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RÓMA 7,22-25 
LAETARE! – Örülj Isten embere, aki Jézus Krisztussal éled meg ezeket a napokat! 

 

Gyönyörködöm az Isten törvényében a belső ember szerint, de tagjaimban 
egy másik törvényt látok, amely harcol az értelmem törvénye ellen, és 
foglyul ejt a bűn tagjaimban lévő törvényével. Én nyomorult ember! Ki 
szabadít meg ebből a halálra ítélt testből? Hála az Istennek, a mi Urunk 

Jézus Krisztus! Én magam tehát értelmemmel az Isten törvényének 
szolgálok ugyan, testemmel azonban a bűn törvényének. 

******* 
Lehetetlen a mai vasárnap zsoltárát megrendülés és meghatódottság 

nélkül olvasni. 

Sóvárog, sõt eped az én lelkem az Úr házáért… 

Boldog, akinek te vagy ereje, 
akit szíve a házadba vivõ útra vezérel! 

A Siralom völgye források völgye lesz… 

Örvendezek, amikor ezt hallom: 

az Úr házába megyünk! – mennék én, de nem lehet! Sokan úgy 

gondoltuk, hogy ez csak elméletben létezhet, de mára valóság lett. Igenis van 
ilyen helyzet!  
 
 Pál apostol az elénk kerülő igében tökéletesen kifejezi az általunk 
megélt helyzet lényegét. Olvastam olyan kommentárt, amelynek szerzője a 
Római levél 7. fejezete alapján arról elmélkedik, hogy vajon melyik Pál írta - az 
újjászületett Pál vagy a nem újjászületett apostol? Ugyanis – szerinte - az 
újjászületés helyzetével ellentmondásban van az apostoli vallomás. Nem 
abban a helyzetben vagyunk, hogy erről a kérdésről elmélkedjünk. Sokkal 
hasznosabb, ha Pál apostol mondanivalójának lényegét és üzenetét kutatjuk! 
Ezen a vasárnapon lelkigondozó igét kapunk 
 

Carl Gustav Jung svájci pszichiáter-pszichológus lelkészcsaládban 
nevelkedett. Bizonyára többször is találkozott Pál apostol imént felolvasott 
gondolataival. A belső ember szerint gyönyörködöm Isten törvényében. Az 
eszemmel értem az értelem törvényét. Ámde tagjaimban, az 
iderendszeremben, a nyugtalanságomban egy másik törvényszerűséget 
tapasztalok, amely harcol és ellenáll, lázad és szembeszáll a jelenlegi 
helyzetben bölcs tanáccsal, törvénnyel, renddel és mindenféle kéréssel. 
 
 Carl Gustav Jung három egymástól jól megkülönböztethető részre 
osztotta fel az ember személyiségét. 1. „ős én” 2. Az „egó” azaz az öntudat 3. 
„szuperego” – a „felettes én”. 

Aktuális ezekről elgondolkodnunk!  Az „ős én” – a személyiségünk legősibb 
része. Az életben maradást, a túlélést, a fennmaradást szolgálja. Hatalmas 
befolyással bír. Az élni akarás, a létféltés energiái mozgatják. Amikor az éhség, 
a szomjúság, a fájdalom, az életünk biztosítása a tét ez az „ősénünk” azonnal 
elszabadul. Azonnal ki kell elégíteni a hiányt. Azonnal be kell raktározni a 
készleteket. Mondhat bárki – beleérve még a Jóistent is – nem számít, mert a 
lét a tét. Ilyenkor nem számít a másik ember. Csak az én. A félelem, a 
nyugtalanság nem szűnik, sőt fokozódik. 
A második része a személyiségünknek: az „egónk” – öntudatunk. Itt már 
megjelenik a rendelkezésekre, ajánlásokra odafigyelő közösségi magatartás. 
Ez nagyon egyszerűen azt jelenti, hogy képesek vagyunk – mert megtanultuk, 
megszoktattak bennünket – az ösztönös életjeleket a közösség rendje szerint 
kezelni. Például, ha megkordul a gyomrunk nem eszünk azonnal, hanem 
megvárjuk a legközelebbi étkezési időt. Ha azt kérik, a saját érdekünkben 
maradjunk otthon, akkor bármennyire is bennünk van az ösztönös mehetnék, 
nem kezdünk el hősködni. 
A harmadik rész pedig a „szuperego”, ami nem valamiféle „szuperöntudatot” 
jelent, hanem ez a „felettes én”, amikor a személyiségünket, a hozzáállásunkat, 
a magatartásukat, a lelkiállapotunkat valamilyen felülről érkező iránymutatás, 
hatás befolyásolja. Számunkra ez a keresztyén hitünk. Az Isten igéje által táplált 
élet. A Krisztushoz igazodó élet. A mit szól hozzá Jézus megfontoltság és előre 
is működő lelkiismeret. Ma az 5000 ember megvendégelése az evangélium. 
Jézus 5 kenyérből és 2 halból jól lakatta a sokaságot, még 12 kosár maradék 
is maradt. Isten törvénye és az evangélium ma is – ezekben a nehéz hetekben 
és hónapokban is – fontos, sőt létfontosságú.  
 

Papp Lajos szívsebész professzor beszélt, hogy olyan időszakban 
vagyunk, amikor az immunrendszerünknek a lehető legjobb formába kellene 
kerülnie. Fontos a táplálkozás. Fontosak a vitaminok. Fontos a mozgás. Fontos, 
hogy mindenkinek legyen ebben az időszakban is napirendje, azaz tudatosan 
szervezze és a körülményekhez képest alakítsa ki az életét. De nagyon fontos 
a hit, a lélek táplálása! Hiszen ép testben ép lélek – mondja a mondás. Ennek 
az ellenkezője is igaz: Ép lélekből következik a megpróbáltatást elviselő test. 
 
 A héten néhány lelkészkollégám azon töprengett már, hogy mi lesz a 
nagypénteki és húsvéti istentiszteletekkel? Valaki nagyon okosan azt írta, 
hogy most más időket élünk. A hiányt kell komolyan vennünk. Hiányzik a 
gyülekezet közössége? Hiányzik az istentisztelet? Hiányzik az élő igehirdetés, 
a gyülekezet éneke, a keresztelések, az úrvacsorai alkalmak, a hétközi 
gyülekezeti lehetőségek? Ezt a hiányt is fogjuk fel Isten neveléseként! De jó, ha 
hiányzik az istentisztelet! De jó, ha hiányzik az élő igehallgatás! De jó, hogy 
hiányzik az úrvacsora szentsége! 
Ha hiányzik – van hited testvérem! A hited nem veszett ügy! 
Ma titeket, bennünket szólít meg a vasárnap zsoltára: Örvendj Isten népe, 
és akik az Urat keresitek, merítsetek vigasztalásának forrásából! 
 



Öröm, hogy az Isten asztalt terít nekünk. Igaz, ma nincs bőség. Ma a 
szerénység és az óvatosság időszaka van, de Isten asztalt terít. Ma is elkészíti 
a vasárnapi igét és elhangozhat a vigasztalás, a biztatás, Isten szeretetének 
evangéliuma. Ez a kegyelem! 

 
 Testvérek! Eltelt az első olyan hét, amikor egészen új helyzetben 
voltunk mindnyájan. Megszerveztük az idős, beteg testvéreinkről 
gondoskodást. Öröm volt megtapasztalni, mennyire jól esett nekik, hogy a 
gyülekezetük nem feledkezett meg róluk. Kivétel nélkül mindenki azt mondta: 
mindenünk megvan. Hála Istennek! Biztatjuk őket, kérjenek, jelezzenek 
bizalommal. Számíthatnak a gyülekezetükre, a segítségüket felajánló önkéntes 
testvérekre. Már a múlt vasárnapi istentiszteletet követően voltak jelentkezők, 
akik készen állnak a segítségre.  
Felvettük a kapcsolatot finn testvérgyülekeztünkkel, a järvenpääi testvéreinkkel 
és barátainkkal. Imádkozunk egymásért! Mi is felköltöztünk az internetre. Több 
hittanórát is tartottunk. Érdekes utak nyíltak ki előttünk. Unokák, dédunokák, 
akik eddig nagyon-nagyon sokat kaptak szeretetben, anyagiakban, törődésben, 
vigyázásban a nagyszüleiktől, vagy dédszüleiktől most a szeretetből, a 
gondoskodásból viszonozhatnak valamit – bevásárlók lehetnek! Biztatlak 
Benneteket, segítsetek! Az idősebbeket pedig hadd vigasztaljam és biztassam 
Pál apostol gondolataival: Ne csak gyönyörkodjünk az irántunk megnyilvánuló 
féltésben, a segítség felajánlásával – éljünk vele! Ma ez a legbölcsebb! 
Egészen biztosan, Jézus Krisztus is ezt tenné a helyükben! Tudom nehéz az a 
harc, ami ilyenkor az emberben zajlik. Gyönyörködünk az Isten törvényében, az 
intézkedésekben a belső ember szerint, de tagjainkban egy más törvényt 
látunk, az idegrendszerünkben is egy egészen más habitus dolgozik és ez 
sokszor nehéz, nagyon nehéz. De most ki kell bírni és komolyan kell venni! Hála 
Istennek van erre is megoldás. Pál azt írja: Ki segít rajtam? Ki segít meg 
nyomorúságomban? Hála Istennek van segítség: a mi Urunk Jézus Krisztus. 
Még egyszer mondom: a mi Urunk Jézus Krisztus! 
Ő magára veszi minden feszültségünket. 
 

Luther pedig így adja tovább a saját lelki tapasztalatát: 
„Kereszt alatt áll meg a hit, mert a kereszt nélküli hit nem létezhet és nem 

állhat fenn. És ha valakinek átcsap a vesszőből font védművei felett a víz – a 
baj, az áradat – akkor láthatja, mire képes a hit, és mit jelent. Nem spekuláció, 
nem kiagyalt gondolat, hanem a szív Istenbe vetett szilárd bizalma, amely a 

nehézségekben derekasan helytálló, és a Szentlélek tulajdon műve! 
(A hit a kereszt alatt mutatkozik meg.179. Luther megmondja 151.oldal Luther kiadó) 

 
Adja Isten, hogy az előttünk álló héten is a hitünkben kitartsunk! Imádkozzunk 
az ország vezetőiért, a frontvonalban álló orvosokért és ápolókért, mentősökért 
és rendfenntartókért, a boltokban dolgozókért és minden honfitársunkért, akikre 
mindnyájukra nagy szükség van! Gyakoroljuk magunkat a keresztyén 
kegyességben és a találékony szeretet megélésében!  
 


