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A SZŐNYEG VISSZÁJA 

Reményik Sándor erdélyi magyar költőnek talán az egyik legszebb verse ez: „A 
szőnyeg visszája”. E vers utolsó versszaka így hangzik: ,,A világ Isten-szőtte sző-
nyeg, Mi csak visszáját látjuk itt, És néha - legszebb perceinkben A színéből is - va-
lamit.”  

S ez a kép mennyire összecseng Jeremiás próféta keserű szavaival, amit felolvas-
hattam előttetek.  

TRAGIKUS TÖRTÉNELMI HÁTTÉR 

A próféta keserű szavainak hátterében a Babiloni birodalom elképesztő pusztítása 
áll. A babiloni sereg végig dúlta Jeruzsálemet, lerombolta a palotákat, házakat, el-
pusztítva a szent templomot is, teljesen kifosztva a várost és a templomot. Jere-
miás nézi az elpusztult Jeruzsálemet, a kőtörmeléket, a füstölgő romokat, a teme-
tetlen holttesteket, és az üszkös romok között élelmet keresgélő szegényeket. 

MIÉRT VOLT-E PUSZTÍTÁS? 

Miért volt-e ez a mérhetetlen szenvedés, ami utolérte a város lakóit? Hallgassunk 
bele Jeremiás sirámába: Én vagyok az a férfi, aki nyomorúságot látott az Úr ha-
ragjának botja miatt.  Jeremiás tudja a választ: Isten ítélete miatt tört rá a vesze-
delem Jeruzsálem népére. Babilon nem volt más csak az Ő haragjának eszköze, 
maradjunk a jeremiási képnél: az Ő haragjának a botja.  

DE MIÉRT HARAGSZIK ISTEN?  

A választ kérdésünkre ugyanebben a könyvnek az első fejezetében olvassuk: Sokat 
vétkezett Jeruzsálem, beszennyezte magát. (…) Ruhája szegélye piszkos; nem gon-
dolt a jövendőre. Szörnyű mélyre süllyedt, nincs vigasztalója.  

Miért is haragszik Isten? Kiderül, hogy a történet nem Isten haragjával kezdődött, 
hanem azzal, hogy Isten népe elfordult Istenétől, „sokat vétkezett”, „beszennyezte 
magát” és „szörnyű mélyre süllyedt”.  

Vagyis: Isten haragja nem büntetés, hanem következmény. Következménye annak, 
hogy Izráel „nem gondolt a jövendőre”, arra, mi lesz, ha Isten félre áll, és szabadjára 
engedi a gonosz pusztító erőit. 

HOGYAN LÁTJUK AZ ELMÚLT MÁSFÉL ÉVET? 

Nem tudom megtenni azt, hogy Jeremiás szavait olvasva elvonatkoztassak attól 
a másfél évtől, ami mögöttünk van. Mert elkezdhetünk keresni bűnbakokat, nyo-
mozhatunk felelősök után, ki vagy kik szabadították rá ezt a kórt erre a világra, ami 
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átírta egész életünket?! De nem jutok máshová, minthogy Isten ítélete volt és van 
a világunkon, és ugyanabból az okból, mint Izráelen! Mert korunk embere, Izráelhez 
hasonlóan, szörnyű mélyre süllyedt a maga istentelenségében, istentagadásában. 

S a kegyelmes Isten – ki tudja, talán utoljára még – megrázta az emberiséget, hátha 
észhez térünk és megtérünk hozzá.  

NINCSEN KIVÉTEL! 

De térjünk vissza mai igénkhez! Mert Jeremiás szavai mást is világossá tesznek! Azt 
ti., hogy az ítéletben mindenki szenved. Az is, aki elhagyta Istent, de az is valamilyen 
módon, aki hű maradt. Jeremiás is átélte a babiloni ostromot, maga is szenvedett, 
együtt éhezett, és viselte népe istentelenségének következményét. 

Éppen úgy, ahogy mi is szenvedtük ennek a járványnak minden következményét, 
ki jobban, ki kevésbé.  Mert az ítéletben mindenki szenved, kivétel nélkül. Az is, aki 
elhagyta Istent, de az is valamilyen módon, aki hű maradt. 

MI A KÜLÖNBSÉG? 

Reményik Sándor idézett versében körbe néz és ezt mondja: „Kétségbe esem sok-
szor én is A világon és magamon…” Jeremiás látja a pusztulást, és ezt mondja: 
Üröm és méreg nyomorúságomra és hontalanságomra gondolnom; mindig erre 
gondol, és elcsügged a lelkem. Mindkét ember hívő és mégis meginog! Érdemes 
hát hinni, bízni, reménykedve várni a szabadító Istenre? Ha nincsen kivétel: hivő és 
hitetlen egyaránt viseli az Úr ítéletének következményeit? Mi a különbség, ha nin-
csen különbség?  

De figyeljük csak! Reményik a gödör alján visszaemlékezik egy egykori kedves 
testvére szavaira: ,,A világ Isten-szőtte szőnyeg, Mi csak visszáját látjuk itt, És néha 
- legszebb perceinkben A színéből is - valamit.” Jeremiással is történik valami, nem 
körülötte, benne: De ha újra meggondolom, reménykedni kezdek:  

Mi a különbség? Az, hogy a hívő embernek a szenvedésben is van távlata. Nem is 
akármilyen távlata! A hit nélkül élő ember a szenvedésben, a veszteségben azt éli 
át, hogy beszűkül a világa, az élettere. A hívő ember pont a fordítottját élheti át 
ennek! Mert Istenre megnyílva, szélesre tárul a világ: Szeret az ÚR, azért nincs még 
végünk, mert nem fogyott el irgalma: minden reggel megújul. Nagy a te hűsé-
ged! Az ÚR az én osztályrészem – mondom magamban –, ezért benne bízom.  

Keserűség helyett, legyen a szívünkben hála. Veszteségeink ellenére lássuk meg 
Isten jóságát is. Bízzuk Istenre az életünket, hogy mindannyiunk számára olyan 
szélesre táruljon a világ, akárcsak Jeremiásnak ott és akkor az üszkös romok kö-
zött, a kifosztott városban. Nem tudta mi várja őt. Nem tudta, mit fog hozni a jö-
vendő. Mégis megerősödött valamiben: Jó az ÚR azokhoz, akik benne reményked-
nek, akik hozzá folyamodnak. Jó csendben várni az ÚR szabadítására. Ámen! 

 


