
Kedves Testvérem! Ha elolvasta, s lehetősége van rá, adja tovább szomszédjának, ismerősének, esetleg fénymásolja! Köszönjük! 
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BENJÁMIN – A JOBB KÉZ FIA 

Alapige: 1Móz 35, 16-21 Azután elindultak Bételből. Már csak rövid 

út választotta el őket Efrátától, amikor szülnie kellett Ráhelnek, de a 

szülés nehéz volt. A nehéz szülés közben ezt mondta neki a bába: Ne 
félj, mert most is fiad lett! Amikor már-már elszállt belőle a lélek, mert 

haldoklott, Benóninak nevezte el a fiát. Az apja viszont Benjáminnak 

nevezte. Így halt meg Ráhel, és eltemették az Efrátába, azaz 
Betlehembe vezető úton. Sírja fölé emlékoszlopot állított Jákób. Ráhel 

sírjának az emlékoszlopa ez még ma is. Azután továbbment Izráel, és 

Migdal-Éderen túl vert sátrat.  
Kedves Testvérek! Ma keresztelő lesz ebben a Gyülekezetben. Bara Pál 

Benjámint kereszteljük meg, aki nekem harmadik unokám, nektek 

pedig gyülekezteti tagotok. Közös családtagunk tehát ő: testi és lelki családunk része. Ezért is szól ma az igehirdetés 

Benjáminról, Jákób fiáról. 
1. Izráel ősatyjának, Jákóbnak a 12. legkisebb fia volt Benjámin. Anyja, Ráhel Jákób ifjúkori nagy szerelme volt. 

Betlehem (Efrata) mellett szülte meg Ráhel Benjámint, hatalmas kínok között. Szülési fájdalmai, haláltusája közt Ráhel 

elnevezte a gyermeket Benóninak, ami azt jelenti: fájdalmam fia, kimerültségem fia, aggodalmam fia. Aztán Ráhel 
belehalt a szülésbe. Jákób azonban más nevet adott a gyereknek: Benjámin, ami azt jelenti, - jobb kezem fia, szerencse 

fia, szerencsés, boldog. Látszólag egyszerű névadás ez. Ám az esemény mögött hitünknek drága kincsei rejtőznek. 

Ugyanúgy, ahogyan egy keresztelő sem puszta névadás. Benne a mi hitünknek drága értékei ragyognak fel. Jézus 

Krisztusnak, hitünk szerzőjének és bevégezőjének megváltó munkája tündököl fel benne. 
2. Nos, azt mondhatjuk, igaza volt Ráhelnek, amikor a gyermeket Benóninak, fájdalmak fiának nevezte el. Ebbe a 

névbe bele sűrítette szülési fájdalmát és haláltusájának gyötrelmeit. Mert csak az asszonyok tudják, milyen fájdalommal 

jár a szülés. Különösen rettenetes dolog volt ez ott, és akkor, mert Ráhel látta, hogy a szülésbe bele fog halni. Érezhette 
ebben bűneink jogos büntetését, amit Isten Évának mondott a bűneset után: „Fájdalommal szülöd gyermekedet.” (I 

Mózes 3, 16) Vagy azt, amit Pál apostol mondott: „A bűn zsoldja a halál.” (Rm 6, 23)  

Ráhel a névadással még egy utolsó emléket akart állítani szenvedéseinek, múlandó életének: Benóni, fájdalmak fia. 
- De ezzel a névadással Ráhel arról is tanúbizonyságot tett, hogy ő csak a sírig lát. Csak a maga rettenetes fájdalmait 

látja. Csak a földi életet látja, amelyből őt a halál szorító keze nemsokára kiragadja. Ha megszületett gyermekére néz, ha 

annak jövendőjére próbál előre tekinteni, róla sem tud többet elmondani, felőle sincs több reménysége: ő is a halálra 

született. Igazság ez, testvérek, de kegyetlen igazság. Vagy inkább kegyelem nélküli igazság. Mert Istenbe vetett élő hit 
nélkül valóban csak ennyit láthatunk az életből, és ennyit mondhatunk el róla. Legyen az az élet bármilyen gazdag, 

sikeres, mégis a halálra született élet. Istenbe vetett élő hit nélkül valóban csak a sírig látunk. Mulandóságunk rettenetes 

valóságát eltakarhatjuk földi sikerekkel, pompával, dicsőséggel, virágokkal. De a fájdalom, a halál, az elmúlás valósága 
attól még megmarad, amely, ha előbb nem, a halál torkában fájdalmasan hasít belénk: Benóni, fájdalmak fia vagyok. 

Ennyire jutottam a magam erejéből.  

3. De, hála Istennek, Jákób másik nevet adott fiának: Benjámin, - jobb kéz fia, szerencsés, boldog. Miért adta Jákób 
ezt a nevet fiának? Azért, mert emlékezett arra az ígéretre, amit Isten az ő nagyapjának, Ábrahámnak adott. „Tekints föl 

az égre, és számold meg a csillagokat, ha meg tudod számolni! És azt mondta: ennyi utódod lesz!” (I Mózes 5, 5) Fájt 

Jákóbnak rajongva szeretett feleségének, Ráhelnek a halála, hogyne fájt volna. De sűrű könnyein át mégis messzebbre 

látott a szenvedésnél, a sírnál. Látta az Isten ígéretét, és hittel várta azok beteljesedését. Látta Isten segítő, üdvözítő jobb 
kezét, amely már eddig is számtalanszor alányúlt a magasból, felemelte az ő elesett életét. Most, a gyászban és elválásban 

is ezt a megtartó isteni kezet ismerte meg, amely a bajban annál közelebb volt hozzá, és annál nagyobb szeretettel vette 

őt körül. Látja ő is a bajok nagyságát, de még nagyobb dolgot lát: Isten segítő kezét, hűséges szeretetét, amelyből kiesni 
nem lehet. Ezért erről az Isteni szeretetről zeng éneket, nem úgy, mint Ráhel, aki a maga fájdalmairól énekel. Jákób látja 

azt, amit a zsoltáros így mond Istenről: „Te megszabadítod azokat, akik jobbodhoz menekülnek támadóik elől.” (Zsolt 

17, 7) Ezért nevezte el Jákób fiát Benjáminnak, jobb kéz fiának. Látta előre, és várta annak a Szabadító Jézus Krisztusnak 

elérkezését, aki Istennek jobb keze. Aki Isten akaratát tökéletesen véghez viszi. Aki megszabadít bennünket a bűn és 
halál köteleitől, rabságából, és bennünket Isten gyermekeivé tesz.  

Lelki látás volt ez. A Szentlélek nyitotta meg Jákób szemeit, hogy ne csak annyit lásson, amennyit testi szemeivel 

felfoghat, hanem lássa azt, amit Isten megmutat neki jelenről és jövendőről. A földi életről, és az örök üdvösségről. A hit 
látása volt ez, amely felül emelte őt az őt ért tragédián, hiszen felesége meghalt, és rászakadt egy újszülött gyermek 



Hívogassuk családtagjainkat, ismerőseinket! A prédikációk honlapunkon meghallgathatóak, elolvashatóak (furediut.hu).  

gondja, és még 12 gyermek élete. Ahol azonban megnövekedik a baj, a feladat, ott Isten kegyelme is gazdagabban árad 
ki. Jákób nem a bajok sokaságára nézett, hanem megkapaszkodott ebben az isteni kegyelemben, mint mentőkötélben a 

fuldokoló ember. Ez a kegyelem tudta megtartani a legnagyobb veszedelem idején is. 

4. Drága Testvéreim, a Krisztusban! Ez a világ, benne a hitetlen emberek csak Benóni-t látnak: szenvedéseket, 
gyötrelmeket, ami elől menekülni akarnak. A gyermeknevelésben is csak szenvedést, tehervállalást, szabadságuknak 

korlátozását látják. Igazság ez, de Ráheli igazság, kegyelem nélküli igazság, amelyik csak a maga képességeivel számol. 

A saját lehetőségeit, saját erejét veszi számításba. De van egy másik igazság, a Jákób igazsága. Jákób élete mélységeiben 

járva meglátta Isten feléje nyúló jobb kezét. Ez a jobb kéz nem csak kiragadta őt a nyomorúságból, és megtartotta őt. 
Hanem megragadta szívét életét. És ő ezután már nem tudott másról éneket zengeni, csak erről a kézről. Még gyászában 

is, felesége sírjánál is csak erről a kézről, erről az irgalmas atyai szívről énekelt: Benjámin, - jobb kéz fia. Drága 

Szeretteim! Szeretett családom, és szeretett Gyülekezet, amely befogadtad családomat! A kettő közül melyik a ti 
igazságotok: a Ráhelé vagy a Jákóbé? Miről szól a te életed éneke: Saját fájdalmaidról, terheidről, vagy a Szabadító Jézus 

Krisztus kegyelméről? Benóniról, vagy Benjáminról? Megragadott-e már téged is ez az isteni kegyelem, ahogyan 

megragadta Jákób szívét, életét? Születésünk idején mindannyian Benónik vagyunk: fájdalmak fiai. Mert mindnyájan 

bűnben születtünk. Életünk a halál felé, a kárhozat felé tart. 
Ezért Benóni a nevünk: fájdalom fia, reménység nélküli 

ember. De Jézus utánunk jött, hogy bennünket 

megkeressen, megtisztítson, és megmosson. Hogy 
eljegyezzen bennünket a maga számára. Hogy új nevet 

adjon nekünk is, mint adott egykor Jákób a fiának: 

Benjámin, jobb kezem fia. Megtalált-e már téged ez az 
isteni kegyelem? Meghallottad-e az Ő hívó szavát: „Ne 

félj, mert megváltottalak, neveden hívtalak téged, enyém 

vagy.” Jézus az Ő nevét adja neked, hogy az Ő tulajdona 

legyél, testestől-lelkestől, mind életedben, mind 
halálodban. Kell-e neked ez az új név: Benjámin? Vagy 

ragaszkodsz továbbra is régi nevedhez? A mennyei 

dicsőségbe csak ezzel az új névvel lehet bemenni. Mert ott 
csak azok lesznek, akiket Jézus eljegyzett magának, akik 

az Ő tulajdonai. Ezért szánd oda életedet Jézus 

Krisztusnak, hogy légy te is az Ő tulajdona. (Nyíri János – 
gergelyiugornyai lelkipásztor)  

            
Június 30-án Ráczné Veres Sára, július 7-én Dr. Illés László lelkipásztor szolgált gyülekezetünkben     (Fotó: AÁ.) 

07.21. vasárnap  9.40 Énektanulás, párhuzamosan pedig imaközösség a presbiteri szobában.  

07.21. vasárnap 10.00 
Istentisztelet és párhuzamosan gyermekistentisztelet. Igét hirdet: Bartha Gyula - 

nyugd. esperes 

07.21. vasárnap 14.00 English-language worship for students (Mustard Seed Chapel) 

07.   
22-26. 

hétfő-
péntek 

9.00-
12.00 

Gyülekezeti gyermekhét – Vízre magyar! címmel.  

07.   

23-27. 

kedd- 

szombat 

 Református Csillagpont Fesztivál az Agrártudományi Kar területén - 5 nap, több 

ezer fiatal, izgalmas előadások, minőségi koncertek – idén a is vár minden 14 és 34 év 
közötti fiatalt a Csillagpont református ifjúsági találkozó! 

- Az elmúlt héten sor került az alagsori ablakok és a főbejárati ajtó üvegezésének cseréjére (hőszigetelt üvegekre). 

- Istentiszteletünkön megkereszteltük Bara Sándor Pál és Dr. Bara-Nyíri Anna gyermekét, Bara Pál Benjámint. 

- Hirdetem, hogy az istentisztelet utáni szeretetvendégséghez szívesen elfogadunk süteményt, teát. 
- Hirdetem az adakozás lehetőségét, tudván hogy „a jókedvű adakozót szereti az Isten.” (2Kor 9,7) 
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