gyermek kicsiny. Ha 
már megnőtt, ha elkerült a háztól, ha búcsúztatja, ha levelet 
ír, csak egyet tud mondani: "Vigyázz édes fiam, édes leányom! "

A mi Urunk Jézus Krisztus szerető szívének is kedves 
szava volt ezt Vigyázzatok! Az evangéliumokban tízszer fordul 
elő. Tőle tanulta Pál apostol is. Heki is kedves szavává lett. 
AZ ő leveleiben is tízszer fordul elő.

A Szentlélek Isten most ebben a szóban hozza hozzánk 
az Anyás zent egyház Urának üzenetét: "Vigyázzatok atyámfiai! " 
Számuiikra megfakult,, elszintelenedett már ez a régi veretá, 
szép magyar szó: atyámfiai. De ha néhány más szótári jelenté
sét is elmondom, egyszerre érzi mindenki, mennyi szeretet, ö- 
röm van ebb^i a szóban. Atyámfia - testvér, vérrokon, ugyana
zon néphez tartozó, földi, atyafi, szeretett! Ezek vagyunk mi 
az ő számára. S minden bűnünk, nyomorúságunk ellenére nem szé- 
gyel bennünket atyjafiainak nevezni. /Zsid 2,11/ Mennyi szere
tet van ebben! Bárcsak felfogná a mi szívünk!

Háromszoros vigyázásra int bennünket Isten Igéje:
1 • Vigyázzatok a szívetekre!
2. Vigyázzatok egymásra!

, 3. Vigyázzatok, hogy mindvégig megáll ja tok!
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X, Vi/^yágaatok a szívetekre!

Süyssera, testi értelamlDöi is igen hosanos figî êlmea- 
tetée ez, Mennj?"ien vannak, akik nértéktelen életmóddal, mérték
telen élvezetekkel, mértéktelen mimkával idő előtt tönkre teexi 
szik a szívüket, így is hadd hangozzék közöttünk a
Szentlélek intelmei Vigyázzatok a szívetekre!

De a Biblia tanítása szerint a szív nemcsak a földi, 
testi életnek,hanem a lelki életnek ±sí a központja is* S jó do
log történik ott, ahol komolyan veszik a Biblia tanításait. Mó
zes könyve azt tanítjai "Az ember szívének gondolatja gonosz 
az ő ifjúságától fogva." /&en 8,21/ A próféták így ismerik a 
szíveti "Csalárdabb a szív mindennél és gonosz az, kicsoda is
merhetné azt." /Jer 17»9/ Jézus Krisztus megerősíti ezt a ta
nítást: "A szívből származnak a gonosz gondolatok, gyilkossá^ 
gok, háza SS ág törések, paráznaságok, káromlások. Ezek teszik 
tisztátalanná az embert." /4ít 15,19/ A Lukács 21,34-ben pedig 
így inti az övéit az Urs "Vigyázzatok magatokra, hogy meg ne 
nehezedjék a ti szívetek dobzódás, részegség, va®r az élet gond
ja miatt."

Mai alapigénkban is hasonló intelem hangzik felénks 
"Vigyázzatok atyámfiai, hogy ne legyen valakinek közületek hi
tetlen gonosz szíve, hogy az élő Istentől elszakadjon."

2* Vigyázzatok egymásra!

Nem elég magamra vigyázni. Szeretetünk éppen abban 
mutatkozik meg, hogy vigyázunk o másikra. "Krisztus egyháza 
ugyanis nem luxus-hotel, melyben keresztyén urak kényelmes kü- 
lönszobáfcban lalaiak. Az egyház inkább hasonlít egy katonai ba- 
raklchoz, melyben az evangélium harcosai egjhtt lolmiak és közös

I
^  kiképzésben részesülnek...Isten népének természete megkívánja,

hogy összetartson és testvéri közösséget ápoljon. A fenevad egy-
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niGgn kóborol ok erdőben, o ûjiok nyájbo töiaörülnek." /Spurge- 
on/

Jéaue Kriestus gyűlekeaetőnek lelkigondoaó köKösség— 
gé kell lenni, naponliént intenlüik kell egymást; vigyáznunk kell 
egymávsro, iiogy közölünk senki ne kemény itt essék meg a bűnnek 
csalárdsága által. Az eredeti szöveget szabad igy is értelmez
nünk: "Senkit ne tegyen megátalkodottá a bűn csábítása.” Ez 
három vonatkozásban jelentkezhet: a gazdagság csábítása /Mt 13» 
22/, a kívánság csábítása /Ef 4»22/, és az igazságtalanság csá
bítása /2 Theesz 2,10/,

Yajjon nem ebben a felelősség-hordozásbán kell-c meg- 
újnlnunk? A bűíi útjára tévedt ember mindig ezt kérdezi: "Avagy 
őriző je vagyok-e én az én atyáafiának?” /Gén 4t9/ A Krisztusban 
új életet nyert ember pedig a kérdőmondatot kijelentőmoudattá 
teszi: Igen, őrizője vagyok az én atyámfiának.

5. Vigyázzatok. hog.Y aindvé:̂ itu megállna tok.

Jó megszívlelnünk, amit ezzel kapcsolatosan Kálvin 
mond: "Yégeredményképpen kimondhatjuk, hogy csak az az igazi 
hivő, ki tántoríthatatlanul meg van arról győződve, hogy Isten 
neki keg;̂ 'ee és tgóakoró atyja, kinek jóakaratából önmagának min
dent megígér; csak az az igazi hivő, ki az önmaga iránt való 
isteni jóakarat Ígéreteiben bízva előre is kétségtelenül várja 
az üdvösséget, amint az apostol mondja e szavaklcal: "Ha ama 
fundamentomot, amelyhez támaszkodunk, erősen megtartándjuk miiié 
végig." /károlyi fordítás/ ügy vélekedik ugyanis, hogy csak az 
reménykedik az tJrban helyesen, aki bizton bízvást aicsekedlk az^ 
zal, hogy o a mennyek országának örököse.” /liist.III.2,16/

"Eészeseivé lettüiik Krisztusnak". Hogy ez a kifejezés, 
mely egyedül ebben a levélben fordul elő, mit jelent, kifejtve 
megtaláljuk Efesus 2,5-6-bon: ”üe az irgalomban gazdag Isten
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az ő nagy szeretetéből, amellyel minket szeretett, minket, 
akik iiolottak voltunk a vétkek miatt, o Krisztussal együtt 
megelevenített és vele együtt támasztott fel és vele együtt 
helyezett a mennyekbe a Krisztus Jézus által.”

Áldott legyen Istenünk, hogy ma szeretetét így kö
zölte velünk: Vigyázzatok édes gyermekeim! Vigyázzatok a szí
vetekre, vigyázzatok egymásra és vigyázzatok, hogy hajótörést 
ne szenvedjetek a hitben! Isten ieĝ ên irgalmas nekünk, hogy 
amit Lélekben kezdtünk el, ne testben fejezzük be! imen.

Néhány megje,'?/~zés:
Blepete . Jézus kedves szava* Mt 24*4J Mk 4*24; 8,15 { 12,58;
13,5.9.25é55. ik 8,18; 21,8.
Pál apostol kedves szava; 1 Kor 3*10; 8,9; 10,12; 16,10; Gál 
5,15; Bf 5*15; Kol 2,8; 4,17; Zsid 12,25.
parakaieó - inteni, vigasztalni! szklérünó * megkemónyíteni, 
konokká, megátalkodottá tenni, pass.a megkeményedni. 
apaté - csalás, csábítás, kéj, élvezet. Mt 13,22; a gazdagság 
apatéja; Sf 4*22: a kívánság apatéja; 2 Thessz 2,10; az igaz
ságtalanság apaté ja. metokhoe - résztvevő??, részesülő, társ.
Ez a fogalom egyedül ebben a levélben fordul elő; 1,9; 3*1.14; 
6,4; 12,8. hüposztazig - lényeg, alap, bizodalom, i’eménység.
”A hivő szív reménysége dicső és szilárd, mert Krisztus dicső
ségének szilárd alapján nyugszik.” /Spurgeon/
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