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Ajánlás

Szeretettel ajánlom az olvasók figyelmébe ezt a kötetet, amely az elmúlt húsz 
év igehirdetési műhelyéből válogat. Balicza Iván immár nyugdíjas lelkész 
számára két és fél évtizeden át a budavári gyülekezet jelentette azt a közeget, 
amelyben ezek a prédikációk megérlelődtek és elhangzottak. Íme, most további 
olvasókat érhetnek el. 

Magam is szívesen hallgatom a szerző mindig igeszerű prédikációit, me-
lyekben egyszerre érzem a mély személyes hit lenyomatát és a nyitottságot 
a teológiai kutatás eredményeire. A hallgató átéli, amint az igehirdető saját 
élettapasztalatain átszűrve, a megharcolt hit kontextusában hirdeti az igét, 
ugyanakkor azt is, hogy örömét leli az írásmagyarázatban és az igehirde-
tésben.

Ugyanakkor korszerű is ez az igehirdetés. Az egyházi év igerendje mellett 
figyelembe veszi az egyházzenei vagy ökumenikus alkalmak speciális jellegét, 
irodalmi, kulturális kitekintésekkel gazdagítja mondanivalóját, de nem idegen 
tőle a modern technika, így a kivetítés, diameditáció használata vagy a diákok 
közvetlen hangú megszólítása sem.

A szerző hangvétele mindeközben jól befogadható, egyszerű. Természetes 
hanghordozás, pátosztalanság jellemzi, ami a bonyolult igéket is közel hoz-
za hallgatójához. Az igehirdető legfőbb erénye, ha üstökön tudja ragadni a 
textust – mert biztos kiindulópontja van ehhez. Felismerte, hogy „kevésre 
van szükség, valójában csak egyre” (Lk 10,42), és mint Mária, mindig Jézus 
közelében marad.

A közeljövőben emlékezünk a reformáció kezdetének 500. évfordulójára. 
Luther Márton írásmagyarázóként és igehirdetőként érlelődött reformátor-
rá. Balicza Iván prédikációi ebben a szellemben szólítják meg a reménység 
szerint különböző korosztályokhoz tartozó olvasókat. Legyen rajtuk áldás 
gazdagon!

Dr. Fabiny Tamás
püspök
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Előszó

Aki kezébe veszi ezt a könyvet, talán az első benyomása az, hogy szokatlannak 
találja a címlapját. Mi akar lenni a kép, és miért az a cím, hogy Isten koordiná-
tái. A két dolog összefügg. A kép egy alap koordinátarendszer, a három irányt 
jelzi, amelyek egy objektum térbeli helyzetét meghatározzák. A három koor-
dinátát a kéz három ujja mutatja. Így látom az embert, így látom a helyünket 
a világban. Nem volt ez mindig így. Mint minden ember én is úgy határoztam 
meg kezdetben a helyemet, hogy csak egy koordinátára figyeltem, arra, amelyik 
önmagam felé irányul. Azután felfedeztem, hogy mások is vannak körülöt-
tem. A másik ujj a többi ember felé irányított. Így ébredt fel az érdeklődésem 
az ember iránt, és ennek az eredménye az lett, hogy orvosi tanulmányokat 
kezdtem. A két koordináta azonban még mindig csak síkban határozott meg, 
rá kellett jönnöm, hogy nem vagyok a helyemen. Kiábrándító és fájdalmas, 
magammal szembeni megélt kudarcok ideje volt ez. Mindaddig, míg meg nem 
nyílt a szemem a harmadik irány felé – felfelé. Jézus Krisztusban megtalált 
Isten, ezzel egy új valóságba kerültem. És ezzel helyére is került minden. Isten 
koordinátái – felfelé, önmagam felé és a másik ember felé – egyértelműen kije-
lölték helyemet az életben. Így hát pályamódosítás következett, lelkész lettem.

Ezt a tapasztalatot és látást szerettem volna továbbadni minden igehirdetés-
ben a budavári templom szószékén is, hogy mások is meglelhessék önmagukat 
és helyüket. Az évek során elhangzott igehirdetésekből tartalmaz egy egyházi 
év vasárnapjaira és ünnepnapjaira való válogatást ez a könyv.

Köszönettel sok mindenkinek tartozom. Leginkább és elsősorban Jézus 
Krisztusnak, aki megkeresett és elhívott. Azoknak a keresztény testvéreimnek, 
akik Jézus eszközei voltak ebben. Feleségemnek, aki szeretetével és hitével 
mögöttem állt. Gyermekeimnek, akik igehallgatásukkal, otthoni beszélgetése-
inkkel inspiráltak, hogy keressem az utat a fiatalok gondolat- és nyelvi világába. 
Lelkésztestvéreknek és munkatársaknak, akikkel együtt gondolkodhattunk. 
És nagyon hálás vagyok a budavári gyülekezet tagjainak, az igehirdetéseket 
hűségesen hallgatóknak, akik vasárnapról vasárnapra a templomba jőve várták 
és igényelték a dadogó emberi szót Isten szavaként. Ha azzá lett, azt ne nekem 
írják jóvá, a Szentlélek munkája volt. Ő munkálkodjon az írott szóban is! Végül 
köszönet az Északi Evangélikus Egyházkerületnek és a Luther Kiadónak, hogy 
ez az igehirdetés-gyűjtemény megjelenhetett.

Budapest, 2016. advent 3. vasárnapján
Balicza Iván

ny. ev. lelkész
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Készüljetek!
ADVENT 1. VASÁRNAPJA – 2003

„Tibériusz császár uralkodásának tizenötödik évében, amikor Júdea 
helytartója Poncius Pilátus volt, Galilea negyedes fejedelme Heródes, 
Iturea és Trakhónitisz tartományának negyedes fejedelme Heródes 
testvére, Fülöp, Abiléné negyedes fejedelme pedig Liszániász volt, An-
nás és Kajafás főpapok idején szólt az Úr Jánoshoz, Zakariás fiához 
a pusztában. Ő pedig bejárta a Jordán egész környékét, és hirdette a 
megtérés keresztségét a bűnök bocsánatára, ahogyan meg van írva 
Ézsaiás próféta beszédeinek könyvében: »Kiáltó szava hangzik a 
pusztában: Készítsétek az Úr útját, egyengessétek ösvényeit! Minden 
völgyet töltsetek fel, minden hegyet és halmot hordjatok el, legyen a 
görbe út egyenessé, a göröngyös simává: és meglátja minden halandó 
az Isten szabadítását.« A sokaságnak tehát, amely kiment hozzá, hogy 
megkeresztelkedjék, ezt mondta: Ti viperafajzatok! Ki figyelmeztetett 
titeket, hogy meneküljetek az eljövendő harag elől? Teremjetek hát 
megtéréshez méltó gyümölcsöket, és ne kezdjétek azt mondogatni ma-
gatokban: A mi atyánk Ábrahám! Mert mondom nektek, hogy Isten 
ezekből a kövekből is tud fiakat támasztani Ábrahámnak. A fejsze 
pedig már a fák gyökerén van: ezért minden fa, amely nem terem jó 
gyümölcsöt, kivágatik és tűzre vettetik.” (Lk 3,1–9)

Advent első vasárnapja van, amikor lélekben elkezdünk a karácsonyra készül-
ni. Vannak, akik eltervezik, mikor, kihez mennek el a családból látogatóba, 
vannak, akik már gondosan számba veszik, kiknek kell üdvözlőlapot írni, 
vannak, akik már a karácsonyi ajándékokra is gondolnak. A kereskedelem is 
készül, a nagyáruházakban már karácsonyi díszek és karácsonyi árukészlet 
várja a vásárlókat.

Advent valóban a készülődés időszaka. Számunkra, keresztények számára 
azonban több ez az időszak, mint az ünnepekre való készülődés; nekünk a Jézus 
Krisztus érkezésére való csendes, belső, lelki felkészülést is jelenti. Mit jelent 
felkészültnek lenni arra, hogy az ember az érkező Úr elé állhasson? – erről szól 
Keresztelő János imént hallott prédikációja.

Régen, ha egy király útnak indult, heroldok, útkészítők jártak előtte. Tu-
lajdonképpen ma is így van, ha egy államelnök vagy miniszterelnök utazik 
valahova, a protokollosztály hivatalnokai előre gondosan megszerveznek, 
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előkészítenek mindent. Megtervezik az útvonalat, a helyi rendőrséggel együtt 
biztosítják a szabad utat, megszervezik programját, a találkozókat, még a 
szabadidejét is. 

Régen ez úgy történt, hogy szolgák mentek a király előtt egy-két nappal, 
és gondoskodtak a zavartalan utakról. Erre utal Ézsaiás próféta, akit idéz Ke-
resztelő János: Készítsétek az Úr útját, egyengessétek ösvényeit, minden völgy 
felemelkedjék, minden hegy alászálljon! Más szóval mondva: el kell takarítani 
útjából mindazt, ami méltatlan hozzá, ami megnehezíti vagy lehetetlenné teszi 
megérkezését.

Mert bizony, vannak völgyek és vannak hegyek Jézus szívünkhöz vezető 
útján. Talán azért telt el már olyan sok karácsony, amikor nem érkezett meg 
Jézus, mert nem volt adventi készülődésünk, nem készítettük Jézus útját. Nem 
takarítottuk el mindazt, ami méltatlan hozzá.

Ha elgondolkodunk önmagunk felett, belenézünk az életünkbe, és ezt a 
Jézussal való találkozás őszinte vágyával tesszük, akkor észre fogjuk venni, 
mennyi Jézushoz méltatlan dolog van az életünkben. Völgyek, mélységek 
és hegyek, magasságok. A völgy, a mélység a hiányt jelenti, amikor valami 
hiányzik. Sok minden hiányozhat életünkből, de a legmélyebb völgyek azok, 
amikor hiányzik a szív tisztasága, őszintesége. Lehet a hiány a hitetlenség, a 
tisztaság hiánya, a bizalom hiánya, az akarat hiánya, a szeretet hiánya. Az ilyen 
völgyeket fel kell tölteni, mondja Ézsaiás és Keresztelő János.

És azután ott vannak Jézus útjában a hegyeink. Mindaz, ami túlságosan 
kiemelkedik, ami nagyon szem előtt van. Ilyen hegy a saját jóságunk meg-
elégedett tudata, az erkölcsi nagyságunk hangsúlyozása, még a hitünkre való 
büszkeség is. A hegyeknek alá kell szállniuk, mert csak az alázatos szívbe tud 
eljönni Jézus.

Készítsétek az Úr útját – Keresztelő János ezzel meghirdette az adventi 
programot. Felkészülni annyit jelent, hogy ne maradjon minden a régiben, 
úgy, ahogyan eddig volt, történjen változás. Ezt a változást, amit Jézus vár, úgy 
hívja a Biblia, hogy megtérés. Azzal lehet felkészülni a vele való találkozásra, 
hogy rendet rakunk az életünkben. Aki ezt nem teszi meg, annak nincs adventi 
útkészítése, és annak az életébe nem érkezik meg advent eljövő Ura, Jézus. 
Annak nem lesz igazán karácsonya.

Keresztelő János erre hívta az embereket, és ma sincs jobb evangélium, nincs 
nagyobb örömhír, mint az, hogy lehet megtérni, lehet készíteni az ő útját, lehet 
rendbe tenni életünket. Eltakaríthatjuk mindazt, ami méltatlan hozzá, az ő 
ajándékaiból feltölthetjük hiányvölgyeinket, ami pedig hegy és úgy állja útját, 
azt hittel elhordhatjuk, leszállhatunk a magas lóról, így készülhetünk Jézus 
Krisztus érkezésére.

Keresztelő János egészen kézzelfogható tanácsokat adott, hogy miben nyil-
vánul meg, ha valaki elkezdi az utat készíteni Krisztusnak. Ilyeneket mond: 
Akinek van két köntöse, adja az egyiket annak, akinek nincs. Akinek van 
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ennivalója, az is adjon annak, akinek nincs. Általánosan azt mondja, hogy ta-
nuljunk meg adni. Érdekes, hogy ma, az emberi jogok hangoztatásának korában 
mindenki arról beszél, azt keresi és hangoztatja, hogy mihez van joga. Jogait 
védi a nemzetiség, a kisebbség, az állatvédők, a melegek, a nemdohányzók, a 
magánember, de mindig arról van szó, hogy mihez van nekem jogom, hogy 
mi jár nekem. De kötelességekről, amit nekünk kell adni másoknak, arról nem 
akarunk tudni. Amikor Keresztelő János a megtérés, Jézus útkészítésének kéz-
zelfogható megvalósításaként azt mondja, tanulj meg adni, akkor számunkra 
is megmutatja a tennivalót: tanulj meg adni – a szeretteidnek, a családodnak, 
a közösségednek, a gyülekezetednek, a népednek, a hazádnak. Tanuld meg, 
hogy nem csak te élsz, hanem körülötted is élnek emberek, akiket rád bízott 
Isten! Tanuld meg, hogy oszd meg velük az életedet, azt, amid van, amit neked 
is úgy adott ajándékba az Isten! Ha arra van szükség, ruhát és kenyeret, ha 
arra van szükség, anyagi javakat, időt és törődést, helytállást, becsületet és 
tisztességet. Ha így készítené elő minden keresztény adventben Jézus útját, sem 
a mi életünk, sem a családunk, sem ez az ország nem így nézne ki karácsonyra.

De van Keresztelő üzenetében egy másik felszólítás is, a vámszedőknek 
és a katonáknak. Azt mondja: ne követeljetek többet a törvényesnél, ne elé-
gedetlenkedjetek és ne erőszakoskodjatok. Értelmezve annyit jelent ez, hogy 
legyen tiszta a kezetek. Ne dolgozzatok a saját zsebetekre. Ez az igazi üvegzseb 
program, Keresztelő Jánosé. És ez az igazi útkészítés: megfékezni a mindany-
nyiunkban mélyen gyökerező szerzési, önérvényesítési, naggyá lenni akarási 
vágyat. Ezek a megtéréshez illő cselekedetek. Az ilyen dolgok készítik az Úr 
útját. És aki így, völgyeit, hiányosságait feltöltve és hegyeit, kinövéseit lefaragva 
készíti Jézus Krisztus útját, aki mindazt eltávolítja, ami őhozzá nem méltó, 
annak egészen más lesz a karácsonya. Mert a karácsonyunk attól függ, hogy 
milyen volt az adventünk.

Advent annyit jelent, hogy eljövetel. Készüljünk hát belső személyes csend-
ben és itt a gyülekezetben együtt is Krisztus érkezésére! Hadd álljunk majd 
felkészülve és megtisztulva előtte amikor megérkezik!
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Advent 3D-ben
ADVENT 1. VASÁRNAPJA – VESPERÁS – 2010

Jézus ezt mondta tanítványainak: „Nem hagylak titeket árván, el-
jövök hozzátok.” (Jn 14,18)

Minden ünnepnek vannak szokásai, tradíciói. Az adventhez, amely a mai va-
sárnapon kezdődik, hozzátartozik az adventi koszorú négy gyertyával, amelyek 
a négy adventi vasárnap szimbólumai. Minden vasárnap egy újabb gyertyát 
gyújtunk meg, ez jelképezi az egyre növekvő világosságot, Jézusnak, a világ 
világosságának a közeledtét.

Az advent az egyházban eredetileg böjti időszak volt, az önvizsgálat, a lelki 
megtisztulás ideje. Így készült a keresztény egyház Isten világunkba való el-
jövetelének, a karácsony megünneplésére. Ma egészen mást jelent az emberek 
számára az advent. A karácsonyra készülés lázas ajándékkereséssel, plázázással, 
karácsonyi üdvözletek írásával, bevásárlással, takarítással, sütés-főzéssel telik. 
Az advent csendje, várakozása, lelki, spirituális tartalma ismeretlen a modern 
kor szekuláris szemléletű embere számára, legfeljebb a bevásárlóközpontokban 
és a karácsonyi vásárokban a szentimentálisan hangszerelt karácsonyi dalok 
próbálnak valamiféle hangulatot teremteni. Éppen ezért szeretnék először egy 
pár mondatot arról beszélni most, hogy mi az advent. 

A szó a latin adventusból származik, ami megérkezést, eljövetelt jelent. 
A régi rómaiak ezzel a szóval jelölték az uralkodó vagy a templomban az 
istenség eljövetelét. Ezt a szót vették át az első keresztények, hogy kifejezzék 
vele a Jézushoz való viszonyukat. Ők hitték és vallották, hogy Jézusban a 
legnagyobb uralkodó, Isten érkezett meg a világba, és várakozással készültek 
Jézus eljövetelének, az inkarnációnak, vagyis a karácsonynak az ünnepére. 
Így lett az advent tartalma a karácsonyra való előkészület is. De nem csak ez, 
nem csak a karácsony, Jézusnak a múltban megtörtént eljövetele az advent 
tartalma. Jézus ugyanis ma is jön hozzánk, ahogy abban a szép énekünkben, 
az Evangélikus énekeskönyv 136. énekében van: „Még ma is jön hozzánk, ma 
is áldást hoz ránk”. Az advent a jelenben is megtörténik, és minden embernek 
adventje van, aki várja, kéri, hogy Jézus belépjen az életébe. A harmadik adventi 
várakozás a jövőbe irányul. Jézus ugyanis megígérte, hogy újra el fog jönni, 
hogy megszabadítsa a világot a bűn és a mulandóság átkától, és elhozza Isten 
tiszta, új világát. Erről a hármas, a múltra, a jelenre és a jövőre néző adventről 
beszélünk ma. Vagyis adventről 3D-ben. 
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(Illusztráció: mutatok egy rajzlapot, amelyre egy trapézt, egy nagy kört, és 
egy nagy kört benne koncentrikusan egy kisebb kört rajzoltam. Mi ez? Ezek 
az ábrák egy tárgy vetületei. Elölnézet, felülnézet és alulnézet. Hogyan néz ki, 
vajon mit látunk három dimenzióban? Íme, erről a testről van szó: mutatok egy 
csonka kúpot – egy lefelé szőkülő hengeres vázát. Ennek a vázának három vetü-
letét láttuk: elölnézetből, felülnézetből és alulnézetből. 3D-ben ez maga a váza.)

Először nézzük meg advent vetületét a múltban. Jézus kétezer évvel ezelőtt 
eljött a világba. Isten emberré lett. Olyan csoda ez, amelyet csak a hitünkkel 
tudunk felfogni. Titok, misztérium, amely előtt csak meghajolni lehet, aho-
gyan ortodox keresztény testvéreink mély meghajlással mondják a Niceai 
hitvallásban: „Érettünk, emberekért és üdvösségünkért leszállt a mennyből. 
Megtestesült a Szentlélektől és Szűz Máriától, és emberré lett.” Olyan titok ez, 
amelyet meg nem érthetünk, amelyet csak tisztelettel csodálhatunk. Csakhogy 
mi már túlságosan hozzászoktunk ehhez a titokhoz, a karácsonyban már nem 
látjuk meg a csodát. Jézus eljövetelének, az inkarnációnak isteni ünnepéből 
a család, a szeretet emberi ünnepe lett. Emberi, ezért töredékes és bűntől is 
beárnyékolt ünnep. 

Ünnep Jézus nélkül. Így volt ez a múlt adventjében is, amikor Jézusnak ha-
mar meg kellett tapasztalnia, hogy egyáltalán nem szívesen látott az emberek 
világában. János evangélista írja: „a saját világába jött, de az övéi nem fogadták 
be őt.” (Jn 1,11) Erről szól Jézus egész élete, egészen addig, amíg a legdurvább 
és a legkegyetlenebb módon adják Jézus értésére, hogy az Istennek nincs helye 
az emberek világában. Jézus adventje a kereszt felé vezető út volt, ezt ő maga 
tudta és vállalta. Ő maga ezekkel a szavakkal foglalta össze jövetelének célját: 
az ember Fia azért jött, „hogy életét adja váltságul sokakért” (Mt 20,28; Mk 
10,45). Jövetelének célja az volt, hogy kereszthalálával megbékítse az Istentől 
elfordult embert Istennel és a bűnt elítélő Istent az emberrel. 

Adventbe lépve ezért nem csak Jézus születésére kell gondolnunk, hanem 
a keresztre feszített Isten Fiára, aki az életét adta értünk. Az a kétezer évvel 
ezelőtti advent a történelem múltjában minket is megbékéltetett Istennel, mert 
megszabadított bűneinktől.

Adventnek van egy jelenbeli vetülete is. Isten elfogadta Jézus értünk ho-
zott áldozatát, és feltámasztotta őt a halálból. Jézus él és ma is itt van velünk. 
Ezért tekinthetjük egész életünket adventi ünnepnek. Jézus ma is jön felénk, 
hogy része legyen életünknek. Jön, hogy életünk, hitünk, emberségünk és 
mindennapjaink során társunk, vezetőnk, barátunk legyen. Hol egy igében 
szólít meg, ami bibliaolvasásunk során lesz fontossá, hol egy igehirdetésben, 
máskor életünk egy eseményében vagy egy másik emberben. Sokféle módon, 
de jön ma is. És boldog az, aki felismeri és válaszol neki. Az adventnek nem 
csak a múltban, hanem a jelenben is van vetülete az életünkben. Jézus ma is 
jön hozzád és hozzám, ez az advent megtapasztalható, átélhető valósága.

Az advent harmadik vetülete a jövőben van. Bármennyire is valóság, hogy 
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Jézus jön hozzánk, ez a valóság mindig csak töredékes lehet, mert emberi termé-
szetünk töredékessége, bűneink és erőtlenségünk miatt mindig zavaros marad 
a Jézussal való közösségünk. A bűn által megrontott világ és életünk ugyanis 
nem tudja befogadni a tisztát, a szentet, a tökéletest, vagyis Jézust, még akkor 
sem, ha erre őszintén vágyunk és igyekszünk mindent megtenni érte. Isten 
ígérete azonban arra biztat, hogy eljön a jövőben az az idő, amikor újjáteremti 
a világot. Amikor Jézusban újra eljön közénk és el sem távozik többé. Akkor a 
világban egy nagy változás megy végbe. Isten eltörli a bűnt, megszünteti a bűn 
következményeit, és az eljövendő új világban helyreáll Isten és az ember zavar-
talan kapcsolata. Ez nem vágyálom, amelyet a világ problémáival megbirkózni 
nem tudó emberek szőttek. Ez Isten ígérete, az a reménység, amelynek alapja 
Jézus szava, aki azt mondta: Íme, mindent újjá teszek. Ez a jövőre irányuló 
reménység az advent harmadik vetülete, adventi ünnepünk harmadik tartalma.

Így, ebben a három vetületben, ha azokat összeszerkesztjük, lesz teljes a kép, 
így lesz 3D-s az adventünk:

Jézus kétezer évvel ezelőtt eljött a világba, hogy megbékéltessen minket 
Istennel. 

Jézus ma is jön hozzánk, hogy társunk és életünk Ura legyen. 
És Jézus újra eljön valamikor a jövőben, hogy tökéletességre vigye a világot, 

amely bűneink miatt a megromlottság és a mulandóság alatt nyög és sóhajtozik 
a szabadításra várva.

Jézus újra eljön
ADVENT 2. VASÁRNAPJA – 2011

„Amikor a farizeusok megkérdezték tőle, hogy mikor jön el az Isten 
országa, így válaszolt nekik: Az Isten országa nem úgy jön el, hogy 
az ember azt előre kiszámíthatná. Azt sem mondhatják: Íme, itt, 
vagy íme, ott van! Mert az Isten országa közöttetek van! A tanítvá-
nyoknak pedig ezt mondta: Jönnek majd napok, amikor szeretnétek 
akár egyetlenegyet is látni az Emberfiának napjai közül, de nem 
láttok. Ha ezt mondják majd nektek: Íme, ott, vagy íme, itt van – ne 
menjetek oda, és ne fussatok utána! Mert ahogyan a villám az egész 
égbolton egyszerre villan fel és fénylik, úgy jön el az Emberfia is az 
ő napján. Előbb azonban még sokat kell szenvednie és megvettetnie 
ettől a nemzedéktől. És amint Nóé napjaiban történt, úgy lesz az 
Emberfia napjaiban is: ettek, ittak, házasodtak, férjhez mentek, 
egészen addig a napig, amíg Nóé be nem ment a bárkába. Azután 
jött az özönvíz, és elpusztított mindenkit. Éppen úgy lesz, mint ahogy 
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Lót napjaiban történt: ettek, ittak, adtak, vettek, ültettek, építettek; 
de amely napon Lót kiment Sodomából, tűz és kénkő esett az égből, 
és elpusztított mindenkit. Ugyanígy lesz azon a napon is, amelyen 
az Emberfia megjelenik.” (Lk 17,20–30)

A televízió ismeretterjesztő csatornáin mostanában állandóan a világ végéről 
szóló filmeket lehet látni. A Spektrumon megakatasztrófákat, a Földnek üt-
köző üstökösöket, pusztító szökőárakat mutatnak, a National Geografic-on 
kontinenseket romba döntő földrengésekről, tűzhányórobbanásokról látunk 
filmeket, a Viasat Exploreren világméretű halálos járványokat vagy a földet 
elpusztító idegen lényeket, ufókat jósolnak. A világvége, az apokaliptika, a 
föld és az emberi élet pusztulása bevonult a tudomány területére. És mert a 
tudomány is foglalkozik a világ végével, sokan hisznek is ezekben a veszedel-
mekben, mert korunk bizonytalanságát, félelmeit tükrözik. 

A Bibliában viszont évezredek óta benne van, hogy ez a világ nem örök, már 
a próféták is szóltak a világra váró isteni ítéletről, és Jézus, ahogyan a felolvasott 
igében is hallottuk, beszélt a világ elmúlásáról, ítéletről és az ő második eljövete-
léről, mégsem figyel oda szinte senki. Kétezer év óta a keresztény üzenethez tar-
tozik Jézus eljövetele, de csak kevesen vannak, akik elhiszik és komolyan veszik. 

A katasztrófák reális veszélynek látszanak, hiszen azt komoly, tudós emberek 
mondják. Az isteni ítélet azonban csak mese, amit nem kell komolyan venni, 
hiszen azt csak a Biblia, csak Jézus, egy kétezer évvel ezelőtt született egysze-
rű zsidó ács fia mondja. Még a keresztény emberek nagy része is immunissá 
lett az utolsó időkről szóló bibliai tanítással kapcsolatban. És ebből világosan 
kiderül, hogy mennyire nem hiszünk mi Istennek, mennyire nem becsüljük, 
nem vesszük komolyan az ő szavát. 

Az advent azonban az idők végének közeledésére hívja fel a figyelmünket. 
Isten igéje arra figyelmeztet, hogy világunk és benne emberi életünk nem tart 
örökké, a lét egy nagy utazás, és fel kell készülnünk arra, hogy megérkezünk 
a végállomásra. Három kérdés vár tisztázásra. Az első, hogy miért jön el újra 
Jézus. A második, hogy mikor fog ez megtörténni. És a harmadik, hogy hogyan 
kell nekünk erre készülnünk.

Az első kérdésre a Biblia egyértelmű tanítása, hogy Jézus újra eljövetelének 
célja nem más, mint Isten országának a teljes megvalósítása a földön. A Szent-
írás megfogalmazása szerint Isten országa Isten uralmát, Isten királyságát 
jelenti. Azt az isteni jelenlétet, amely a teremtett világot széppé és jóvá, a létet tö-
kéletessé teszi. Ezt a boldog és harmonikus világot rontotta el az ember, amikor 
fellázadt Isten ellen, és a maga kezébe vette a világ irányítását. Ma is jól látjuk, 
hogy mi történik a világgal, hogy az emberi önző tevékenység nyomán hogyan 
borul fel a természet rendje, hogy a csodálatos környezeti egyensúly hogyan 
bomlik meg. A csak rövid távon magára gondoló ember miatt megváltozik a 
föld éghajlata, sivataggá válnak egykor virágzó területek, növény- és állatfajok 
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pusztulnak ki, éhínség és szegénység sanyargatja az emberiség kétharmadát, 
mert a maradék egyharmad jólétben és luxusban akar élni. A világ romlot-
tá, igazságtalanná és embertelenné lett. Amikor szembenézünk az általunk 
megrontott világgal, akkor fel kell adnunk optimista szemléletünket, be kell 
látnunk, hogy a világ nem a folyamatos fejlődés, hanem éppen ellenkezőleg, 
a pusztulás útján van. A tűz és az első kőeszközök feltalálása óta emberi te-
vékenységünk egyre jobban romlásba dönti a világot, mert minden technikai 
fejlődésünknek megvan a káros következménye, és minél inkább fejlődik a 
technikánk, annál inkább haladunk az összeomlás felé. 

Sokan látják ezt a folyamatot, sokan, felelős tudósok, környezetvédők, írók, 
politikusok emelik fel figyelmeztető szavukat, de úgy tűnik, hiába. Nem a ha-
ladás, a tudomány, a technika fejlődése a baj. A baj az, hogy az ember önzése 
nagyobb, a technika fejlődését nem kíséri az erkölcsi fejlődés, ez vezet a világ 
pusztulásához. Jézus azért jön vissza, hogy a megrontott és elpusztuló világ 
helyébe elhozza Isten új világát. A világ meg fog halni, de Jézus eljön és új 
világot teremt a régi helyébe. A Biblia ezt tanítja a világ végéről. Az nem csak 
pusztulás, hanem új teremtés is lesz. A világ vége ezért csak a megrontottnak a 
végét jelenti, de léte, értelme marad mindannak, ami Isten akarata, rendje volt 
az emberiség életében és a mi személyes életünkben is. Jézus visszajövetelével 
lezárul az ember által írt földi történelem, és kezdődik egy új életforma. Jézus 
nem fenyegetni és nem megrémíteni akar minket, amikor az utolsó időkről 
szól, hanem felkészít, bátorít és vigasztal.

A másik kérdés, hogy mikor történik meg mindez. Az utolsó ítélettel kap-
csolatban ez talán a legizgalmasabb és az embereket legjobban foglalkoztató 
kérdés. Sokan voltak, akik megpróbálták így vagy úgy kiszámítani, aztán 
kiderült, hogy a megadott időben mégsem történt semmi. Pedig arra a leg-
egyszerűbb válaszolni, hogy mikor lesz a világ vége. A válasz az, hogy nem 
tudhatjuk. Maga Jézus mondta, amikor megkérdezték őt erről, hogy senki nem 
tudja azt az órát és napot, csak egyedül az Atya. A vég eljövetelének ideje Isten 
titka. Ezért nincs értelme, de lehetősége sem annak, hogy bárki kiszámolja a 
világ végét. Isten szándékosan rejti el előlünk, mert azt akarja, hogy ne feledjük 
létünk végességét, és mindig naprakészen álljunk előtte.

De ha az időpontot nem tudjuk is, Jézus beszélt arról, hogy a világ végét 
krízis előzi meg. Szólt néhány olyan jelről, amelyek a végső eseményre utal-
nak. Hamis próféták, hamis messiások, tévtanítók, szekták megjelenéséről, 
háborúkról, éhínségről, természeti katasztrófákról, az ember erkölcsiségének 
egyre mélyebbre süllyedéséről: mindezek a megrontott világ sokasodó beteg-
ségtünetei. Egyre több, egyre súlyosabb jelek utalnak a világ mélyülő válságára. 
Népünk jelenlegi válsága sem első renden politikai vagy gazdasági természetű, 
hanem morális. Berzsenyi Dániel sorai, amiket a Magyarokhoz című ódában 
írt, ma is érvényesek: „Minden nemzet támasza, talpköve a tiszta erkölcs, mely 
ha elvész: Róma ledől, s rabigába görbed.” 
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A tiszta erkölcs hiánya miatt görnyed társadalmunk a korrupció, a rend-
szerméretű lopás, az alkoholizmus, a kábítószerek, a szexuális szabadosság, 
a bűnözés rabságába. Jézus felhívja az övéit, hogy maradjanak hűségesek Is-
tenhez, álljanak meg hitükben, szeressék embertársaikat, őrizzék meg a tiszta 
erkölcsöt. Egyszerű lenne Jézusnak az övéit kivenni ebből a sötét világból, de 
ehelyett feladatot bíz rájuk, mert azt akarja, hogy mások is megmeneküljenek. 
A krízisidőkben Jézus követői, a keresztények, az egyház azok, akiknek létükkel, 
életükkel tanúskodniuk kell az isteni életről. A „mikor jön el Jézus?” kérdésre 
a válasz tehát az, hogy nem tudjuk, ezért kell mindig készen lennünk. Fel kell 
készülnünk az ítélet napjára.

A harmadik kérdés ebből következik: hogyan kell nekünk erre készülni? 
Erre a kérdésre is Jézus adja meg a választ: vigyázzatok és imádkozzatok – inti 
tanítványait. A két szó együtt azt jelenti, hogy figyeljünk szüntelen az Úrra. 
Ő velünk van, őriz, tanácsol igéjével és bátorít az imádság erejével. Ahogyan 
a kisgyermeknek mondja az édesanyja, amikor kavargó tömegben mennek: 
vigyázz, el ne ereszd a kezemet, úgy mondja nekünk is Jézus: vigyázz, el ne 
ereszd a kezemet! Ne félj, itt vagyok melletted. És ha elbizonytalanodunk, 
tanácstalanok leszünk, akkor megszólíthatjuk őt: Uram, mit tegyek most? 
Ő pedig válaszol.

Kétségtelen, nehéz időket élünk. Nem csak mi, hanem az egész világ. Nem 
csoda hát, ha a televízió ismeretterjesztő csatornáin is megsokasodnak a világ 
pusztulásának lehetőségeit vizionáló filmek. Nem csoda, ha bizonytalanságban 
érezzük magunkat és félünk. Nekünk, keresztényeknek is nehéz átélni a sokféle, 
természeti, ökológiai, gazdasági válságot, az erőszak, a terror híreit. De mi, 
akik Jézushoz tartozunk, látjuk azt is, hogy bármilyen riasztó jelek utalnak is 
a világ összeomlására, a végső esemény nem a világ pusztulása, hanem Isten 
országának eljövetele. Ahogyan személyes életünkben sem a halál, hanem a 
feltámadás a végső esemény. 

Advent Jézus eljövetelét, Isten országának eljövetelét hirdeti. Jézus arra inti 
övéit, hogy amikor a pusztulás fenyegető jeleit látják, emeljék fel fejüket, és 
vegyék észre azt, ami az advent igazi tartalma. Ahogyan egy gyermek szüle-
tésekor is tudja az édesanya, hogy a szülés nehéz és fájdalmakkal teli esemény, 
talán fél is tőle, de mégsem ezt várja, hanem gyermeke megszületését. Ez a 
várakozás segíti őt át a nehéz órákon.

Jó lenne, ha mi is így tudnánk várakozni, és el tudnánk mondani Áprily 
Lajos Kérés az öregséghez című versének befejező sorait:

...közel a véghez
egy pátosztalan, kurta szó elég lesz,

a túlsó partot látó révülésben
a „Készen vagy?”-ra ezt felelni: – Készen.
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Adventi kételkedés
ADVENT 3. VASÁRNAPJA – 2014

„János pedig, amikor hallott a börtönben Krisztus cselekedeteiről, 
elküldte tanítványait, és megkérdezte tőle: Te vagy-e az Eljövendő, 
vagy mást várjunk? Jézus így válaszolt nekik: Menjetek, és mondjátok 
el Jánosnak, amiket hallotok és láttok: vakok látnak, és bénák járnak, 
leprások tisztulnak meg, és süketek hallanak, halottak támadnak 
fel, és szegényeknek hirdettetik az evangélium, és boldog, aki nem 
botránkozik meg énbennem.” (Mt 11,2–6)

Ha valaki kezébe veszi és olvasgatja a katolikus Szentek legendáit, abban em-
berfelettien tökéletes keresztények életének leírását találja. A régi korokban 
leírt szentek történeteiben nincsenek hibák, gyarlóságok. Nincsenek olyan 
vonásaik, amelyek hasonlóakká tennék őket a mindennapi emberekhez, hanem 
a rendkívülit, a hősieset emelték ki bennük. Bemutatták bátorságukat, aláza-
tosságukat, aszkétikus életüket, de eltakarták gyengeségeiket, kísértéseiket, 
hitbeli megingásukat. 

A Biblia azonban nem így ír a hit nagy alakjairól. A Biblia reális, nem hall-
gatja el hibáikat, gyengeségeiket, megtorpanásaikat. Az Isten igéje ugyanis 
nem tökéletes emberekről, hanem a tökéletes Istenről szól nekünk, arról az 
Istenről, aki a gyenge, megkísértett emberhez is közel van. Arra tanít ezzel, 
hogy nem szégyen és nem bűn a kételkedés, hiszen ez a Biblia legnagyobb 
alakjainak életében is előfordul. És arra is megtanít, hogy felismerjük: nem a 
mi hősies kitartásunk, rendíthetetlen hitünk tart meg minket, hanem Isten 
ereje és hűsége. Így ír a Szentírás Keresztelő János alakjáról is.

Keresztelő Jánosról maga Jézus mondja, hogy a legnagyobb próféta. Ő az, 
akit Isten elküldött, hogy készítse elő a Messiás útját, ő hirdette az embereknek, 
hogy térjetek meg, mert eljött az Isten országa, ő szólt nyíltan és egyértelműen 
Jézusról, mint a megérkezett Messiásról. Tele volt várakozással, és ezt hirdette: 
Akit olyan régóta vártunk, aki megvalósítja Isten uralmát itt a földön, az itt van 
már, nem más ő, mint a Názáretből való Jézus. János nap mint nap arra várt 
és azt mondta, hogy talán már ma vagy holnap elkezdődik az Isten országa. 
Elkezdődik az ítélet a bűnösökön és az üdvösség az igazak számára.

Aztán közben történik valami. Miközben János a megtérést, a Messiás ural-
kodásának bármikor lehetséges kezdetét hirdeti, igehirdetéseiben ostorozza 
a bűnöket, egy kényes esetbe is belenyúl. Nem kíméli Heródes királyt sem, és 
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figyelmezteti, hogy bűnös, házasságtörő kapcsolatban él, mert elszerette test-
vére feleségét. Ez az intelem azonban mélyen sérti az asszonyt és meggyűlöli 
Keresztelő Jánost. Eléri, hogy Heródes börtönbe zárja őt, sőt, az életére tör. 
Később kiderül, hogy sikerül addig mesterkednie, míg Keresztelő Jánost végül 
ki is végezteti Heródes.

Jánost a börtönben megrohanják a kételyek. Tévedett volna? Valóban Jézus a 
Messiás? Ha igen, akkor miért így alakulnak a dolgok? Ha nem, akkor ő valamit 
félreértett, és hiábavaló volt az egész élete. Jézus viselkedése nem egyezett meg 
azzal a képpel, amit ő rajzolt meg a Messiásról, hogy tűzzel és Szentlélekkel 
kereszteli meg népét, szórólapátjával megtisztítja szérűjét, elválasztja a bűnö-
söket az igazaktól, a pelyvát tűzzel megégeti, a gabonát pedig csűrébe gyűjti. 
Miért nem történik ez? Jézus mégsem a Messiás?

Másik kételye egzisztenciális volt: nem értette saját egyéni tragédiáját. Elhi-
bázott valamit? És ezért most áldozatul kell esnie egy házasságtörő nő gyűlö-
letének? Hagyja őt Isten elveszni? Talán bünteti őt valamiért? De miért? Miért 
nem törődik vele, miért nem szabadítja ki a börtönből? A kétségbe jutott hit 
kérdései gyötrik. Nem a szentek legendáinak tökéletes alakja van előttünk, ha-
nem az általunk is olyan jól ismert, kétségekben, vergődésekben megkísértett, 
hitben meggyengült ember. 

A kételkedés, a bizonyosságra törekvés, az Isten igazoló jeleinek keresése 
örök igénye az embernek. Hiszen mi nem bizonyítékokat, hanem ígéreteket 
kapunk Istentől. Az advent is ilyen ígéret, olyan, amit Keresztelő János is ka-
pott. Isten megígérte, hogy eljön a Messiás, a Megváltó, a Krisztus. De ennek 
az ígéretnek a beteljesedése, a megvalósulása másként van, mint ahogyan mi 
elgondoljuk. És ez az Isten cselekedete és a mi elképzeléseink közti feszültség 
okozza kételyeinket és csalódásainkat. Szembe kell néznünk őszintén ezekkel 
a kételyekkel. Azokkal a percekkel, napokkal, időszakokkal, amikor bennünk 
is felmerülnek a kérdések: Istenem, valóban fontos vagyok én neked? Valóban 
szeretsz? Ha igen, akkor miért történnek velem olyan dolgok, amelyekből azt 
látom, hogy elfordultál tőlem, magamra hagytál. Miért érzem úgy, mintha meg 
sem hallgatnád az imádságaimat? Ezek mind olyan kérdések, amelyek időnként 
minden hívő emberben felmerülnek. A legmélyebb hitű embernek is vannak 
ilyen időszakai. Keresztelő János kételkedése biztat és bátorít: a legnagyobb 
szent sem kivétel, ezért nekünk sem kell kétségbeesni.

De mit lehet tenni? Hogy lehet megoldást találni, ha kételyek gyötörnek?
Keresztelő János alakja erre is választ ad nekünk. Mert mit tett János? 

Elküldi tanítványait Jézushoz: kérdezzétek meg, te vagy-e az eljövendő? Ke-
resztelő János Jézushoz fordul, őt kérdezi, hogy választ kapjon kételyeire. És 
Jézus válaszol. Egy ószövetségi próféciával, egy bibliai igével üzen Jánosnak: 
Mondjátok el Jánosnak, amiket hallotok és láttok: „vakok látnak, és bénák 
járnak, leprások tisztulnak meg, és süketek hallanak, halottak támadnak fel, 
és szegényeknek hirdettetik az evangélium”. Ézsaiás próféciája ez arról, hogy 



20

mi lesz a jele a Messiás eljövetelének. És Jézus azt mondja: ez most történik. 
Ezt teszem én. 

Jézus nem igennel vagy nemmel válaszol, hanem az igével. Így szól hozzánk 
is. Ezért, ha kételyek, bizonytalanság van bennünk, az igében, Isten szavában 
kell keresnünk és meghallanunk a választ. A történéseket, eseményeket, jeleket 
félreértelmezhetjük, vagy fel sem ismerjük. Mert a magunk elképzeléseinek 
beteljesedését várjuk, azért nem látjuk meg Isten ígéreteinek beteljesedését. 
Ezért üzen nekünk is Jézus az igével, a Biblia szavaival. Soha nem a dolgok, az 
események igazolják Istent, hanem mindig az ige, az élő Isten hozzánk szóló 
szava. Nem az igazolja, hogy Isten szeret minket, hogy minden általunk elkép-
zelt jóban lesz részünk, hanem az, hogy ő megmondta, hogy szeret. Nem az 
igazolja Isten bűnbocsátó kegyelmét, hogy megkönnyebbülve érzem, ahogyan 
lehull rólam a teher, hanem az, hogy ő a feloldozásban mondja: megbocsáttattak 
bűneid. Nem az igazolja, hogy üdvösségem van, hogy állandóan a mennyben 
érzem magam, hanem az, hogy ő azt mondja: aki énbennem hisz, annak örök 
élete van.

Adventi ígéretek szólnak hozzánk ezen a mai vasárnapon is. Ezek az ígéretek 
néha ellent mondanak annak, amit látunk, tapasztalunk az életünkben, és ezért 
kételyeket ébresztenek bennünk. A kételyeinket vállaljuk fel, nézzünk szembe 
velük, vegyük komolyan, és ne szégyelljük. Kételkedni nem bűn, a legnagyobb 
hívőkkel is megtörténik. Van rájuk megoldás: Jézushoz fordulni és Isten igéjébe 
kapaszkodni. Úgy, ahogyan Keresztelő János is tette, és ahogyan a 20. századi 
evangélikus szentünk, Dietrich Bonhoeffer is tette, aki a koncentrácós tábor 
börtönében is Jézusra nézve, őhozzá fordulva írta a verset, amit az igehirdetés 
hallgatására készülve énekeltünk, és amely gyógyítja, elűzi adventi kételyeinket:

„Áldó hatalmak oltalmába rejtve 
Csak várjuk békén mindazt, ami jő.
Mert Isten őriz híven reggel, este,
Ő hű lesz, bármit hozzon a jövő.” (ÉÉ 355,1)
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Mária adventje
ADVENT 4. VASÁRNAPJA – 2011

„Mária pedig ezt mondta: Magasztalja lelkem az Urat, és ujjong az 
én lelkem megtartó Istenemben, mert rátekintett szolgálóleányának 
megalázott voltára: és íme, mostantól fogva boldognak mond engem 
minden nemzedék, mert nagy dolgokat tett velem a Hatalmas, és 
szent az ő neve, irgalma megmarad nemzedékről nemzedékre az őt 
félőkön. Hatalmas dolgot cselekedett karjával, szétszórta a szívük 
szándékában felfuvalkodottakat. Hatalmasokat döntött le trónjukról, 
és megalázottakat emelt fel; éhezőket látott el javakkal, és bővelke-
dőket küldött el üres kézzel. Felkarolta szolgáját, Izráelt, hogy meg-
emlékezzék irgalmáról, amint kijelentette atyáinknak, Ábrahámnak 
és az ő utódjának mindörökké.” (Lk 1,46–55)

Joggal mondhatnánk a Magnificatot, Mária Istent magasztaló énekét akár a 
világirodalom legszebb istenes versének is. De a Magnificat ennél több. Ige! 
Isten igéje, amely Istenről szól, az ő nagy tetteiről. Isten igéje, amely ma is 
megszólít minket, és amely ma is élő és ható. Mária éneke nem Máriáról szól, 
nem Máriát dicsőíti, hanem a hatalmas, a kegyelmes, a hűséges, az embersze-
rető, az ígéreteit teljesítő Istent. Azt mondja el nekünk, ha nem látjuk is őt, 
ha nem érezzük is, hogy valami rendkívüli történne, ha csak a hétköznapok 
megszokott eseményeit éljük is, mégis belekapaszkodhatunk szavába: megí-
gérte, tehát úgy is kell lennie.

Hisszük-e mi komolyan, hogy Isten ígéretei megvalósulnak? És nemcsak 
általában, a világ nagy történelmében, nemcsak mások életében, hanem sze-
mélyesen a miénkben is? Hisszük-e, hogyéppen ma is beteljesedik mindaz, 
amit az Úr ígért? Hisszük-e, hogy ezt a karácsonyt is úgy várhatjuk, hogy 
ebben az évben is az a Jézus jön el hozzánk, akit Isten megígért? Várjuk-e így 
a szentestét, azzal a szent várakozással és hittel, hogy beteljesedik Isten ígérete, 
és mi is személyes átéléssel énekelhetjük majd a karácsonyi éneket: „Nékünk 
születék mennyei Király”?

Mária éneke, a Magnificat, a „Magasztalja az én lelkem az Urat” ennek a 
hitnek, az irgalmas és szerető, ígéreteit beváltó Istennek a dicsőítése. Az öröm 
éneke. Mária teljes szívvel örül annak, hogy Isten kiválasztotta és eszközül 
használja őt ígéreteinek megvalósulásában, és ezt kegyelemnek tartja, és sem-
miképpen sem érdemnek. Magát Isten kicsiny, elesett, alkalmatlan és méltatlan 
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eszközének tudja, akit Isten érthetetlen és meg nem érdemelt kegyelme mégis 
kiválasztott, és felhasznál tervei, ígéretei megvalósulásában. Máriát tehát nem 
az erényei és nem a hite emeli mások fölé, hanem Isten választása, ez a választás 
pedig nem az érdemek szerint történik, hanem kegyelemből. Isten nem küldi 
el előbb az ő választott embereit pályaalkalmassági vizsgálatra, az ő kegyelme 
nem függ az ember alkalmasságától, képességeitől, érdemeitől, Isten kegyelme 
megelőlegezett kegyelem, amelyre legfeljebb válasz lehet a hitben járó élet, de 
semmiképpen nem előfeltétele. Ezért Mária nem tartja magát másoknál többre, 
Isten kegyelme alázatossá teszi.

Luther a Magnificat-magyarázatában azt írja: „Csodálatos szív az ilyen! 
Isten anyjának érzi magát minden e földi teremtmény fölé emelten, mégis 
megmarad higgadtan szürke egyszerűségében, úgy hogy a legigénytelenebb 
cselédleányt sem tekintette önmagánál kisebbnek. Mária egyáltalán nem kö-
vetel cselekedeteket, tiszteletet, hírnevet: éppen úgy tesz, mint azelőtt, mikor 
mindebből semmije sem volt, éppen úgy nem törekszik megtiszteltetésre, 
mint azelőtt sem, nem kérkedik, nem fuvalkodik fel, nem kürtöli világgá, 
hogy miként lett Isten anyjává, nem követel önmagával szemben tiszteletet, 
úgy jár-kel, dolgozik, mint azelőtt, megfeji a tehenet, főz, mosogat, seper, azt 
teszi, amit egy cselédlánynak vagy háziasszonynak igénytelen alantas munkát 
végeznie kell, mintha a szerfelett nagy javakhoz és kegyelemhez semmi köze 
sem lenne.” (Luther Márton: Magnificat)

Mária Istent magasztaló éneke először tehát azt mondja el nekünk, hogy 
Isten senkitől, tőlünk sem kér rendkívüli képességeket, erényeket, teljesítmé-
nyeket. Isten kegyelme megszólít és hív minket, mindenkinek szól, és nekünk 
csak annyit kell megtennünk, hogy erre a felénk is áradó kegyelemre alázatosan 
és szerényen azt feleljük: Igen, Uram, történjen velem a te beszéded szerint.

Mária éneke arról is szól, hogy a múltban, mindabban, ami vele eddig 
történt, felismeri Isten hatalmas tetteit. Hogy ez mennyire nem volt egyszerű, 
ahhoz érdemes felidézni Mária múltját. Mi is történt vele? Egy egyszerű, talán 
nem tévedek és nem is bántom meg senki érzékenységét, ha azt mondom, hogy 
műveletlen, szegény falusi kislány egyszer csak valami rendkívülit él át. Angyal 
jelenik meg neki és bejelenti, hogy Isten kiválasztotta őt. De ez a kiválasztás 
nem azzal jár, hogy csodálatos ismeretek, képességek birtokában lesz, hanem 
egészen hétköznapi módon szólva: terhes lesz! Abban a korban a zsidóságban 
hallatlanul nagy szégyen volt, ha egy leány házasságon kívül teherbe esett. 
Megvetetté, megítéltté, kitaszítottá lett, akitől mindenki elfordult: a szülei, a 
családja, a zsinagóga, családi és vallási, társadalmi számkivetetté vált. Mária 
ebben a megalázottságban is felismeri Isten útját, és magasztalni tudja őt 
mindazért, amit Isten tett vele. Mert nem az útra, hanem a célra néz, arra a 
célra, amely felé éppen ezen az úton vezet Isten terve.

Vajon mi felismerjük-e múltunk, életünk nehéz eseményei mögött is Isten 
terveit, útjait? És vajon tudunk-e a nehéz, talán néha megalázó vagy szenvedé-
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seken át vezető utakért, eseményekért is hálát adni, és magasztalni értük Istent? 
Nem azért, mintha jó lett volna az, ami történt velünk, hanem azért, mert Isten 
cselekedett, és mert felismertük, hogy mindazzal, ami történt, Istennek terve 
volt az életünkben. Ígéreteit váltotta be, nevelt, formált bennünket, eszközül 
használt minket. Múltunkra, eseményekre visszanézve tudjuk-e mondani 
Máriával együtt: „Hatalmas dolgokat cselekedett velem az Úr”?

A harmadik dolog, amire Mária Istent magasztaló éneke, a Magnificat tanít 
bennünket, hogy örüljünk. Örüljünk Istennek, örüljünk Isten tetteinek. Mária 
énekéből két évezred messzeségéből is sugárzik az öröm. Annak az öröme, 
hogy megszólította, kiválasztotta őt az Isten, hogy belenyúlt életébe, hogy 
munkálkodásának eszközéül használja őt. Annak az öröme, hogy jó Istent 
megtapasztalni, jó Istenhez tartozni, jó benne hinni, bízni, jó az embernek 
az Isten kezében tudni magát. Ismerjük-e mi is ezt az örömöt? Ha valóban 
így érezzük, akkor nem lesz a szánkon annyi panasz, siránkozás, nem lesz 
a lelkünkben keserűség, elégedetlenség. Aki meglátja életében Istent, annak 
ujjong a lelke, mint Máriának. Hiszen itt hordozhatjuk a szívünkben Isten Fiát, 
Jézust, akiben valóra vált Isten ígérete. Ő a mi életünk szabadítója, legdrágább, 
féltve őrzött kincse. Erről szól, ezt hirdeti Mária éneke. Aki találkozik az élő 
Istennel, annak ujjong a lelke, mint Máriának. 

A karácsonyunk úgy lesz örömünneppé, ha meglátjuk, hogy Isten legna-
gyobb múltbeli cselekedete az volt, amikor elküldte Jézust, és az angyalokkal 
így hirdette meg az örömhírt: nektek született. Annak lesz öröme, annak 
lesz boldog karácsonya, aki ezt így hiszi: nekem született meg Jézus! Advent 
negyedik vasárnapján ezt az örömöt hirdeti nekünk Mária éneke. Jön Jézus, 
felénk jön, hozzánk jön. Már egészen közel van, hogy beteljesedjen Isten ígérete: 
Megváltót küld a világra. Ez az ígéret voltaképpen már teljesedett is, Isten már 
valóra váltotta, hiszen már kétezer éve eljött, megszületett, itt van közöttünk, 
velünk az, akinek születését minden karácsonykor ünnepeljük. Kétezer éve, 
az első betlehemi karácsony óta itt van közöttünk Jézus. Az adventi ígéret, a 
karácsonyi vendég megszületett egy piszkos istállóban, és hajlandó megszületni 
a mi piszkos, bűnös szívünkben is.

Ezen a héten még várakozunk és készülődünk. Szeretnék ehhez egy jó ta-
nácsot adni: nem kell erőlködni, hogy karácsonyi hangulatunk legyen. Nem 
kell keseregnünk, ha a körülményeink beárnyékolják az ünnepet. Nem kell 
minden kelléknek készen állni, minden ételnek elkészülnie, minden ajándék-
nak a helyére kerülnie ahhoz, hogy igazi legyen a karácsony. Csak a lényegnek 
kell a helyére kerülnie: hogy Jézus legyen a karácsonyunk, az életünk közép-
pontjában! Clairvaux-i Bernát, a 12. században élt ciszterci szerzetes énekét 
énekelve imádkozzunk ezért: 
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Jézus, édes emlékezet 
Te adsz szívemnek örömet
Se méz, se semmi nem lehet 
Jelenlétednél édesebb.

Ezer vágyam, feléd eped: 
Mikor jössz, Jézus? – kérdelek. 
Mikor vidítsz fel engemet, 
S elégíted ki lelkemet?” 

(ÉÉ 360,1.6)

Változik-e valami?
SZENTESTE – 2010 

„De eljön Sionhoz a Megváltó, Jákób megtérő bűnöseihez! – így szól 
az Úr. Ilyen szövetségem van velük – mondja az Úr: Lelkem, mely 
rajtad nyugszik, és igéim, amelyeket szádba adtam, nem fogynak ki a 
szádból, utódod szájából és utódod utódainak a szájából, mostantól 
fogva mindörökké – mondja az Úr.” (Ézs 59,20–21)

„Kiről a próféták jósoltak régóta…” – énekeltük az igehirdetésre készülve a 159. 
számú énekünket, és most hallottuk Ézsaiás próféta szavát: „…eljön Sionhoz a 
Megváltó”. Mi ezen a Szentestén azt ünnepeljük, hogy Isten teljesítette ígéretét, 
és kétezer évvel ezelőtt Betlehemben megszületett a Megváltó, Jézus Krisztus. 
Sylvester János, az első magyar nyelvű bibliafordítónk időmértékes verselésben 
így írta meg „Az magyar nipnek ki ezt olvassa” a karácsony titkát: 

„Próféták által szólt rígen néked az Isten
Az kit ígért ímé vígre meg atta fiát.
Buzgó lílekvel szól es néked ez által,
Kit hagya, hogy hallgass, kit hagya hogy te kövess.”

Ezt az üzenetet már sokszor hallottuk, megszoktuk és talán meg is untuk 
már. Főleg azért, mert úgy tűnik, hogy a próféták szavánál erősebb a mi tehe-
tetlenségi nyomatékunk. Hiába mondják Isten küldöttei, merre kell elindul-
nunk, mégsem tudunk kitörni szokásaink, hibáink, bűneink fogságából – ezt 
jelzi az a tény, hogy minden évben van karácsony, és minden karácsony után 
ugyanúgy folytatódik az életünk. 
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Jól mondja el ezt egy kis történet, amely szerint a rabbihoz lelkendezve fut 
egy kisgyerek: – Rabbi, rabbi, itt van a Messiás. A rabbi feláll, odamegy az 
ablakhoz, kinyitja, körülnéz, aztán becsukja az ablakot és azt mondja: – Én 
nem látok semmi változást. És igaza volt a rabbinak, mert ahová megérkezik 
a Messiás, ott minden megváltozik. Ahol nincs változás, oda még nem érke-
zett meg a Messiás, ott még nincs igazi karácsony. Saját magunk képtelensége 
arra, hogy megváltozzunk, nyomaszt és elkeserít bennünket. Emiatt éreznek 
sokan csalódást karácsony után, mert ha ugyanúgy folytatódik minden az 
életünkben, akkor az azt jelenti, hogy ünnepeltünk ugyan, de hozzánk még 
nem jött el a Messiás.

Sokszor és sokféleképpen szólt az Isten. Szól ma, ezen a szentestén is, mi 
pedig mindig ugyanazzal a kétségbeejtő passzivitással reagálunk rá. Nem új-
donság ez, nem a modern kor velejárója, hanem az ember elesettségének, Isten 
nélküli életének a bélyege. A keleti egyház nagy igehirdetője, akit az ortodoxok 
Nagy Szent Bazilként tisztelnek, már a 4. században, amikor még éppen hogy 
csak elkezdték ünnepelni a karácsonyt, azt írja egyik prédikációjában: „Ó, 
szerencsétlen emberiség: amíg Isten a mennyben volt, nem kerested, amikor 
leszállt hozzád, nem fogadod be őt.”

Hogyan ünnepeljünk hát, mit tegyünk, hogy karácsonyunk örömteli legyen, 
és boldog változást hozzon életünkbe?

Először is halljuk meg végre az örömhírt, amely nem általánosságban az 
emberiségnek szól, hanem személyesen mindegyikünknek: az Isten már nem-
csak szól az emberhez, hanem emberré lesz. Már nem üzen, hanem itt van. 
Már nem kívülről nézi életet kereső vergődésünket, hanem felvállalja velünk az 
emberi sorsot. A tény, hogy Jézusban Isten emberré lett, alapjaiban változtatja 
meg nemcsak az Istennel való kapcsolatunkat, hanem magát az emberi létet 
is. Karácsony, Jézus születése óta már nem lehet úgy tekinteni Istenre, mint 
távoli és megismerhetetlen és használhatatlan fogalomra. Jézus által közénk 
jött, életünk része lett, és ezért életünk minden perce, minden mozdulata 
értelmessé, Istentől megszenteltté válhat. Jézusban megszűnhet a saját termé-
szetünk változatlansága miatti kétségbeesés. Az, hogy Jézusban itt van velünk 
Isten, ma is új, ma is friss tapasztalat lehet: van kiút bűneinkből, az Istentől 
való elszakadottság börtönéből. A történet régi, mégis új erőt ad. Isten adjon 
nekünk is ma erőt ennek az örömnek a felismeréséhez! 

Másodszor legyen számunkra ez az este valóban „szenteste”. Nem azért szent 
ez az este, mert olyan csendes, nyugodt és békés. A világ sok helyén, sok házban, 
sok családban, sok országban ma este is gyűlölet, harag, erőszakos, tettleges 
konfliktusok vannak. Sokan szenvedve, betegen, magányosan töltik ezt az estét. 
Mégis szent ez az este, mert a szent Isten, a mindenség Teremtője és Ura, aki 
a Tökéletesség és a Szeretet, általunk fel nem fogható módon emberré lett, és 
ezzel megszenteltté tette az emberi életet. Nem nekünk, embereknek kell most 
már arra törekedni, amire minden más vallás törekszik, hogy az ember istenivé 
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legyen. Isten lett emberivé Jézusban, ő maga jön hozzánk, hogy kibékítsen 
minket magával, mert nem Isten haragszik az emberre, hanem mi, emberek 
haragszunk Istenre. Karácsony szentestéjén Isten nem erővel és hatalommal 
jön, nem diktátorként, hanem egy újszülött gyermek kiszolgáltatottságával. 
Isten Jézusban a kezünkbe adja magát, és nincs happy end, hogy az ember 
ettől a gesztustól meghatódva elfogadná őt. Nem, hanem törvényszerűen újra 
történik az eredendő bűn, az Isten iránti lázadás: az ember harminchárom 
évig nem ismeri fel Jézusban Isten Fiát, majd amikor kezdi sejteni a valóságot, 
végül, hogy ne kelljen szembenézni a változás szükségével, inkább brutális 
módon meggyilkolja.

Nietzsche ki merte mondani ezt: Az Isten halott, és mi öltük meg őt. Azt 
gondolta, ez egy forradalmian új felismerés, amely felszabadítja az embert, 
valójában még inkább belebetonozta önmagába.

A karácsony Isten szava, azé az Istené, aki kétezer esztendeje minden szen-
testén ki meri mondani, hogy ő mégis a szeretet, aki Fiát adja, és Fiában meghal 
a világért, aki azokat is szereti, akik nem ismerik fel, azokat is, akik elutasítják, 
és azokat is, akik megölik őt magukban. Ez a szeretet, amely Jézus születésében 
minden karácsonykor újra és újra előttünk van. Ettől szent a szenteste.

Meghalljuk-e a próféta szavát, hogy eljön a Megváltó? És ami még ennél is 
fontosabb, elhisszük-e, hogy Jézusban beteljesedett Isten ígérete? Kell-e nekünk 
a karácsony, kell-e nekünk Jézus?

Egy német magazin megkérdezte az embereket, hogy szerintük jó-e, hogy 
van karácsony. Meglepő módon sokan válaszoltak úgy, hogy jobb volna, ha 
nem lenne. Mert akkor megszabadulnának az ajándékvásárlás kényszerétől, a 
bevásárlóközpontban való tülekedéstől, a rokonokkal való kényszerű együtt-
léttől. A karácsony csak nyűg és kötelesség. Valóban az, ha nem ismerjük meg 
a karácsony valódi tartalmát, a Jézusban hozzánk lépő Istent. És sajnos, sokan 
vannak, akik nem ismerik fel. XVI. Benedek pápa utolsó, éppen karácsony előtt 
tartott kihallgatásán azt mondta: „Úgy tűnik, hogy sok ember számára Isten 
olyan valaki vagy valami, aki nem tartozik bele az érdeklődésük körébe. Úgy 
élnek, mintha nem lenne vagy mintha egyenesen akadály lenne, amit meg kell 
kerülni, hogy az érvényesülés útján előbbre jussanak.” Nyilván így nem lehet 
karácsonyt ünnepelni. És nyilván így karácsony után is marad minden a régiben, 
és csak egy újabb csalódással erősödik meg, hogy nincs szükség a karácsonyra.

Aki a karácsony valóságtartalmát felfogja, annak azonban nagyon is szük-
sége lesz a karácsonyra. Hiszen karácsony, a Jézusnak elnevezett gyermekben 
Isten közénk jövetele olyan, mint amikor egy síró gyermekhez leguggolunk, 
hogy megvigasztaljuk. Felülről, a felnőttek magasságából hiába is szólnánk 
hozzá, de amikor a szemünk egy vonalba kerül, akkor szót értünk egymással. 
Ezért lett Isten emberré. Jézusban választ ad kérdéseinkre, hogy kik vagyunk, 
miért élünk, hogyan élhetünk értelmes módon, és hogy mi lesz velünk. Jézus-
ban megtanítja, hogy életünk értéke a megalkuvás nélküli Isten- és embersze-
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retet. Feltárja előttünk az emberi élet alapját, hogy öröktől fogva, előfeltételek 
nélkül és minden tettünktől függetlenül szeret bennünket Isten. Istennek ez 
az irántunk való örök szeretete a karácsonyi jászolbölcső üzenete. Aki ezt így 
tudja és hiszi, annak más lesz az élete. Nem csak karácsonykor, hanem utána 
is, tovább is. 

Befejezésül még egy gondolatot idézek Nagy Szent Bazil karácsonyi prédiká-
ciójából: „Krisztus csodálatos és szentséges, Istenből való születését méltókép-
pen hallgatással kell tisztelnünk.” A szavak után legyünk hát csendben most mi 
is egy percre, és majd otthon is a karácsonyfa előtt üljünk le gyermekeinkkel, 
unokáinkkal, szeretteinkkel együtt, és ebben a csendben gondoljuk át, mit 
adott nekünk Isten karácsonykor. Köszönjük meg Istennek, hogy teljesítette 
ígéretét, és hogy hozzánk is eljött Jézus, a mi Megváltónk.

Az élet ünnepe
KARÁCSONY ÉJFÉLI ISTENTISZTELET – 2003

Az Úr angyala ezt mondta Józsefnek: „[Mária] fiút fog szülni, te 
pedig majd Jézusnak nevezed, mert ő fogja megszabadítani népét 
bűneiből.” (Mt 1,21)

Ez egy különleges éjszaka. Ezen az éjszakán felcsendül először angyalok, azután 
emberek ajkán a régi és mégis mindig új hír az Úr Jézus születéséről. Ebben 
a hírben erő van, vigasztalás van, remény van. Nem vagyunk többé egyedül, 
nem vagyunk magunkra hagyatva, mert közénk jött, mellénk állt és társunk 
lett maga az Isten. Ezen az éjszakán Betlehem titkát ünnepeljük, annak az 
egyedülálló éjszakának a titkát, amelyik bizonyos értelemben a történelembe 
van beágyazva, de mégis túllép azon. Egy fiatal édesanya ölében ringat egy 
újszülött gyermeket, egy jászolbölcső rejti az örök életet. Karácsony az élet 
ünnepe. A karácsonyi örömhír Jézus születéséről életünk megújulásának 
kiapadhatatlan erőforrása.

Bertolt Brechtnek, a múlt század legjelentősebb német drámaírójának van 
egy karácsonyi novellája, amelyiknek az a címe, hogy A Jóisten csomagja. 
Ebben a novellában egy Amerikába kivándorolt munkás, egy kazánkovács 
meséli el 1908 karácsony éjszakájának történetét. Munkanélküliként tengődik 
Chicagóban, menhelyeken tölti éjszakáit. Karácsony szentestéjén egy kocsmá-
ban ül hasonló sorsú társaival, whiskyt isznak és próbálnak megfeledkezni 
nyomorúságos életükről. Egyiküknek eszébe jut, hogy mégis karácsony éjjele 
van, meg kellene ajándékozni egymást. A megkeményedett, eldurvult emberek 
az ajándékozásból is tréfát űznek. Olyan ajándékokat adnak, ami valamilyen 
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módon célzás a megajándékozottra. A kocsmárosnak behoznak egy vödör 
piszkos hólevet, hogy legyen mivel felvizeznie a whiskyt. A pincérnek egy 
törött dugóhúzót adnak. Egy lánynak egy ócska zsebkést, hogy a körme alól 
ki tudja kaparni a koszt.

Volt közöttük egyvalaki, akit senki nem ismert igazán, nem beszélt soha 
magáról, látszott, hogy kerüli ezt a témát. Annyit tudtak felőle, hogy nagyon 
fél a rendőrségtől. Ennek az embernek valami egészen különleges dolgot gon-
doltak ki. Egy telefonkönyvből kitépték a rendőrkapitányságok címeit tartal-
mazó oldalakat, szépen becsomagolták egy újságpapírba, és nagy titokzatosan 
átadták az ajándékot. Nagy csendben nézték mindnyájan, amint az az ember 
zavartan átveszi, tapogatja, megpróbálja kitalálni, mi lehet a csomagolásban, 
aztán elkezdi kibontani. Aztán hirtelen megállt a csomagbontással, és mohón 
elkezdte olvasni az újságot, ami a csomagolás volt. Látszott, hogy megszűnik 
körülötte minden, semmi másról nem vesz tudomást, csak arról, amit olvas. És 
aztán hangosan elkezdett nevetni, és nevetett és sugárzott az örömtől és ölel-
getett mindenkit. Aztán elfúló hangon megszólalt. Tudtam, mondta, tudtam, 
hogy egyszer ki fog derülni az igazság. Itt van, itt írja az újság, hogy már tudja 
a rendőrség, hogy nem én voltam, elfogták az igazi gyilkost. Tudja mindenki, 
hogy nem én voltam! És nevetett, és ölelgetett mindenkit. Így örülni még soha 
senkit nem láttak. Azok pedig, akik egészen mást akartak ajándékozni neki, 
csak álltak ott, és lassan átragadt rájuk is az öröme. Megértették azt is, hogy az 
az újság, amibe az ajándékukat csomagolták, nem véletlenül került a kezükbe, 
hanem Isten tette a kezük ügyébe.

Karácsony szent éjszakájának nagy öröme, hogy megszületett Jézus, és 
őbenne felmentett minket Isten minden vád alól. Nem kell többé bujkálni, tisz-
tázott minket Isten. Nem mi vagyunk többé a vádlottak, hanem az a betlehemi 
csecsemő. Ő pedig fel fog nőni és meg fog halni a kereszten úgy, hogy egy szót 
sem szól arról, hogy valójában ő ártatlan. Nem fog szólni egy szót sem, mert 
az ő neve Jézus, ami azt jelenti: Isten szabadít. Megszabadítja népét bűneiből.

Szeretett Testvérem! Átadom most neked a karácsony ajándékát. Emberi 
szavakba van csomagolva: „[Mária] fiút fog szülni, te pedig majd Jézusnak neve-
zed, mert ő fogja megszabadítani népét bűneiből.” Ezen az éjszakán ragyogja be 
az életedet ez a nagy öröm: Jézus, a te szabadítód megszületett, hogy te élhess. 
Mert karácsony az élet ünnepe.
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Kétféle karácsony
IGEHIRDETÉS J. S. BACH KARÁCSONYI KANTÁTÁJÁNAK ELŐADÁSÁN – 2014

„Az Ige testté lett, közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint 
az Atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal.” 
(Jn 1,14)

A karácsonyt kétféleképpen lehet ünnepelni. Egy fényképalbumban láttam 
egyszer ugyanarról a témáról két képet. A fotóművész témája egy gyönyörű 
parkban álló szép kastély volt. A művész két felvételt készített. Az egyiket úgy 
állította be, hogy az előteret, a kastély díszes kovácsoltvas kapuját állította élesre, 
a másik felvételen a fókusz végtelenre volt állítva. Az egyik képen élesen látszott a 
kapu, minden egyes részlete kirajzolódott, mögötte elmosódó színkavalkád volt. 
A másik képen a kapu csak kontúrjaiban volt látható, de a háttérben világosan 
lehetett látni a parkot és a kastélyt. Kétféleképpen láthatjuk a karácsonyt is. 

Egyik lehetőség, amit gyermeki karácsonynak nevezhetünk, amikor a kará-
csony részletei állnak az előtérben, a karácsonyi történet pásztorokkal, angya-
lokkal, Máriával, Józseffel, kisdeddel, jászollal, állatokkal, háromkirályokkal, 
a karácsony minden kellékével, fenyővel, gyertyafénnyel, csillagszóróval és a 
„Csendes éj”-jel. Ez az a karácsonyi kép, amit kedvelünk, amit oly sok festő 
megfestett, költő megverselt. Nem hamis ez a kép sem, a kastély kapujának is 
megvan a jelentősége, szépsége.

De a másik karácsonyi kép sem hiányozhat. Amikor a kaput, az előteret csak 
utalás szerűen vehetjük ki, de élesen, plasztikusan látható a háttér. Ezen a képen 
is rajta vannak a külsőségek, de a mögötte lévők adják a döntő mondanivalót, 
a karácsony fókusza a végtelenre van beállítva.

J. S. Bach karácsonyi kantátájában ilyen végtelenre állított karácsonyi képet 
mutat nekünk. Nincs kisgyermek, nincs jászol, nincsenek angyalok, nincs 
kisded Jézuska, nincs idilli kép – sem a zenében, sem a szövegben. De van 
Isten terve a karácsonnyal, van Isten dicsérete, van hálaének. Bach a „hátteret” 
mutatja meg élesen ebben a kantátában, az Isten végtelenjére állított fókusszal, 
a hit fókuszával.

Erről a karácsonyról beszél János evangélista is, aki szintén homályban 
hagyja a karácsonyi földi történetet, de annál inkább szól a karácsony meny-
nyei távlatáról. Arról, hogy a karácsony úgy kezdődik, hogy Isten megtöri a 
menny és a föld közötti nyugtalanító, feszült csendet, és újra szóba áll a vétkes 
emberrel. Nem levelet küld vagy e-mailt, nem telefonál, hanem egy emberben 
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testesül meg szava, Fiában, Jézus Krisztusban. Őbenne eljött hozzánk, hogy 
megmondja: megbocsátott nekünk. Eljött hozzánk, hogy mi őhozzá mehes-
sünk. Eljött hozzánk, hogy megmutassa: szeret bennünket. Eljött hozzánk, 
hogy segítsen nekünk békében és szeretetben élni: vele és egymással. Karácsony 
azt jelenti: az Isten emberré lett, hogy az ember Istené lehessen. Nem istenné, 
két n-nel, ahogyan sokan szeretnék, hanem Istené. Egy n-nel. Isten tulajdoná-
vá, Isten barátjává, Istenhez tartozóvá. Ezért jött Jézus, hogy minket, Istentől 
elszakadt, Isten nélkül élő embereket visszavezessen Istenhez. Ez a karácsony 
a végtelenre fókuszálva.

Ma este így lássuk mi is a karácsonyt! Lássuk meg benne Isten csodálatos 
tervét, amelyet a tőle elszakadt, bűnbe esett, a romlásnak és mulandóságnak 
kiszolgáltatott ember megmentésére, a mi megmentésünkre hajtott végre! Lás-
suk meg benne a csodálatos lehetőséget: az Istené lehetünk! Lássuk meg benne 
életünk nagy távlatát: élhetünk békében, jóakaratban és szeretetben egymással!

Azt kívánom, hogy maradjon meg bennünk a karácsonynak ez a képe is. 
Szép és díszes, amikor karácsonyunk az előtérre, a földi eseményekre van 
fókuszálva, de ez nem a teljes kép. Még csak nem is ez a lényege karácsony 
képének. Ez csak egy szép motívum a karácsonyból. Akkor látjuk meg majd 
a lényeget, ha a hitünk az isteni végtelenre állítja át a karácsony képét. Akkor 
tudjuk majd mondani, imádkozni Bachhal együtt a kantáta záró kórusát:

„E dicső zene lehessen hálaének, ünnep esten, áldásoddal mehessünk, s 
szenvedői ne legyünk Sátán kín-keservének!”

Egészen az apja
KARÁCSONY 1. ÜNNEPE – 2013.

„Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt, és az Ige Isten volt. 
Ő kezdetben Istennél volt. Minden általa lett, és nélküle semmi sem 
lett, ami létrejött. Benne élet volt, és az élet volt az emberek világos-
sága. A világosság a sötétségben fénylik, de a sötétség nem fogadta be. 
Megjelent egy ember, akit Isten küldött, akinek a neve János. Ő ta-
núként jött, hogy bizonyságot tegyen a világosságról, hogy mindenki 
higgyen általa. Nem ő volt a világosság, de bizonyságot kellett tennie 
a világosságról. Az Ige volt az igazi világosság, amely megvilágosít 
minden embert: ő jött el a világba. A világban volt, és a világ általa 
lett, de a világ nem ismerte meg őt: a saját világába jött, de az övéi 
nem fogadták be őt. Akik pedig befogadták, azoknak hatalmat adott 
arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek; mindazoknak, akik hisznek az 
ő nevében, akik nem vérből, sem a test, sem a férfi akaratából, hanem 
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Istentől születtek. Az Ige testté lett, közöttünk lakott, és láttuk az ő 
dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel 
és igazsággal.” (Jn 1,1–14)

Amikor teológus voltam, újszövetségi írásmagyarázat professzorunk, Prőhle 
Károly egyik évben János evangéliumát magyarázta. De nagyon aránytalanul. 
Az egész első félévben az evangélium bevezetéséről, csak erről a néhány versről 
beszélt, és azután a második félévben került csak sor az evangélium többi ré-
szére. Soha, egy évben sem jutott tovább a tizedik fejezetnél. Amikor egyszer 
kértük, hogy szeretnénk ha az egész evangéliumot leadná, akkor azt mondta: 
Ha ezt a bevezetést megértettétek, a többit már magatoktól is megértitek.

Azért idéztem most fel ezt, mert érzékeltetni szerettem volna, hogy ebben a 
rövid szakaszban egy félévnyi mondanivaló van. Nem kell azonban megijedni, 
az igehirdetés nem fog egy fél évig tartani, igaz, nem is fogom János szavainak 
minden gazdagságát kibontani. Arra a bibliaórák valók.

A karácsony üzenetét így fogalmazza meg János evangélista: „Az Ige testté 
lett, közöttünk lakott.” Ki ez az Ige? Kiről beszél János? Bár itt, a bevezetésben 
egyszer sem ejti ki a nevet, mégis mindannyian jól tudták és tudjuk, hogy kiről 
van szó. Jézusról. Ő az Isten Igéje, lénye, teremtő szava, aki Istennél volt, sőt, egy 
volt Istennel. Ő maga volt az élet és a világosság, az értelem és a rend, a szépség 
és a szeretet. Ő jött el a világba úgy, hogy a betlehemi istállóban megszületett, 
emberként, egy fiatal lány, Mária gyermekeként. Ez volt az első karácsony. 
A szent karácsony nem azért szent, mert csendes, békés, áhítatos. Sem akkor, 
sem ma nem az. Azért szent, mert a szent Isten eljött a földre, hogy a bűnös, 
kudarcot vallott, Isten nélkül élő embert megmentse. Hogy biztosítson minket 
arról, hogy sem örömeinkben, sem félelmeinkben, sem életünk megoldatlan 
kérdései között nem vagyunk egyedül, mert Isten hozzánk fordult.

Karácsony ünnepén sokféle érzéssel vagyunk itt. Boldog családok és bol-
dogtalan családi gondokkal terheltek. Magányosok és áldatlan emberi kap-
csolatokban vergődők. Gyermekek és szülők, akiknek problémáik vannak 
egymással. Polgári jólétben élők és anyagi gondokkal küzdők. Megkeseredettek 
és betegségtől, gyásztól csüggedtek. Mindannyian szeretnénk megbékélni 
sorsunkkal, életünkkel.

Közénk, hozzánk, nekünk jött el Jézus, hogy megértsük: Isten nem hagyta 
el a világot. Isten nincs elrejtőzve, Istent meg lehet találni, meg lehet tapasztal-
ni. A karácsony nem édes szirup, amellyel leönthetjük életünket, hogy utána 
émelyegjünk, hanem társkeresés és társra találás, hogy Jézussal összeköthessük 
életünket, vele erőt és célt, új utakat leljünk, akkor is, ha sok mindent remény-
telennek látunk.

Jézus, az Isten Igéje azért jött hozzánk, hogy életet adjon nekünk. Hogy 
rendet teremtsen a mi bűneink által felforgatott, összedobált, rendezetlen éle-
tünkbe, hogy bevilágítson értelmünk és erkölcsünk sötétségébe, hogy életre 
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keltse bennünk alapvető emberi rendeltetésünk halott emlékét: a szépségre, 
jóságra, szeretetre, tisztaságra, egymással és Istennel való békére, a beteljese-
dett örömre vágyódásunkat. Azért, hogy minden ember hallja, minden ember 
számára érthető legyen, hogy Isten szereti az embert, szeretetéből teremtette és 
szeretetével akar megőrizni bennünket az örökkévalóság számára. Karácsony, 
Jézus megszületése ennek az üzenetnek a megvalósulása. Ő idejött és közöttünk 
lakott, írja János. Köztünk lakik hitünk szerint ma is, hogy találkozhasson 
az ég a földdel, hogy a sötét földet az isteni világosságba burkolja, hogy Isten 
irgalmasságába öltöztesse ezt az egész világot. Karácsony azt jelenti, hogy 
nem ismeretlen többé számunkra Isten. Nagy László egy interjúban arra a 
kérdésre, hogy mit üzen a jövő magyarjainak, úgy felelt: „ha lesz még emberi 
arcuk, akkor csókolom őket”. Jézus születésével az Istennek lett emberi arca, 
és ha mi el is veszíthetjük emberi arcunkat, ahogyan az a történelem és a saját 
életünk során oly sokszor bekövetkezett, Jézuson mindig megmarad és mi újra 
megtalálhatjuk. Egy történettel szeretném ezt megértetni.

Egy eldugott faluban letelepedett egy tekintélyes, gazdag, de melegszívű, 
jó szándékú ember. Azért jött, mert segíteni akart a falubelieken, meg akarta 
tanítani őket mindarra, ami a boldog és teljes élethez vezet. Az ott lakók azon-
ban bizalmatlanok voltak, és csak amolyan „gyüttmentnek” nevezték. Kihasz-
nálták a segítségét, de őt magát nem szerették. Volt azonban a jövevénynek 
egy aranyos, három éves kisfia. A faluban a gyerekek mind összebarátkoztak 
vele, minden házba szívesen fogadták, a felnőttek szívét is megnyerte. Egy-
szer aztán valaki azt találta mondani rá, hogy egészen az apja. Ettől kezdve 
megváltozott a falu viselkedése a közéjük költözött ember iránt. Már nem 
mondták, hogy „gyüttment”, odafigyeltek a szavaira, és maguktól is felkeresték 
tanácsért, segítségért gondjaikban, bajaikban. Így kezdődött az elmaradt falu 
felvirágzása. Évek elteltével a kezdeti idők ridegségére emlékezve azt mondta 
valaki emberünknek a faluból: Ha a fiadat nem ismertük volna meg, sohasem 
fogadtunk volna be igazán téged.

Ez a történet a karácsonyról szól. Jézus is egészen az apja. Ő maga mondta: 
aki engem látott, látta az atyát. Ha nem ismerjük meg Jézust, sohasem tudjuk 
igazán befogadni Istent.

A Mindentudás Egyeteme egyik előadásán Gáncs Péter püspök mondta: 
„Anélkül, hogy bárkit is meg akarnánk fosztani a karácsony »apró, földízű« 
örömeitől, hadd kívánjak először is egyszerű karácsonyt. Az egyszerű nem 
egyenlő a szegényes, sivár ünnepléssel. Ellenkezőleg: egyszerű az, ami a Lé-
nyegre, az Egyre, az ünnep igazi Centrumára koncentrál. A karácsony nem 
emberi találmány, a karácsony Isten meglepetése, aki önmaga a nekünk és 
értünk odaajándékozott Gyermek, a testté lett Ige, a testté lett szeretet, Jézus 
Krisztus. Totális identitás- és szerepzavar, ha mi akarjuk ezt az ünnepet jól 
megszervezni és elrendezni.”

Ne görcsöljünk hát, ne akarjuk mi megszervezni a tökéletes ünnepet. A sza-
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ladgálás, a tennivalók cunamija helyett fontosabb lenne csendben újra elolvasni 
a Bibliából a karácsonyi történetet, elgondolkodni rajta, megérteni azt, hogy 
mi ebben a történetben passzív megajándékozottak vagyunk.

Valaki a napokban így kívánt nekem boldog karácsonyi ünnepeket: Kívánok 
lelkiismeret-furdalás nélküli lustálkodást. Hát, ha nem is lustálkodást kívánok 
a testvéreknek, de azt igen, hogy engedjék el az ünnep feszültségét, görcsét, a 
megfelelni akarás stresszét és lelkiismeret-furdalás nélkül adják át magukat 
az ünnep centrumának, Jézus Krisztusnak. Hiszen a karácsony lényege az, 
amiről Túrmezei Erzsébet írt versében: „Most nem teszek semmit sem, csak 
engedem, hogy szeressen az Isten.”

Isten igazi arca
KARÁCSONY 2. ÜNNEPE – 2014.

„De amikor megjelent a mi üdvözítő Istenünk jósága és ember-
szeretete, nem az általunk véghezvitt igaz cselekedetekért, hanem 
az ő irgalmából üdvözített minket újjászülő és megújító fürdője a 
Szentlélek által, akit kitöltött ránk gazdagon Jézus Krisztus, a mi 
Üdvözítőnk által, hogy az ő kegyelméből megigazulva reménységünk 
szerint részesei legyünk az örök életnek. Igaz ez a beszéd, és szeret-
ném, ha szilárdan tanúskodnál ezek mellett, hogy az Istenben hívők 
igyekezzenek a jó cselekedetekben elöl járni: ezek jók és hasznosak 
az embereknek.” (Tit 3,4–8)

„Mert jóságos és emberszerető Isten vagy, és téged dicsőítünk, Atya és Fiú és 
Szentlélek, most és mindenkor s örökkön-örökké.” Így vall Istenről a keleti 
kereszténység egyik legnagyobb alakja Chrysostomos, vagy másképpen Arany-
szájú Szent János imádságában. Sok ember azonban felháborodva éppen az 
ellenkezőjét vallja. Korunk egyik leghangosabb ateistája, Richard Dawkins, 
akinek nevét előszeretettel tűzik zászlójukra a mai istentagadók, könyvek 
sorában hirdeti, hogy Isten egy bosszúálló, őrült tömeggyilkos, szeszélyes 
zsarnok, rasszista és nőgyűlölő, aki cinikus örömöt talál abban, hogy az em-
bert, a teremtményeit gyötörje.

Kinek van igaza? Melyik Isten igazi arca? Karácsony egyértelműen foglal 
állást. Az egész Istenről szóló bibliai üzenetet tömöríti az apostol ebbe az egy 
mondatba: „…megjelent a mi üdvözítő Istenünk jósága és emberszeretete.” Ma, 
karácsony második ünnepén ez az ige szól hozzánk. Mit jelent, mit mond ez 
a vallomás nekünk?

Talán azt, hogy karácsonykor nem szabad a mennyben keresnünk Istent, 
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mert úgy járunk, ahogyan Luther prédikálta: Egy nagyon jámbor ember már 
az életében a mennybe akart jutni. Ezért sokat imádkozott, böjtölt, gyakorol-
ta az önmegtartóztatás erényét, egyszóval jámborul és szentül élt. Így jutott 
egyre feljebb a tökéletesedés létráján, míg végül felérkezett odáig, hogy a fejét 
bedughatta a mennyországba. De akkor nagyot csalódott, mert a menny sötét, 
üres és hideg volt. Isten ugyanis a földön volt egy jászolban.

Abban a szóban, hogy „megjelent”, benne van az, hogy a karácsony azt hir-
deti, hogy nem mi emelkedtünk fel Istenhez, nem mi lettünk istenivé, nem mi 
üdvözítettük magunkat, hanem mindez éppen fordítva történt. Karácsonykor 
Isten jött el hozzánk a betlehemi gyermekben, Jézus Krisztusban. Karácsony-
kor Isten nem egy kedves történettel lepte meg a világot, hanem újat hozott az 
életünkbe, mégpedig nem kevesebbet, mint önmagát. Többet nem is hozhatott 
volna. Jézus Krisztusban pedig megjelent, mindenki számára láthatóvá lett 
Isten jósága és emberszeretete. Ha az Istent tarthatja valaki – igaz, eltorzítva, 
félreértve – bosszúállónak, kegyetlennek, szeszélyes zsarnoknak, az emberrel 
szadista macska-egér játékot játszónak, Jézus Krisztusról a legelvakultabb 
ateista sem mondhatja ezek közül bármelyiket. Jézus Krisztusról mindenki 
kénytelen elismerni, hogy ő jóságos és emberszerető. 

Erről tanúskodik az egész élete. A szavai, a tettei, a gyógyításai, a bűnösök-
höz lehajló és megértő, megbocsátó és új életet adó cselekedetei. És legvégül 
életének áldozatul adása a kereszten, hogy ne csak a földi életünkön segítsen, 
hanem a földi életen túli dimenzióban is. Ne csak a bűn miatt megromlott 
életünket javítsa ki, hanem egy egészen új, az Isten által eredetileg elgondolt 
és teremtett életet, az igazi, az örök életet adja vissza nekünk. Ez Isten üdvözítő 
jósága, amelyet Jézus Krisztus elhozott nekünk. A történelem egyetlen pontján, 
azon az első betlehemi karácsonyon megjelent ebben az emberi világban, testet 
öltött Jézus Krisztusban Isten jósága és emberszeretete. Közösséget vállalt veled, 
közösséget vállalt velünk. Beállt a bűnösök sorába, vállalta a bűn büntetését, ő, 
akiben semmi bűn nem volt. Isten jósága és emberszeretete az, hogy más életet 
szán nekünk, mint amilyet emberi természetünk megérdemel. 

Ez Isten igazi arca. Jézus nélkül valóban rejtélyes és félelmetes az Isten, isme-
retlen, titok és rettegés. Az Ószövetségben ezen az istenképen csak itt-ott tűnik 
át a kegyelmes, jóságos és emberszerető Isten arca. De karácsony óta Jézusban 
látjuk az igazi istenarcot. És azóta találkozhatunk félelem nélkül Istennel, és 
mondhatjuk neki a legkedvesebb megszólítást, amire Jézus biztatott, tanított 
minket, használjuk bátran azt, hogy Atyánk. Mi Atyánk! Az első karácsony 
óta ismerjük Istent mennyei Atyánknak. Az első karácsony óta megváltozott 
az Istenhez való viszonyunk. Ez a találkozás itt, a földön történt meg, és azóta 
is itt, a földön történik. Mindenütt, ahol az emberben, bennünk karácsony 
lesz, vagyis ahol megszületik Jézus, ahol valaki felismeri az ő személyében 
Isten jóságát és emberszeretetét. De nemcsak felismeri, hanem befogadja, hisz 
benne és követi őt.



35

Valahol olvastam egy szellemes meghatározást arról, hogy mi a különbség a 
civilizáció és a kultúra között. Azt mondta, hogy ha van valakinek fürdőkádja, 
az civilizáció. Ha használja és fürdik, az kultúra. Sok embernek van karácsonya, 
de kevesen használják. Pedig a keresztény életünk éppen az, ha használjuk a 
karácsony ajándékát, azt, hogy Jézusban a miénk Isten jósága és emberszeretete.

Én nem tudok a szeretetről, még kevésbé Isten szeretetéről prédikálni. Nem 
vagyok Aranyszájú Szent János karizmájával megáldva. De azt tudom, és 
dadogva elmondom nektek is, hogy mit tett értem, mivel ajándékozott meg 
Jézusban engem a jóságos és emberszerető Isten:

Jézus Krisztus által Isten gyermeke lettem, és úgy tekintek rá, mint mennyei 
édes Atyámra.

Jézus Krisztus által nem félek Isten számonkérésétől, mert tudom, hogy 
megbocsátotta bűneimet.

Jézus Krisztus által új életem van, és nem vagyok a régi természetem rabja.
Jézus Krisztus által nem sodródom többé a világban, hanem van célom, és 

tudom, hogy egy szerető szív és vigyázó kéz vezeti életemet.
Jézus Krisztus által többé már nem csak magamat szeretem, hanem em-

bertársaimat is.
Jézus Krisztus által – bár félek a meghalás fizikai folyamatától, de – nem 

félek a haláltól, mert tudom, hogy részese lettem az örök életnek.
Pál apostol azt írja igénkben: ezért az Istenben hívők igyekezzenek a jó 

cselekedetekben elől járni. Isten úgy ajándékoz Jézus Krisztusban kegyelmet, 
hogy azon munkálkodik, hogy ezt megérthessük, elfogadhassuk és dönthes-
sünk mellette. De azon is munkálkodik, hogy mindez hitünk megnyilvánulása 
legyen életünk mindennapjaiban. Isten jóságának és emberszeretetének a mi 
cselekedeteinkben is láthatóvá kell lennie, testet kell öltenie. Nem nagy do-
logra kell gondolnunk. Egy legyűrt és ki nem mondott indulatos megjegyzés, 
egy megértő, bátorító vagy vigasztaló szó, vagy ha nem csattanok fel, amikor 
elém tolakszik valaki, egy bocsánatkérés vagy egy megbocsátó kedvesség, 
egy apró, hétköznapi figyelmesség, segítség – a Jézusban bennünk élő Isten 
jósága és emberszeretete jelenik meg ilyenkor. Ezek kedvesek Istennek és jók 
és hasznosak az embereknek. 

Így leszünk civilizált keresztényekből kulturált keresztényekké.
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Hidd el, hogy szeret
KARÁCSONY UTÁNI VASÁRNAP – 2013

„…úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz 
benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.” (Jn 3,16)

Amikor Amerika belépett a második világháborúba, nagy volt a hazafias lelke-
sedés, és az a szokás terjedt el, hogy azoknak a házaknak az ablakába, ahonnan 
egy fiú bevonult, egy világító csillagot tettek. Egyszer egy kisfiú az apjával ment, 
és nagyon tetszettek neki a csillagos ablakok. Egyre-másra mondta: Nézd apa, 
ebből a házból is bevonult egy fiú. Nézd, ebből meg kettő. Elértek egy parkba, 
kezdett sötétedni és az égen feltűnt az esthajnalcsillag. A kisgyerek csodálva 
nézte, aztán megszólalt: Apa, nézd, Isten is elküldte a fiát.

Azt gondolom, hogy nincsen közöttünk senki, aki ne tudná kívülről János 
apostol szavait: „…úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki 
hisz benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.” Hogy jobban értsük ennek 
az igének a tartalmát, mélységét, elöljáróban két dolgot szeretnék elmondani.

Az első, hogy az Újszövetség írói az eredeti görög nyelvben a kozmosz szót 
használják a világ megjelölésére, de nem mindig ugyanazzal a jelentéssel. Jelenti 
ez a szó az egész teremtett világot, a világmindenséget, a végtelen univerzumot, 
a csillagokat és a galaxisokat, a csillagködöket, a fekete lyukakat, és mindazt, 
aminek a csillagászat tudománya alig a négy százalékát tudja csak kutatni. Ez 
a kozmosz, az univerzum felfoghatatlanul hatalmas nagysága tanúskodik a 
teremtő Isten nagyságáról, hatalmáról. Ez a szó, hogy világ, jelenti azonban az 
embervilágot is, a földön élő és valaha élt, és ezután élő emberek összességét. De 
használja a Biblia a világ szót az istenellenes erők és hatalmak összességére is.

János evangélista a ma hozzánk szóló igében az embervilágról, az emberi-
ségről beszél. Úgy szerette Isten a világot, azt hirdeti, hogy Isten szerette az 
embervilágot, az emberiséget, minden embert, és ebben az emberiségben a 
hétmilliárd ember között ott vagyunk mi is, én is, nem a sokaság névtelen 
tagjaként, hanem személyesen, név szerint. Ezt figyelembe véve úgy is han-
gozhatna az ige, hogy úgy szerette Isten az embervilágot és benne engem, és 
itt odatehetjük nyugodtan a saját nevünket, úgy szerette, hogy egyszülött Fiát 
adta érte.

De mit jelent az, hogy Isten szereti ezt az ellene fellázadt világot? Mit jelent 
az, hogy aki hisz Jézusban, az nem fog elveszni, hanem örök élete lesz? Ez a 
jövő idő, hogy nem fog elveszni, megtéveszt minket. Ugyanis mi már rég el-
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vesztünk, elveszettek vagyunk. Isten az embert az önmagával való közösségre 
teremtette. Ez volt az a közeg, amiben az ember igazán emberként élhetett 
teljes, tartalmas, értelmes életet, amiben kibontakozhatott, ami valóban meg-
érdemelte ezt a megjelölést: élet. 

Amikor az ember megkérdőjelezte Teremtője és Édesatyja, Isten iránti loja-
litását – ezt nevezi a Biblia bűnnek –, ez a közösség szakadt meg, és ennek 
következtében ránk szakadtak azok a nyomorúságok, amelyek miatt ma is 
szenvedünk. Alapvető válságba került az ember élete, és ennek a következménye 
minden egyéb válság, amivel nem tudunk megbirkózni. A gazdasági válságok 
is, az erkölcsi válság is, a hitbeli válság is, az a sok bizonytalanság, ami megy-
gyötri az embereket, ennek az Istentől való elszakadásnak a következményei. 
A betegség, a szenvedés, a fájdalom azelőtt nem volt, Isten nem teremtette 
bele a világba. A válások, a gyűlölködés, az erőszak, az éhezés, a nélkülözés, 
háborúk és minden más nyomorúság, amivel szemben tehetetlenül állunk, 
ennek az Istentől való elszakadásnak a következménye. A végső következménye 
pedig az lett, hogy az Isten nélkül maradt embernek Isten nélkül kell eltöltenie 
az örökkévalóságot is. Ezt nevezi a Biblia kárhozatnak. Ezt a legtöbben nem 
veszik komolyan.

El kell jutnunk annak a felismerésére, hogy nem tudunk magunkon segí-
teni. De ahogyan Madách mondta: „ember küzdj és bízva bízzál”, mégsem 
mondhatunk le arról, hogy Isten minőségileg más életre teremtett minket, és 
lehetséges oda eljutni. Nem a magunk erejéből, hanem az Isten kegyelméből. 
Mert Isten nem tagadta ki az embert, hanem utána hajolt. Isten megítéli a bűnt, 
de szereti és nem hagyja el a bűnöst.

Istennek ez az utánunk hajoló mozdulata az, amit a Biblia így fogalmaz: 
„…úgy szerette Isten a világot” – ezt a tőle elszakadt, vele szembefordult, őt 
semmibe vevő, őt tagadó, az ő rendjét felforgató, bűnben élő világot. Ennek 
a szeretetnek a konkrét megnyilvánulása egy személyben jelenik meg, és ez 
Jézus. Istennek ez a szeretete térben és időben végtelen és nincs kizárva belőle 
senki. Isten irántunk való szeretete Jézus Krisztusban, az ő kereszthalálában a 
legvégsőkig elment, hogy minket megszabadítson minden bűntől, mert a bűn 
elpusztítja életünket és alkalmatlanná tesz bennünket a megújulásra. 

Isten szeretete Jézus Krisztusban az örök élet, az igaz, tartalmas, boldog 
emberi élet valóságát adta a világnak. Ezt nem lehet megérdemelni, ezért nem 
kell semmit sem felmutatnunk, nem kell semmit teljesíteni, hogy annak fejében 
majd kapjunk szeretetet. Mi feltételekhez kötjük a szeretetünket, Isten nem. 
Mi azt mondjuk, hogy szeretlek, ha megváltozol, de Isten nem azt mondja: 
szeretlek, ha megváltozol, hanem azt mondja: szeretlek így is, ahogyan vagy. 
Az ő számára elég, hogy rászorulunk erre a szeretetre. Ő annak ellenére szeret 
minket, hogy olyanok vagyunk, amilyenek, és szeretetének megvan az az ereje, 
hogy ne maradjunk ilyenek. 

Isten szeretetét ugyanis az is jellemzi, hogy formáló ereje van. Előhív be-
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lőlünk bennünk rejtve meglévő értékeket. Sőt, belénk teremt Isten szeretete 
bennünk meg sem levő tulajdonságokat, értékeket. Hinni azt jelenti, hogy 
ezt valaki komolyan veszi és önmagára nézve is érvényesnek tekinti. Aki így 
hisz, az megkapaszkodott Jézusban, és ez a vele helyreállt kapcsolat maga az 
élet: „hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.” Jézus a 
bizonyítéka annak, hogy Isten szeret minket. Mert Jézus hozta közel hozzánk 
az Istent, a Mennyei Atyát. Jézus győzött meg minket arról, hogy ő nemcsak 
teremtő és gondviselő, hanem minket személyesen ismerő és nagyon szerető 
Isten, akinek egészen személyes terve van mindannyiunk kicsi életével. Őbenne 
Isten szeretete személyesen közel jött hozzám és önmagát adta értem, kifizette 
az én szeretet- és hittartozásomat Istennek, megbékéltetett vele. De hogy ez 
valósággá legyen, ehhez kapcsolatba kell kerülni vele, hinni kell benne. 

Életünk megváltozásának nem az a módja, hogy azt mondjuk: összeszedem 
magam, megpróbálok ezután tiszta szívvel élni, igazán, őszintén szeretni. Nem 
tudunk megváltozni. De aki hisz Jézus Krisztusban és általa megtelik az Isten 
meg nem érdemelt gyógyító, gazdagító szeretetével, az tapasztalni fogja, hogy ez 
a szeretet átformálja gondolatait, motivációit, cselekedeteit. Hiszen ez a szeretet 
nem az én korlátozott erőforrásaimból él, hanem az Isten szeretete bennem, a 
hit által bennem élő Krisztus szeretete. És ez a Krisztus tud szeretni bennünk, 
segít jól szeretni önmagunkat, segít megbocsátani magunknak, hiszen ha Is-
ten szeret és megbocsátott, miért is kellene tovább hordoznunk a lelkiismeret 
vádját? És Krisztus tudja bennünk szeretni a másik embert, olyanokat, akiket 
mi nem tudunk szeretni. Nem arra van szüksége az embereknek, a családunk-
nak, gyermekeinknek, a társadalomnak, hogy mi szeressük őket, hanem hogy 
általunk az Isten szeretetével találkozzanak. Mert nem a kereszténység, nem a 
vallás a világ gyógyítója, hanem a keresztény emberekben élő Jézus.

Nem az eredmény, a résztvétel a 
fontos
ÓÉV ESTE – 2014

„Te azonban légy józan mindenben, a bajokat szenvedd el, végezd az 
evangélista munkáját, töltsd be szolgálatodat. Mert én nemsokára 
feláldoztatom, és elérkezett az én elköltözésem ideje. Ama nemes har-
cot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam, végül 
eltétetett nekem az igazság koronája, amelyet megad nekem az Úr, 
az igaz bíró azon a napon; de nemcsak nekem, hanem mindazoknak 
is, akik várva várják az ő megjelenését.” (2Tim 4,5–8)
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Ha emlékszik valaki Balczó András egykori háromszoros olimpiai bajnok 
öttusázó Küldetés címmel az 1980-as évek elején bemutatott portréfilmjére, 
amelyet az akkori kultúrpolitika gyorsan be is tiltott, az tudhatja, hogy ez az 
ige volt Balczó mottója. Sem akkor, sem később nem titkolta, hogy mély hite az 
egyik legfontosabb dolog a számára. A nyolcvanas és kilencvenes években járta 
az országot, s különféle rendezvényeken igyekezett tudatosítani a hallgatóságá-
ban, hogy szerinte egyetlen módja van a „túlélés”-nek, ez pedig az elkötelezett 
keresztény hit. Nagyon népszerű volt akkoriban a fiatalok körében az egyszerű, 
világos és egyértelmű megfogalmazásai miatt. Ma már alig hallunk róla. 

Balczó ars poeticájaként vallotta Pál apostol számadását: „Ama nemes harcot 
megharcoltam, futásomat elvégeztem”. A sportban azt jelentette ez számára, 
hogy nem azzal kell odaállni a verseny rajtjához, hogy győzzön az ember, ha-
nem úgy, hogy a maximumot nyújtsa. Úgy készüljön a versenyre, hogy utána 
ne lehessen lelkiismeret-furdalása. Mert akkor a vereséget is el lehet viselni 
azzal, hogy ő mindent megtett, nyugodt lehet a lelke. Nem a siker a fontos, 
hanem az ahhoz vezető út. Az oda vezető utat pedig csak hittel lehet megtenni. 
„Ha valaki azt képzeli, hogy Isten nélkül is meg tudja oldani az életét, hogy a 
céljai elérése majd boldogítja, nagyot téved. A boldogság nem függ a sikeres-
ségtől.” A boldogság attól a tudattól függ, hogy én mindent megtettem, amit 
megtehettem és amit meg kellett tennem. Így értelmezte Balczó András, hogy 
mit jelent az, amit Pál apostol úgy mond, hogy befejezett élet.

Pál apostol római fogságából ír fiatal, ma úgy mondanánk, pályakezdő 
tanítványának. Már közeledni érezte élete végét és számot vet. Ő ugyan nem 
sikeresnek vagy eredményesnek mondja életét, hanem úgy beszél róla, mint 
bevégzett futásról.

Most mi is elértünk a 2014-es év végéhez, és nekünk is számot kell vetnünk. 
Mi az, amit ebben az évben elértünk? Nem a sikereinkről van szó, hanem a 
kötelességeinkről: megtettük-e mindazt, amit tehettünk és amit meg kellett 
tennünk? Megharcoltuk-e ennek az esztendőnek a nemes harcát, elvégeztük-e 
az erre az esztendőre szóló futásunkat? Nyugodt-e a lelkiismeretünk? 

Azt olvastam egy pszichológus írásában, hogy alapvetően két dolgot nem 
tudunk: élni és meghalni. Azt értette ezen, hogy nem arra használjuk az éle-
tet, amire Isten adta. Eltékozolunk sok mindent, tönkre tesszük magunkat és 
egymást, és a végén készületlenül zuhanunk a sírba. Úgy gondolom, nagyon 
igaza van ennek a pszichológusnak, sok emberre nézve szomorúan igaz meg-
állapítás ez. Nem tudunk élni, mert nem tudjuk, hogy mi és mire való az élet. 
Azt hisszük, hogy az életünk a miénk, és minél többet birtokolunk anyagiak-
ból, annál jobb, annál teljesebb az életünk. Pedig ez messze nem igaz. Futunk 
az anyagi biztonság, a jólét után. Vajon erre biztat Jézus, hogy ilyen irányba 
kell futnunk? Vajon ez az a pálya, amit Urunk nekünk kijelölt? Válaszoljuk 
meg ezt ezen az estén magunknak! Ismerjük fel és ismerjük el, hogy úgy lehet 
eredményes az életünk, ha vállaljuk mindazokat a feladatokat, élethelyzeteket, 
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amelyekbe az Úr beleenged bennünket. Ha azt a pályát futjuk, amelyet ő jelölt 
ki nekünk. A pálya: család, rokonság, munka, anyagi és egészségi körülmé-
nyek, amelyek között futásunkat el kell végezni – csak részben választjuk meg 
magunk, nagyobb részben adatik. A futó nem hagyhatja el, nem változtathatja 
meg a pályát, azt kell végig futnia, ami előtte áll.

Az apostol itt visszatekint, és azt mondja: „Ama nemes harcot megharcol-
tam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam.” Két dolgot tart fontosnak: 
futását elvégezte és a hitet megtartotta. Ha mi visszatekintünk – nem az egész 
eddigi életünkre, hanem csak a mögöttünk lévő évre –, elmondhatjuk-e mi is 
ugyanezt jó lelkiismerettel? A nemes harc, amit meg kellett (volna) harcolnunk, 
és amiről Pál azt mondja, hogy ő megharcolta, a hit és a szeretet harca. 

Sokszor tapasztaljuk, hogyan támadják külső körülmények a hitünket. 
Nehézségek, betegségek, csalódások, emberek meg nem értése, sok minden 
befolyásolja lelki állapotunkat. Ezek miatt elveszíthetjük Istenbe vetett bi-
zalmunkat, amelynek visszaszerzése nem kis harcot jelent, elsősorban saját 
magunkkal szemben… Mégis győznünk kell! Mindannyian ismerjük azt a 
harcot is, amely úgy dúl bennünk, mint a szeretet harca. Még az apostol is 
felismerte magában azt a törvényt, hogy miközben a jót akarja tenni, csak a 
rosszat tudja cselekedni. Ez is állandó küzdelmet jelent a hívő ember számára. 
De a hívőnek győznie kell a bűn felett mindennap. Nehéz megharcolni a hit 
nemes harcát és a szeretet parancsának engedelmeskedni, amikor mások meg-
bántanak vagy magunkra hagynak. Mégis győznünk kell ezekben is! „Ama 
nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem” – elmondhatjuk-e mi is 
ezt a kis mondatot az apostollal együtt? Az tud élni, aki a hit harcát harcolja, 
aki az Istentől kijelölt pályát futja. 

Csendesedjünk el Isten előtt, és őt kérdezzük meg: Uram, te hogyan látod? 
Arra használom a napjaimat, azzal mennek el az éveim, amire adtad azokat? 
Vagy úgy látod, hogy csak kapkodok, rögtönözök, és azt az illúziót kergetem, 
hogy majd egyszer valamikor meg fogom valósítani ezt is, azt is, és akkor lesz 
értelme az életemnek, boldog leszek, de soha nem valósul meg semmi? És az élet 
végén készületlenül zuhanunk a sírba. Mert nemcsak élni nem tudunk, hanem 
meghalni sem. Pál apostol erről is beszél, és nem azt mondja, hogy kettétört, 
be nem fejezett élettel belezuhanok a sírba, hanem úgy mondja: elköltözöm. 
Elközelített az én elköltözésem ideje.

Nagyon sokat mondó az a szó, amit Pál itt használ. Görögül úgy van, hogy 
analüzisz. Ez szó szerint eloldást jelent. Ezt a szót használták, amikor a hajót 
eloldották a parttól. A hajó kapitánya kiadta a parancsot: analüzisz! Akkor a 
matrózok eloldották az utolsó kötelet, ami a hajót még a parthoz kötötte, és 
elindultak úticéljuk felé. Most ez jut Pál eszébe. Eloldja az ő kapitánya, Jézus 
az ő hajóját, és indulhat. Pontosan tudja, mi az úticél, hova megy. Pontosan 
tudja, ki várja és mivel várja őt a túlsó parton. 

Nem tudjuk, egyikünk sem tudja, hogy mikor hangzik el a mi hajónk szá-
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mára is a parancs: analüzisz. Lehet, hogy vannak közöttünk, akik érzik, hogy 
már elérkezett az ideje. Lehet, hogy reménykedünk, még van időnk. Egyet ne 
felejtsünk! Azt, ahogyan Balczó András értelmezte, hogy mit jelent a Pál apostol 
szerinti befejezett élet: a boldogság nem a sikerességtől, hanem attól a tudattól 
függ, hogy én mindent megtettem, amit megtehettem és amit meg kellett tennem. 

Isten segítsen, erősítsen minket a hit harcában, futásunkban, igazi életcélunk 
felismerésében, hogy ne futkározzunk csalóka és öncsaló célok után, hanem 
hogy megmaradjunk a nekünk adott pályán, hogy lássuk a célt, megtegyük, 
amit meg kell tennünk, és beteljesedett, befejezett életünk legyen! És ha eljön az 
idő és elhangzik a parancsszó: analüzisz, nyugodtan, sőt békével mondjuk: In-
dulhatunk. Úgy, ahogyan Áprily Lajos írja a Kérés az öregséghez című versében:

„…közel a véghez
egy pátosztalan, kurta szó elég lesz,
a túlsó partot látó révülésben
a „Készen vagy?”-ra ezt felelni: – Készen.”

Ezért válaszunkként énekeljük most Luther Márton énekét: Már megyek 
békén, örömmel, hív az Isten (EÉ 500).

Időutazás
ÓÉV ÉJFÉLI ÁHÍTAT – 2014

„Életünk ideje hetven esztendő, vagy ha több, nyolcvan esztendő, és 
nagyobb részük hiábavaló fáradság, olyan gyorsan eltűnik, mintha 
repülnénk. Taníts úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jus-
sunk!” (Zsolt 90,10.12)

„Mélységes mély a múltnak kútja” – ezzel a mondattal kezdődik Thomas Mann 
regénye, a József és testvérei. Rejtélyes dolog az idő. A fizikusok még abban sem 
értenek egyet, hogy a valóságban létezik-e, vagy csak az emberi elme látja úgy 
az eseményeket, hogy rendszert teremtve közöttük egy időfolyamatba rendezi 
őket. Számunkra minden esetre azonban igaz az, hogy életünket az időben 
éljük meg. Múlt, jelen, jövő váltják egymást. A ma holnapra múlttá lesz, és ami 
ma még holnap, az mává. Az idő mindig egyfelé halad, a múltból a jövőbe, és 
mi mindig csak egy pillanatát éljük meg, a mát, a most-ot. 

Karen Berry amerikai költő így ír a Napról napra éld életed című versében:
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„Nem változtathatjuk meg a múltat;
elég, ha nem feledjük
a szép emlékeket,
s bölcsességet merítünk
egykor elkövetett hibáinkból.
Nem jósolhatjuk meg a jövőt;
elég, ha remélünk és fohászkodunk
a legjobbért, a helyesért,
s hiszünk abban, ami vár reánk.
Egyszerre elég megélni egy napot,
élvezve a jelen perceit,
s mindig törekedve arra, hogy
még jobbak, még kedvesebbek legyünk.”

Most együtt vagyunk, magunk mögött hagyva az elmúlt évet, várakozunk 
az új évre. Mi mindig várunk valamire. Várunk a sor végére, várunk a buszra, 
a hazaérkezésre, várunk egy jó szóra, a mindennapira, várunk a gyógyulásra. 
Várásunkat még nehezebbé teszi, hogy az időérzékelésünk szubjektív, az óra 
hol lassítja, hol sietteti az idő múlását. Milyen érdekes, hogy az órák is hogy 
változtak a hosszú idők alatt. 

(Egy napóra képét vetítem ki.) Régen napórával, a csillagok járása után a 
természetben tapasztalható lüktetéssel haladtunk az időben. Még semmi sem 
mozgott a szerkezetben. Az álló pálca a mozgó fényt mutatta. Miről tanított ez 
az óra? Arról, hogy az életünket a természet rendje szabja meg, a fény és a sötét 
ritmusa, és mi ebben a ritmusban élünk. Az időt a Nap és a csillagok járása 
határozza meg, úgy, ahogyan a teremtő Isten alkotta, és tőle függ az életünk. 

(Homokóra képe kivetítve.) Azután jött a homokóra. Egy adott mennyiségű 
porszem aláhull, ennyi az idő, ennyi az élet. Ennek az órának az üzenete az 
emberi élet valósága. A homokóra lepergő szemcséi azt mutatják, hogy életünk 
ideje nem végtelen, egyszer lepereg az utolsó homokszem is. Az emberi idő 
nem körben forog, hanem egyenes vonalban fut előre. Bármennyire szeretjük 
elhessegetni a gondolatot, életünk egy véges hosszúság. Ezt mondja el a zsoltá-
ríró is: Add tudnom éveim számát. Valahonnan jövünk, és valahova megyünk. 
Életünk hetven, vagy ha több, nyolcvan esztendő. A homokszemek aláhullnak, 
de nekünk nem az a dolgunk, hogy rettegve számolgassuk: már ötven lehullt, 
már hatvan, jaj, jön az utolsó szem, hanem hogy abban az időszakaszban, ami 
nekünk adatott, Isten végtelen szeretetét megéljük.

(Analóg óra képe kivetítve.) Aztán az ember elkészítette az óra szerkezetet, 
amely körbe-körbe jár. A ciklusok, az újraélt ünnepek, a vissza-visszatérő szü-
letésnapok, karácsonyok mintha mindig felülírnák az előzőt. Innentől kezdve 
az óra azt sugallja nekünk, hogy az idő ilyen is. Körbejár, újra kezdődik, és 
nekünk is újra lehet kezdeni. 
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(Digitális óra képe kivetítve.) De itt van egy olyan óra, ami teljesen felülírja 
az eddigi órák időszemléletét: a digitális óra. Mit beszél el ez a szerkezet? Azt 
sugallja, hogy a kiírt számok, a végtelenségig pörögnek. A számjegyek, mintha 
örök mozgásban lennének. Egyik másodperc után jön a következő másodperc, 
és ez így megy a végtelenségig. Egy végtelen sorozat az idő. Ez az óra mai ko-
runk önámításáról szól. Arról, hogy a világ örök, és ezzel elfelejteti velünk azt, 
hogy a mi időnk korlátozott. Hiába peregnek a számjegyek a végtelenségig, a 
mi emberi időnk ki van mérve. „Életünk ideje hetven esztendő, vagy ha több, 
nyolcvan esztendő, és nagyobb részük hiábavaló fáradság, olyan gyorsan eltűnik, 
mintha repülnénk. Taníts úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk!” 
Az idő Istené, és ő ad belőle nekünk valamennyit, amennyit jónak lát. Ő rendeli 
el mindennek az időpontját és időtartamát is, beleértve az életünket is. A 31. 
zsoltárban mondja Dávid: „életem ideje kezedben van”. Egyedül Isten tudja, 
hogy mikor minek van az ideje a személyes életünkben is, meg a történelemben 
is. A mi felelősségünk az, hogy arra használjuk a tőle kapott időt, amire adta. 

Óév és újév határán azért ne azt lássuk, hogy siet az idő, és hogy a hátralévő, 
már kevesebb időt hogyan kellene megpakolni minden földi jóval. Azt lássuk 
meg, hogy Isten kegyelme adta az elmúlt évet is, és jó volt, ahogyan ő adta ál-
dásait és próbáit, mert mind a javunkra voltak. Lássuk meg, hogy az ő kezében 
van az előttünk álló év is, és mondjuk neki: „Taníts úgy számlálni napjainkat, 
hogy bölcs szívhez jussunk!” A bölcs szívű ember pedig így énekel: „Mit Isten 
tesz, mind jó nekem.” (EÉ 348) Ezzel az énekkel várjuk az éjfélt, az új esztendőt!

Alapvetés
ÚJÉV – 2011

„Aki tehát hallja tőlem ezeket a beszédeket, és cselekszi azokat, ha-
sonló a bölcs emberhez, aki kősziklára építette a házát. És ömlött a 
zápor, és jöttek az árvizek, tomboltak a szelek, és nekirontottak annak 
a háznak, de nem dőlt össze, mert kősziklára volt alapozva. Aki pedig 
hallja tőlem ezeket a beszédeket, de nem cselekszi, hasonló a bolond 
emberhez, aki homokra építette a házát. És ömlött a zápor, és jöttek 
az árvizek, tomboltak a szelek, és beleütköztek abba a házba; és az 
összedőlt, és teljesen elpusztult.” (Mt 7,24–27)

Előre nézz! Hányszor mondjuk ezt gyerekeknek, akik hajlamosak hátrafelé 
bámészkodni, és közben megbotlanak, elesnek. Előre nézz, mert nekimész 
valakinek, mondta nekem is gyakran az oktatóm, amikor tanultam autót 
vezetni. Előre nézz, szólít fel minket is ma, az év első napján Jézus.
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Jézus az életet és benne ezt az új évet is egy építkezéshez hasonlítja. Talán 
nem véletlenül, hiszen ne felejtsük el, hogy az eredeti szakmája ács volt, értett 
valamit a házépítéshez.

Kétféle építkezőről, kétféle emberről beszél Jézus. Az egyikről azt mondja, 
hogy bolond módon építette a házát. Aki bolond módra építkezik, az a köny-
nyű munkát, a láthatót, az esztétikát és a gyors eredményt tartja szem előtt. 
Nem gondolja át a lehetséges veszélyeket, vagy lekicsinyli azokat. Nem gondol 
szélviharra, árvízre, földrengésre, és más katasztrófákra, mert ha eszébe is 
jutnak, abban reménykedik, hogy őt elkerülik. Fölösleges aggódni, fölösleges 
túlbiztosítani, hiszen az nagyobb fáradsággal jár, és meghosszabbítja az épít-
kezés idejét. Ezért hát nem törődik élete alapjának kérdésével. 

Jézus azonban arról beszél, hogy ki-ki mire építi az életházát. Hogy az 
életének ki- vagy micsoda az alapja. Mert építi az ember a maga életházát, 
gyorsabban, lassabban, egyszerűre vagy mutatósra, de egy bizonyos: viharok 
mindenképpen jönnek. Megtépázzák életünk épületét, és hogy hogyan foly-
tatódik az életünk tovább, az attól függ, hogy van-e alapja vagy pedig nincs. 
Egy dolog biztos, figyelmeztet Jézus, hogy jönnek viharok. Abban bizonyos 
lehet minden ember, hogy előbb-utóbb az életét megrázza valamilyen esemény, 
amire nem gondolt vagy nem akart gondolni. Mindenki maga építi életének 
házát optimizmussal, reménységgel, bizakodva – ami önmagában nem baj, a 
baj az, ha mindezt alapvetés nélkül, Isten nélkül teszi. 

Vannak ugyanis emberek, akik csak úgy élnek bele a vakvilágba. Ahogy 
éppen az adott helyzet hozza. Vannak vidám és bohém emberek, akik nem 
törődnek semmivel, s azt mondják: majd ahogy adja magát az élet. Ott fogok 
élni, oda fogok költözni, alkalmazkodom a körülményekhez. A rómaiak azt 
mondták az ilyen életművészre, hogy: ibi bene, ubi patria, ahol jól megy, ott van 
a hazám. Nem kell ebből olyan nagy ügyet csinálni. Az ilyen emberek az egész 
létezésüket sem veszik igazán komolyan. Benyomások, kínálkozó lehetőségek, 
barátok, az egészségi állapot határozza meg azt, hogy jól érzik-e magukat vagy 
pedig nem. Belső program nélkül, találomra élnek, máról holnapra. Sokan 
irigylik az ilyen embereket, és azt mondják: ezek az életművészek, jó nekik, 
hogy könnyen tudják venni a dolgokat. De az ő életükben is jönnek viharok. 
Sok minden alámossa az ember életét, és ekkor derül ki, hogy jó és teherbíró 
volt-e annak alapja. Hogy képes-e megvédeni minket a teljes összeomlástól?

Jézus tehát itt az életünk házáról beszél: a sorsunkról, az érzelmeinkről, a gon-
dolatainkról, a terveinkről, létezésünk alapjairól. Mert sokan vannak, akiknek 
eszük ágában sincs Istenre alapozni. Nem akarnak tudni Istenről. Azt mondják, 
hogy elég nekünk, elég nekem az emberi. Nem szorulok én Istenre, a hit, a vallás a 
gyengéknek való, de én erős vagyok. Csakhogy nincs élet, amelyre ne rontanának 
rá viharok. Betegség, csalódás a másik emberben, munkahely elvesztése, anyagi 
összeomlás, bedőlt hitel, elárverezett lakás, egy szeretett személy elvesztése, és ha 
mindezek ellenére még mindig talpon vagyunk, végül a saját halálunk. 
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Ilyenkor derül aztán ki, hogy mire építettünk. Sok olyan ember van, aki csak 
a halálos ágyán döbbent rá, hogy most minden összeomlik, nincs alap. Olyan 
magabiztos, Istent elutasító emberek is mint Voltaire vagy Heinrich Heine vagy 
Sztálin, akik egész életükben feleslegesnek, sőt ellenségnek tartották Istent, a 
halállal szembe nézve bűnbánattal vagy rettegéssel gondoltak Istenre. Nemrég 
került nyilvánosságra, hogy Kádár János is papot hívott halálos ágyához. Ha 
hamarabb nem is, de ekkor minden ember rádöbben, hogy elhibáztam életem 
építkezését, és most menthetetlen vagyok. Van egy mondás, amely szerint a 
zuhanó repülőn nincsenek ateisták. Nem a halállal való fenyegetés ez, hanem 
Jézus reális és szakértő véleménye: a homokra, mulandó dolgokra épített ház, 
élet romba dől, mert nem volt Istentől való alapja.

Sok mindent lehet Isten nélkül tenni. Építhetjük életünk házát is Isten 
nélkül, de Jézus nem tanácsolja ezt. Figyelmeztet, hogy gondolj a jövőre, előre 
nézz! Jézus arról beszél, ami jön. Mi mindig arról beszélünk, ami most van.

Mi tehát akkor az alap? Azt mondja Jézus a Hegyi beszéd végén ezen a 
példázaton keresztül, hogy az alap ő maga. Akinek Jézus Krisztus, az ő szava, 
igéje életének alapja, az mindent kibír. Ott is jönnek a viharok, recseg, ropog 
a felépítmény. Egy-egy ablak is kimegy egy viharban vagy betörik. Talán még 
a tető is lerepül. De a falak állnak, mert erős alapra épültek fel. Azt jelenti ez, 
hogy kisebb-nagyobb bajokat el kell szenvedni mindenkinek, a Jézusban bízó, 
rá építő hívő embereknek is, de egészen más az, ha alapra építettünk, s egészen 
más az, amikor nincsen alap. 

A legtöbb ember ott rontja el ezt az egészet, hogy a jelenre néz, s a jelen 
helyzet alapján dönt a jövője felől, pedig fordítva kellene. Az igazán bölcs 
ember az, aki arra hallgat, aki ismeri a jövőt, s így Jézus személyére, szavára 
tudja alapozni életét, aszerint dönt és cselekszik, amit Jézustól hallott. Még 
egyszer megismétlem, mert ez a legfontosabb: annak lesz jövője, aki az életét 
Krisztusra és az ő szavára alapozza. Ezért mondja nekünk Jézus ma, az év első 
istentiszteletén: Gondolkozz előre! Előre nézz!

Hogyan valósíthatjuk meg ezt? Egy kis történet jól elmondja ezt. Egy turista 
egy kolostorban kap éjszakai szállást. Csodálkozik a cellák spártai berendezé-
sén, és meg is kérdezi az egyik szerzetest: – Hol vannak a bútorok? A válasz egy 
viszontkérdés: – Hol van az öné? – Az enyém? – rökönyödik meg a turista. – Én 
csak átutazóban vagyok itt. – Éppen erről van szó – mondja a szerzetes. – Mi 
is átutazók vagyunk!

Ne felejtkezzünk meg hát arról, hogy mi is átutazóban vagyunk, és éle-
tünkben csak egy célunk maradandó: az eljövendő, az Isten országa. Jusson 
eszünkbe az új év minden napján, minden reggelén, amikor elindulunk egy új 
nap dolgaira az ige figyelmeztetése: „Nincsen itt maradandó városunk, hanem 
az eljövendőt keressük.” (Zsid 13,14) Ennek az eljövendő városnak, ami az igazi 
életünk otthona lesz, pedig Jézus Krisztus az alapja.
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Küszöbön állva – hittel
AZ ÉV ELSŐ VASÁRNAPJA – 2010

Jézus mondja: „Ne nyugtalankodjék a ti szívetek: higgyetek Istenben, 
és higgyetek énbennem.” (Jn 14,1)

Itt állunk a 2010. év ajtajában, éppen hogy csak a küszöböt léptük át. Van-
nak köztünk, akik ma első alkalommal jöttek ebben az évben a templomba, 
istentiszteletre, és talán a szokottnál fokozottabb várakozással hallgatják, 
mit üzen ezen az első találkozáson Jézus. Mert ő üzen, ő szól hozzánk abban 
az igében, amely ennek az évnek a bibliaolvasó útmutató szerinti vezérigéje. 
Azt mondja nekünk: „Ne nyugtalankodjék a ti szívetek: higgyetek Istenben, és 
higgyetek énbennem.”

Mindig nyugtalanság van a szívünkben, amikor valami új kezdődik. A régit 
már megszoktuk, megismertük, megtanultunk együtt élni vele. Az ismeretlen 
mindig nyugtalanító, az ismeretlen mindig kihívásokat, váratlan veszélyeket 
hordozhat. A régi biztonságos, az új kiszámíthatatlan. Mindig jöhet valami 
előre nem látható, amire nem tudunk felkészülni. Ezért tanácsolja a közmon-
dás: a járt utat a járatlanért ne hagyd el. De most nincs választásunk, el kell 
hagynunk a járt utat, és el kell indulnunk az előttünk álló 2010. év járatlan 
útján. Nem csoda, ha van bennünk, a szívünk mélyén egy kis nyugtalanság, 
egy kis szorongás. Milyen lesz számunkra ez az esztendő? Mit hoz személyes 
életünkben? Egészséget? Betegséget? Örömöt? Bánatot? Sikert? Kudarcot? Nem 
tudhatjuk. Mint ahogyan azt sem tudhatjuk, hogy mit fog hozni családunk, 
szeretteink, országunk, népünk, a világ életében. 

Nyitott ajtó előtt állunk, és úgy vagyunk, mint a kisgyermek, aki nem mer 
belépni, mert nem tudja, mi vár rá odabent. Nyugtalanságunkon nem segítenek 
az olyan szavak, amikkel egymást szoktuk bátorítani: nyugi, ne félj! Vagy az a 
lapos közhely, hogy sosem volt még úgy, hogy ne lett volna valahogy. Nyugta-
lanságunkon nem segít az sem, hogy életünkben már hússzor, harmincszor, 
ötvenszer vagy hatvanszor, akár nyolcvanszor is átléptük egy új év ajtaját, és 
eddig még mindig volt valahogy, de ki tudja, hogyan lesz most, nyolcvane-
gyedszer. Félünk az ismeretlentől, félünk a kiszolgáltatottságtól. Minél jobban 
megszokta valaki, hogy szereti kiszámítani, eltervezni, a kezében tartani a 
dolgokat, annál nagyobb a nyugtalansága. Hátha pont ez az év lesz az, amelybe 
jobb lett volna nem belépni. De mondtam, mindegy, nincs választásunk, az 
ajtó kinyílt, és nekünk be kell lépnünk.
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Ebben a helyzetben, az indulás nyugtalanságában és félelmében szólít meg 
minket Jézus: „Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, higgyetek Istenben, és higy-
gyetek énbennem.” Jézus szava biztatás. Nem azt mondja, hogy légy bátor és 
indulj el, hanem ahogyan a jó szülő sem azt teszi, hogy betuszkolja a gyerekét 
az ismeretlen ajtón, hanem kézen fogja és azt mondja: gyere, menjünk! Veled 
vagyok, ne félj! Higgy bennem! A nyugtalanság és a félelem ellenszere ezek 
szerint nem a bátorság, hanem a hit. Hit Istenben és a hit Jézus Krisztusban.

Nyugtalan és izgatott tanítványainak mondja a felolvasott igét Jézus, azok-
nak a tanítványoknak, akik nagycsütörtök estéjén már érzik a nagypénteki 
vihar előszelét. Nem tudják még pontosan, hogy mi fog történni, de már sok 
jel mutat arra, hogy valami nagy tragédia közelít. Ezért nyugtalanok, izgatot-
tak és félnek. Amikor Jézus azt mondja nekik, hogy „ne nyugtalankodjék a ti 
szívetek, higgyetek Istenben, és higgyetek énbennem”, akkor olyan tanítást ad 
nekik, amit minden hívő embernek meg kell tanulni – kívülről. Mert lesznek 
az életünkben olyan helyzetek, amikor senki sem tud minket megnyugtatni. 
Egy gyászban, amikor elveszítettük azt, akit a legjobban szerettünk, egy családi 
tragédiában, amikor magára hagyott az, aki életünk társa volt, egy kórházi 
ágyon, amikor senki nem verheti ki a fejünkben forgó gondolatot, hogy mi 
lesz velem, vagy a halálunk órájában, amikor végleg egyedül maradunk: akkor 
lesz igazán fontos, hogy hiszünk-e Istenben, és hiszünk-e Jézus Krisztusban. 
Ezt a hitet most kell megtanulnunk, mert akkor, amikor már az az utolsó 
ajtó, a halálunk ajtaja fog kinyílni, és ahová nem akarunk belépni, de mégis 
be kell lépni, akkor már nem lesz időnk a hitet tanulni. Akkor már csak bele 
lehet kapaszkodni abba a hitbe, amelyiket már előre megtanultunk. Ezért kell 
megtanulni és gyakorolni minden nyugtalanságunkban, minden félelmünk-
ben, minden új dolog küszöbénél: „Ne nyugtalankodjék a ti szívetek: higgyetek 
Istenben és higgyetek énbennem.”

Lehet, hogy laposnak, semmitmondónak, banálisnak hangzik ez. Lehet, 
hogy most mindannyian azt mondjátok: én ezt tudom, és én eddig is hittem 
Istenben. De szeretnék most visszakérdezni: biztos ez? Működik ez az „én 
hiszek Istenben és Jézusban” dolog? Jobban megértitek, hogy mire gondolok, 
amikor ezt kérdezem, ha elmondok egy kis történetet: Egy nagyvárosban egy 
kötéltáncos produkciója volt, hogy két felhőkarcoló között, ötvenemeletes 
mélység fölött kifeszítette a kötelet. Odalent hatalmas tömeg nézte, amint át-
sétált egyik épülettől a másikhoz és vissza. Az emberek tapsoltak, kiáltoztak. 
Akkor a kötéltáncos ráült egy egykerekű biciklire, és átkerekezett a két épület 
között. Még nagyobb lelkesedés. Majd a hátára erősített egy nagy hátizsákot, és 
azzal is megcsinálta a mutatványt. Amikor visszaért, a nézők magukon kívül 
tapsoltak, ujjongtak. Akkor fogott egy kézi hangosítót és lekiabált: elhiszitek, 
hogy ha egy embert a nyakamba vennék, vele is átbicikliznék? Elhisszük – 
kiabálták. Akkor kérek egy önként jelentkezőt. Egyszerre csend lett, és senki 
nem akadt, aki vállalkozott volna rá.
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Ez a történet világossá teszi, hogy egy dolog azt mondani, hogy hiszek, és 
egy másik dolog az, hogy a hitünk működik-e. Hogy van-e hitünk, az min-
dig a gyakorlatban derül ki. Az eszünkkel sok mindenre azt mondjuk, hogy 
elhisszük. Az élet valóságában azonban sokszor az derül ki, hogy nincs is 
hitünk. Amikor kilátástalanná válik előttünk a helyzetünk, a jövőnk, akkor 
hiszünk-e Istenben, vagy kapkodunk fűhöz-fához? Amikor nem értjük, hogy 
miért történtek azok a dolgok, amelyek történtek, akkor hiszünk-e Jézusban, 
vagy magunkba roskadunk, panaszkodunk és vádaskodunk? Amikor kudarcot 
vallottunk, amikor olyat tettünk, amire azt mondjuk, hogy nincs rá bocsánat, 
akkor hiszünk-e abban a Jézusban, aki feloldoz és felemel, vagy arra gondolunk, 
hogy legjobb lenne véget vetni az életnek? Júdás nem a bűne miatt dobta el az 
életét, hanem amiatt, mert nem hitt Jézusban, hogy még az ő nagy bűnét is 
meg tudja bocsátani.

De felmerül bennünk egy kérdés: miért így mondja Jézus, hogy „higgyetek 
Istenben, és higgyetek énbennem”? Nem Istenben kell hinni? És nem elég csak 
Istenben hinni? Miért kell Jézusban is hinni?

Nem két különböző hitről beszél Jézus. Azt jelenti ez, hogy Istenben hinni 
csak úgy lehet, hogy Jézusban hiszünk. Hiszen ő a láthatatlan Isten képmása. 
Ahhoz, hogy higgyünk, kell valami támpont is. Tévedés azt gondolni, hogy 
a keresztény hitnek nincs semmi támpontja. Jézus azt mondja, hogy ő ez a 
támpont. „Aki engem lát, látja az Atyát.” (Jn 14,9) Jézusban látjuk meg, hogy 
ki a mi Istenünk, hogy milyen az Isten. És mert Jézust látjuk, ismerjük, ezért 
tudunk benne hinni, és rajta keresztül az Istenben hinni. Úgy is mondhatom, 
hogy Jézusban hinni annyit jelent, mint Istenben hinni. Jézusban látjuk Isten 
szeretetét, és hiszünk benne. Jézusban látjuk Isten hatalmát, és hiszünk benne. 
Jézusban látjuk Isten irgalmasságát, és hiszünk benne. Jézusban látjuk Isten 
megbocsátó kegyelmét, és hiszünk benne. Jézusban látjuk Isten dicsőségét, és 
hiszünk benne. A Jézusban való hit Istenben való hit. A Jézus-hit az egyedül 
igaz és működő Isten-hit. Ezért mondja Jézus: „…higgyetek Istenben, és higy-
gyetek énbennem.”

Ezt a hitet tanuljuk és gyakoroljuk ebben az új évben és életünk egész során 
mindig, és akkor megtapasztaljuk azt is, hogy nem fog nyugtalankodni a mi 
szívünk, és félni sem fogunk, sem azoktól, amiket ez az év hozhat, sem a többi 
dologtól, amit a még előttünk álló jövő hozhat.
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Fényt!
VÍZKERESZT ÜNNEPE – 2012

„Amikor Jézus meghallotta, hogy Jánost fogságba vetették, visszatért 
Galileába. Majd elhagyta Názáretet, elment, és letelepedett a tenger-
parti Kapernaumban, Zebulon és Naftáli területén, hogy beteljesedjék 
az, amit Ézsaiás prófétált: »Zebulon földje és Naftáli földje, a Tenger 
melléke, a Jordánon túl, pogányok Galileája! A nép, amely sötétségben 
él, nagy világosságot lát, és akik a halál árnyékának földjén élnek, 
azoknak világosság támad.« Ettől fogva kezdte Jézus hirdetni: Térjetek 
meg, mert elközelített a mennyek országa!” (Mt 4,12–17)

A mai vasárnap egyben vízkereszt ünnepe is. Vízkeresztnek valójában nem sok 
köze van sem a vízhez, sem a keresztséghez. Igaz, szokták Jézus megkeresztel-
kedése ünnepének is nevezni, valójában azonban a földön megjelenő világosság, 
az Isten felragyogó fényének ünnepe, ahogyan azt az ősi neve is jelzi: epifánia, az 
Isten dicsőségének megjelenése ez az ünnep. Persze összefüggésben van ez Jézus 
Krisztussal, hiszen benne és rajta jelent meg Isten dicsősége közöttünk, ahogyan 
ő is mondta: „Én vagyok a világ világossága, aki engem követ, nem jár sötétségben.” 
(Jn 8,12) Jézus a világ, a történelem és egyéni, személyes életünk világossága. 

Gyönyörű az ézsaiási prófécia, amelyre Máté evangélista hivatkozik. „A nép, 
amely sötétségben jár, nagy világosságot lát, a homály földjén lakókra világosság 
ragyog.” (Ézs 9,1) Ezt az ősi, ötszáz éves jövendölést látja beteljesedni Jézus 
megjelenésével Máté.

Sötétség és világosság, két ősi szimbólum, amely az emberi életet kíséri. 
Mindkettő sokkal többet jelent, mint fizikai jelenséget, átvitt értelemben az 
ember sorsát, élethelyzetét, életérzését is hordozza. Beszélünk sötét sorsról, 
sötét gondolatokról, sötét időkről, és közben a kilátástalanságra, elkeseredésre, 
remény nélküliségre gondolunk. Manapság mindezt úgy nevezzük, hogy de-
presszió. Amikor pedig a téli sötét után jön a tavaszi fény, a napsütés, akkor a 
hangulatunk, az életérzésünk is derűs lesz, energia tölt be minket, másként látjuk 
a világot, visszajön az életkedvünk. A sötétség elszívja a testi-lelki erőnket, a 
fény, a világosság pedig feléleszti. Mindezt az orvostudomány nem csak ismeri, 
hanem használja is: a depresszió ellen gyógyszerek mellett fénykúrát is alkalmaz.

Az igazi sötétség azonban nem a fizikai, még csak nem is a lelki, pszicholó-
giai, hanem a spirituális, a szellemi sötétség. Vigyázzunk, ez nem az értelmi, 
hanem a transzcendens, az ember legmélyebb gyökereinek szférája, amelynek 
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magja az Istennel való kapcsolatunk. Az van szellemi sötétségben, aki nem 
ismeri Istent, vagy nem jól ismeri őt, akinek életéből hiányzik Isten világossága. 
És ebben az értelemben minden ember, mindannyian sötétségben élünk, amíg 
egyszer csak fel nem ragyog bennünk Isten ismeretének világossága.

Mindnyájan tapasztaljuk időnként, hogy életünket körülveszi a sötétség. 
Történnek velünk események, csalódás, betegség, halál, amelyek nyomán ránk 
telepedik a sötétség. Fájón tapasztaljuk a körülöttünk élő emberekben lévő sö-
tétséget is, a rosszindulatot, a türelmetlenséget, a bántást. Országunk erkölcsi, 
gazdasági és lelki sötétségtől szenved. Még a keresztény emberek között is sok 
az elkeseredett és reményvesztett, akik nem látnak biztató fényt. De talán az a 
legfélelmetesebb, amikor azt kell felismernünk, hogy magunkban, a saját lel-
künkben, gondolatainkban és cselekedeteinkben uralkodott el a sötétség. Aki 
megadja magát a mélységnek és a sötétségnek, azon a depresszió lesz úrrá. Isten 
az elkeserítő és reményt vesztett helyzetekben nem hagy magunkra minket, és 
szeretne segíteni nekünk. Az ő világosságát látja Máté felragyogni Jézusban. 
Ez az epifánia, az Isten dicsőséges fényének megjelenése az embervilágban, és 
ennek az ünnepe a vízkereszt. 

Jézus Krisztus sok-sok ígérete, csodái, halála, de leginkább feltámadása 
mind olyan fénysugarak, amelyek ott ragyognak a hívő ember életének mély-
ségei felett. Sokan jutottak úgy Jézus Krisztusba vetett élő hitre, hogy életük 
mély és sötét helyzetében Jézus kijelentette magát számukra, és később arról 
tehettek tanúbizonyságot, hogy áldásukra vált még a nagy nyomorúság is, mert 
megismerhették Jézust. Igaz az, amit a hívő ember vall, hogy a legnagyobb 
sötétség is valamiképpen a világosság szolgálatában áll. Ameddig ezt nem így 
gondoljuk, és nem így látjuk, a sötétség olyan félelmeket kelt bennünk, hogy 
azt gondoljuk, nincs kiút, nincs megoldás, nincs remény, végképp eltévedtünk. 
És így, ilyen sötét érzésekkel nagyon nehéz emberi életet élni. Boldognak lenni 
pedig végképp nem lehet. Ezért nagy dolog az, hogyha Jézus fényére rátalálunk. 
De pontosítanom kell, hiszen nem mi találunk rá a világosságra, hanem a 
világosság talál ránk. Jézus megy, hogy a sötétségbe elvigye a világosságot. És 
Jézus jön, hogy a mi sötétségünkbe elhozza a világosságot.

Hányan élték át, hogy sötét gondolataik között meghallottak egy jézusi szót, 
biztatást, vagy a Szentlélek eszükbe juttatott egy valamikor régen a hittanórán, 
konfirmáción tanult igét, éneket, és fény gyúlt a sötétségben? Én magam is így 
jutottam hitre. Életem nagyon sötét szakaszában hallottam egy igehirdetést 
arról, hogy Jézus a megrepedt nádat nem töri el, és a pislogó mécsest nem 
oltja ki. Nem volt számomra nagy ez a fény, de egyszerűen nem volt más. Úgy 
ragadtam meg kételkedve, bizonytalan hittel, hogy azt mondtam Jézusnak: 
ha tudsz valamit kezdeni velem, az életemmel, akkor a tiéd akarok lenni. És 
az, ami nekem akkor halvány remény, kicsi fénysugár volt, az egész életemet 
bevilágító világosságnak bizonyult. 

Mert Jézus Krisztus ma is a világ világossága, és az ő fényét nem tudja ki-
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oltani semmiféle sötétség. A világosság eloszlatja a sötétet, de fordítva ez nem 
igaz, a sötétség nem oltja ki a világosságot. Aki nem hiszi, próbálja ki. Ha egy 
sötét szobában meggyújtjuk a villanyt, világosság lesz, eltűnik a sötétség. De ha 
ég a villany, hiába teszünk bármit, nem lesz sötétség. Azt a világosságot, amit 
Isten gyújtott bennünk, a sötétség soha eloltani nem tudja. Az lehet, hogy mi 
elhagyjuk a fényt és átmegyünk a sötétre, de a sötétnek nincs ereje a bennünk 
lévő fénnyel szemben. Ha egyszer Jézus eljött az életünkbe az ő világosságá-
val, akkor az bármilyen kicsi is, ott is fog maradni, terjedni fog, és akkor az 
életünkből egyre jobban kiszorul a sötét. Azért bármilyen mélységbe jut is az 
életünk, bármilyen sötét is a helyzetünk, csak Jézusra nézzünk és számoljunk 
vele! Ő maga hív minket is, mert nekünk is elhozta az ő világosságát: térjetek 
meg, mert itt van már az Isten országa. 

Mit jelent, hogyan kell megtérni? Sokan mindenféle lelkigyakorlatot, feltéte-
lek teljesítését képzelnek el, amikor a megtérésről hallanak. Pedig ennél sokkal 
egyszerűbb, természetesebb, könnyebb. Van egy régi Újszövetség fordítás, Pesti 
Gábor 1536-os fordítása, ahogy abban olvastam ezt az igeszakaszt, nagyon 
világosan írja, és nagyon megtetszett nekem: „Vegyétek eszetekbe magatokat, 
mert elközelgett az mennyeknek országa.” Térjetek meg, tehát azt jelenti, hogy 
vegyétek eszetekbe magatokat. Vegyétek eszetekbe magatokat, hogy van vilá-
gosság, amely elűzi a sötétséget, van fény, amelyik bevilágítja az életet, és ez 
a világosság és fény Jézus Krisztus. Őbenne van jelen közöttünk ma is Isten 
országa. Ő jön hozzánk igéjével, szentségeivel, szavai ma is ragyognak a sötétség 
felett, és nekünk mondja, a mi életünk fölött is: Aki hisz énbennem, az nem jár 
többé a sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. És ha hittel hallgatjuk, 
fogadjuk ezt a szót, akkor mi is megéljük a csodát, hogy eltűnik életünkből a 
sötétség, és felragyog a világosság.

Kyrios Christos – Úr Krisztus
VÍZKERESZT UTÁNI 1. VASÁRNAP – 2009

„Uralkodik az Úr! Vigadjon a föld, örüljön a sok sziget! Felhő és sűrű 
köd van körülötte, igazság és jog trónjának támasza. Tűz jár előtte, és 
megemészti ellenségeit mindenütt. Villámai bevilágítják a földkerek-
séget, látja ezt a föld, és megremeg. Viaszként olvadnak meg a hegyek 
az Úr előtt, az egész föld Ura előtt. Az egek hirdetik igazságát, minden 
nép látja dicsőségét. Megszégyenülnek a bálványimádók mind, akik a 
bálványokkal dicsekszenek. Az Úr előtt borul le minden isten. Hallja 
ezt Sion, és örül, Júda leányai vigadnak ítéleteiden, ó, Uram! Mert te 
vagy, Uram, a legfenségesebb az egész földön, magasan fölötte vagy 
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minden istennek. Ti, akik szeretitek az Urat, gyűlöljétek a gonosz-
ságot! Megőrzi ő híveinek életét, kimenti őket a bűnösök kezéből. 
Fényözön árad az igazra, és öröm a tiszta szívűekre. Örüljetek, ti, 
igazak, az Úrnak, magasztaljátok szent nevét!” (Zsolt 97)

A zsoltárok jellegzetes csoportja a „királyzsoltárok”, amelyek közé tartozik a 97. 
zsoltár is. Ezek a királyzsoltárok úgy szólnak Istenről, mint Izrael, minden nép, 
minden ember és az egész világmindenség uráról. Hogy megértsük ezeket a zsol-
tárokat, tudnunk kell, hogy hitvallásként születtek azokból a tapasztalatokból, 
amelyet az istenhívő emberek és Izrael, mint nép átélt. Abban a bizonyosságban 
gyökereznek ezek a zsoltárok, hogy sok baj, nyomorúság, veszedelem ellenére is 
Isten nem hagyta el őket, az ő kezében voltak, és előbb vagy utóbb mégis Isten 
győzedelmeskedett, az ő hatalma, ereje különleges módon irányította a sorsukat. 
Ezt a hitbeli tapasztalatot fogalmazták meg a királyzsoltárok, és mondták ki 
azt, amivel a 97. zsoltár is kezdődik: „Uralkodik az Úr!” 

Aki ebben bizonyos, annak ez olyan belső tartást, hitbeli megerősödést ad, 
amely át tudja segíteni a hívő embert a krízisek idején, legyen az külső, a kö-
rülmények, a sors, a betegség, a gazdasági nehézség okozta krízis, vagy belülről 
fakadó, kísértésből, szenvedésből, lelki válságból jövő krízis. Ha tudja, ha hiszi 
valaki, hogy uralkodik az Úr, hogy az övé minden hatalom, akkor nem esik 
kétségbe, még ha úgy látszik is, hogy minden rosszra fordul és összezavarodik, 
még ha mások azt mondják, hogy miért engedi meg mindezt az Isten, ha ő 
uralkodik, miért nem tesz valamit.

Az Istenben bízó ember tudja, hogy amiért nem értjük a dolgokat, amiért 
úgy tűnik, mintha Isten magára hagyta volna a világot, vagy nem is létezne, 
attól még ő nagyon is létezik, és kezében is tartja az eseményeket, uralkodik 
felettük. És amikor és ahogyan jónak tartja, egyszer csak belenyúl az életünkbe, 
a világ eseményeibe, a történelembe. Ha nem lennénk vakok, ha észrevennénk 
és nem felejtenénk el életünk, sorsunk, történelmünk számtalan fordulóját, ha 
nem a véletlen vagy egyenesen a magunk nagyszerűségének számlájára írnánk 
azokat, akkor meglátnánk Isten uralmát. 

A hitetlen és a hívő ember között éppen az a különbség, hogy a hitetlen 
ember mindezt nem Istennek tulajdonítja, míg a hívő felismeri Isten kezét, 
hatalmát és szeretetét. A hitetlen ember ezért a maga kezébe veszi a dolgokat, 
és újra és újra elrontja. A hívő ember ezzel szemben az Isten hatalmába vetett 
reménységgel imádkozik és cselekszik. Mi ezzel a reménységgel imádkozhatunk 
emberekért, családtagjainkért, akik kemény szívvel ellenállnak Istennek vagy 
népünkért, amely egyre mélyebbre csúszik a hitben, erkölcsben, gazdaságilag, 
egészségileg. Vagy az egész világért, amelyikben egyre nagyobb a békétlenség, 
a háborúzás, a szegénység. Nő az elkeseredettség, nő a feszültség, a harag, 
nő a pénz, a politika démoni hatalma, nő a félelem a világban, egyre jobban 
összekuszáljuk az életet. A világ hatalmasai elszakadtak Istentől, és a maguk 
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erejére támaszkodnak. A világ pedig hallgat rájuk. Ma már nemcsak azt kiáltja 
az ember, hogy „Isten nélkül”, hanem azt, hogy „el az Istennel!” Nem csak fizi-
kailag lehet üldözni és támadni a hitet, hanem ideológiailag is. Olyan tökéletes 
módon és módszerrel zavarják meg felnőttek és gyermekek értelmét és lelkét, 
amelyhez képest a Római Birodalom ellenséges magatartása ártalmatlannak 
tűnik. A felvilágosodás nevében mindent túlkiabáló jelszó, hogy „Isten ha-
lott”, nemcsak üres hangoskodás, hanem erőszakos törekvés arra, hogy még 
az emberrel vele született vallásos érzületet is megölje.

A zsoltár, Isten igéje bátorítólag mondja: „Uralkodik az Úr!” Hatalma van, 
még akkor is, ha az embernek fejébe száll a büszkesége, hogy a tudománya és a 
technikája révén neki van hatalma az egész világ fölött. Még akkor is uralkodik 
az Úr, ha úgy látszik, hogy a pénz, az ideológia, a manipuláció és a fegyver olyan 
hatalom, amivel mindent el lehet érni. Azután egyszer csak történik valami, ami 
ezt a büszkeséget lerombolja. Jön egy politikai fordulat és nagyra törő, totalitárius 
birodalmak összeomlanak. Jön egy gazdasági válság, amelyik az egész világnak 
megtanítja, hogy a pénz hatalma is semmivé lesz. A zsoltáríró így mondja: 
„Megszégyenülnek a bálványimádók mind, akik a bálványokkal dicsekszenek.”

Persze, fel lehetne tenni a kérdést, hogy nem éppen a hívő emberek a vakok, akik 
nem akarják meglátni, tudomásul venni, hogy a világon a természeti, a történelmi, 
a társadalmi, politikai, gazdasági törvények uralkodnak, és nem egy megfogha-
tatlan Isten. A törvényszerűségeket lehet látni, kiszámítani és irányítani. De hol 
lehet látni Isten uralmát? A kérdés addig jogos, amíg Istent úgy általánosságban 
gondolja el valaki, mint egy személytelen erőt, a világ értelmét vagy legfelsőbb 
lényt. De Isten nem megfoghatatlan. Belépett a történelembe, emberré lett, és 
egy konkrét személyben, Jézusban kézzelfoghatóvá lett. Őbenne uralkodik Isten.

Jézus másként uralkodik, mint a világ urai. Az ő személyében éppen az volt 
a zavarba ejtő, hogy az emberek látták, hogy ő úr, látták a hatalmát, csodáit, 
amelyekben jelét adta, hogy ő úr a betegség, a természet erői, a halál, az emberi 
lélek fölött, várták is, hogy mikor fogja uralmát politikai téren is megmutatni. 
Azután látták, hogy el lehet fogni, ki lehet gúnyolni, meg lehet alázni, kínoz-
ni, meg lehet verni és keresztre lehet feszíteni. Akkor hát még sincs hatalma? 
Mégsem uralkodik? Nem értették meg, ahogyan ma sem értik meg, hogy Isten 
nem hatalommal, nem erőszakkal, nem a fegyverek vagy a pénz erejével gya-
korolja uralmát, hanem a szeretet erejével. És ezt a szeretetet el lehet utasítani, 
le lehet köpni, a szeretettel kinyújtott, segítséget kínáló kezet át lehet szögezni. 
Lehet kiabálni, hogy el az Istennel, az elutasítás nem ér fel Isten szeretetéig, 
Jézus uralkodását nem rendíti meg. Jézus a legnagyobb hatalmat mutatta fel a 
kereszten, a rendíthetetlen szeretet hatalmát, amelyet nem lehetett legyőzni. 
Haldokolva is szerette azokat, akik megkínozták, kivégezték, és imádkozott 
értük: „Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek.” (Lk 
23,34) A szeretet uralmát nem lehet legyőzni, nem lehet megtörni és nem lehet 
megölni. Minden hatalomnak, minden uralomnak eljön egyszer a vége. De 
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Isten Jézusban megvalósított uralma, a szeretet uralma örök. Az első keresztény 
hitvallás ezért hangzott így: Kyrios Christos – Úr Krisztus.

Isten a mi életünkben is uralkodni akar. Azzal kezdi, hogy belülről megváltoz-
tat minket szeretetével. Megbocsátja bűneinket, megszabadít a bűn hatalmából, 
megszabadít a félelmeinktől, felszabadít önmagunk rabsága alól. Jézus uralkodása 
alatt megszabadulunk a pénz, a hatalom démoni uralmából. Bátorságot ad a hívő, 
benne bízó, az ő szavának engedelmeskedő és a szeretet kockázatát vállaló életre.

Ha Isten uralkodik, akkor vigad a föld. Luther mondta egyszer: ha egy ko-
csis megtér, a lovai fognak először örülni. Mert azon túl nem verni fogja őket, 
hanem szeretettel fog bánni velük. Ha Jézus uralkodik az életünkön, nemcsak 
mi fogunk örülni, hanem a körülöttünk élők is. A családunk, a tágabb környe-
zetünk, a munkatársaink. Mindenki örülni fog, hogy attól, akitől eddig olyan 
sok keménységet, bántást, szeretetlenséget kaptak, most szeretetet kapnak. És 
ők is elkezdik keresni ennek a forrását, és talán ők is engedni fogják, hogy Jézus 
uralkodjon az életükben. Így növekszik Isten uralma a földön. Gondoljunk arra, 
hogy milyen lenne a világ, ha egyre több ember életében uralkodhatna az Úr.

Túrmezei Erzsébet Te és az Isten című versének gondolataival fejezem be:

„Hatalmad van elereszteni Istent, de arra nincs, hogy Ő is eleresszen.
Hatalmadban van gyűlölni az Istent, de nem tilthatod meg, hogy Ő szeressen. 
Jézus Krisztus ellen szabadon dönthetsz, Ő a Golgotán döntött temelletted. 
Igét, egyházat messze elkerülhetsz: Ige, az egyház mindig téged keresnek…”

Mit jelent Istent ismerni
VÍZKERESZT ÜNNEPE UTÁN 2. VASÁRNAP – 2013

„Gyermekeim, ezt azért írom nektek, hogy ne vétkezzetek; ha pedig 
vétkezik valaki, van pártfogónk az Atyánál: az igaz Jézus Krisztus, 
mert ő engesztelő áldozat a mi bűneinkért, de nemcsak a miénkért, 
hanem az egész világ bűnéért is. Abból tudjuk meg, hogy ismerjük őt, ha 
megtartjuk az ő parancsolatait. Aki azt mondja, hogy ismeri őt, de nem 
tartja meg parancsolatait, az hazug, és abban nincs meg az igazság, aki 
pedig megtartja az ő igéjét, abban igazán teljessé lett az Isten szeretete. 
Ebből tudjuk meg, hogy őbenne vagyunk. Aki azt mondja, hogy őbenne 
marad, annak magának is úgy kell élnie, ahogyan ő élt.” (1Jn 2,1–6)

Megtartani Jézus parancsolatait, úgy élni, ahogyan ő élt… Nem teszi túl ma-
gasra János a lécet? Ki az, aki szívére tehetné a kezét, és nyugodt lélekkel azt 
mondhatná, hogy én úgy élek, ahogyan Jézus élt? Nem tudom, hogyan fogadták, 
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hogyan értették ezt az üzenetet azok a keresztények, akiknek János apostol 
írta. Minket, engem zavarba ejt, elbizonytalanít az, amit az apostol itt mond. 
János megfogalmazása elitistának tűnik, mintha azt mondaná, hogy csak az 
tartozhat Jézus követői közé, aki keresztülmegy a válogatás, a kiképzés szigorú 
próbáján, hibapont nélkül teljesít és tökéletesnek bizonyul. Kétség merül fel 
bennünk, hogy ha ez a keresztény hit követelménye, akkor mi egyáltalán ke-
resztényeknek számítunk-e? De nem erről van itt szó. Ahhoz, hogy megértsük 
az apostol üzenetét, abból a helyzetből kell kiindulnunk, amelyben ezt a levelet 
megírta. A kulcskérdés az, hogy mit jelent megismerni Istent. Ki az, aki azt 
mondhatja, hogy ismeri Istent? 

Az első század vége felé, amikor János ezt a levelet írta, már elterjedt egy 
tévtanítás, az úgynevezett gnózis. A gnózis egy filozófiai irányzat volt, maga 
a szó azt jelenti: tudás, ismeret, megismerés. A gnosztikus filozófusok azt 
tanították, hogy amit a világban lát, tapasztal az ember, az csak a felszín, nem 
fontos, nem érdekes; a dolgokat igazán megismerni csak egy mélyebb síkon, 
ma úgy mondjuk, hogy ezoterikus síkon lehet. Ez a mélyebb ismeret titkos, 
misztikus, nem mindenki, csak a beavatottak, a gnosztikus közösséghez csat-
lakozók számára hozzáférhető. Ők az a csoport, az elitek, akik a világ igazi 
titkait ismerik. Felülemelkedtek az anyagi világon, és ismeretük által már a 
lélek világában élnek. Ebbe az is beletartozott, hogy számukra jelentéktelen volt 
az anyagi világ, és ezzel együtt az erkölcs is. A tudás, az ismeret volt a lényeg, 
az életfolytatás, a cselekedetek nem számítottak.

Gyorsan elterjedt ez a tanítás az első keresztények között is. Jézusról azt 
mondták, hogy ő az Isten ismeretét hozta, de tettei és tanítása mélyebb értel-
műek, mint amit az evangéliumokban olvasunk. Jézussal közösségbe kerülni, 
Istent megismerni csak a gnózis rejtett, titokzatos ismerete által lehet. Ez az 
ismeret a kereszténység lényege és nem a mindennapi életfolytatás, az erkölcs. 
Ennek a tannak alátámasztására új iratokat, evangéliumokat írtak, mint például 
a Tamás, a Péter vagy a Mária evangéliumát. 

Ezzel a tanítással száll szembe János. A legfontosabb kérdést állítja közép-
pontba, hogy mit jelent Istent ismerni. Szavaiból kiderül, hogy az ismeret az 
Istennel való bensőséges, a Krisztus-hitben és erkölcsi életfolytatásban megva-
lósuló, maradandó személyes kapcsolat. Ennek követelménye és ismertetőjele 
az Isten akarata iránti engedelmes életfolytatás, ahogyan az Jézus Krisztus 
követésében valósággá lesz életünkben. Ebben a Krisztus-követésben Jézus éle-
tének példája, elsősorban szeretete ad útmutatást. János világosan fogalmaz: aki 
azt mondja, hogy őbenne van, annak magának is úgy kell élnie, ahogyan ő élt.

Ezzel azonban oda jutottunk, ahonnan elindultunk. Nem túl magas a léc? 
Ki az, aki azt mondhatná magáról, hogy én úgy élek, ahogyan Jézus élt? 

Erre a kérdésünkre is válaszol az apostol, és azt mondja, hogy az engedel-
mességet megelőzi a szeretet. Nem azzal bizonyítjuk Isten iránti szeretetünket, 
hogy megtartjuk parancsolatait, hanem azért tartjuk meg a parancsolatokat, 
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mert előzőleg már megtapasztaltuk Jézus irántunk való szeretetét, ahogyan 
értünk adta életét a kereszten. Megbocsátotta bűneinket, megszabadított a bűn 
kényszerétől, új életre hívott bennünket. Megszerettük Jézust, s a szívünkben 
iránta munkálkodó szeretet tesz bennünket képessé arra, hogy eleget tegyünk 
annak az igénynek, amelyet velünk szemben támaszt. Ez az igénye abban fe-
jeződik ki, hogy tanításait, parancsolatait nem elég ismerni, hanem azoknak 
meg kell elevenedniük tetteinken keresztül.

Krisztusra építeni életünket azt jelenti, hogy egy vagyunk vele, úgy gon-
dolkodunk, ahogyan ő, azt akarjuk, amit ő, úgy élünk, ahogyan ő élt. Jézus 
követése egy életforma. Nem utánzása annak, amit Jézus tett. Erre nekünk 
nincs sem elég morális erőnk, sem kitartásunk, dolgoznak bennünk az önző 
vágyaink, gyarlóságunk, erőtlenek vagyunk megvalósítani önerőből a keresz-
tény életet. Az, hogy úgy éljünk, ahogy ő élt, az önmagunk átadására, Jézus 
szeretetére, követésére hív, arra, hogy vegyük komolyan a Jézushoz való tarto-
zást. János apostol ezzel figyelmezteti a gnózis bűvöletébe esett keresztényeket, 
hogy téves az a kereszténység, amelyik az Istennel kapcsolatos lelki élményt 
vagy az Istenről való tudást helyezi előtérbe, és nem tesz hangsúlyt a keresz-
tény életre és cselekvésre. A tanítványsággal, a Jézus Krisztushoz tartozással 
összeegyeztethetetlen a bűn cselekvése. Ez tényleg magas mérce, és mi nagyon 
gyakran le is verjük. Mégsem kell feladnunk, és nem kell a rontott kísérletein-
ken elkeseredve megalkudnunk a bűnnel, mert ezzel a vigasztaló és bátorító 
evangéliummal kezdte János levelének ezt a szakaszát: „Gyermekeim, ezt azért 
írom nektek, hogy ne vétkezzetek; ha pedig vétkezik valaki, van pártfogónk az 
Atyánál: az igaz Jézus Krisztus, mert ő engesztelő áldozat a mi bűneinkért, de 
nemcsak a miénkért, hanem az egész világ bűnéért is.”

Botladozva, el-elbukva is lehet, sőt, csak így vagyunk képesek úgy járni, 
ahogyan Jézus járt. A Jézust követők nem hibátlan és bűn nélküli emberek, 
az egyház nem egy elit csapat, hanem a bűnösök megváltott közössége. Ezért 
lehet nekünk is, ezért van mindnyájunknak helye ebben a közösségben.

Ahogyan megláthatjuk Istent
VÍZKERESZT ÜNNEPE UTÁN 3. VASÁRNAP – 2015

„Mózes pedig ezt mondta: Mutasd meg nekem dicsőségedet! Az Úr így 
felelt: Elvonultatom előtted egész fenségemet, és kimondom előtted az 
Úr nevét. Kegyelmezek, akinek kegyelmezek, és irgalmazok, akinek 
irgalmazok. Arcomat azonban nem láthatod – mondta –, mert nem 
láthat engem ember úgy, hogy életben maradjon. Majd ezt mondta 
az Úr: Van egy hely nálam: állj ide a kősziklára! És amikor elvonul 
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dicsőségem, a kőszikla hasadékába állítalak, és betakarlak a kezem-
mel, amíg el nem vonulok. Azután elveszem a kezemet, és megláthatsz 
hátulról. Az arcomat azonban senki sem láthatja.” (2Móz 33,18–23)

Majdnem biztosra veszem, hogy mindegyikünk találkozott már olyan ember-
rel, aki azt mondta: én csak abban hiszek, amit látok. Istenben azért nem hiszek, 
mert nem láttam, és senki sem látta. Mióta ember az ember, azóta szeretné 
látni, megismerni Istent. Ez nem is meglepő, ha figyelembe vesszük, hogy a 
biológusok szerint az embernél kiemelt szerepet játszik a látás, a külvilágról az 
információknak körülbelül nyolcvanöt százalékát a látással szerezzük, és csak a 
maradék tizenöt százalékot gyűjtjük be a hallás, szaglás, tapintás és ízlelés útján. 

Érthető hát Mózes kívánsága, hogy megláthassa Istent. Nem hitetlenségből 
fakad ez a vágya, hanem abból, hogy szeretné jobban megismerni azt az Is-
tent, akinek ugyan eddig is hallotta a hangját, aki szólt hozzá, de ez kevés volt 
ahhoz, hogy kielégítse Mózes információéhségét. Ki beszél hozzám? Ki van 
ott? Egyáltalán van ott valaki, vagy csak a gondolataimban hallom az Istent, 
csak képzelődöm, hogy hallom? Nagyon emberi kérdések ezek. A televízióból 
ismert orvossorozatban, a Dr. House-ban ezzel intézi el az orvos paciensének 
a kérdését: „Ha Ön beszél Istenhez, akkor Ön vallásos. De ha Istent hallja 
beszélni Önhöz, az pszichózis jele is lehet.” Nem tolhatjuk hát félre Mózes 
kérését, és vele együtt sok mai ember vágyát, a magunkéval együtt, hogy sze-
retnénk látni Istent. Csak legalább egyszer. Egyetlen egyszer, hogy eloszoljon 
a bizonytalanságunk.

És milyen megértő az Isten. Tudja, érti, hogy Mózesnek, a pusztában ván-
dorló népnek, az embernek, nekünk szükségünk van jelre, látásra, hogy el 
ne veszítsük hitünket. Ezért nem utasítja el a kérést. De egy kicsit módosítja. 
Mózes azt kéri: mutasd meg nekem dicsőségedet. Isten pedig azt mondja: az 
arcomat nem láthatod, mert abba belehalnál. Nem láthat engem ember úgy, 
hogy életben maradjon. De azt megteszem, hogy elvonultatom előtted fensé-
gemet, kimondom a nevemet, és hátulról megláthatsz. Így láthatja meg Mózes, 
így láthatja meg az ember Istent. 

Van ebben az ígéretben egy érdekes szó. A bibliafordítások úgy adják vissza, 
hogy elvonultatom előtted a fenségemet. Ez a szó, hogy fenségemet, a héber 
nyelvben, a Biblia eredeti nyelvén azt is jelenti, hogy jóindulat, jóság.

Mózes nem tudja, mit kér. Isten dicsőségét, Isten lényét akarja látni, de nem 
tudja, hogy mit jelent Isten dicsősége. Isten dicsőségében ugyanis az ő szent-
sége, bűnt gyűlölő, elítélő, bűnt megsemmisítő hatalma is benne van. Ha így, 
ezzel együtt látná meg Mózes és bármelyik ember Istent, abba belepusztulna. 
Isten ezért kevesebbet mutat meg magából, csak a jóindulatát, a jóságát. Hogy 
még jobban megértsük, egy példát mondok. Ha valaki közel megy egy magas 
feszültségű vezetékhez, belehal. Az a néhány tízezer volt agyoncsapja, szénné 
égeti. De ez az áram transzformálva a háztartásainknak, mindennapi életünk-
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nek elengedhetetlen tartozéka. Tudom, furcsa, mégis jó hasonlat ez. Kifejezi, 
hogy Isten az ő végtelen szentségét, dicsőségének számunkra kibírhatatlan 
feszültségét transzformálta, megszelídítette azzal, hogy csak jóságát mutatja 
meg. Istennek ez a jósága az ő Fia, Jézus Krisztus. Őbenne lesz láthatóvá Isten, 
őbenne mutatja meg magát, hogy számunkra ne csak kibírható legyen, hanem 
éltessen, működtesse az életünket.

A Szentírás Jézuson keresztül mutatja meg Istent. János apostol írja, hogy 
az „Istent soha senki sem látta: az egyszülött Isten, aki az Atya kebelén van, az 
jelentette ki őt”.

Mózes sem láthatta Istent a teljes valóságában, dicsőségében. Mi sem láthat-
juk így. De megláthatta Mózes is, és megláthatjuk mi is – transzformálva – az 
ő jóságos lényét Isten egyszülött Fiában, Jézus Krisztusban. Ő maga mondta 
egyszer, amikor az egyik tanítványa, Fülöp hasonló kéréssel állt elé, mint 
Mózes Isten elé, és kérte: Uram, mutasd meg nekünk az Atyát és ez elég, Jézus 
így válaszolt: Annyi idő óta veletek vagyok, Fülöp, hogy kérhetsz olyat, hogy 
mutassam meg az Atyát? Aki engem látott, látta az Atyát. Jézusban megmutatja 
magát nekünk Isten. Jézusban meglátjuk az Isten jóságát, szeretetét, megbo-
csátását, tisztaságát, irgalmasságát, értünk való erejét. Jézusban meglátjuk 
Istent, mint mennyei Atyánkat. 

Jézusban látható az Isten dicsősége. Látható volt születésekor, és akik látták 
és hittek, leborulva dicsőítették, mint a pásztorok és a napkeleti bölcsek. Látható 
volt gyógyításaiban, csodáiban, amiket mindig a rászorulókért tett, és akik 
látták és hittek, dicsőítették Istent. Látható volt nagypénteken, amikor vállalta 
a szenvedést és a kereszthalált, és akik látták és hittek – igaz nem sokan –, di-
csőítették Istent. És látható volt húsvétkor, a feltámadása után, és akik látták és 
hittek, örültek, ujjongtak és dicsőítették Istent. Jézus egész élete, szavai, tettei, 
halála és feltámadása nem más, mint Isten dicsősége, amely elvonul előttünk.

Mi hát a válasz arra, hogy látta-e már valaki Istent, hogy látni szeretnénk 
Istent? Mi azt várnánk el, hogy valami meggyőzőt, nagyot, rendkívülit lássunk, 
de mi győzne meg minket, hogy amit láttunk, az tényleg Isten volt? Isten vá-
lasza az, hogy rossz a sorrend. Nem a látásból születik a hit, hanem fordítva: 
a hitből születik a látás. Aki hisz Jézus Krisztusban, az benne meg fogja látni 
az Istent, az Atyát. 

Hogy néz ki Isten? Nem tudom. Mi a Szentháromság titka? Nem tudom. 
Nem tudom, milyen az Isten. De tudom, hogy kicsoda az Isten. Ő a Teremtőm, 
aki az életet adta nekem, ő a Megváltóm, aki az életét adta a bűneimért, ő az 
életem forrása és formálója. A saját életemben, eseményekben, belső indítta-
tásaimban látom azt az Istent, aki vele jár Mózessel, a népével, és velünk is 
velünk jár. Ha látni akarod Istent, akkor ne csukd be a szemedet!
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Imádkozni tanulunk
ÖKUMENIKUS IMAHÉT, NYITÓ ISTENTISZTELET – 2013

„Arra kérlek mindenekelőtt, hogy tartsatok könyörgéseket, imádsá-
gokat, esedezéseket és hálaadásokat minden emberért, a királyokért 
és minden feljebbvalóért, hogy nyugodt és csendes életet élhessünk 
teljes istenfélelemben és tisztességben. Ez jó és kedves a mi üdvözítő 
Istenünk színe előtt, aki azt akarja, hogy minden ember üdvözül-
jön, és eljusson az igazság megismerésére. Mert egy az Isten, egy 
a közbenjáró is Isten és emberek között, az ember Krisztus Jézus, 
aki váltságul adta önmagát mindenkiért, tanúbizonyságul a maga 
idejében.” (1Tim 2,1–6)

Ma kezdődik az ökumenikus imahét. Ezen a héten a különböző felekezetek 
templomaiban minden este egybegyűlnek azok, akik Pál apostolhoz hason-
lóan a keresztény ember legfontosabb szolgálatának az imádkozást tartják. 
Természetesen vannak a keresztény életnek más fontos dolgai is, mint például 
a tanúskodás Krisztusról, a szeretet megélése, a misszió, a diakónia vagy ka-
ritász, a tanítás, a véleménynyilvánítás, erkölcsi útmutatás a társadalomnak, 
mégis első az imádság. Pál „mindenekelőtt” kéri, hogy tartsatok könyörgéseket, 
imádságokat, esedezéseket és hálaadásokat. Mindenekelőtt azért, mert Pál ta-
pasztalatból is tudja, hogy a keresztény életben a tett motorjának üzemanyaga 
az imádság. Imádság nélkül nem ismerjük fel az utat, Isten akaratát, imádság 
nélkül csupán a magunk erejére vagyunk szorulva, és legfeljebb jószándékú 
emberek vagyunk, de nincs erőnk a jó megvalósítására. Mindezekért az imád-
ságnak prioritása, elsőbbsége van.

Kételkedők természetesen vannak, akik megkérdezhetik, mint ahogy meg 
is kérdezik: elegendő csak imádkozni? Ne tegyünk semmit, ne emeljünk szót 
a látott, tapasztalt visszaélések ellen, ne álljunk ki az igazság mellett? Legyen 
az imádság egyfajta ius murmurandi, az elégedetlen panaszkodás, morgolódás 
joga, ami úgysem változtat semmin?

Ha megfigyeljük Pál apostol kérését, akkor észrevesszük, hogy itt arra biz-
tatja Timóteust, hogy a gyülekezet imádságában kapjon helyet a társadalom, 
annak vezetői és mindazok, akiknek Isten a civil szférában valamilyen ha-
talmat adott a vezetésre. Így állítja az imádság céltáblájaként a királyokat, 
a feljebbvalókat, és minden embert, aki csak a gyülekezet látókörébe kerül. 
Úgy is mondhatnánk, hogy az imádság kiszélesíti a gyülekezet horizontját, 
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és ezzel szorosabbá, színesebbé teszi az Istennel való beszélgetésünket, ami a 
legtöbbünknél kétségbeejtően szegényes.

Ki-ki gondoljon most a saját imaéletére. Nem úgy van-e, hogy ha imád-
kozunk, akkor magunkért kérünk, egészségért, problémáink megoldásáért, 
békességért és hasonló, nekünk fontos dolgokért? Imádkozunk még csalá-
dunkért, szeretteinkért, talán a gyülekezetünkért, de még ekkor is csak egy 
viszonylag szűk körért. Pál arra akarja megtanítani a keresztényeket, minket is, 
hogy táruljon szélesre a horizont, imádságunk lépjen túl ezen a szűk körön, és 
fogja át azt a világot, amelyben élünk. Mert a keresztény emberek imádsága az, 
amelyet meghallgat Isten, ezért az imádság tartja meg a kegyelemben a világot. 
Luther Márton azt mondta egyszer, hogy mégiscsak sok igazi kereszténynek 
kell lenni, akik csendben, feltűnés nélkül, szüntelenül imádkoznak, különben 
ez a világ a sok gonoszság miatt már régen elpusztult volna.

Isten azonban a sok gonoszság ellenére is meg akarja menteni a világot. Azt 
akarja, hogy minden ember üdvözüljön és eljusson az igazság ismeretére. Mi 
pedig az ő gyermekeiként imádságainkkal visszük a világot Isten elé, kérve, 
könyörögve, az ő irgalmasságára, Jézus kereszten szerzett megváltására hi-
vatkozva, hogy Urunk, jöjjön el a te országod, legyen meg üdvözítő akaratod. 
Isten megbízása ez a mi számunkra, így leszünk munkatársai, akik lobbiznak, 
közbenjárnak Isten előtt a világért. Ha csak imádkozunk, az nem passzív 
magatartás, hanem aktív szolgálat. Felejtsük el azt a bizonyos „csak” szócs-
kát, és ne mondjunk olyanokat, hogy nem marad más, csak az imádság, vagy 
egyetlen idős, beteg, aktivitásában korlátozott testvér se mondja, hogy én már 
nem tudok semmit tenni, csak imádkozni. És aki úgy véli, hogy az imádság az 
„csak”, az kezdjen el odaadóan, kitartóan imádkozni, és meg fogja látni, hogy 
ez nem könnyű pótcselekvés, nem egy „csak”, hanem odaszánt, koncentrált, 
lelki erőt igénylő tevékenység. 

Három kérdésre ad választ az apostol ebben az igében. Az egyik, hogy ki 
fér bele ebbe az imádságba. Kiért, kikért imádkozzunk? A másik kérdés, hogy 
mit imádkozzunk. És a harmadik, hogy kihez imádkozzunk.

Az első kérdésre Pál azt válaszolja, hogy minden emberért, a királyokért 
és minden feljebbvalóért. Amikor ezt írta, akkor Róma császára az a hírhedt 
Néró volt, aki elkezdte az első keresztényüldözést. És az apostol azt mondja: 
imádkozzatok Néróért is, meg a szenátusért, a bírókért, a légiók parancsnoka-
iért. Ma ez így aktualizálható számunkra: imádkozzatok az állam vezetőiért, 
kormányfőért, képviselőkért, ellenzékért, rendőrségért, polgármesterekért, 
és imádkozzatok a világ népeinek vezetőiért! Ne csak a jókért, akikkel egyet-
értetek, hanem azokért is, akik gonoszok és rosszat tesznek. Sokaknak egy-
szerűen nincs elég fantáziájuk, hogy miért imádkozzanak. Azt gondolom, 
hogy a legtöbb imatémát a média adja nekünk, mindazt, ami jót (elég keveset) 
olvasunk, hallunk, látunk a hírekben, hálaadással köszönjük meg Istennek, 
ami pedig nyugtalanít, aggodalommal tölt el, felháborít, abban könyörögjünk 
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Isten irgalmáért, megoldásért. Annyi mindenért és annyi mindenkiért kellene 
imádkoznunk, hogy akkor sem érnénk a végére, ha a nap huszonnégy órájában 
imádkoznánk.

A másik kérdés az, hogy mit imádkozzunk. Bele szoktunk esni abba a hibába, 
hogy úgy gondoljuk, nekünk konkrétan meg kell mondani Istennek, hogy mit 
tegyen. Az imádság tartalma nem az, hogy utasítjuk, eligazítjuk Istent, hanem 
elé visszük a dolgokat. Elmondjuk neki, és azután azt mondjuk: azért mondtam 
el ezt neked, Istenem, hogy tégy valamit. Én nem tudom, mi a megoldás, de te 
tudod. Kérlek, cselekedj! Erre tanított minket Jézus a Miatyánkban: mondjuk 
azt Istennek, hogy „legyen meg a te akaratod”, mert hisszük azt, hogy Isten jó, 
és az ő akarata is jó. Az ő akarata üdvözítő, minden emberre kiterjedő irgalom 
és szeretet. Mi azt kérjük imádságunkban, hogy valóban elérhessen minden 
embert, hogy senki ne utasítsa el. Ezt az isteni szeretetet, üdvösséget kérjük 
magunknak, szeretteinknek, de ellenségeinknek is. Csak akkor oldódnak meg 
életünknek és ennek az egész világnak a problémái, ha mi is és minden ember 
eljut az igazság megismerésére. Az igazság pedig az, hogy Jézus Krisztus ke-
reszthalálával megváltott minket a bűneinktől, és feltámadásával egy Istennek 
kedves életre teremtett újjá minket.

A harmadik kérdés így hangzott: kihez imádkozzunk? Pál apostol válasza 
világos: Jézus Krisztushoz, Isten Fiához, mert egyedül ő a közbenjáró Isten és 
ember között. Nem önmagunkért, nem Máriáért, nem szentekért járulhatunk 
Isten elé, hanem azért, mert Jézus Krisztus megnyitotta az utat az Istenhez. Az 
Istent a bűnös emberrel megbékéltető, a feltámadt és mennyben lévő Krisztus 
a közbenjárónk. Ővele, az ő érdeméért bátran és mindig, minden kérésünkkel 
mehetünk Istenhez, hogy imádságainkat elmondjuk neki és kérjük: Urunk, 
tekints ránk Fiadért és hallgass meg minket!

Öröklakás Istennél
ÖKUMENIKUS IMAHÉT, ZÁRÓ ISTENTISZTELET – 2012

„Tudjuk pedig, hogy ha földi sátorunk összeomlik, van Istentől készített 
hajlékunk, nem kézzel csinált, hanem örökkévaló mennyei házunk. 
Azért sóhajtozunk ebben a testben, mivel vágyakozunk felölteni rá 
mennyből való hajlékunkat, ha ugyan nem bizonyulunk felöltözve is 
mezíteleneknek. Mert mi is, akik e sátorban vagyunk, megterhelten 
sóhajtozunk, minthogy nem szeretnénk ezt levetni, hanem felölteni rá 
amazt, hogy a halandót elnyelje az élet. Isten pedig, aki minket erre fel-
készített, a Lélek zálogát adta nekünk. Tehát mindenkor bizakodunk, 
és tudjuk, hogy amíg a testben lakunk, távol lakunk az Úrtól; mert 
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hitben járunk, nem látásban. De bizakodunk, és inkább szeretnénk 
elköltözni a testből, és hazaköltözni az Úrhoz. Ezért arra törekszünk, 
hogy akár itt lakunk még, akár elköltözünk, kedvesek legyünk neki. 
Mert mindnyájunknak leplezetlenül kell odaállnunk Krisztus ítélő-
széke elé, hogy mindenki megkapja, amit megérdemel, aszerint, amit 
e testben cselekedett: akár jót, akár gonoszat.” (2Kor 5,1–10)

Egy olyan hét van mögöttünk, amikor minden este örültünk egymás templo-
maiban annak, hogy Krisztusban testvérek vagyunk, együtt hallgattuk Krisztus 
szavát, együtt dicsértük őt énekünkkel és együtt imádkoztunk. Ma este véget 
ér az imahét. De hiszem, hogy nem ér véget az a közeledés, amely elkezdődött 
Isten különféle gyermekei között. És még ha valami okból nem is találkoznánk 
többé egymással, a célnál, amely felé mindannyian tartunk, újra találkozni 
fogunk. Úgy, ahogyan egy szép ének mondja: „Isten velünk, viszontlátásra. 
Hogyha itt tán nem is, ott az égi honban fenn, Jézusunk kebelén: Isten velünk 
viszontlátásra.”

Hogy van ilyen cél, az Isten által elkészített örök dicsőség és hogy a Krisz-
tust követő keresztény ember e felé a cél felé tart, arról szól nekünk ezen az 
utolsó estén Pál apostol. Tudjuk, mondja, hogy ha ez a mi földi sátorházunk 
összedől, van hajlékunk az Istennél, nem kézzel csinált, hanem örökkévaló 
mennyei házunk.

Anglia legjobb vicce címet nyerte el az a vicc, amelyik úgy szól, hogy a 
híres detektív, Sherlock Holmes és hű segítője, Watson táboroznak, és éj-
szakára egy tisztáson verik fel sátrukat. Éjszaka Sherlock Holmes felébreszti 
Watsont és azt mondja neki: – Watson, mit lát? Az álmosan feleli: – Sötét van, 
csillagok ragyognak felettünk. – És mire következtet ebből Watson? – Hát, 
ha csillagászatilag nézem, akkor arra, hogy a csillagok állása szerint úgy két 
óra lehet. Ha fizikusként gondolkodom, akkor arra, hogy mindegyik csillag 
egy óriási tűzgömb, amelyben atomátalakulás történik. Meteorológusként azt 
következtetem, hogy derült az ég. Teológiailag azt, hogy az ilyen csillagos ég 
látványa áhítatba ejti az embert és megsejti a Teremtő nagyságát. – És másra 
nem következtet Watson? – kérdezi Scherlock Holmes. – Nem, mire kellene? 
– kérdezi Watson. – Hát arra, maga idióta, hogy rosszul verte fel a sátrat, és 
elfújta a fejünk felől a szél!

Ez a vicc jutott eszembe, amikor arra gondoltam Pál apostol mondatait 
olvasva, hogy egyszer mi is megérjük, hogy egy nagy szél elfújja a földi sátrat a 
fejünk felől, és ott találjuk magunkat nem is a csillagok alatt, hanem a csillago-
kon is túl, az előtt, aki a csillagokat is teremtette. Pál apostol tudta, hogy ez az 
ő életének az igazi, a végső célja. Tudta, hogy ha ez a földi sátrunk összeomlik 
is, van egy másik hajlékunk, ami örökkévaló, dicsőséges, ami nem tűnik el a 
fejünk felől. És ezért a hajlékért érdemes élni, dolgozni, fáradozni, lemondani, 
nehézségeket elszenvedni. Vajon tudjuk-e ezt mi is?
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Mennyi áldozatot vállal valaki, hogy összegyűjtsön magának vagy a csa-
ládjának egy saját lakásra valót. Sokszor egy egész élet munkája, fáradozása, 
spórolása, másról való lemondása van benne. És milyen szerencsétlenek azok, 
akiknek nincs hajlékuk, mert nem gondoskodtak róla, nem gondolkoztak előre 
vagy mert elveszítették. Gondoskodtunk-e már a mennyei, az örök hajlékról? 
Hogyha egyszer majd eltűnik a fejünk felől ez a földi sátor, legyen ott az Isten 
országában mennyei hajlékunk, mennyei öröklakásunk!

Szeretett Testvéreim, jó hírt mondok: Istennek olyan lakásprogramja van, 
amelyben mindenkit ingyen juttat mennyei hajlékhoz. Jézus Krisztus így hir-
dette meg ezt a lakásprogramot: „Az én Atyám házában sok hajlék van; ha 
nem így volna, vajon mondtam volna-e nektek, hogy elmegyek helyet készíteni a 
számotokra? És ha majd elmentem, és helyet készítettem nektek, ismét eljövök, és 
magam mellé veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek.” (Jn 14,2–3) 
Ehhez a mennyei hajlékhoz Jézus az út. Ő az ajtó, amelyen át beléphetünk. 
Ahhoz, hogy Isten lakásprogramjában mi is mennyei öröklakáshoz jussunk, 
Jézust kell követnünk. Ahhoz, hogy belépjünk, Jézusban kell hinnünk. Ezt 
tette Pál, és ezért volt biztos abban, hogy ha eltűnik feje felől a földi élet sátra, 
és megérkezik útjának végéhez, lesz helye, lesz hajléka Istennél.

Oda tartunk mi is mindannyian, akik Jézus Krisztust Urunknak valljuk 
és követjük. És ha soha többé nem találkoznánk valami okból itt, ott, az Isten 
mennyei dicsőségében újra együtt leszünk. Ott megvalósul az igazi, a teljes 
ökumené, az egység Istennel és egymással. Ott már nem lesznek köztünk 
teológiai és kegyességi különbségek, nem lesznek különböző rítusok, mert 
mindnyájan az angyalok istentiszteletében fogjuk egy szívvel énekelni: „Szent, 
Szent, Szent az Úr, a Seregek Istene, telve van az ég s a föld az ő dicsőségével!”

Szeretett Testvéreim, ha mi Jézus Krisztussal élünk, már most benne va-
gyunk a mennyben. Hiszen ahol Jézus van, ott van a menny. Csak most még 
nem látható, de majd láthatóvá lesz. Úgy, mint a fényképfelvétel. Addig is rajta 
van a filmen, amíg elő nem hívják. Csak addig nem látható, de az előhívás után 
lehet gyönyörködni benne. Ezért mondja az apostol: mi azért nem a láthatók-
ra nézünk, hanem a láthatatlanokra. Számunkra valóság az, amit még nem 
látunk, és ezért tudunk Jézus követésében szembe úszni a világi árral. Ezért 
más a mi erkölcsi magatartásunk: ezért tartjuk szentnek a házasságot, ezért 
vagyunk becsületesek a munkában, ezért tiszta a kezünk anyagiakban, ezért 
nem állunk bosszút, ezért nem gyűlöljük az ellenségünket, ezért bocsátunk 
meg, ezért más, jézusi a mi életünk, akkor is, ha ez lemondással jár, ha kinevet-
nek, élhetetlennek tartanak érte, ha anyagi hátrány ér bennünket. Mi tudunk 
valamit! Tudjuk azt, hogy megéri. Tudjuk azt, hogy a mi pillanatnyi könnyű 
szenvedésünk igen-igen nagy örök dicsőséget szerez nekünk.

Szeretett Testvéreim! Ennek az imahétnek az volt a témája, hogy „Ez a mi 
kincsünk cserépedényben van”. Cserépedény az életünk! Kívülről talán sokszor 
piszkos, sáros, kopott, repedés van rajta, kicsorbult, töredékes és törékeny. Egyik 
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cserépedény ilyen, másik olyan, és sokszor a cserépedények veszekszenek is, 
hogy melyikőjük az igazi. De Isten mindegyik cserépedénybe kincset helyezett 
el. Mindegyikünk cserépedényébe, mindegyikünk életébe ugyanazt a kincset 
helyezte, az ő Fiának, Jézus Krisztusnak a feltámadott, dicsőséges életét. Legyen 
az római, vagy görögkatolikus, református vagy evangélikus, baptista vagy 
metodista feliratú, mindegyik edényben ugyanaz a Jézus és a hitnek ugyanaz 
a Lelke van. Egyszer majd úgyis összetörik minden cserépedény. És akkor 
világosan kiderül majd, hogy mindegyik tartalma ugyanaz volt: a szeretet. 
Mert „Isten szeretet, és aki a szeretetben marad, az Istenben marad, és Isten is 
őbenne.” (1Jn 4,16) Ahol Jézus ott van, ott van a szeretet. A szeretet pedig túléli 
a cserépedényeket, mert a szeretet örökre megmarad. Járjatok hát szeretetben, 
ahogyan a Krisztus is szeretett titeket és önmagát adta áldozatul értetek.

Isten gyermeke vagy az ördög 
gyermeke
VÍZKERESZT ÜNNEPE UTÁN 4. VASÁRNAP – 2011

„Erről ismerhetők meg az Isten gyermekei és az ördög gyermekei: 
aki nem cselekszi az igazságot, nem az Istentől van, és az sem, aki 
nem szereti a testvérét. Mert ez az az üzenet, amelyet kezdettől fog-
va hallottatok, hogy szeressük egymást, nem úgy, mint Kain, aki a 
gonosztól volt, és meggyilkolta a testvérét. És miért gyilkolta meg? 
Mert az ő cselekedetei gonoszak voltak, a testvére cselekedetei pedig 
igazak.” (1Jn 3,10–12)

A fizika már felfedezte, hogy az anyag mellett létezik antianyag is, amely 
ugyanolyan felépítésű, mint az anyag, de ellentétes töltésű részekből áll. Nos, 
a Lélek világában már régóta ismert, hogy létezik az antilélek is, amelyet a 
Biblia sátánnak, ördögnek, görögül diabolosznak nevez. A bibliai sátán az 
emberfölötti gonosz közelebbről meg nem határozható valóságát jelzi, azt a 
láthatatlan szellemi hatalmat, amelynek lényege az istenellenesség, és azon 
munkálkodik, hogy az embert is Isten ellen fordítsa. Erről az emberfölötti 
gonoszról tudnunk kell és számolnunk kell vele.

Tapasztalatból tudjuk, hogy van a bűnnek olyan ereje a földön, mely nemcsak 
az egyes személyes vétkek összeadásából tevődik össze, hanem az emberek fölé 
és mérhetetlen sok baj, nyomorúság okozója az emberiség történetében és az 
egyének életében. Vannak személyek, események, történelmi korok, akikben 
és amelyekben kézzelfoghatóvá válik ez az emberfölötti hatalom, úgy zúdul 
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ránk, mint egy cunami, és lerombol, elsodor minden civilizált értéket, szerete-
tet, megbecsülést, kulturált viselkedést. Gyűlölet, erőszak, háborúk, népirtás, 
terrorizmus, erkölcsi értékek lerombolása jelzik az antilélek munkáját. 

Hiába vannak azonban tapasztalataink a Biblia által sátánnak, ördögnek 
nevezett hatalom valóságáról, mégis vonakodunk elfogadni. Túl vagyunk 
már a sötét középkoron, amikor az ördögről beszéltek és féltek tőle. A felvilá-
gosodott ember ezért ördögi hatások helyett szociopátiáról, pszichózisról és 
tömegpszichózisról beszél, és a jelenséget nem kívülről jövő hatásnak, hanem 
lelki megbetegedésnek tulajdonítja. Tudni azonban nem sokat tudunk róla, 
és attól, hogy az orvostudomány ad neki egy szépen hangzó latin nevet, nem 
tud vele mit kezdeni.

Pedig ez a hatalom valóságos. Jézust is megkísértette, minket is megkísért. 
Csak míg Jézust nem tudta hatalmába keríteni, addig minket rabul ejt. Gyakran 
hallják a pszichiáterek és a lelkigondozók a kétségbeesett panaszt: nem tehetek 
róla, tennem, mondanom, gondolnom kell azt, amit nem akarok. Innom kell, 
nem tudom abbahagyni. Rabja vagyok a szexualitásnak. Gyilkos vagy öngyil-
kos gondolataim vannak és nem tudom kiverni azokat a fejemből. Van, aki 
éppen a templomban érez tisztátalan gondolatokat, belül dühös szavakat vagy 
káromkodásokat mormol. Mi van e mögött a kényszer mögött? Itt érhetjük 
tetten sokszor éppen a saját életünkben az antilélek valóságát.

A Biblia úgy nevezi, hogy diabolosz, ami azt jelenti, hogy szétdobáló, felfor-
gató, szétválasztó. Találó elnevezés, mert valóban az a munkája, hogy szétvá-
lassza az embert Istentől, felforgassa azt a rendet, amit Isten adott életünkbe 
és szétdobálja a világot. Valahogy úgy, mint ahogyan egy kisgyerek dühében 
csapkodva, rugdosva lerombolja azt a játékvárat, amit előzőleg az édesapjával 
együtt építettek. 

Értsük meg jól, hogy nem az ember a gonosz, az ördög, hanem itt van a 
világban az emberfeletti gonosz, és mi a saját erőinkkel védtelenek vagyunk 
ellene. Mennyi jóakarat és erőfeszítés ellenére milyen szétdobált az énünk, az 
életünk, a házasságunk, az egész világ?!

Hogyan lehet ezt elkerülni? Hogyan lehet a diabolosz, az ördög rontó hatását 
kivédeni? János apostol erre azt a választ adja, hogy azok, akik Isten gyerme-
kei, a szeretetben élnek és védettek a gonosszal szemben. János Jézusnak az az 
apostola, aki szinte monomániásan egy gondolatba sűríti Jézus egész lényét, 
tanítását és munkáját: a szeretet kategóriájába. Szinte semmi mást nem mond 
Jézusról, mint ilyeneket: „úgy szerette Isten a világot…” – mindenki tudja a 
folytatását. (Aki mégsem, az házi feladatként olvassa el János evangéliumának 
3. fejezetében a 16. verset.) János jegyezte fel azt is, hogy Jézus azt mondta: 
„nincs senkiben nagyobb szeretet annál, mint ha valaki életét adja a baráta-
iért.” (Jn 15,3) János írja le Jézus szavát: „új parancsolatot adok nektek, hogy 
szeressétek egymást.” (Jn 13,34) Istenről is azt mondja, hogy „Isten szeretet, 
és aki a szeretetben marad, az Istenben marad, és Isten is őbenne.” (1Jn 4,16) 
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A hagyomány szerint pedig az öreg János, aki Efezus püspöke volt, a gyüleke-
zet istentiszteletein már csak annyit szólt, hogy „Fiacskáim, csak szeressétek 
egymást.” János számára Jézus és a szeretet egyet jelentenek. És ugyanígy egyet 
jelent az, hogy keresztény és szeretet. Akiben szeretet van, abban Jézus van, 
és az Isten gyermeke. Akiben nincs szeretet, az nem Isten gyermeke, hanem 
az ördög gyermeke. János, de az egész őskereszténység hitének, teológiájának, 
életgyakorlatának középpontjában az állt: mi Jézus szeretetéből Isten gyermekei 
lettünk, ezért szeretetben kell élnünk. Aki nem él a szeretetben, az nem Isten 
gyermeke, hanem a gonosz uralkodik az élete felett. 

Hogy mit jelentett ez a szeretetben élés az ősgyülekezetben, azt egy régi 
levél mondja el, amit az athéni szónok, Aristides írt Hadrianus császárnak 
120 körül: „A keresztények szeretik az Istent és hisznek benne. Megbocsáta-
nak azoknak, akik őket elnyomják és barátaikká teszik ezeket. Ellenségeikkel 
jót tesznek. Ha valaki kereszténnyé lesz, különbségtétel nélkül testvérüknek 
nevezik és szeretik egymást. Segítik az özvegyeket, sőt, azoknak gyermekeit 
is, akik velük gonoszul cselekednek. Akinek van, zúgolódás nélkül ad annak, 
akinek nincs. Ha egy idegent látnak, magukhoz hívják, és úgy örülnek neki, 
mintha valóban testvérek volnának, mert ezek nem test és vér szerint nevezik 
testvérnek egymást, hanem Lélek és Isten szerint. Ha valakinek nincs mit 
ennie, akkor a többi böjtöl 1-2 napig, hogy elláthassák ennivalóval. Ez egy új 
nép, és egy új nép cselekedetei ezek, van bennük valami isteni.” Íme, így látta 
egy pogány ember az Isten gyermekeit.

Az „ördögtől lenni” az embernek Istent, a szeretetet megtagadó állapotát 
fejezi ki. Ez mutatkozik meg az egoizmus, az önszeretet bűnös cselekvésében. 
Ilyennek, önzőnek születünk, mondhatnám úgy is, hogy ez az evolúciós örök-
ségünk. Az ördög gyermekei csak magukkal törődnek. Isten Jézus elküldésével 
megteremtette a lehetőséget, hogy az ember mássá legyen, altruistává, szeretetre 
képessé, hogy Isten gyermeke legyen. Isten gyermekének lenni egyszerűen 
az, hogy hinni és szeretni tudunk. A Krisztusba vetett hit döntésével lesz az 
embernek új kezdete, Istentől való eredete. Mindenki előtt nyitva az ajtó, hogy 
vagy az ördög gyermeke, vagy Isten gyermeke legyen. Jézus hívása mindenkihez 
szól: meg akar-e maradni régi állapotában, vagy nem?

János azt is elmondja ezzel a tanítással, hogy az Istenhez való tartozásunk 
kulcsa a szeretet. Ezt a szeretetet nem lehet kettéválasztani Isten iránti szere-
tetre és emberek iránti szeretetre. Senki sem szeretheti Istent úgy, hogy nem 
szereti embertestvérét. Itt szoktunk mi leginkább elbukni. Azt mondjuk, hogy 
szeretjük Istent, de a másik embert, még a hozzánk legközelebb állókat sem 
szeretjük. És ha nincs bennünk szeretet, akkor már az ördög gyermekei va-
gyunk. Rabul ejt, uralkodni fog felettünk, nem tudjuk többé kivédeni rontó 
hatását. Ha embertársaink felé megtörik a szeretetünk, a segítő, gyakorlati, 
áldozatos szeretet, akkor elszakadunk Istentől, és ki vagyunk szolgáltatva a 
diabolosznak, a szétdobálónak, az antiléleknek.
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Imádkozzunk azért, hogy Isten gyermekei maradjunk, akik úgy élünk és 
gyakoroljuk a szeretetet, ahogyan azt az első keresztényekről hallottuk az 
Aristides féle levélben, hogy a mai pogányok, a Jézusban megjelent isteni sze-
retetet nem ismerők mondják: „Ez egy új nép, és egy új nép cselekedetei ezek, 
van bennük valami isteni.”

Látni szeretnénk Jézust
VÍZKERESZT ÜNNEPE UTÁN UTOLSÓ VASÁRNAP – 2004

„Néhány görög is volt azok között, akik felmentek az ünnepre, hogy 
imádják az Istent. 21 Ezek odamentek Fülöphöz, aki a galileai Bét-
saidából való volt, és ezzel a kéréssel fordultak hozzá: Uram, Jézust 
szeretnénk látni.” (Jn 12,20–21)

Ha azt mondaná most nekünk a mesebeli jó tündér, hogy egy kívánságunk le-
het, mit kívánnánk magunknak. Pénzt? Egészséget? Hosszú életet? Elismerést? 
Hírnevet? Két, egymást szerető fiatal bizonyosan azt kívánná, hogy mindig 
lássák egymást, örökre együtt legyenek. Mai igénkben valami hasonló kíván-
ságot mondanak azok az emberek, akik messzi vidékről jöttek Jeruzsálembe 
az ünnepi forgatagba: látni szeretnénk Jézust!

Ezek az emberek görögök voltak, akik az évenkénti nagy páskaünnepre, 
Izrael népének legnagyobb ünnepére mentek Jeruzsálembe, hogy átéljék maguk 
is a felemelő, pompás, gazdag liturgiájú ünnepet, és részt vegyenek Isten imádá-
sában. De az imádatnál többet akartak: az Istennel való közösséget, kapcsolatot 
keresték. Az ünnep vallásos showműsora, bármennyire is látványos volt, nem 
elégítette ki őket, ők többre vágytak, magára Istenre, a vele való találkozásra. 

Erre az ünnepre készülve érkezik Jézus is tanítványai és szimpatizánsai kí-
séretében. Jeruzsálemi bevonulásakor mindenki látni szeretné őt, és mindenki 
Jézusról beszél, arról, hogy ő a Messiás, hogy király, hogy még azt is mondta 
magáról, hogy ő Istennel egy. Tele van a város Jézus nevével. Érthető hát a 
görögök vágya, hogy láthassák Jézust.

Persze, nem azt jelenti a görögöknek ez a kérése, hogy messziről akarják látni, 
hiszen valószínű, úgy már látták. Még csak nem is azt, hogy kielégíthessék szen-
záció iránti igényüket, és majd otthon elmondhassák, én is láttam, megérintet-
tem, kezet fogtam vele. Hanem, mivel sokat hallottak róla, most szeretnék látni 
őt közelről, megismerni, beszélni vele, szeretnének személyesen is találkozni vele. 
A görögök az Istennel való találkozás reményében szerették volna látni Jézust.

Semmi másról nem akarok ma beszélni, csak erről az egy mondatról, hogy 
Jézust szeretnénk látni. Mert ha van boldogító és üdvözítő egy kívánság, akkor 
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az – legalábbis szerintem – így hangzik: Jézust szeretném látni. Vagyis meg-
ismerni, kapcsolatba kerülni, örökre együtt lenni vele. 

Hogy állunk mi ezzel a kívánsággal? Volt-e már valaha az életünkben, hogy 
valahol a lelkünk mélyén felébredt ez a kívánság: Jézust szeretném látni? Vagy 
még soha nem jutott az eszünkbe? És azt is jó lenne végiggondolnunk, hogy mi 
lett aztán ebből a kívánságból. Beteljesedett? Vagy újra elaludt? És ha elaludt, 
akkor miért aludt el? Mi oltotta ki?

Sokan vannak, akik egész egyszerűen azt gondolják, hogy ők már isme-
rik Jézust. Talán gyermekkoruktól, konfirmációjuktól kezdve ilyen-olyan 
rendszerességgel járnak templomba, ha egyszer összeszámolnák, maguk is 
meglepődnének, hány prédikációt hallottak már Jézusról, ismerik az összes 
Jézus-történetet, hogyne ismernék hát Jézust. Mire volna még szükségük? A Jé-
zus-látásnak a legnagyobb akadálya az, ha nincs igény, nincs vágy valakiben.

De vannak olyanok is, akik minél többet hallanak Jézusról, annál égetőbbé 
lesz bennük a vágy, hogy most már szeretnének valami személyeset, szeretnék 
látni Jézust, szeretnének találkozni vele. Aki vágyódik Jézust látni, megismerni, 
az már elindult a hit útján. Mert a hit első formája a vágy. Annak már csak 
egyre kell vigyázni: arra, hogy valamilyen más vágy a Jézus utáni vágy helyébe 
ne lépjen, el ne nyomja azt.

Úgy is mondhatnánk, hogy vannak, akiknek csak a fejében van Jézus. Min-
dent tudnak, ismernek róla, és mégsem látják. Vannak, akik megértik, hogy 
Jézus a keresztfán meghalt a világ bűneiért, és mégsem tudják elhinni, hogy 
az ő bűneikért is meghalt. Vannak, akik elfogadják, hogy Jézus feltámadt, és 
mégsem tudják elfogadni, hogy az élő Jézus velük van. Jézust látni és megis-
merni nem csupán intellektuális kérdés. Jézust látni és megismerni, vele élő és 
személyes kapcsolatban, életközösségben lenni, ez szívkérdés. Egy pillanatig 
nem szeretném azonban ezt a kettőt egymással szembeállítani. A keresztény 
embernek mindkettőre egyformán szüksége van. Arra is, hogy tudjon, meg-
értsen, de arra is, hogy átmelegedjen a szíve és higgyen. Az ész szív nélkül 
halott. A szív ész nélkül bigott.

Hogyan látjuk mi Jézust? Úgy, hogy mindig csak mások beszélnek nekünk 
róla, vagy úgy, hogy mi személyesen is látjuk őt? Halljuk-e a szavait, értjük-e a 
csendes, belül megszólaló hangját, észrevesszük-e az útmutatásait, el tudunk-e 
beszélgetni vele, átéljük-e megbocsátó, szelíd szemének pillantását, egyszóval: 
együtt élünk-e vele?

Azzal fejezem be, hogy elmondom, hogyan lehet Jézust meglátni. Azok 
a görögök Jézus egyik tanítványához mentek, és kérték, hogy mutassa be 
őket Jézusnak. Hozzon össze egy találkozást. Ma is lehet így: odamenni Jézus 
valamelyik mai tanítványához, akiről tudjuk, hogy Jézus tanítványi köréhez 
tartozik, és megkérni: szeretném látni Jézust. De még csak ilyen közvetítőre 
sincs szükség. Közvetlenül is odamehet bárki Jézushoz. Négyszemközt, egy 
zavartalan helyen, zárkózz be, kapcsold ki a telefont, hogy ne zavarjon meg 
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semmi. Ha teheted, térdelj is le, mert egy evangélikusnak sem szégyen ám Jézus 
előtt letérdelni. Amire legelőször gondolsz, az legyen, hogy Jézus megígérte: 
veletek vagyok minden nap. Tehát ott van jelen, veled, láthatatlanul bár, de 
teljes valóságban. És kezdj el akkor beszélni hozzá: szabadon, engedd, hogy 
mindaz, ami feljön, szavakká formálódjon. Mondd az imádságodat hangosan, 
mert úgy kevésbé fognak csapongani a gondolataid. Mutatkozz be Jézusnak, 
mondd el neki, ki vagy, mit hordozol, milyen bűnöket, milyen félelmeket, 
milyen gondokat, milyen vágyakat. Mondd el neki életed minden titkát, amit 
senkinek sem mondtál el eddig, és senkinek nem mernél beszélni róla. Mondd 
el neki azt, amit akarsz, hogy tegyen veled. Mondd el, hogy szeretnéd mindig 
látni őt, szeretnél együtt lenni vele örökre. Közben figyelj arra, ami benned 
megszólal: Jézus válaszára. Azzal fejezd be végül, hogy köszönd meg neki a jó 
beszélgetést, köszönd meg, hogy meghallgatott. Az ámen az imádságnak és 
ennek az igehirdetésnek a végén is azt jelenti: „így legyen!”

Ki prédikál vasárnap?
HETVENED VASÁRNAP – 2002

„Én tehát, testvéreim, nem szólhattam hozzátok úgy, mint lelki 
emberekhez, hanem csak úgy, mint testiekhez, mint Krisztusban 
kiskorúakhoz. Tejjel tápláltalak titeket, nem kemény eledellel, mert 
még nem bírtátok volna el. Sőt még most sem bírjátok el, mert még 
testiek vagytok. Amikor ugyanis irigység és viszálykodás van közöt-
tetek, nem testiek vagytok-e, és nem emberi módon viselkedtek-e? 
Ha az egyik ezt mondja: »Én Pálé vagyok«, a másik pedig azt: »Én 
Apollósé«, nem emberi módon beszéltek-e? Hát ki az az Apollós, és 
ki az a Pál? Szolgák csupán, akik által hívőkké lettetek; mégpedig 
ki-ki úgy szolgál, ahogy megadta neki az Úr. Én ültettem, Apollós 
öntözött, de Isten adta a növekedést. Úgyhogy az sem számít, aki 
ültet, az sem, aki öntöz, hanem csak Isten, aki a növekedést adja. Aki 
ültet és aki öntöz: egyek, és mindegyik a maga jutalmát kapja majd 
fáradozásához méltóan. Mert mi Isten szolgálatában állunk, ti pedig 
Isten szántóföldje, Isten épülete vagytok.” (1Kor 3,1–9)

Az egyik lelkészt kereső gyülekezethez a következő pályázat érkezett. A pályázó 
azt írta, hogy sajnos nem teljesen egészséges, betegsége néhányszor már aka-
dályozta őt munkája ellátásában. Egyébként sem tud sokáig megmaradni egy 
helyen, bár egyszer három évet is eltöltött ugyanabban a gyülekezetben. Ennek 
pozitívuma viszont, hogy gazdag tapasztalatokkal rendelkezik a missziói mun-
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kában. Tudja, hogy nem kifejezetten gyülekezetilelkész-típus, a munkatársakkal 
és a gyülekezeten belüli csoportokkal általában vitába keveredik. Szereti, ha úgy 
mennek a dolgok, ahogy ő jónak látja, és nehezen viseli el, ha ellentmondanak 
neki. De általában mindig neki van igaza. Nem kifejezetten jó szónok, gyakran 
fél a szószékre menni, néha dadogva mondja el igehirdetését, nehézkes, keresi 
a szavakat, nem tud meggyőzően prédikálni, de nem is akar, mert azt tartja, 
hogy nem sztárprédikátorokra van szükség, hanem olyanokra, akik Isten igéjét 
hirdetik, ez pedig sokszor nehezen érthető. És neki megvan ehhez a megfelelő 
teológiai képzettsége, míg másokról ezt nem lehet mindig elmondani. A teljesség 
kedvéért a pályázó hozzátette még, hogy azt is tudja, nem kifejezetten előnyös a 
megjelenése, alacsony termetű, gyenge testalkatú, csúnya arcú, de reméli, hogy 
nem a kinézet alapján akar lelkészt választani a gyülekezet.

A presbitérium, amelyik előzőleg már sokat vitatkozott arról, hogy milyen 
lelkészt szeretnének, most kivételesen szinte teljesen egységes véleménnyel 
volt. Azt mondták: ezt a pályázót még bemutatkozó szolgálatra se hívják meg. 
A gyülekezet felügyelője félretolta a papírokat: Gondoltam, hogy ez lesz a dön-
tés – mondta. Mielőtt azonban tovább mennénk, csak a rend kedvéért közlöm 
a pályázó nevét: úgy hívják, hogy tarsusi Pál.

Hát, igen. Pál apostol nem volt sztárprédikátor. Nem volt meg ehhez a 
megfelelő fellépése, kinézete, nem tudta jól eladni magát, nem tudott jól be-
szélni (bár ettől még akár miniszterelnök is lehetett volna), nem öltözködött 
divatosan, szóval, ahogyan ma mondanánk, nem volt jó az „imidzse”-e. Voltak 
nálánál sokkal kedveltebbek, népszerűbbek is. Péter apostol is tekintélyesebb 
volt sokak szemében, hogyne lett volna, amikor mégiscsak ő volt a „kőszikla” 
apostol, akire Jézus rábízta egyházát. Ő Jézus közvetlen tanítványa, három évig 
járt együtt vele, látta, hallotta őt, míg Pál csak valami homályos damaszkuszi 
úti élményre hivatkozik. Péter tekintélye vitathatatlan. Elsősorban a zsidóból 
lett keresztények szeretik, de a pogányok is elfogadják. Azután ott volt Apollós. 
Okos, művelt, járatos a görög filozófiában, művészetekben, szellemes, kiváló 
szónok. Külsejét tekintve is jó alakú, szép arcú, divatosan öltözködik, megnyerő 
modorú, a gyülekezet értelmiségijeinek, női tagjainak és ifjainak kedvence. 

Ez volt a helyzet Korinthusban. A gyülekezet pártokra oszlott, mindenkinek 
megvolt a maga kedvenc apostola, igehirdetője, és egymásnak bizonygatták, 
egymást győzködték, egymással vitatkoztak, hogy ki az igazi. 

Bárcsak mondhatnánk azt, hogy igen, a korinthusi gyülekezet kiskorú volt, 
gyerekesen viselkedett. A baj az, hogy a kereszténység azóta sem nőtt ki ebből 
a gyerekes, pártoskodó, személyválogató magatartásból. Ugyanez a korinthusi 
pártoskodás szólal meg a telefonból, amikor szombaton vagy vasárnap reggel 
vannak, akik felhívják a lelkészi hivatalt, hogy megkérdezzék: ki prédikál most 
vasárnap? Arra nem gondolnak a hívók, hogy milyen kínos helyzetbe hozzák a 
lelkészt, mert hogy lehet egy ilyen kérdésre válaszolni. Ha én prédikálok, akkor 
zavarodottan mondom, hogy Balicza lelkész prédikál, és közben törhetem a 
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fejem, hogy ez most szerinte jó vagy nem. Ha nem én prédikálok, akkor is azon 
töröm a fejem, hogy most örül, hogy nem én prédikálok, vagy annak örülne, ha 
én prédikálnék, de akkor meg rossz érzéseim vannak a kollégáim miatt, vagy 
megkísért a beképzeltség. Lehet, hogy a személyválogatás, az egyik lelkésznek a 
másikkal szembeni favorizálása bizonyos mértékig megérthető, mert ízlés dol-
ga. Azt meg a rómaiaktól tudjuk, hogy de gustibus non est disputandum, vagyis 
hogy az ízlésekről nem lehet vitatkozni. Ám, hogy ez mind a lelkészeknek, mind 
a kérdezőnek önmagának, mind a gyülekezetnek árt, az biztos. A legnagyobb 
kár az, hogy az ember kerül a középpontba, és ahol ez megtörténik, ott eltűnik 
Krisztus. A lelkész lesz a középpont, a lelkész lesz a segítség, a támasz, a vigasz. 
Így születnek a tévedhetetlen lelkészek, a sztárprédikátorok, a guruk, a szekta-
vezérek, akiket már istenítenek, akiknek szent a szava, akik Isten nevében adott 
tévedhetetlen utasításaikkal jobb esetben csak tönkreteszik rajongóik életét, 
rosszabb esetben elmegyógyintézetbe is juttatják, a legrosszabb, szerencsére 
ritka esetben öngyilkosságba vezénylik őket. És minderről a gyülekezet tehet, 
aki elkezd sztárolni egy lelkészt, rosszul értelmezett szeretetével kedvencet 
csinál belőle, és ahogy az elkényeztetett gyermek személyisége eltorzul, úgy 
torzul el a megkülönböztetett lelkész személyisége. Szeretheti egy gyülekezet 
a lelkészeit, kell is hogy szeresse, a lelkésznek is szüksége van szeretetre – de 
nem szeretheti egyik lelkészt sem jobban a másiknál. Ahogyan a szülő sem 
szeretheti egyik gyermekét sem jobban a másiknál.

Soha nem szabad a gyülekezetnek bárkit is Uránál, Jézus Krisztusnál jobban 
szeretni. Soha nem felejtkezhet el a gyülekezet arról, hogy a lelkész is ember, 
mégpedig gyarló, megkísérthető és bűnös ember, aki maga éppen úgy Krisztus 
bűnbocsátó szeretetére szorul, mint a gyülekezet bármelyik tagja. Aki erről nem 
felejtkezik el, az nem fog hátat fordítani az egyháznak, Krisztusnak csak azért, 
mert csalódott egy lelkészben vagy egy gyülekezeti tagban. Nem a püspök, nem 
a lelkész és nem a laikus tartja meg az egyházat, nem is a lelkész vagy a laikusok 
munkája építi a gyülekezetet, hanem egyedül Jézus Krisztus. Egyedül ő adja 
a növekedést, egyedül ő lehet a gyülekezet alapja. Bárki más, Pál vagy Péter 
vagy Apollós, püspök vagy lelkész, felügyelő vagy presbiter, hitoktató és bibli-
akörvezető és mindenki csak szolga, és Krisztus mindegyiket tudja és akarja is 
használni a maga képességeivel, adottságaival. A rossz imidzsű, dadogós, nehéz 
beszédű Pált is, a tekintélyes Pétert is, és a sztártípusú Apollóst is. Mert nem 
magunkat prédikáljuk, hanem Krisztus Jézust, az Urat. Nem magunk mellett 
korteskedünk, hanem Jézus evangéliumát hirdetjük. Ezért válaszoltam a tele-
fonba gyakran a „ki prédikál vasárnap” kérdésre, hogy vasárnap Jézus prédikál. 
Mondhattam jó lelkiismerettel, hiszen Jézus maga mondta: „Aki titeket hallgat, 
engem hallgat.” Bármelyikünk prédikál is, valójában Jézus prédikál. 

Egy gyülekezet akkor lesz nagykorú, hitben szilárd, erős, amikor már tudja 
ezt. Addig, amíg nem tudja, kiskorú, gyenge, amelynek hitét minden emberi 
tévedés, bűn, erőtlenség megrendíti.
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És én ezért vagyok boldog. Mert tudom, hogy közöttünk ez a fő dolog. Itt, a 
mi gyülekezetünkben is Jézus prédikál, Jézus adja az úrvacsorát, Jézus keresztel, 
Jézus esket, Jézus tartja a bibliaórákat, Jézus tanítja a hittanos gyerekeket, és 
sorolhatnám tovább. Sokan, hála Istennek, sokan végeznek szolgálatot gyüle-
kezetünkben. Jó dolog ez. Hálásak vagyunk érte. Köszönjük a szolgálatokat. 
Van még mindig lehetőség szolgálatra a gyülekezetben. De a legnagyobb dolog, 
amelyet tudnunk kell, hogy minden szolgálatot Jézus végez, rajtunk keresztül. 
Ő az egyetlen, akire felnézhetünk. Ő az egyetlen, akiben nem csalódunk. És 
ő az egyetlen, aki a hitet, a növekedést adja. Ezt mi nem tudjuk megtenni, a 
legtehetségesebb, leghűségesebb, legodaadóbb szolgálattal sem. Ez Isten aján-
déka. És mi ezért csak imádkozni tudunk. Tegyük most ezt! 

Jézus szava életet teremt
HATVANAD VASÁRNAP – 2015

„Amikor pedig nagy sokaság gyűlt össze, és városról városra sokan 
csatlakoztak hozzá, egy példázatot mondott nekik: Kiment a magvető 
vetni. Vetés közben némely mag az útfélre esett, és eltaposták, vagy 
megették az égi madarak. Némelyik a köves helyre esett, és alighogy 
kihajtott, elszáradt, mert nem kapott nedvességet. Némelyik a tövisek 
közé esett, és amikor vele együtt felnőttek a tövisek is, megfojtották. 
Némelyik pedig a jó földbe esett, és amikor felnövekedett, százszoros 
termést hozott. Amikor ezeket elmondta, így kiáltott: Akinek van füle 
a hallásra, hallja! Megkérdezték tőle a tanítványai, hogy mit jelent 
ez a példázat. Ő ezt mondta: Nektek megadatott, hogy ismerjétek 
az Isten országának titkait, de a többieknek példázatokban adatik, 
hogy akik látnak, ne lássanak, és akik hallanak, ne értsenek. A pél-
dázat pedig ezt jelenti: A mag az Isten igéje. Akiknél az útfélre esett, 
azok meghallották az igét, de azután jön az ördög, és kiragadja a 
szívükből, hogy ne higgyenek, és ne üdvözüljenek. Akiknél a köves 
helyre esett, azok amikor hallják, örömmel fogadják az igét, de nem 
gyökerezik meg bennük: ezek hisznek egy ideig, de a megpróbáltatás 
idején elbuknak. A tövisek közé esett mag: ezek azok, akik hallották 
az igét, de mikor elmennek, az élet gondjai, gazdagsága és élvezetei 
megfojtják őket, és nem érlelnek termést. A jó földbe esett mag: ezek 
pedig azok, akik igaz és jó szívvel hallgatják az igét, meg is tartják, 
és termést hoznak állhatatossággal.” (Lk 8,4–15)
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A magvetőről szóló példázat az egyik legismertebb azok közül, amelyeket Jézus 
elmondott. Már az egészen kicsi hittanos gyermekek is tudják (és zárójelben 
hadd mondjam, hogy a felnőttek közül sokan már elfelejtették). Pedig érdemes 
lenne jól megjegyezni, mert azt mondja el ebben a példázatban Jézus, hogy mi 
a hit születésének titka. Egy teológus azt írja, hogy a mai teológia és igehirdetés 
legnagyobb betegsége, hogy minden a fejben történik és a szívnek nem marad 
semmi. A mag hullik, és az igehallgatás mindig esemény. De csak ott lesz belőle 
élet, hit, ahol emberek nem csak hallgatják, hanem össze tudják kapcsolni a saját 
életükkel és világunk eseményeivel. Az ilyen emberek azok, akik mindenben 
Istent látják és mindenről Isten jut eszükbe. Vagy ahogyan Jézus mondja a 
példázatban: akiknél jó földbe esett a mag, az Isten szava. Tovább gondolják, 
levonják belőle a következtetéseket, és elkezdik életükre alkalmazni. 

Luther Márton azt mondja erről egyik prédikációjában: Mit jelent Jézusnak 
ez a mondata: Nektek megadatott, hogy megértsétek a mennyek országának 
titkait? Mert bár sokan vannak, akik látják és hallják, mégsem értik. Ezért ne 
csak halljátok és lássátok, hanem szívvel higgyétek, és már nem is lesz titok 
előttetek.

A képek, filmek, a televízió, videó világában élünk, odáig jutottunk, hogy 
amit nem látunk, az szinte nincs is, nem veszünk róla tudomást. De amit lá-
tunk, az is csak futólag érint meg, mert már jönnek is a következő képek, nem 
tudjuk, nincs időnk, vizuális kapacitásunk feldolgozni. Árad az információ, 
nézem az embereket a metrón, villamoson, a legtöbben az okostelefonjukat 
bújják, nem a valódi környezetben élnek, hanem a virtuálisban. Nincs idő 
elmélyedni abban sem, amit látnak, olvasnak, már türelmetlenül lapoznak 
tovább, új információkat, új képeket keresve. Ez a mentalitás belénk rögzül. 
Így veszünk részt az istentiszteleten is, így hallgatjuk az igehirdetést, és ami-
kor kimegyünk a templomból, máris lépünk tovább. Hol van már az, amikor 
a család otthon beszélgetett a hallott prédikációról, hol van, amikor még este 
elalvás előtt csendben elgondolkoztunk az igéről? Ma sokkal könnyebb, aho-
gyan Jézus mondja, eljönnie az ördögnek, és kiragadnia szívünkből az igét. 

És ami ennél még rosszabb, hogy nemcsak kiragadja belőlünk Isten igéjét, 
hanem helyette mást, tövises gyomot vet a helyébe. Mondok néhány egészen 
konkrét példát: ha valaki igénytelen, közönséges médiát olvas, néz, a Blikktől 
a Való Világig, az ne csodálkozzon, ha a gondolatai és az életfelfogása ezeknek 
megfelelően formálódik. Ha a gyermekeink erőszakos vagy durván szexuális 
tartalmú filmeket néznek, brutális videojátékokkal játszanak, felnőve is hasonló 
jelleműek lesznek. Nem, nem a cenzúra vagy a sajtószabadság korlátozása mel-
lett akarok kampányolni. Azt szeretném, ha felismernénk és megismertetnénk 
gyermekeinkkel is a felelősségünket, hogy mit engedünk magunkba. Hogy mi 
hulljon magként a szívünkbe. Ezen múlik, milyenné leszünk! A tövises gyom 
elfojtja Isten igéjét. Ezt nemcsak a magunk életében, hanem a társadalomban 
is nap mint nap láthatjuk, tapasztalhatjuk. Elburjánzott a durva beszéd, a trá-
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gárság, a közönséges viselkedés, a másik ember lenézése. Vörösmarty Mihály 
írja Az emberek című versében: „Az emberfaj sárkányfog-vetemény”.

Jó azonban, hogy másrészt láthatjuk azt is, mi történik, milyen élet növek-
szik ott, ahol Jézus szavát jó földként, készséggel fogadja az ember. Ahol Jézus 
gazdagon, tékozolva hirdeti Isten igéjét, ott életek változnak meg, emberek Isten 
gyermekévé lesznek, és ennek megfelelően formálódik a mindennapi életük. 

A Zsidókhoz írt levélben az olvassuk, hogy Isten igéje élő és ható. Megítél, 
kritizál, utat mutat, tanácsot és legfőképpen erőt ad, elvégzi, hogy annak, aki 
hallgatja, megváltozzon, újjá szülessen, Jézushoz hasonlóvá legyen az élete és 
üdvözüljön. Ezért veti Jézus ma is szüntelen, bőven az igét. Nem érdemes a 
hatékonyságról beszélni. Jézus sem a kárba veszett magok fölött sajnálkozik, 
hanem a fölött a néhány fölött örvendezik, amelyek jó földbe estek, kikeltek 
és termést hoztak. Ha összeszámolnánk, hány alkalommal hallgattunk igét, 
hány óra volt ez összesen, ezres, de lehet, hogy tízezres számok jönnének ki. 
És ezek közül csak néhány olyan alkalom volt, amikor valóban belénk hullott, 
megmaradt, életre kelt és termést hozott. Akkor a többi felesleges volt? Jézus 
nem foglalkozik statisztikával. Ő azt mondja, engedjétek csak, hogy vessek, 
bőven, tékozlóan, mert nem tudjátok, melyik mag fog bennetek gyökeret verni, 
melyik igéből mi fog nektek szólni, megérinteni, és életet adni. 

Előre is bocsánatot kérek a következő hasonlatért, remélem, nem fogja senki 
szószékre nem illőnek tartani. Tulajdonképpen tisztán biológiai tudományos 
tényt mondok el. Mindnyájan tudjuk, hogy az emberi élet a fogantatással kez-
dődik. És minden fogantatásnál hím ivarsejtek milliói közül csak egy éri el a 
petesejtet. De az az egy megtermékenyíti, és belőle új élet, új ember születik. 
A természet micsoda tékozlása: millióból egy! Így van ez a lelki élet foganta-
tásával is. Ezer, tízezer igét hallunk, olvasunk, de egy célhoz ér, és belőle új és 
örök élet születik.

Mire biztat hát Jézus a magvető példázatával? Arra, hogy van értelme igét 
hirdetni és igét hallgatni! Arra, hogy válogasd meg, mit engedsz a szívedbe 
hullani, milyen hatásoknak teszed ki magad! Arra, hogy szeresd az igét, hall-
gasd, olvasd, mert Isten szava a jó mag, amely jó, és életet terem. És arra, hogy 
ne csak a fejedben történjen mindez, hanem a szívedben is!

Isten mindannyiunkban talál egy tenyérnyi jó földet, és ha egyszer arra a 
kicsire hull az ige, az meghozza a termést: az életet és üdvösséget. Ezért vet 
ma is a Magvető, Jézus.
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Látók, akik vakok, vakok, akik látók
ÖTVENED VASÁRNAP – 2014

„Azután maga mellé vette a tizenkettőt, és így szólt hozzájuk: Íme, 
felmegyünk Jeruzsálembe, és beteljesedik mindaz, amit a próféták az 
Emberfiáról megírtak. Átadják a pogányoknak, kigúnyolják, meggya-
lázzák, leköpik, és miután megostorozták, megölik, de a harmadik 
napon feltámad. Ők azonban semmit sem értettek ezekből. Ez a 
beszéd rejtve maradt előlük, és nem értették meg a mondottakat. Tör-
tént pedig, amikor Jerikóhoz közeledett, hogy egy vak ült az út mellett, 
és koldult. Hallotta, hogy sokaság megy el mellette, kérdezősködött, 
hogy mi az. Megmondták neki, hogy a názáreti Jézus megy arra. 
Ekkor így kiáltott fel: Jézus, Dávid Fia, könyörülj rajtam! Akik elöl 
mentek, rászóltak, hogy hallgasson el, de ő annál inkább kiáltozott: 
Dávid Fia, könyörülj rajtam! Jézus megállt, és megparancsolta, hogy 
vezessék hozzá. Amikor közel jött, megkérdezte tőle: Mit kívánsz, mit 
tegyek veled? Ő így szólt: Uram, hogy újra lássak. Jézus ezt mondta 
neki: Láss! A hited megtartott. És azonnal megjött a szeme világa, és 
követte őt, dicsőítve Istent. Amikor ezt látta az egész nép, dicsőítette 
Istent.” (Lk 18,31–43)

Az egyik énekünk jutott eszembe erről a történetről. Így szól: „Vak sötétben 
a világ, Hol egy ember, aki lát? Isten küldi egyszülött Fiát!” (EÉ 172,1) Igaz, 
ez egy karácsonyi ének, de erre a helyzetre is tökéletesen illik. Mert miről 
van szó? Arról, hogy van valaki, aki lát, ez Jézus. És arról, hogy akik Jézus 
körül vannak, mind vakok. Tizenkét látó, akik mégsem látnak, és vakok is 
maradnak. És van egy vak, aki a történet végére látni fog majd. Róluk szól ez 
az evangéliumi történet.

Itt van tehát Jézus, aki lát. Úton van Jeruzsálembe, és világosan látja, tudja 
mindazt, ami történni fog: az Emberfián beteljesedik mindaz, amit a próféták 
megírtak. A pogányok kezébe adják, kigúnyolják, meggyalázzák, leköpik, és 
miután megostorozták, megölik, de a harmadik napon feltámad. Jézus útja 
egyenesen a keresztre vezet, és ő ezt pontosan látja, tudja. Mégsem tér ki, nem 
tesz ellene semmit. 

Hányszor mondunk mi olyat, hogy ha ezt előre tudtam volna, ha láttam 
volna a jövőt, elkerülhettem volna a szenvedést, a rossz eseményeket. Hányan 
fordulnak jövendőmondókhoz, jósokhoz, hogy meglássák a jövőjüket és irá-
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nyítani tudják az eseményeket. Jézus nem akarta irányítani a sorsát. Ő az ő 
mennyei Atyjával beszélte meg imádságban azt az utat, amelyet Isten terve 
szerint kellett végigjárnia. Számára nem az volt a fontos, hogy elmeneküljön a 
szenvedések elől, hanem az, amire minket is tanított a tőle kapott imádságban: 
„legyen meg a te akaratod”. Ez nem fatalista beletörődés a végzetbe, hanem 
annak a meggyőződésnek a kifejezése, hogy egyedül Isten akarata a jó, szent 
és tökéletes. Jézus lát. Látja az Atya szeretetét, amellyel meg akarja menteni a 
bűnben elveszett, tőle elszakadt és így a kárhozatba esett embervilágot. Jézus 
látja, hogy erre nincs más út, mint az ő kereszthalála, a tökéletes, Istent az 
emberrel kibékítő áldozata. Ezt látva mondja ki: beteljesedik mindaz, amit a 
próféták megírtak. Jézusnak, az Isten Fiának szenvednie kell és meg kell halnia, 
különben nincs megváltás, nincs békesség Istennel, nincs üdvösség. Ezt mondja 
el tanítványainak, az evangéliumok szerint nem is egyszer, hanem háromszor 
is. Azért, hogy ők is lássanak. De ők nem látnak, ők vakok. Vakságukban nem 
ismerik fel Jézust, mint Megváltó Messiást, nem látják a saját reménytelen 
elveszettségüket, és nem látják Isten megváltó tervét. Ők a tizenkét látó, akik 
úgy gondolják, hogy látnak, és mégsem látnak, hanem vakok. Hogy lehet ez? 
Hogyan történhet meg, hogy valakinek ép a látása, és mégsem lát? 

Nemrégen egy érdekes kísérletről hallottam, amit magam is kipróbálhattam. 
Egy rövid videójelenetben, amelyben emberek táncoltak, egyesek piros sap-
kában, mások kék sállal, meg kellett számolni, hány piros sapkás és hány kék 
sálas ember látható. A kísérlet végén feltették a kérdést: láttam-e azt a majmot, 
amelyik együtt táncolt az emberekkel a képen. Hát nem láttam, mint ahogyan 
a kísérletben résztvevők nyolcvanhét százaléka sem látta. Miért nem? Mert 
annyira a sapkás és sálas alakok számolására koncentráltam, hogy vak voltam 
bármi más meglátására. Valami ilyesmi történik akkor, amikor arra figyelünk, 
amit látni akarunk, nem vesszük észre, amit még láthatnánk. A tanítványok 
is annyira a dicsőséges, hatalommal jövő Messiást akarták látni, hogy minden 
másra vakok voltak. Jó figyelmeztetés ez nekünk is: a saját elképzeléseink, 
gondolataink vakká tesznek minket Isten akaratának, szándékainak meglá-
tására. Így azután bibliai igék, igehirdetések, imádságok ellenére is velünk is 
az történik, mint a tanítványokkal: „Ők azonban semmit sem értettek ezekből. 
Ez a beszéd rejtve maradt előlük, és nem értették meg a mondottakat.” 

A tizenkét tanítvány példája teszi gyanússá előttünk, hogy igaz lehet az, 
hogy évek hosszú során Jézus közelében lehetünk, templomba járunk, igét 
hallgatunk, Bibliát olvasunk, imádkozunk, és mégsem látjuk Isten terveit. Hívő 
keresztényekre is igaz, hogy „Vak sötétben a világ, Hol egy ember, aki lát?”

Végül itt van a történetben a vak koldus, aki fizikailag vak. Ő tudja ma-
gáról, hogy vak. Szenved is emiatt. Minden körülötte lévőnél nyomorultabb, 
kiszolgáltatott és teljesen reménytelen a jövője. Ez a fizikailag vak ember mégis 
lát. Amikor megtudja, hogy Jézus megy arra, ahol ő az útszélen koldul, akkor 
meglátja a nagy lehetőséget. Jézus, akiről hallott történeteket, akiről beszélik, 
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hogy betegeket gyógyított meg, vakoknak visszaadta a látását, Jézus, akiről azt 
is mondják, hogy ő a Messiás, ez a Jézus most itt van. És bár nem látja Jézust, 
de a lehetőséget világosan látja, és meg is ragadja. Kiáltozni kezd: „Dávid Fia, 
könyörülj rajtam!” A Dávid Fia megszólítással azt vallja meg: hiszem, te vagy 
a Messiás. Neked hatalmad van Istentől, te meg tudsz gyógyítani. A könyörülj 
rajtam kiáltás ugyanaz, amit a liturgiában is mondunk: Kyrie eleison – Uram, 
irgalmazz! Vak vagyok, nyomorult vagyok, tehetetlen vagyok: Kyrie eleison! 
Jézus pedig megáll, mert Jézus meghallja a könyörgő kiáltásokat, meggyógyítja 
a vakot, visszaadja a látását.

Ebben a történetben Jézust látók veszik körül, akik mégis vakok voltak Jézus 
személyének, benne Isten szándékának meglátására. Egyedül ez a vak volt 
az, aki vaksága ellenére is világosan látott. Látott azért, mert hitt. Mi mindig 
azt mondjuk, hogy ha látok, akkor majd hiszek. De ez fordítva működik: ha 
hiszek, akkor majd látni is fogok. A hit számunkra csak akkor elfogadha-
tó, ha van valami nagyon kicsi, de mégis reálisan is elképzelhető alapja. Ha 
nincs, akkor az vak hit, és az nem jó, ha valaki vakon hisz, az naiv, buta vagy 
őrült. Valójában azonban a hit egy hatalmas erő, egy szilárd bizalom, amely 
arra indít, hogy fenntartás és biztosítékok nélkül Istenre bízzuk magunkat. 
Istennél semmi sem lehetetlen. Aki a számunkra végtelen, sok tudós szerint 
is teljességében megismerhetetlen kozmoszt teremtette, aki életet teremtett és 
nekünk is életet adott, ezt bármikor megismételheti, meggyógyíthatja a vakokat 
és feltámaszthatja a halottakat. Ha csak annak a megtörténtét tudjuk hinni, 
aminek a realitását el tudjuk képzelni, az nem hit, hanem valószínűségszámí-
tás. A hit nem a realitásokkal számol, mert az a tudomány feladata, hanem 
a hit a realitásokon túl számol Isten hatalmával és szeretetével. Ezt látta ez a 
történetbeli vak. És Jézus erre bólintott rá: bár fizikailag vak vagy, de jól látod. 
Láss hát! A te hited megtartott!

Böjt bevezetője ez a vasárnap, nekünk is mondja Jézus: felmegyünk Jeru-
zsálembe, indulunk vele a szenvedése, halála helyére, a Golgotára, hogy végül 
majd ott álljunk a realitáson túllátva, a lehetetlen előtt, a feltámadását imádva. 
Jó volna látóként végigjárni ezt az utat. Ezért kiáltsunk ma hozzá: Kyrie eleison! 
Uram, irgalmazz! Irgalmazz, hogy lássak, hogy lássam szenvedésed értelmét, 
hogy megnyíljon a szemem, a hitem, hogy meglássam és megértsem: miattam, 
értem és helyettem járod végig a szenvedés útját.
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Mindenről az alma tehet
BÖJT 1. VASÁRNAPJA – 2009

„A kígyó pedig ravaszabb volt minden vadállatnál, amelyet az Úr-
isten alkotott. Ezt kérdezte az asszonytól: Csakugyan azt mondta 
Isten, hogy a kert egyetlen fájáról sem ehettek? Az asszony így felelt 
a kígyónak: A kert fáinak gyümölcséből ehetünk, csak annak a fának 
a gyümölcséről, amely a kert közepén áll, mondta Isten: Ne egyetek 
abból, ne is érintsétek, hogy meg ne haljatok! A kígyó erre így felelt az 
asszonynak: Dehogy haltok meg! Hanem jól tudja Isten, hogy azon 
a napon, amelyen esztek belőle, megnyílik a szemetek, és olyanok 
lesztek, mint az Isten: tudni fogjátok, mi a jó és mi a rossz. Az asszony 
úgy látta, hogy jó volna enni arról a fáról, hogy csábítja a szemet, és 
kívánatos is az a fa, mert okossá tesz: szakított hát a gyümölcséből, és 
evett. Adott a vele levő férjének is, és ő is evett. Ekkor megnyílt mind-
kettőjük szeme, és észrevették, hogy meztelenek. Ezért fügefaleveleket 
fűztek össze, és ágyékkötőket készítettek maguknak. Amikor aztán 
meghallották az Úristen hangját, amint szellős alkonyatkor sétált a 
kertben, az ember és a felesége elrejtőzött az Úristen elől a kert fái 
között. De az Úristen kiáltott az embernek, és ezt kérdezte: Hol vagy? 
Az ember így felelt: Meghallottam hangodat a kertben, és megijedtem, 
mert meztelen vagyok, és ezért elrejtőztem.” (1Móz 3,1–10)

Mindenről az alma tehet, mondja Ephrain Kishon a magyar származású iz-
raeli író a Használati utasítás a Tízparancsolathoz című könyvében. Ez az 
írás egy kukac vallomása, amelyet az Éden kapujánál lévő rendőrőrsön tett 
Kr. e. 3013-ban. A vallomás így hangzik: „Alulírott jegyzőkönyvbe mondom, 
hogy biokukac minőségben abban az almában tartózkodtam, amelyet a kígyó 
Ádám feleségének felkínált és tanúsítom, hogy ez az alma a bűnös az emberiség 
legnagyobb katasztrófájáért. Mint szakértő eskü alatt kijelentem, hogy semmi 
különbséget nem tapasztaltam az úgynevezett tudás fájának gyümölcse és bár-
mely más gyümölcs között, amelyeket az Éden kertjében való tartózkodásom 
idején megízleltem. Kétséget kizáróan ugyanolyan volt, mint bármely más 
alma, talán egy kicsit szebb, de mindenképpen közönséges biológiai felépítésű.”

Kishon szatirikusan azt mondja el ezzel, hogy az egész bűnesettörténet egy 
nagy átverés, az ember nem nyert vele semmit, de annál többet veszített. És ez 
azóta is így van minden bűnnel.
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Amikor ma ez a sokak által mesének, mítosznak tartott ősi történet szól 
hozzánk, legelőször azt kell felismernünk, hogy ez egy nagyon is mai, tipikus 
történet, amelyet nem kezelhetünk kívülről úgy, mint akiknek nincs hozzá 
közünk. Aki ebbe a történetbe beletekint, az tükörbe tekint, és önmagát látja 
meg benne. Mert Ádám és Éva nem egy a homályos és elérhetetlen őskorban 
élt emberpár, akikhez nekünk, mai embereknek semmi közünk, hanem az 
ember típusai, akik ott vannak minden emberben. A nevük is ezt jelzi: Ádám 
azt jelenti, hogy ember, Éva pedig az élők anyja. És ha végiggondoljuk törté-
netüket, akkor felismerjük, hogy ez a történet naponta megismétlődik a saját 
életünkben.

Mi, amikor a bűnről van szó, már rögtön az elején elakadunk azon, hogy 
voltaképpen mi is a bűn. Ki mondja meg? Isten? Vagy a büntetőtörvénykönyv? 
Ha nem követtem el a törvények ellen bűnt, nem loptam, nem raboltam, nem 
öltem, akkor bűntelen, rendes ember vagyok. Megkaphatom az erkölcsi bizo-
nyítványomat. Ki törődik a Tízparancsolattal? Az egyházi erkölcs elavult, ma 
már más a világ. Ma már nevetséges a házasság előtti tisztaság megőrzése, a 
jegyespárok kilencven százaléka évek óta együtt él. Számunkra a bűn kazuisz-
tikus fogalom, és amíg nem bizonyítják ránk, addig ártatlanok vagyunk. A mo-
rálunk Arany János Vojtinájának morálja: „Költő, hazudj, de rajt’ ne fogjanak”. 
A másik kibúvónk, hogy mindig találunk kivételeket, és azon vitázunk, hogy 
meddig nem bűn valami és mikortól bűn. 

A Biblia a bűnesetet nem kazuisztikusan, hanem funkcionálisan mutatja 
be, és arról beszél, hogy hogyan születik meg a bűn.

A bűn első lépése a kísértés. A történet úgy kezdődik, hogy a Kísértő meg-
szólítja az embert. Nem foglalkozik olyan kérdésekkel, hogy honnan van 
a Kísértő, ki teremtette, miért engedi munkálkodni, nem ad magyarázatot 
a létére, egyszerűen tényként, evidenciaként kijelenti, hogy létezik, itt van 
ebben a világban, és az embert veszi célba. Vigyázzatok tehát, írja levelében 
Péter apostol, mert az ördög, a ti ellenségetek „mint ordító oroszlán jár szerte, 
keresve, hogy kit nyeljen el” (1Pt 5,8). A bűneset első figyelmeztetése tehát az, 
hogy vigyázzatok! A kísértő itt van, bármilyen alakban megjelenhet, bármikor 
megszólíthat. Ismerjétek fel és álljatok ellent neki!

De itt kezdődik a második lépés a bűn útján. Az, hogy mi nem állunk ellen 
a kísértésnek, hanem mint őseink tették, mi is szóba állunk vele. Ha csak egy 
kicsit is ismerjük magunkat, tudjuk, hogy az a mi szokásunk, hogy a kísérté-
sekkel elkezdünk kacérkodni. Mindegyikünk életében van egy fa, amelynek a 
gyümölcsére nézve azt mondjuk, hogy csábítja a szemünket, kívánatos, vonz 
minket. Az egyikünk életében a pénz, a másikunkéban a hatalom, a harma-
dikunknál a szexualitás, és a kísértő pontosan tudja, hogy nekünk mit kell 
felkínálnia. Ismerjük-e a gyengéinket, ahol kísérthetők vagyunk? 

Elkezdődik egy párbeszéd a kísértő és köztünk. Mi lenne, ha mégis meg-
tennénk? Hiszen kívánatos, jót, boldogságot ígér. És már nem is látjuk olyan 
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veszélyesnek. Mi baj lehet belőle? Igaz, hogy figyelmeztetett az Isten, ne tedd, 
mert baj lesz belőle, de hátha mégsem? Nem is kell azt olyan szó szerint venni, 
meg mindenki azt csinálja. Ki az, aki ne ismerné saját szívében ezt a folyamatot, 
ezt a harcot? Amikor megfogalmazódnak bennünk érvek és ellenérvek, miköz-
ben gyengül az ellenállás, és növekszik a vágy. Jakab apostol így fogalmazza 
meg ezt az egyetemes emberi tapasztalatot: „…mindenki saját kívánságától 
vonzva és csalogatva esik kísértésbe. Azután a kívánság megfoganva bűnt szül, 
a bűn pedig kiteljesedve halált nemz.” (Jak 1,14–15)

És máris megtesszük a harmadik lépést. Ami eddig csak a gondolatainkban, 
a vágyunkban volt, az cselekedetté lesz. Innentől kezdve visszafordíthatatlan 
a folyamat. A szívben lévő bűn formát, alakot ölt, elszabadul, önálló életre 
kel. Amíg csak magamban haragudtam valakire, addig még uralkodhattam a 
haragomon, de ha már ordítozni kezdtem vele, ha minden rosszat mondtam 
róla másoknak, akkor végképp eltört a pohár. Már nem ragaszthatom össze, 
nem tehetem jóvá. 

Minden bűn belül, a szívünkben kezdődik. Ezért mondja Jézus: a szívből 
származnak a gonosz indulatok, a lopások, a házasságtörések, a gyilkosságok. 
A kísértéseket nem tudjuk megakadályozni, de azt igen, hogy a kísértő vágyak-
ból tettek legyenek. Az első emberpár bukása az volt, hogy engedték, hogy a 
kísértés elfoglalja a gondolataikat, dédelgették magukban, fantáziáltak róla, és 
aztán elértek ahhoz a ponthoz, ahonnan nem volt többé lehetőség visszafordul-
ni. A raftingosok, a vadvízi evezősök tudják, hogy van egy pont, a point of no 
return, a pont, ahonnan nincs visszafordulás, amit ha túllépnek, a folyó sodra 
megállíthatatlanul sodorja tovább a csónakot a zúgó vízesés felé. Ott már nem 
segít semmilyen kétségbeesett evezés, erőfeszítés. Így vagyunk a kísértéssel, ez 
a bűn mechanizmusának harmadik lépése. Nem kellene eljutni idáig.

Ádám és Éva azonban eljutottak. És mi is sokszor eljutottunk már oda, 
hogy a kísértés – Jakab apostol szavaival – megfogant és bűnt szült. És mi lett 
a következménye? Nagy csalódás. Mert a bűn mindig becsap. Azt ígéri, hogy a 
kísértésnek engedve, Isten törvényét félretéve a tilos úton boldogabbak leszünk. 
Nos, sem Ádám és Éva, sem mi nem lettünk boldogabbak, de megismertük 
a rossz lelkiismeretet, a félelmet és a kiszolgáltatottságot. Mert ki vagyunk 
szolgáltatva a bűnnek, amely tönkreteszi saját személyes életünket és az egész 
emberiség életét. A lelkiismeretet el lehet nyomni, de nem lehet elhallgattatni, 
bűneink vádja egy életen keresztül kísér minket, a legváratlanabb pillanatok-
ban jön felszínre. Isten elől nem lehet elbújni. Lehet bujkálni egy életen át, 
lehet hit nélkül élni, lehet kerülni a templomot, lehet Isten létét is tagadni, de 
mindenki azért fél a haláltól, mert tudja, hogy ha előbb nem, de akkor oda 
kell állnia az ítélő Isten elé.

A bűnbeesés története diagnózis a saját életünkről és az emberiségről. 
Ma kezdődnek a böjti vasárnapok. Ennek az első vasárnapnak a neve Invoca-

vit, a zsoltár szavai: „segítségül hív engem”. Arra hív minket, hogy bűneinkből, 
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Istentől eltávolodott, elrontott életünk mélységéből kiáltsunk Istenhez. Luther 
azt mondta, hogy Isten elől csak Istenhez menekülhetünk. Az ő ítélete alól csak 
az ő kegyelme ment fel. Jézus Krisztusban megjelent ez a kegyelem, ő azért 
jött, hogy a bűnösöket megmentse. Nemcsak a tiltott fának a gyümölcséről 
lehet szakítanunk. A keresztfa az élet fája, és a gyümölcse Jézus bűnbocsánatot 
szerző halála, az ő teste és vére az úrvacsorában. Értünk adta, nekünk kínálja: 
vegyétek, egyétek, bűnök bocsánatára, hogy életetek legyen.

Jézus nem csinál forradalmat
BÖJT 2. VASÁRNAPJA – 2013

„…sokan követték [Jézust], ő pedig meggyógyította mindnyájukat, és 
megparancsolta nekik, hogy ne fedjék fel, kicsoda ő, hogy beteljesedjék, 
amit Ézsaiás prófétált: »Íme, az én szolgám, akit kiválasztottam, akit 
én szeretek, akiben gyönyörködöm! Lelkemet adom neki, és ítéletet 
hirdet a népeknek. Nem szít viszályt, és nem lármáz, senki sem hallja 
hangját az utcákon. Megrepedt nádszálat nem tör el, és füstölgő mé-
csest nem olt ki, míg győzelemre nem viszi az ítéletet.«” (Mt 12,15–20)

Az evangéliumokat olvasva lépten-nyomon találkozunk azzal, hogy Jézus bete-
geket gyógyított. Minden ilyen gyógyítása jel volt arra, hogy neki hatalma van, 
és ezek a gyógyítások arról is szóltak, hogy Isten eljövendő országában helyreáll 
az a jó rend, ami a bűnesetet megelőzően volt. Ugyanakkor Jézus, ahogyan itt 
is olvashatjuk, kérte „volt betegeit”, hogy ne mondják el gyógyulásukat. Attól 
tartott, hogy ezzel valódi küldetése, a megváltás háttérbe kerülne, és őt csak 
csodadoktornak tekintenék. Jézus alapvetően ugyanis nem azért jött, hogy 
a testi betegségeket gyógyítsa, hanem hogy az embereket megtérésre hívja, 
meggyógyítsa őket bűneikből és helyreállítsa az Istennel való kapcsolatukat. 

Hogy félelme nem volt alaptalan, azt jól láthatjuk Márk evangéliumából, 
amelyben azt olvassuk: „A túlsó partra átkelve megérkeztek Genezáretbe, és 
kikötöttek. Amikor kiszálltak a hajóból, az emberek azonnal felismerték őt, 
és körbefutották a hírrel az egész környéket; kezdték a betegeket oda hordani, 
ahol hallomásuk szerint éppen volt. Ahova csak bement, falvakba, városokba 
vagy tanyákra, letették a tereken a betegeket, és kérték őt, hogy azok legalább 
a ruhája szegélyét érinthessék; és akik csak megérintették, meggyógyultak.” 
(Mk 6,53–56) Jézus Krisztus valahányszor gyógyított, mindig az Atyától ka-
pott hatalommal tette ezt. Hatalma volt a természet erői felett, hatalma volt 
a természet törvényszerűségei felett. Ahol Jézus gyógyított, ott megjelent, 
nyilvánvalóvá lett Isten hatalma.
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Jézus azonban nem a gyógyítást tekintette messiási küldetése fő területének, 
hanem a tanítást, az Isten országának hirdetését. Jó példája ennek, amikor 
egy alkalommal Kapernaumban sokakat meggyógyít, visszavonul egy magá-
nyos helyre imádkozni. A tanítványok utána mennek és hívják, hogy menjen 
vissza, mert sokan várnak még gyógyulásra. Jézus ekkor egyértelművé teszi: 
„Menjünk máshova, a szomszédos helységekbe, hogy ott is hirdessem az igét, 
mert ezért jöttem.” (Mk 1,38) 

Jézus kerülni akarta, hogy egy legyen a csodarabbik közül. Kerülni akarta, 
hogy csupán a csodás gyógyításokat lássák az emberek, hogy egyedül csak az 
maradjon meg bennük, hogy sokakat meggyógyított. Nem ez volt Jézus messiási 
küldetésének súlypontja, hanem Isten országának hirdetése, és ha gyógyított, 
azt sem tekintette másnak, mint jelnek, az evangélium tettekre váltott hir-
detésének. Ezért mondja nekik, hogy ne híreszteljék, ne terjesszék a csodáit.

Jézusnak nem kell a reklám. Nem kell az utcai hangoskodás, a szenzáció-
hajhászás, a nyilvánosság előtti propaganda. Jézus nem olyan, mint a csoda-
doktorok, az utcán, a piacon a saját árujukat hangosan, egymást túlkiabálva 
kínáló árusok, nem olyan, mint a kampányt folytató önfényező politikusok, 
nem olyan, mint a maguk vallási elképzeléseit erőszakosan propagáló szekták. 
Jézus csendes, nem tolakszik, nem osztogat szórólapokat, nem szólít le az utcán, 
nem csenget be a lakásunkba, nem reklámozza magát óriásplakátokon vagy a 
televízióban, nem hív fel minket telefonon. Mindez azoknak a módszere, akik 
belőlünk akarnak megélni. Jézus ezzel szemben azt szeretné, ha mi élnénk be-
lőle. Máté evangélistának Ézsaiás próféciája jut eszébe Jézusról: Az Úr szolgája 
nem kiáltozik, senki nem hallja szavát az utcákon. De a megrepedt nádat nem 
töri el, és a füstölgő mécsest nem oltja ki.

A korabeli ember számára nagyon beszédes kép a nád és a mécses. A nád, 
amely ugyan vékony, de üreges szerkezetének köszönhetően mégis erős, és a 
mécses, amely bár kis lánggal ég, mégis ez volt a házban és a sötét utakon a 
fényforrás. Ám ha a nád megrepedt, elveszítette teherbírását, haszontalanná 
vált, és eltörték, kidobták. És ha a mécses nem égett rendesen, akkor csak 
füstölgött, ezért kioltották. 

Ézsaiás próféciája Isten „szolgájáról”, küldöttjéről szól, aki nem úgy cse-
lekszik, mint az emberek. Aki látja ugyan az ember életének repedéseit, pis-
lákolását, mégsem dob el, nem vet szemétre, nem mond le rólunk. Mert nem 
elítélni, hanem megmenteni jött. Jézus nem a mi emberi mentalitásunkkal 
érkezett hozzánk. Mi úgy gondolkodunk egymásról: nem bírja, nem elég jó, 
nem elég fiatal, nem elég csinos. Akkor dobjuk ki, írjuk le, cseréljük le, kerít-
sünk újat! Egy volt miniszterelnökünk is azt mondta, hogy az „öregecskedő 
feleségeket le lehet cserélni”. A mi szemléletünk, hogy erővel, hatalommal, 
ha kell, rombolással lehetséges itt csak rendet tenni, újat építeni! Emlegetjük 
Antall József mondását: „Tetszettek volna forradalmat csinálni!” Ő nem csinált 
forradalmat, kompromisszumok árán is elkerülte, mert nagyon is tudta, hogy 
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mennyi vérrel, tragédiával járt volna egy erőszakos rendszerváltás. Mi azonban 
annak ellenére sokszor megcsináljuk a magunk hangos, kiáltozós, erőszakos 
kis forradalmait a családban, a munkahelyünkön, az utcán, hogy tudjuk, az 
erőszak soha nem megoldás.

Jézus sem azért jött, hogy keményen, erővel, forradalmat csinálva valósítsa 
meg Isten országát. Pontosabban erővel jött, de nem erőszakkal. Hirdeti az 
igazságot, de nem akarja túlkiabálni a világot, hanem belül, a lelkünkben szólít 
meg. Kézbe vesz minket, és ahogy Ézsaiás jövendölte, meggyógyítja életünk 
töréseit, feléleszti pislákoló hitünket, szeretetünket. Neki nem az a célja, hogy 
legyőzzön, kihasználjon minket, hanem az, hogy meggyógyítson, megmentsen, 
hogy visszaadjon minket az életnek, Istennek. Annyira fontos ez neki, hogy 
értünk ő maga is megrepedt nádszállá, füstölgő mécsessé lett, szegénnyé, üldö-
zötté, szenvedővé, és végül kioltják életét a kereszten. Krisztus teste megtöretett, 
élete lángját kioltották, de ez számunkra felfoghatatlanul Isten gyógyító erejévé 
lett, amellyel Jézus meggyógyította a világ minden betegségét, amelyet a mi 
bűneink okoztak, legyőzte a halált, a gonoszt, a romlást. Így hirdeti a kereszt, 
hogy Jézus minden töredezett, pislákoló életet megmentett. 

Nem kiabálva, nem reklámozva, nem hangoskodva hív Jézus magához. A ke-
resztnél csend van, ahogyan énekeltük: „Megállok csendben keresztfádnál, és 
lehajtom némán fejem!” És ott, a kereszt előtti csendben, a bűnbánat, az áhítat 
csendjében megtapasztaljuk, hogy Isten a Krisztusban ránk kimondott halk 
és szelíd szóban, a kegyelemben van jelen. Jézus személyében olyan valakit 
ismertek meg a tanítványok, aki az igazi jogra tanította az embert, ez pedig a 
szeretet joga. Hogyha bántanak, ha rosszat tesznek nekünk, ha kihasználnak, 
ha nem szeretnek, és mi ezen felháborodunk, elkeseredünk, gondoljunk arra: 
nekünk jogunk van szeretni. Ez a legerősebb jog. Kétezer éve próbálják, próbálja 
a világ ezt a jogot elvenni, és a keresztények agyát átmosni, hogy joga van az 
embernek csak saját magát szeretni, az ellenfelét gyűlölni, embertársát semmibe 
venni, kihasználni, leigázni, de semmi nem tudta kitörölni az ember szívéből, 
hogy Jézus nekünk adta a szeretet jogát. Jézus ügyét nem lehet kioltani. Ezt 
az ügyet Isten indította el, ma is itt munkálja bennünk a megszentelő Lélek és 
Ige által. Ez az ügy – ígéri a próféta – diadalra fog jutni. Ez az igazi jövő, amit 
Krisztusban kezdett Isten a világgal, ez örök. Isten véghez viszi, nem hagyja 
félbe. Minket sem azért indított el a hit útján, hogy hagyjon félúton megtörni, 
kialudni. Ezért valljuk mi is, amit Pál apostol mond, hogy aki elkezdte bennetek 
a jó munkát, be is végzi azt a Krisztus napjára.
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Lehet depressziós egy hívő ember?
BÖJT 3. VASÁRNAPJA – 2008

„Amikor Aháb elmondta Jezábelnek mindazt, amit Illés tett, és hogy 
a prófétákat megölte karddal, Jezábel követet küldött Illéshez ezzel 
az üzenettel: Úgy bánjanak velem az istenek most és ezután is, hogy 
holnap ilyenkorra azt teszem veled, ami azokkal történt! Illés meg-
ijedt, felkerekedett és ment, hogy mentse az életét, és elérkezett a júdai 
Beérsebába. Legényét ott hagyta, ő pedig elment a pusztába egynapi 
járóföldre. Odaért egy rekettyebokorhoz, és leült alá. Azt kívánta, 
bárcsak meghalna, és így szólt: Elég most már, Uram! Vedd el az éle-
temet, mert nem vagyok jobb elődeimnél! Azután lefeküdt, és elaludt 
a rekettyebokor alatt. De egyszer csak egy angyal érintette meg, és ezt 
mondta neki: Kelj föl, egyél! Amikor föltekintett, látta, hogy a fejénél 
ott van egy forró kövön sült lángos és egy korsó víz. Evett, ivott, majd 
újra lefeküdt. Az Úr angyala másodszor is visszatért, megérintette, és 
ezt mondta: Kelj föl, egyél, mert erőd felett való út áll előtted! Ő fölkelt, 
evett és ivott, majd annak az ételnek az erejével ment negyven nap és 
negyven éjjel az Isten hegyéig, a Hórebig.” (1Kir 19,1–8)

Ahhoz, hogy képben legyünk és megértsük ezt az igeszakaszt, ismernünk kell 
az előzményeket. Illés személyében az Ószövetség egyik legnagyobb alakját 
látjuk. Isten embere, próféta, a hit nagy hőse. Abban az időben élt, amikor Izrael 
legnehezebb, legsötétebb korszaka volt. A király, Aháb, gonoszságával, bűneivel 
felülmúlta az addigi uralkodókat. Kegyetlen, álnok, erőszakos, véreskezű, aki 
elfordult Istentől. Pogány nőt, a szidóni hercegnőt, Jezábelt vette feleségül, és az 
ő kedvéért bevezette a pogány bálványistenségek, a Baal és az Asera kultuszát 
Izraelben. Még templomokat is épített ezek tiszteletére, és ezekben a templomok-
ban a nép is imádta a bálványokat, véres áldozatokat mutattak be és orgiákat 
rendeztek. Ez minden más bűnnél nagyobb volt, hiszen a Tízparancsolat első és 
legalapvetőbb törvényét rombolta le, amelyik szerint azt parancsolja Isten: „Én, 
az Úr vagyok a te Istened… Ne legyen más istened rajtam kívül!” (2Móz 20,2–3) 
Bizony, a férfiaknak gyenge pontja a nő, sok bűn származott már a történelem 
során abból, hogy egy férfi a nadrágjában hordta az eszét. 

Illés ebben az időben élt, és kemény prófétai szavakkal ítélte el a pogány 
szokásokat. Egy alkalommal aztán istenítéletre hívta a Baal kultusz papjait. 
Két oltárt építettek a Karmel-hegyen, ráhelyezték az áldozati állatot és Illés 
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azt mondta: lássuk, ki az igazi Isten. Akinek az imádságára felel az ő istene és 
tüzet bocsát az oltárra, az az élő, imádságot meghallgató, igazi Isten. Illés a 
maga oltárát még meg is locsolta bőven vízzel. A Baal papok hiába imádkoztak, 
az oltáron csak nem akart meggyulladni a tűz. Illés imádságára azonban tűz 
csapott le az égből és felemésztette az áldozati állatot. Akkor Illés azt mondta a 
népnek: Most már látjátok, hogy Izrael Istene az élő, valóságos, egyedüli Isten. 
És megparancsolta, hogy fogják el és öljék meg a pogány papokat.

Itt kezdődik a történetünk. Amikor Jezábel, a királyné megtudja a történte-
ket, dührohamot kap, és halálosan megfenyegeti Illést. Követeket küld hozzá 
és megüzeni neki, hogy meg fogja öletni. Illés pedig, aki addig bátor volt, aki 
annyira bízott Istenben, egyszerre megrémül, kétségbe esik és megfutamodik. 
Az akkori Izrael legtávolabbi városába, Beérsebába menekül, még azon túl is, 
elbujdosik a pusztába, egynapi járóföldre, és testben, lélekben megfáradva, 
kétségbeesetten lefekszik egy fa alá és kesereg, hogy jobb volna nem is élnie. 
A halált kívánja, öngyilkossági gondolatok kínozzák. Illés kiégett, depressziós 
lett. Testi-lelki kimerültségében elalszik.

Hogyan történhetett meg ez Illéssel? Hogyan juthatott ő, aki a hit magas-
latain járt, ilyen mélységbe?

Először arra figyeljünk, hogy a Biblia sohasem idealizálja még azokat sem, 
akik Isten legnagyobb emberei voltak. Sohasem szépíti a dolgokat, sohasem 
mondja róluk, hogy szuperhősök voltak. Ézsaiás könyve azt írja, hogy „Elfárad-
nak és ellankadnak az ifjak, még a legkiválóbbak is megbotlanak.” (Ézs 40,30) 
Ez még egy olyan nagy prófétával is megtörténik, mint amilyen Illés volt. Mi 
is így énekeltük az igehirdetés előtt: „Hitem pedig, mint a változó hold, Hamar 
elfogy, tölte alig hogy volt.” (EÉ 383,3)

Igen, így van ez. Egyszer nagyon közel érezzük magunkhoz Istent, meg-
tapasztaljuk erejét, segítségét, aztán jön egy nehézség, fenyegetettség, valami 
gond, és mi kétségbeesünk, elcsüggedünk, még a hívő ember is depressziós lesz.

Minket nem szokott életveszélyes fenyegetés érni, de sokszor érezzük ma-
gunkat fenyegetettnek. Ez a fenyegetés jöhet emberek részéről. Sokféle támadás 
érhet. Nincsenek megelégedve velünk a munkahelyünkön, leépítés van, és mi 
kétségbeesünk, hogy el fogjuk veszíteni az állásunkat. Valaki megvádol minket, 
pletykákat terjeszt rólunk és megijedünk, hogy az emberek rossz véleménnyel 
lesznek rólunk. A házastársunk viselkedése kibírhatatlan, állandó a veszekedés, 
már félünk hazamenni is, mert tudjuk, hogy megint minden kezdődik elölről, 
és ebbe halálosan belefáradunk.

A fenyegetés jöhet a körülmények oldaláról is. Kevés a fizetés vagy a nyugdíj, 
nehéz a megélhetés, miből fizetem a kosztot, a rezsit, a gyógyszereket. Sokan 
félnek a megélhetés gondjaitól. Jön egy súlyos betegség, rák, és kétségbeesünk 
a ránk váró szenvedéstől és a meghalástól. A fájdalom és a csalódás ma is okoz 
olyan nehéz és kétségbeesett lelki állapotot, depressziót, néha még öngyilkos-
sági gondolatokat is, amilyenbe Illés került.
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Illés történetének azonban még nincs vége. Testi, lelki kimerültségében 
lefekszik a pusztában egy bokor alá, az álomba menekül a problémái elől, és 
azt reméli, hogy többé fel sem ébred. Isten azonban nem hagyja el megfáradt 
és kiégett prófétáját. Küld hozzá valakit. A Biblia szóhasználatával egy angyalt, 
de tudjuk, hogy a Bibliában az angyal úgy hangzik, hogy angelosz, ami szó 
szerint azt jelenti, hogy küldött. És az angyalok sokszor emberek, akiket Isten 
elküld más emberek erősítésére. Nem tudhatjuk, miféle angyal volt az, akit 
Isten Illéshez küldött, de azt olvassuk az igében, hogy felébreszti Illést, enni, 
inni ad neki, aztán hagyja, hogy aludjon tovább. Pihenje jól ki magát, hiszen 
az alvás testet, lelket erősít. Súlyos idegkimerültségben szenvedőket ma is akár 
hetekig is altatnak az orvosok.

Azután az angyal újra eljön, újra ad Illésnek enni és inni. Isten jól tudja, hi-
szen ő teremtette testünket, lelkünket, hogy a lelki gondok megoldását sokszor 
a test megerősítésével kell kezdeni. Nekünk is azt mondja, ha megfáradunk: 
aludj többet, ne hajszold magad túl, sétálj nagyokat, menj úszni, kapcsolódj 
ki vagy menj el szabadságra. Megfáradt testben, rossz fizikai állapotban nem 
lehet hatékonyan gyógyítani a lelket.

Hozzánk is küld Isten angyalokat, hogy erősítsék a testünket. Talán egy 
családtagot, aki azt mondja, segítek neked a háztartásban, talán egy nagyszü-
lőt, aki azt mondja: utazz el valahova, én addig vállalom a gyerekeket, talán 
egy megértő munkatársat, aki egy időre átvállalja a feladatok egy részét, egy 
figyelmes főnököt, aki elzavar három hét szabadságra. Isten a lelkünk gyógyí-
tását a testi erőnk regenerálásával kezdi.

De ettől még nem gyógyul meg a lelkünk, nem szűnnek meg a lelki gond-
jaink. A lelkünket nem az angyalok, nem a testi megerősítés gyógyítja, hanem 
maga Isten. Az angyal csak megmondja Illésnek, hova kell mennie, hol vár rá 
Isten, hol találkozhat vele. A Hóreb hegye, ahová Illésnek mennie kellett, az 
a hegy, amelyen Mózes találkozott Istennel, ahol a szövetséget kötötte Isten 
a népével, ahol a Tízparancsolatot adta. Illés jól tudja ezt. Az Istennel való 
találkozás helyére kell mennie.

Számunkra is megvannak ezek a helyek. A templom, az istentisztelet, a 
bibliaóra, a gyülekezet. Ezeken a helyeken vár ránk Isten. Olyan szomorúan 
nevetséges, amikor valaki azt mondja: azért nem jöttem istentiszteletre, mert 
rossz lelki állapotban voltam. Hát éppen akkor kell leginkább jönni! Az élő 
Isten jelenléte, szava, az úrvacsora szentsége adja a lelki gyógyulást.

Ha bárkinek Illéshez hasonló testi-lelki fáradtsága, gondja, sötét érzése van, 
nézzen most arra az Úrra, aki Illésnek is és Jézus Krisztusnak is és nekünk is 
Urunk, Istenünk. Mi megfáradhatunk a hitben, el is fogyhat a hitünk, mint a 
változó Hold, de így folytatja Ézsaiás: „Elfáradnak és ellankadnak az ifjak, még 
a legkiválóbbak is megbotlanak. De akik az Úrban bíznak, erejük megújul…”
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Ami igazán hiányzik
BÖJT 4. VASÁRNAPJA – TELEVÍZIÓS ISTENTISZTELET, 1998

„Jézus ezután elment a Galileai-tengernek, Tibériás tavának túlsó 
partjára. Nagy sokaság követte őt, mert látták, milyen jeleket vitt 
végbe a betegeken. Jézus pedig felment a hegyre, és ott leült a tanít-
ványaival együtt. Közel volt a páska, a zsidók ünnepe. Amikor Jézus 
észrevette, hogy nagy sokaság közeledik hozzá, így szólt Fülöpnek: 
Honnan vegyünk kenyeret, hogy ezek ehessenek? Ezt pedig azért 
kérdezte tőle, hogy próbára tegye, mert ő már tudta, mit fog tenni. 
Fülöp így válaszolt neki: Kétszáz dénár árú kenyér sem elég nekik, 
hogy mindenki kapjon valami keveset. Egyik tanítványa, András, 
Simon Péter testvére így szólt hozzá: Van itt egy gyermek, akinél van 
öt árpakenyér és két hal, de mi ez ennyi embernek? Jézus ezt mondta: 
Ültessétek le az embereket! Füves terület volt az. Letelepedtek tehát a 
férfiak, szám szerint mintegy ötezren. Jézus pedig vette a kenyereket, 
hálát adott, és kiosztotta az ott ülőknek; ugyanúgy osztott a halakból 
is, amennyit kívántak. Amikor pedig jóllaktak, így szólt tanítványa-
ihoz: Szedjétek össze a maradékot, hogy semmi se vesszen kárba! 
Összeszedték tehát, és tizenkét kosarat töltöttek meg az öt árpakenyér 
maradékával, amit meghagytak azok, akik ettek. Miután látták az 
emberek, hogy milyen jelt tett, ezt mondták: Ez valóban az a prófé-
ta, akinek el kellett jönnie a világba. Amikor pedig Jézus észrevette, 
hogy érte akarnak jönni, és el akarják ragadni, hogy királlyá tegyék, 
visszavonult ismét a hegyre egymagában.” (Jn 6,1–15)

Watchman Nee, a kínai keresztény egyház áldott szolgálatú igehirdetője azt 
mondta egyszer: ha Isten kis csodát akar tenni, akkor nehéz körülmények közé 
helyez bennünket; ha hatalmas csodát akar tenni, akkor lehetetlen körülmé-
nyek közé tesz. A tanítványok lehetetlen helyzetbe, megoldhatatlan kérdés elé 
kerültek, amikor Jézus megkérdezte tőlük a sokaság láttán: „honnan vegyünk 
kenyeret, hogy ezek ehessenek?” 

De hát nem is a tanítványokról szól az ötezer ember megvendégelésének a 
története, hanem Jézus csodájáról, Isten áldásáról.

Az első, amit megállapíthatunk ezzel az evangéliumi történettel kapcso-
latban az, hogy Jézus törődik az ember földi szükségleteivel is. A Jézusban 
való hitünk gyakran válik egyoldalúvá. Van úgy, hogy Jézusban csak a testi 
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szükségletek kielégítőjét látjuk, a csodadoktort, aki meggyógyíthat a beteg-
ségből, a segítőt, aki megoldhatja a problémákat, de nem látjuk meg benne a 
Szabadítót, aki megtisztít a bűntől, a Megváltót, aki új életet ad, az Üdvözítőt, 
aki az örök élettel ajándékoz meg. És van úgy is, hogy egyoldalúan csak a lelki 
problémák, a vallásos élet, az üdvösség, a túlvilág kérdéseit tartja valaki Jézus 
kompetenciájának, ezek rá tartoznak, de a földi élet, a megélhetés gondjai-ba-
jai, a kenyérkérdés ügyes-bajos dolgai nem, azokat az embernek magának 
kell megoldani. Ez ellen az egyoldalúság ellen figyelmeztet a történet. Mert 
Jézus nemcsak tanít, nemcsak a lélek, az Isten kérdésével foglalkozik, hanem 
őt nagyon is érdekli az, hogy az őt hallgató embertömeg mit fog enni. Isten 
nemcsak az emberek lelkével, hanem a testi szükségleteivel is törődik, mert az 
ember test és lélek. Jézus nemcsak az egyiknek, hanem a maga testi-lelki való-
ságában az egész embernek Megváltója. Ezért kerüljük hát az egyoldalúságot, 
és ne akarjuk kivonni Isten hatalma alól az élet evilági, materiális oldalát sem.

A második megállapításunk az lehet, hogy a kenyér csodájában Jézus sze-
mélyének csodája tűnik át, lesz transzparenssé. János apostol többet lát a ke-
nyér megszaporításában egyszerű csodánál. Ő azt a titkot keresi, boncolgatja, 
hogy a kenyér és Jézus milyen kapcsolatban van egymással. A kenyér és Jézus 
halála. A kenyér és Jézus feltámadása. A földi kenyér és az égi kenyér. János a 
kenyérszaporításban rejtett üzenetet lát. Úgy érzi, hogy ez a kenyér leleplezi 
Jézus titkát. Kicsoda ő, hogy kenyeret ad? Kicsoda ő, aki magát is kenyérré teszi?

Hogyan szánja rá magát Jézus a kenyérszaporításra? Jézus életének két fóku-
sza van. Az egyik, hogy az Atyával való állandó közösségben élt, a másik, hogy 
az emberért élt. Az Atyától kapott és az embernek adott. Ez a kettő Jézusnál 
csodálatos egyensúlyban van. Ilyen egyensúlynak kellene lenni a keresztény 
ember életében, a mi életünkben is. Jézus soha nem osztotta ketté az életet, nála 
ez a két oldal egységben volt. Erre tanította tanítványait a kenyércsodával, az 
őt hallgatók megvendégelésével is. Jézus azért vonul vissza, hogy imádságban, 
csendben együtt legyen az Atyával. De amikor látja, hogy nagy tömeg jön hozzá, 
félbehagyja az imádságot és cselekszik. Mert jó és szükséges Istennel együtt 
lenni, de jó és szükséges tenni is, az embereken segíteni és róluk gondoskodni.

A történet harmadik üzeneteként azt állapíthatjuk meg, hogy a kenyéradás 
fontos kérdés. Aki kenyeret tud adni, az a jó vezető. Az emberek gazdasági 
csodára várnak. Aki ezt meg tudja valósítani, az ura lehet a népnek, a világ-
nak. Ma is erre várunk. Valakire, egy olyan vezetőre, kormányzatra, amelyik 
munkalehetőséget ad, megszünteti a munkanélküliséget, szociális biztonságot 
nyújt, gondoskodik az életről és mindarról, ami az élethez kell. Mert a kenyér 
nem egyszerűen csak a táplálékot jelenti. Luther úgy tanítja a Kiskátéban, hogy 
a kenyérbe beletartozik mindaz, ami a test és az élet fenntartására és táplálására 
kell: étel, ital, ruházat, ház, szántóföld, anyagi javak, derék házastárs, derék 
gyermekek, tisztességes felsőbbség, jó kormányzat, béke, egészség, közrend, 
becsület, jó barátok, megbízható szomszédok. Ki az, aki mindezt megvalósít-
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hatja? Rajtunk is múlik, hogy lesz-e ilyen vezetésünk, kormányzatunk. Mert 
sokan ígérnek most kenyeret, közbiztonságot, létbiztonságot. Ezért minden 
keresztény embernek nemcsak joga, de kötelessége is, hogy az ígéretek között 
ésszel és szívvel jól válasszon, olyanokat, akik nemcsak a kenyér materiális 
biztonságát, de a lélek kenyerének biztonságát is programjukba vették, fontos-
nak tartják a keresztény erkölcs értékeit és támogatják ennek megvalósulását. 

És ez összefügg azzal a negyedik üzenettel, hogy hogyan viszi véghez Jézus 
a kenyércsodát. Megtehetné azt is, hogy a semmiből teremt elő kenyereket. Ám 
Jézus felhasználja azt a kicsit, ami önmagában ugyan semmi, de az ő kezében, 
az ő lehetőségei között, az ő áldásával megsokasodik. A kereszténységet sokszor 
érte az a vád, hogy sültgalamb-váró, megfeledkezik a világról, és amikor máso-
kért kellene tennie, más emberekért kellene munkálkodnia, akkor a keresztények 
csodát várnak, önmaguk felé fordulnak és csak önmagukkal törődnek. Ez így 
nem igaz. Az az igaz, hogy a keresztény ember megtanulta Mesterétől, Jézustól, 
hogy ne legyen pesszimista, hanem éppen ellenkezőleg, legyen optimista, aki 
reálisan számol a lehetőségekkel vagy a lehetetlenségekkel, de számításaiba egy 
másik faktort is bekapcsol, az Isten hatalmát, Isten lehetőségeit.

Úgy érzem, a tanítvány, András is ilyen ember volt. Reálisan számba vette, 
hogy lehetetlenség ennyi embernek enni adni, de mégis megjegyezte, elmondta 
Jézusnak, hogy van itt egy gyermek, akinek van öt kenyere és két hala. De mi 
az ennyi embernek? Nem tudjuk, mi indította arra, hogy ezt mondja. Lehet, 
hogy tehetetlenségének rezignált érzése. Én mégis azt gondolom, hogy András 
azért tette, mert lelke mélyén sejtett valamit, csodát várt. Úgy érezte, hogy ez 
a semmi mégis valami. És akkor odavitték ezt a semmit Jézushoz, odatették a 
kezébe azt a parányit, ami van. Jézus pedig elkezdi osztogatni. A kenyércsoda 
tulajdonképpen úgy történik, hogy Jézus kezében mindig van még, a kenyér és 
a hal szaporodik. Jézus kezében a kicsi sokká lesz, és ami csak egy embernek 
volt elég, elég lesz ötezer embernek. Ennek a titoknak a nyitja Jézus. Az ő ke-
zében van a lehetőség. És ezért ennek a kenyércsodának a negyedik tanulsága 
az, hogy ember, add oda, amid van, tedd Jézus kezébe. Ne törődj vele, hogy ez 
lehetetlenül, kétségbeejtően kevés. 

Az emberi lehetőség sokszor milyen kétségbeejtően kevés, az emberi élet 
milyen erőtlen tud lenni, de Jézus kezébe kerülve ez az emberi élet mégis 
gazdag életté, megelégített életté tud átalakulni, mert Jézus kezében a nem 
sejtett lehetőségek hatalma van. Ő meggazdagítja a létet. Ő maga mondta: „én 
azért jöttem, hogy életük legyen, sőt bőségben éljenek.” Ezt is bemutatja Jézus 
ennek a csodának a szemléltető oktatásában. Mert adhatott volna úgy is, hogy 
mindenkinek jut egy kenyér, egy hal, ami éppen elég lett volna ott, ahol semmi 
sincs, csak az éhség. De Jézus nem így ad, nem fejadagokban méricskél, hanem 
úgy, hogy jóllakásig ad. Bővölködésig. Ez Isten gazdagsága és nagyvonalúsága. 

És éppen ezért itt nemcsak Jézus lehetősége, hatalma lesz láthatóvá, hanem 
ennél sokkal több. Mert ahol átélték, hogy Jézus kezében az a kevéske kenyér 
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és hal bőséggel, jóllakásig elegendő lett ötezer embernek és még a maradék 
is, amit már nem tudtak megenni, több volt a kiindulásnál, ott azt is átélték, 
hogy Jézusban ott van közöttük az, aki jóltart, aki éltet, akivel be lehet telni. 
A kenyér mellett – ezt látja meg János – Jézust magát nyerték meg Isten cso-
dálatos ajándékaként. Nem teljes az élet Jézus nélkül. Meg lehet unni, bele 
lehet fáradni, meg lehet csömörleni tőle. Hányan dobják el maguktól, amikor 
látják, hogy hiábavaló, önmagába visszatérő mókuskerék, taposómalom, amit 
életnek neveznek. Ezen az sem segít, ha egyébként anyagilag jól is él valaki. 
Hány milliomos híresség küzd depresszióval, alkoholizmussal, drogokkal, 
boldogtalan vagy tönkrement családi élettel. Észre kell vennünk, hogy a gaz-
dasági kérdések megoldása nem jelenti az egész élet megoldottságát. Jézus azt 
mondja: több az élet, mint az étel és több a test, mint a ruházkodás. Az élet 
minőségétől, tartalmától függ, hogy élvezzük-e, örülünk-e neki, látunk-e célt 
benne, a kibontakozás, a beteljesedés lehetőségét. 

Váczi Mihály az életnek ezt az alapvető hiányát írja meg a Valami nincs 
sehol című versében:

Jóllakhatsz fuldoklásig a gyönyörökkel, 
 – az életedből hiányzik valami. 
Hiába vágysz az emberi teljességre, 
 – mert az emberből hiányzik valami. 
Hiába reménykedsz a megváltó Egészben, 
 – mert az Egészből hiányzik valami.

A Mindenségből hiányzik egy csillag, 
 – a Mindenségből hiányzik valami. 
A Világból hiányzik a mi világunk, 
 – a Világból hiányzik valami.

Mi az, ami hiányzik a létből, az emberből, a Mindenségből, a Világból? Tudó-
sok, írók, művészek keresik ezt a hiányt, de senki sincs, aki a maga személyében 
el tudná hozni a teljességet, amire vágyik az ember. 

Századunk egyik kimagasló tudósa, az atomfizikus Carl Friedrich von We-
izsäcker mondta: mivel a résztudományok nem tudták megoldani világunk 
hiányának nagy problémáját, közel van az idő, amikor az emberiség ahhoz fog 
fordulni, aki a teljes igazság ígéretét hordozza.

Jézus az, aki a teljes igazság ígéretét hordozza. Ami hiányzik, azt Jézus hozta 
a földre. A földi kenyérhez mennyei kenyeret is adott. Az ember azt keresi, 
hogyan lakhatna jól, mi az, ami kielégíti, betölti az életét. Ez nem más, mint 
Jézus, Isten ajándéka, az Élet kenyere. A nagy csoda nem az a kenyér, amit az 
ötezer kapott a pusztaságban, hanem az, aki adta, maga Jézus, az ő személye, 
aki kenyérként jött az égből. Ő az életet magát akarja gazdaggá, teljessé tenni, 
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hogy az ember életéhségét örökre megelégítse. Benne válik valósággá, amit 
Rienecker német teológus költőien így fejezett ki: az ember halandó, aki porból 
lett és porrá lesz, de Isten lehajolt és a port megcsókolta és az embert a saját 
létéhez emelte. 

Böjt negyedik vasárnapján vagyunk, egyre közelebb Jézus keresztjéhez, de 
egyben a húsvéthoz, Jézus feltámadásához is. Ennek a vasárnapnak a neve: 
Laetare, a vasárnap kezdő zsoltára cseng vissza benne: örüljetek! Böjt és öröm, 
különös párosításnak tűnik. Mégis ezen a böjti vasárnapon örülhetünk annak 
a Jézusnak, akiben Isten megcsókolta a port, annak a Jézusnak, aki kereszthalá-
lában adta magát az Élet kenyeréül, hogy földi kenyérrel és mennyei kenyérrel, 
a bűnbocsánattal és az örök élettel tápláljon bennünket.

Miért félünk?
BÖJT 5. VASÁRNAPJA – 2009

„Mert az volt méltó Istenhez, akiért van a mindenség, és aki által van 
a mindenség, hogy őt, aki számtalan fiát vezeti dicsőségre, üdvösségük 
szerzőjét szenvedések által tegye tökéletessé. Mert a megszentelő és 
a megszenteltek mind ugyanattól származnak, ezért nem szégyelli 
őket testvéreinek nevezni, amikor így szól: »Hirdetem nevedet testvé-
reimnek, a gyülekezet körében dicsérlek téged.« És ismét: »Én őbenne 
reménykedem«, majd újra: »Íme, itt vagyok, én és a gyermekek, akiket 
Isten adott nekem.« Mivel pedig a gyermekek test és vér részesei, ő 
is hozzájuk hasonlóan részese lett ezeknek, hogy halála által meg-
semmisítse azt, akinek hatalma van a halálon, vagyis az ördögöt, 
és megszabadítsa azokat, akik a haláltól való félelem miatt egész 
életükben rabok voltak.” (Zsid 2,10–15)

Judica vasárnapjához érkeztünk, ez az ötödik böjti vasárnap az Isten ítéletéről 
szól. Isten ítélete a mai ember gondolkodásából szinte teljesen eltűnt. Ezzel 
együtt eltűnt az Istentől való félelem is. De az ember mégsem lélegezhet fel, 
nem érzi úgy, hogy leesett egy nagy kő a szívéről, nem tűnt el maga a félelem. 
A mai ember életét, gondolkodását is alapvetően meghatározza a félelem. 
Félelem a sorstól, félelem a szenvedéstől és félelem a haláltól. 

Félünk a sorstól, az életünket befolyásoló, kiszámíthatatlan események 
valóságától, amelyeket nem tudunk kiismerni, sokszor még felismerni sem, és 
főleg nem tudunk befolyásolni. Ősidők óta megpróbáljuk magunk irányítani 
a sorsunkat, hol a tudás eszközével, hol babonával, mágiával, ezoterikával, de 
azt tapasztaljuk, amit a szólás mond: senki nem kerülheti el a sorsát.
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Félünk a szenvedéstől, a magánytól, a kudarctól, a veszteségtől, a beteg-
ségtől, mindent igyekszünk megtenni, hogy elkerüljük, mégis tehetetlenek 
vagyunk ellenük. 

És félünk a haláltól, amely ellen köztudottan nincs orvosság. Igyekszünk 
nem gondolni rá, társadalmi közmegegyezéssel nem beszélünk róla, haldok-
lóinkat kórházba visszük, ne legyenek a szemünk előtt, a halálfélelem mégis 
ott van a tudatalattinkban, születésünktől fogva belénk kódolva.

Mindez azt jelzi, hogy Istent száműzhetjük az életünkből, a bűn fölötti 
ítéletét tagadhatjuk, a félelem marad. És a félelem oka éppen az, hogy van, 
hogy lesz ítélet. 

Erről akar velünk ma, az ítélet vasárnapján beszélni Isten. Azt szeretné 
elmondani nekünk, hogyan szabadulhatunk meg félelmeinktől. És elöljáró-
ban hadd mondjam meg a választ: úgy, ha Jézus megszabadít minket. Még 
pontosabban: ha hisszük, hogy Jézus magára vette ítéletünket.

Erről beszél mai igénkben a Zsidókhoz írt levél írója. Azzal kezdi, hogy el-
mondja: Isten maga lépett be a bűn, a sors kiszámíthatatlansága, a szenvedés, a 
halálfélelem által meghatározott világba, és Jézusban emberré lett. Jézus vállalta 
az emberi sorsot, szenvedett és meghalt, hogy minket, sorsunktól, szenvedéstől 
és haláltól rettegő embereket megszabadítson félelmeinktől. Vállalta Isten bűn 
feletti ítéletét, hogy nekünk ne kelljen többé az ítélettől félnünk. Jézus testvé-
rünkké lett, osztozott emberlétünk nyomorúságaiban, de az ő osztozása nem 
egyszerűen empátia vagy szolidaritás volt, hanem mentőakció, mert ő nemcsak 
ember volt, hanem Isten Fia is, aki engedelmes és tökéletes áldozatot hozott 
mindenkiért: önmagát áldozta fel értünk. És ezzel az áldozattal, kereszthalá-
lával eleget tett az emberiség nevében Isten ítéletének.

Azóta nem kell félnünk. Tudom jól, a sors továbbra is kiszámíthatatlan és 
szeszélyes. De Jézus engesztelő áldozata óta azt is tudom, hogy Isten az Atyám, 
és szeret, és ő a sorsom fölött is Úr. Azóta énekelhetem Gerhard Pállal, hogy: 
„Hagyd az örök Istenre Minden te utadat, Ha bánt szíved keserve, Ő néked 
nyugtot ad.” (EÉ 342,1)

Tudom azt is, hogy van, lesz továbbra is szenvedés. De azt is tudom, amit 
Pál apostol mond: akik Istent szeretik, azoknak minden a javukra van. Még 
a szenvedés is. Tudom, hogy nem vagyok magamra hagyatva a szenvedésben. 
Erőt, kitartást, reménységet, túlélést ad, ha valaki mellettünk áll, még akkor 
is, ha nem tudja megszüntetni a szenvedésünket. Jézus mellettünk áll. Ő maga 
is ismeri szenvedéseinket, hordozta azokat, együtt érez velünk és hitelesen 
mondja minden szenvedőnek: ne fél, csak higgy. Hidd el, hogy a szenvedésnek 
van célja, akkor is, ha nem látod, nem érted. Egy lelkigondozó azt a címet adta 
egyik könyvének, hogy Szenvedéssel formál a Mester. Ez így is van.

És azt is tudom, hogy továbbra is van halál, és egyikünk sem kerülheti el. 
A Jézusban hívő, a keresztény ember is meghal. De tudom azt is, hogy a halált 
is legyőzte Jézus. Feltámadt, és azóta nem ismeretlen, félelmetes hatalom a 
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halál. Tudom, hogy igazat mondott, amikor azt mondta: „Én élek, és ti is élni 
fogtok.” (Jn 14,19) Így a halál elveszíti hatalmát, és mi Pál apostollal mondhat-
juk: „…nekem az élet Krisztus, és a meghalás nyereség. …vágyódom elköltözni 
és Krisztussal lenni, mert ez sokkal jobb mindennél” (Fil 1,21.23) Természetes, 
hogy szeretjük a földi életet, és ragaszkodunk hozzá. Félhetünk a meghalástól, 
az úttól, amely a sötétbe indul, de nem félünk a haláltól, mert tudjuk, hogy az 
út végén Jézus fog várni.

És most újra mondom, amit elöljáróban már elmondtam: hogyan szaba-
dulhatunk meg félelmeinktől? Úgy, ha Jézus szabadít meg minket. Az a Jézus, 
aki magára vette ítéletünket. Az a Jézus, aki halálával amnesztiát eszközölt 
ki számomra. Az a Jézus, aki által Isten nem félelmetes bírám többé, hanem 
mennyei édes Atyám. Erről a Jézusról ír a Zsidókhoz írt levél írója, őt állítja 
ma a mi szemünk elé is. Testvéreim, higgyünk ebben a Jézusban, aki értünk 
szenvedett, és értünk halt meg, és megszabadulunk félelmeinktől.

Solo Dios Basta
BÖJTI VESPERÁS – 2010

„Azután megmutatta nekem Jósua főpapot, aki az Úr angyala előtt 
állt, meg a Sátánt, aki jobb keze felől állt, és vádolta őt. Az Úr angyala 
pedig ezt mondta a Sátánnak: Dorgáljon meg téged az Úr, Sátán! 
Dorgáljon meg téged az Úr, aki Jeruzsálemet kiválasztotta! Hát nem 
tűzből kiragadott üszkös fadarab ez? Jósua ugyanis piszkos ruhába 
öltözve állt az angyal előtt. Azután ezt mondta az angyal az előtte 
állóknak: Vegyétek le róla a piszkos ruhát! Neki pedig ezt mondta: 
Nézd! Elvettem a bűnödet, és díszes ruhába öltöztetlek téged. Majd 
így szólt: Tegyetek a fejére tiszta süveget! Akkor tiszta süveget tettek 
a fejére, és tiszta ruhába öltöztették, miközben az Úr angyala ott 
állt. És így figyelmeztette az Úr angyala Jósuát: Ezt mondja a Seregek 
Ura: Ha az én utamon jársz, és teljesíted, amit elrendeltem, akkor 
ítélkezhetsz házamban, és felügyelhetsz udvaraimra, sőt megengedem 
neked, hogy az itt állók között járj-kelj.” (Zak 3,1–7)

Minden évben a böjti időszakban egy zsoltárénekes, vesperás istentisztelettel 
éljük át, hogyan imádkoztak, zsoltároztak a szerzetesek. Ezzel a vesperás isten-
tisztelettel lélekben most is elindulunk Jézussal, aki azt mondta tanítványainak: 
„Íme, felmegyünk Jeruzsálembe, és az Emberfia átadatik a főpapoknak és az 
írástudóknak, halálra ítélik őt, és átadják a pogányoknak, kigúnyolják és leköpik, 
megkorbácsolják és megölik, de a harmadik napon feltámad.” (Mk 10,33–34) 
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A böjtnek ez a lényege. Elindulni Jézussal, követni őt, látni, megérteni, és 
amennyire lehet, átélni az ő szenvedését. 

A böjt önmagunkról való lemondással jár. De kevés az, hogy lemondás. 
Nem igazán az a böjt értelme, hogy elkezdek most negyven napig böjtölni, 
hogy nem eszem húst, lemondok bizonyos dolgokról. A német evangélikus 
egyháznak van egy böjti akciója, amelynek az a jelszava, hogy „Sieben Wochen 
ohne”. Hét hét valami nélkül. Hogy mi nélkül, azt mindenki maga dönti el. 
Alkohol nélkül, cigaretta nélkül, televízió nélkül, számítógépes játék nélkül, 
autó nélkül, bulizás nélkül, hosszan lehetne sorolni. De a német evangélikus 
egyház is felismerte, hogy ez még nem igazán böjt. 

A böjt az, ha valamit vállalok is. Olyat, amit eddig nem vállaltam, amit nem 
tettem, amit az Isten vár tőlem. Az idén új jelszó született: „Sieben Wochen mit”. 
Hét hét valamivel. Hét hétig minden vasárnap ott leszek az istentiszteleten. 
Minden nap egy fél órát olvasom a Bibliát, és a böjti időszakban elolvasom az 
evangéliumokból Jézus szenvedésének történetét. Hét héten át minden nap 
önvizsgálatot és bűnbánatot tartok. Hét héten át barátságos és kedves leszek az 
emberekkel. Mindenkiben csak a jót fogom észrevenni. Hét héten át minden 
nap segítek valakinek. Hét héten át minden nap beszélek valakivel Jézusról. 
Ezt a sort is hosszan lehetne folytatni. 

Böjt első vasárnapjának ószövetségi igéje Zakariás próféta könyvéből való. 
Zakariás látomásában Jósua főpapot látja, aki piszkos ruhában áll Isten előtt, 
és a sátán vádolja őt. 

Jósua a babiloni fogságból hazatért zsidók főpapja volt. Ószövetségi írás-
magyarázók szerint arról van szó, hogy a fogságban, a pogány környezetben a 
főpap valószínűleg kompromittálta magát, kultikusan is, politikailag is megal-
kuvó döntéseket hozott. Ismerhetjük ezt jól, hiszen a rendszerváltás után sok 
egyházvezetőt és lelkészt is vádoltak hasonló bűnökkel. Jósua a bűneivel áll 
Isten előtt. Hangzik a vádló vádja, Jósua hallgat, de nem hallgat az Isten. Nem 
arról van szó, hogy védelmébe veszi a főpapot. Nem igazolja, nem mondja azt, 
hogy bűntelen, de nem is kéri számon a bűneit. Ma azt mondanánk Isten eljá-
rására, hogy sem megerősíteni, sem cáfolni nem hajlandó a főpapra vonatkozó 
vádakat. E helyett Isten rehabilitálja Jósuát, amikor azt mondja: vegyétek le a 
szennyes ruháit, és öltöztessétek tiszta ruhába. A múlttal való leszámolás, a 
bűnbocsánat és a megtisztulás – ez ennek az átöltöztetésnek az értelme. Ami 
volt és akármi is volt, attól megszabadult Jósua, és lehetőséget kap az új életre.

Levetkőzni a múltat és felöltözni az újat, ez a böjt értelme és célja. Ez a 
megtérés. A böjt a megtérés időszaka. Pál apostol ezt így írja a kolosséi gyüle-
kezetnek: „…levetkőztétek a régi embert cselekedeteivel együtt, és felöltöztétek 
az új embert, aki Teremtőjének képmására állandóan megújul.” (Kol 3,9–10)

Nem elég tehát csak levetkőzni a régit, a szennyeset, fel is kell ölteni az újat. 
Nem elég böjtben sem a régi jelszó, hogy „sieben Wochen ohne”, hanem hozzá 
kell tenni az új jelszót, hogy „sieben Wochen mit”. 
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A múlt héten olvastam Böjte Csaba dévai szerzetes Tavaszi nagytakarítás 
című körlevelét, amely a befelé fordulásra és a felfelé figyelésre figyelmeztet. 
Idézek egy-két gondolatot: „Szerintem sem a politikai, sem a gazdasági reform 
nem fogja megoldani sem népünk, sem az emberiség, még kevésbé a magam 
gondjait, egy komoly belső lelki reform nélkül. Az ember önmagát belülről 
kellene megreformálja! Jó lenne elgondolkozni, hogy ott belül, lelkünk mélyén 
mi van. A dölyfös, mindenkit leócsárló, letaposó, hatalom utáni vágyam? Az 
anyagelvű bírvágy? A kapitalizmus fogyasztásösztöne? Vagy az alkohol, a kü-
lönféle élvezeti cikkek iránti olthatatlan szomjam? Mi vezet, a lényem hajójában 
ki van kormányon? Bennem, ott legbelül a döntéseket ki hozza meg? Az ember 
hajlamos másokkal szemben nagyon kritikus lenni, de ebből a szigorúságból 
nem ártana, ha egy rész önmagunk felé fordulna, mert talán soha nem volt 
ilyen kevés befelé fordulás, ilyen kevés önuralmuk az embereknek, mint most. 
Önmagát kellene féken tartsa az ember! Szomorú szívvel mondhatom, hogy a 
bennünk lévő bűnös vágyak, kapzsi ösztönök okozták az elmúlt húsz évben a 
legtöbb kárt saját magunknak és népünknek.” 

Vegyük a mostani böjti időszakban nagyon komolyan az imádkozást, a 
megtérést mint Istentől kapott feladatot. Böjtben nem azt kell kérdeznünk, 
hogy miről mondjak le, hogy aztán a böjt végén újra visszavegyem azt. Böjtben 
azt kell kérdezni, hogy mit tegyek.

Mi legyen tehát az, amit a „Sieben Wochen mit” jelszó takar? Avilai Teréz, 
akit a római katolikus egyház szentnek tisztel, életéről olvastam, hogy há-
rom betűt írt élete felé: s. d. b. Ez a rövidítés azt jelenti, hogy solo dios basta. 
Magyarra fordítva: elég csak az Isten. Úgy is fordíthatjuk: nekem elég csak 
az Isten. Teréz élete nehéz volt, édesanyja nagyon korán meghalt. Édesapja 
hamar újra megházasodott és új feleségével egészen a világi élet felé fordult. 
Egy napon Teréz súlyosan megbetegedett, és három évig bénán feküdt. Már 
halottnak tartották és el akarták temetni, de csodálatos módon meggyógyult. 
Teréz ekkor szentelte egész életét Istennek azzal a hitvallással, ami életének 
mottója lett: nekem elég csak az Isten.

Legyen számunkra most böjti hitvallássá Aviali Teréz jelszava. Nekem elég 
csak Isten, az ő Jézus Krisztusban adott kegyelme, bűnbocsánata, új életet te-
remtő szeretete. Ami pedig eltávolít tőle, arról lemondok. Ilyen böjtöt kívánok 
nektek is és magamnak is.
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Christus vincit, Christus regnat, 
Christus imperat
VIRÁGVASÁRNAP – 2013 

„Azért szeret engem az Atya, mert én odaadom az életemet, hogy 
azután újra visszavegyem. Senki sem veheti el tőlem: én magamtól 
adom oda. Hatalmam van arra, hogy odaadjam, és hatalmam van 
arra, hogy ismét visszavegyem: ezt a küldetést kaptam az én Atyám-
tól.” (Jn 10,17–18)

Pár évvel ezelőtt egy német lelkész, Klaus Mertens nagy vitát kavaró könyvet 
írt, amelyben azt fejtegeti, hogy vajon mi lehetett Jézus halálának hátterében. 
Öngyilkosság? Mártírszerep? Összeesküvés? Félreértés? Mindegyik mellett 
voltak érvek és ellenérvek. Meglepően sokan értelmezték úgy, hogy Jézus tu-
lajdonképpen mártír akart lenni. Amikor lehetősége lett volna arra, hogy a nép 
rajongását kihasználva királlyá legyen, ő ezt nem használta ki, hanem kitért 
előle. Sokat beszélt viszont a rá következő szenvedésekről és haláláról. Így jut 
el a könyv írója arra a gondolatra, hogy Jézus azzal, hogy önmaga vállalta, sőt 
provokálta halálát, valójában öngyilkosságot követett el.

Az igénkben megszólaló Jézus mintha megerősítené ezt a véleményt, hiszen 
azt mondja, hogy azért megy Jeruzsálembe, hogy életét adja. De szavai más 
magyarázatot adnak, mint Klaus Mertens könyve. Mert Jézus egyértelműen, 
világosan kijelenti, hogy ami Jeruzsálemben a nagyhéten történik majd, az 
nem véletlen, nem tragikus sors, nem mártírszerep, főleg nem egy „ide lőjetek” 
öngyilkos halálba rohanás. Jézus tudja, mi vár rá, már akkor tudta, amikor 
mennyei Atyjával megbeszélte küldetését, még emberré születése előtt. Isten 
terve a világ megváltása, a bűnbocsánat és az örök élet a bűnössé lett és tőle 
elszakadt embernek. Isten Fia, Jézus azért született meg, hogy ezt a tervet 
végrehajtsa, és most azért megy Jeruzsálembe, hogy a kereszten odaadja az 
életét az emberért. És ezt most ne általánosságban értsük, hanem konkrétan: 
az emberért, minden emberért, érted és értem. A kereszt Isten eredeti aka-
rata, Jézus küldetésének lényege. Jézus sorsának, kereszthalálának indítéka 
pedig Istennek a bűnös, az elveszett ember iránt, irántad és irántam érzett 
szeretete. A Biblia tele van ennek a szeretetnek a hírével. Akár az Ó-, akár 
az Újszövetséget kezdjük olvasni, hamar rátalálunk arra az üzenetre, hogy 
Isten szerető, megbocsátó, életet adó Atya. Az evangéliumok erről szólnak. 
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Az apostoli levelek visszhangozzák ezt az örömhírt. Legszebben talán mégis 
János evangéliumában olvassuk Jézus saját szavait: „Mert úgy szerette Isten a 
világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem 
örök élete legyen.” (Jn 3,16)

Az a baj velünk, hogy amikor halljuk ezt az igét, könnyedén átsiklunk egy szó 
fölött, és ez a szó az „adta”. Pedig itt meg kellene állnunk, és elgondolkoznunk: 
hogyan adta? Mire adta? Úgy adta, hogy az egyszülött Fiú ember lett, ő volt a 
názáreti Jézus, egy ember, mint mi. Valóságos ember. De valóságos Isten Fia 
is volt. Ettől azonban nem lett semmivel sem könnyebb neki, mint bárki más 
embernek. Ugyanúgy szenvedett testileg, lelkileg, ugyanúgy elfáradt, kimerült, 
éhezett, szomjazott, ugyanúgy érezte a fájdalmat, a keserűséget, a csalódást, 
ugyanúgy rettegett a haláltól. Csak egy dolog volt, amiben más volt, mint mi. 
Nálunk sokkal, de sokkal jobban szerette Istent, az ő mennyei Atyját. Ezért nem 
vétkezett, nem volt bűn benne. És az ő mennyei Atyja is nagyon szerette őt. 
Szerette, mert egy volt vele, szerette tisztasága miatt, szerette engedelmessége 
miatt. Ezért adta Isten őt, az egyetlen Fiút és az egyetlen tökéletes embert értünk. 

Amire pedig adta, az a kereszt volt. Annak az embernek, aki bűnössé lett, 
nem volt más sorsa, mint a halál. A bűn elszakít Istentől, és ez már akkor be-
következik, mielőtt testileg meghalunk. A bűn zsoldja a halál, írja Pál apostol. 
Nem a testi, hanem a lelki halál, az Istentől való elszakadottság. Mi mindnyájan 
halottak vagyunk, élő halottak, és ezt sokszor érezzük is. Ebből nincs kiút, csak 
akkor, ha valaki vállalja, hogy meghal értünk és helyettünk. Olyan ez, mintha 
egy túszdrámában azt mondaná a kormányfő: engedjék szabadon a túszokat, 
cserébe magam megyek túsznak. Én sokkal értékesebb vagyok, mint az összes 
többiek. Így szabadított meg minket Jézus a halál fogságából, és így lett ő a halál 
túsza. Istennek ez volt a terve, és Fia, Jézus szabad döntésével, önátadásával 
engedelmesen végrehajtotta. Mert neki hatalma volt átadni, letenni az életét. 
Értünk, bűnös emberekért, hogy mi el ne vesszünk, hanem örök életünk le-
gyen. Az irgalmas szeretet hatalma vitte Jézust előre, Jeruzsálembe, a keresztre. 

Csak ebből a perspektívából láthatjuk helyesen a virágvasárnap és a nagyhét 
eseményeit. De csak ebből a perspektívából láthatjuk helyesen önmagunkat 
is. Kik vagyunk, milyenek vagyunk mi, hogy Isten Fiának kell az életét adni 
értünk? Ha erről gondolkozunk, akkor szétfoszlik jóságunk, tisztaságunk, 
hívőségünk minden elképzelése, meghajtjuk fejünket Isten előtt, neki adunk 
igazat, és elmondjuk a kereszténység ősi imádságát: Jézus Krisztus, Isten Fia, 
könyörülj rajtam, bűnösön!

Virágvasárnap a passió, Jézus szenvedéstörténetének a nyitánya. Nem már-
tírszerepet betölteni, nem öngyilkosként a halálba rohanni, nem tragikus 
félreértés vagy összeesküvés áldozatává lenni indul Jézus, hanem azért, hogy 
önként vállalja a halált értünk, megváltásunkért. Nem üldözték a halálba, 
nem kergették oda a keresztre, hanem ő önként felvette azt. Halála nem a 
szokványos kivégzés volt, hanem önmaga döntött úgy, hogy odaadja az életét 
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áldozatul az emberért. Azért, hogy nekünk életünk legyen és Istenben bővöl-
ködő életet éljünk. 

Akkor még senki nem tudta, de három nap múlva megtudták a tanítvá-
nyai, egész Jeruzsálem és ma már tudhatja az egész világ: Jézus Krisztus nem 
vereséget szenvedett, hanem győzött. Neki, egyedül neki volt hatalma arra is, 
hogy passiója, a kereszt szenvedései és halála után mint győztes újra felvegye 
életét, és ezzel a legnagyobbat adta az emberiségnek: az örök életet. 

A virágvasárnapon Jeruzsálembe bevonuló Jézus nem a végzete felé tart, 
hanem dicsősége felé. A kereszten leteszi életét, de három nap múlva újra fel-
veszi és mégiscsak király lesz, az egész mindenség királya, aki a mi szívünket is 
meghódítja, és mi is énekeljük az ősi himnuszt, amellyel a Királyukhoz, Jézus 
Krisztushoz az életük árán is ragaszkodó hitvallók vonultak a római arénákba: 
Christus vincit, Christus regnat, Christus, Christus imperat. Vagyis Krisztus 
győz, Krisztus kormányoz, Krisztus uralkodik.

A halálos szeretet ünnepe
NAGYCSÜTÖRTÖK – 2002

„Miközben ettek, Jézus vette a kenyeret, áldást mondott, és megtör-
te, a tanítványoknak adta, és ezt mondta: Vegyétek, egyétek, ez az 
én testem! Azután vette a poharat, és hálát adva nekik adta, és ezt 
mondta: Igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem, a szövetség 
vére, amely sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára.” (Mt 26,26–28)

Jézus utolsó vacsorája tanítványaival a páska, a zsidók egykor Egyiptomból 
történt szabadulásának emlékünnepén az igazi halálos szeretetről szól. János 
apostol azt írja, hogy amit azon az estén Jézus cselekedett, az azért volt, mert 
Jézus szerette az övéit, mindhalálig szerette őket. Jézus azt mondja, hogy sen-
kiben nincs nagyobb szeretet, mint ha valaki az életét adja a barátaiért. Majd 
hozzáfűzte: ti az én barátaim vagytok. 

Az a szeretet, amelyet Jézus kínál, több mint emberi szeretet. A pszicholó-
gusok szerint a szeretetnek három foka van. Az első az, amikor azért szeretünk 
valakit, mert kell nekünk, mert kapni akarunk tőle. Melyikünk ne ismerné 
ezt? Szeretem a másikat, mert kívánom, szeretem, mert segítséget kapok tőle, 
mert nélküle magányos lennék, szeretem, mert gondomat viseli. Ez az önző, 
az érdekből való szeretet.

A másik foka a szeretetnek az, amikor valakit azért szeretünk meg, mert 
valamilyen jó, vonzó, szép, szeretetre méltó tulajdonságot fedeztünk fel benne. 
Olyan a személye, hogy szeretni lehet. Kedves, okos, intelligens, udvarias. Ez a 
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feltételekhez kötött szeretet, amelyik addig él, ameddig a másik megfelel az én 
feltételeimnek. Ha azonban olyat tesz, ami engem kiábrándít, akkor csalódok 
benne és elvész az iránta való szeretetem.

A szeretet harmadik, legmagasabb foka az, amikor a másik embert önmagá-
ért szeretjük gyengeségeivel, hibáival együtt, és nem kapni akarok tőle, hanem 
adni, megajándékozni őt önmagammal, boldoggá akarom tenni. Mindannyian 
erre a szeretetre vágyunk, de ezt a szeretetet nem találjuk a világban.

Ha van érdek nélküli szeretet, ha van az ellenséget is elviselő szeretet, akkor 
az Jézusnál van. Jézus elviseli, hogy a virágvasárnapi jeruzsálemi tömeg halált, 
„feszítsd meg!”-et kiált rá, és a kereszten meghal értük. Elviseli, hogy Júdás el-
árulja, és mégis „barátom”-nak szólítja. Elviseli Pilátus igazságtalanságát, és azt 
mondja neki: semmi hatalmad nem volna felettem, ha nem Isten engedné meg, 
hogy halálra ítélj. És elviseli azt is, hogy a hozzá legközelebb álló Péter, akinek 
azt mondta, hogy erre a kősziklára építi egyházát, megtagadja. Jézus, ahogyan 
egy énekünk mondja, szelíd szemével, szeretettel, megbocsátással néz rá.

Jézus mindent elvisel, a kereszten haldokolva imádkozik az ellenségeiért, 
mert Jézus halálosan szereti az embert, barátait, ellenségeit, minket is. Az 
ő szeretetébe mindenki belefér. Ennek az önfeláldozó, halálos szeretetnek 
az ünnepe az utolsó vacsora, amelyet Jézus nagycsütörtökön tanítványaival 
elfogyaszt. Jézus összegyűjti ezen az estén tanítványait, asztalhoz ülnek, ott 
vannak mindnyájan. Úgy, ahogyan minket is összegyűjtött ma este erre a 
vacsorára. Jézus azt mondja nekik: Vágyva vágytam arra, hogy szenvedésem 
előtt megegyem veletek ezt a húsvéti vacsorát. Lehet, hogy a tanítványok közül 
nem mindegyik vágyott erre. A mai tanítványok közül sem vágyik mindenki 
az úrvacsorára. De halljuk meg, hogy Jézus vágyik az övéivel való közösségre. 
Ha mi nem is vágyódunk rá, ő vágyódik ránk.

A lábmosással kezdődik ez a vacsora. Jézus már tudja, hogy a kereszten 
fog meghalni. De nem úgy tekinti, hogy itt a vég, meg fogok halni. János azt 
írja, hogy Jézus tudta, hogy eljött az ő órája, amikor át kell mennie e világból 
az Atyához. Jézus úgy tekintett arra, ami várt rá, hogy ő most a célegyenesbe 
ért. A célegyenesben futók még mindent beleadnak, még kipréselik az utolsó 
erejüket. Jézus így fogadja el a szenvedést, a keresztet, a halált. De a cél az Atya, 
az ő tervének, a világ megváltásának a beteljesítése. Jézus szereti és szolgálja 
mennyei Atyját, és szereti és szolgálja az embereket. Ennek az alázatos, ember-
hez lehajló, odaadó szeretetnek a metaforája, kiábrázolása a lábmosás. 

Azután jön az, amit a tanítványok már nem is értenek meg. Jézus veszi a 
kenyeret, és azt mondja: egyétek, mert ez az én testem. És ugyanígy a poharat 
is körbeadja: igyatok ebből, ez az én vérem. Így szerzi Jézus az úrvacsorát. Azt, 
ami itt történik, a mai napig nem lehet megérteni. Akárhogy is próbálták és 
próbálják a teológusok magyarázni, hogy átváltozik, hogy jelkép, hogy csak 
emlékezünk Jézusra, az úrvacsora titok marad. Luther Márton alázatosan 
meghajlik az imádandó titok, a misztérium előtt, és bevallja: nem értem, nem 
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foghatom fel, hogyan van ez, de hiszek az igének. Ha Jézus azt mondta, hogy 
ez az ő teste és ez az ő vére, akkor nem kételkedem, hanem hálásan élek vele. 

Miért lenne baj vagy akadály, hogy nem értjük az úrvacsora titkát, azt, hogy 
hogyan lehet a kenyér Jézus teste, a bor az ő vére? Hiszen közülünk a legtöbben 
még azt sem értik, hogyan zajlik testünkben az anyagcsere, hogy az étel és az ital 
hogyan, milyen bonyolult folyamatok révén ad nekünk energiát, hogyan alakul 
át testünk anyagává, ez mégsem akadályoz meg minket abban, hogy ha éhesek 
vagyunk, akkor együnk, ha szomjasak vagyunk, igyunk. Miért kellene hát, 
hogy megakadályozzon bennünket az úrvacsoravételben az, hogy nem értjük?

Az úrvacsorában Jézus önmagát adta nekünk, és aki eszi az ő testét és issza 
az ő vérét, annak élete van. Ilyen egyszerű ez. Úrvacsorázom, mert szükségem 
van rá, mert nélküle lelkileg éhen halok. Jézus szeretete az, hogy odaadta az 
életét a világért, értem, hogy kereszthalálával bűnbocsánatot és üdvösséget 
szerezzen számunkra. Nincs nagyobb szeretet ennél. Bárcsak felfognánk, át-
éreznénk szívünk legmélyéig, hogy mit jelent a sokszor hallott üzenet: értetek 
adatik, és értetek ontatik ki. Azt jelenti, hogy Jézus úgy szeret, hogy meghalt 
értünk. Mindannyian erre vágyódunk, mert ez a tiszta, önzés nélküli, minket 
magunkat, önmagunkért szerető, hibáinkat és bűneinket megbocsátó, elfogadó 
szeretet. Jézus szeretetével azt éljük meg, hogy értékesek vagyunk. Azt éljük 
át, hogy érdemes élni, mert szeret az Isten. Jézusban miénk, de még jobb lenne 
így mondani, hogy enyém az Isten szeretete. Nem üres dolog, nem értelmet-
len a létezés, és elfogadható, elviselhető a szenvedés is, mert barátként velem 
vándorol utamon Jézus, áldozatos, hűséges, közösségvállaló szeretete velem 
van, megszenteli életem örömeit és átsegít életem nehézségein.

Érezzük, hogy jó volna mindig ebben a szeretetben elrejtőzni, védelmet 
találni. Maradjatok meg ebben az én szeretetemben – mondja Jézus. És ez nem 
azt jelenti, hogy érdemeljétek ki, hogy szeresselek titeket, hanem azt, hogy 
higgyétek, hogy én szeretlek titeket, és maradjatok meg ebben a hitben. Akármi 
történik is veled, ha nehézségek vannak az életedben, ne hidd, hogy akkor már 
Jézus nem is szeret. És ha még magadban is csalódtál, és úgy érzed, nem vagy 
méltó Jézus szeretetére, ne hidd, hogy Jézus nem szeret. Szeret! Halálosan, a 
saját életét adta érted. Ennek a bizonyítéka az úrvacsora, az ő teste és az ő vére.

Egyet azonban kér Jézus azoktól az emberektől, akik barátaivá lettek, akik 
szeretetében maradnak: azt, hogy éljenek ők is szeretetben a többi ember felé. 
Adják tovább azt, amit tőle kaptak. Vigyenek bele ebbe a kiüresedett, igazán 
szeretni nem tudó világba egy cseppnyit az ő szeretetéből. Ezért mondja Jézus: 
„Új parancsolatot adok nektek, hogy szeressétek egymást: ahogyan én szerettelek 
titeket, ti is úgy szeressétek egymást!” (Jn 13,34) Aki megpróbálja ezt, hogy 
továbbadja Jézus szeretetét, az csodálkozva fogja látni, hogy minél többet ad 
másoknak a szeretetből, annál többet kap Jézustól.

Ezt a szeretetből és szeretetben való életet táplálja bennünk az úrvacsorával 
Jézus Krisztus.
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Kameraállások
NAGYPÉNTEK – 2013

„Amikor arra a helyre értek, amelyet Koponya-helynek hívtak, ke-
resztre feszítették őt és a gonosztevőket: az egyiket a jobb, a másikat a 
bal keze felől. Jézus pedig így könyörgött: Atyám, bocsáss meg nekik, 
mert nem tudják, mit cselekszenek! Azután sorsvetéssel megosztoz-
tak ruháin. A nép ott állt és nézte. A főemberek pedig velük együtt 
így csúfolódtak: Másokat megmentett, mentse meg magát, ha ő a 
Krisztus, az Isten választottja! Kigúnyolták a katonák is, odamentek 
hozzá, ecetet vittek neki, és így szóltak: Ha te vagy a zsidók királya, 
mentsd meg magadat! Felirat is volt a feje fölött görög, latin és héber 
betűkkel írva: EZ A ZSIDÓK KIRÁLYA. A megfeszített gonosztevők 
közül az egyik így káromolta őt: Nem te vagy a Krisztus? Mentsd meg 
magadat és minket is! De a másik megrótta, ezt mondva neki: Nem 
féled az Istent? Hiszen te is ugyanazon ítélet alatt vagy! Mi ugyan 
jogosan, mert tetteink méltó büntetését kapjuk, de ő semmi rosszat 
sem követett el. Majd így szólt: Jézus, emlékezzél meg rólam, amikor 
eljössz a te királyságodba! Jézus így felelt neki: Bizony mondom neked, 
ma velem leszel a paradicsomban.

Tizenkét órától három óráig sötétség lett az egész földön. A nap 
elhomályosodott, a templom kárpitja pedig középen kettéhasadt. 
Ekkor Jézus hangosan felkiáltott: Atyám, a te kezedbe teszem le az 
én lelkemet! És ezt mondva meghalt. Amikor a százados látta, hogy 
mi történt, dicsőítette Istent, és így szólt: Ez az ember valóban igaz 
volt. És az egész sokaság, amely erre a látványra összeverődött, ami-
kor látta a történteket, mellét verve tért haza. Jézus ismerősei pedig 
mindnyájan és az őt Galileától fogva követő asszonyok távolabb állva 
szemlélték mindezt.” (Lk 23,33–49)

Mindannyian ismerjük Jézus keresztre feszítésének történetét. Magunk is el 
tudnánk mesélni, ha nem is olyan részletesen, ahogyan Lukács leírta, de ha 
valaki megkérdezné tőlünk, mi történt ezen a napon, ki az, akiről beszélünk, 
legalább nagy vonásokban el tudnánk mondani, hogy mit jelent számunkra a 
nagypéntek. Hogy ami ott történt, az keresztény hitünk alapja. 

Lukács evangélista azt mondja el, hogy az az esemény, ami azon a napon 
lejátszódott, alapjaiban megváltoztatta világunkat. És ha belépünk ebbe a kéte-
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zer évvel ezelőtti történetbe, minket magunkat is megváltoztat. A nagypéntek 
nem csak a múlt, a nagypéntek a jelen és a jövő is. Jézus kereszthalála átöleli 
az időt, és ma is világot, életeket alakító történet. És ezért a legnagyobb figye-
lemre méltó. Mert nem mindegy, hogy honnan, milyen nézőpontból, milyen 
hozzáállással szemléljük Jézus szenvedésének, kereszthalálának eseményeit.

Ha figyelünk erre, akkor észrevesszük, hogy Lukács is így mutatja be azokat 
az embereket, akik abban a valós időben voltak ott Jézus keresztre feszítésénél. 
Különböző hozzáállású, különböző reakciójú, különböző következtetéseket 
levonó emberek. 

Lukács úgy írja le a nagypénteki eseményeket, mintha egy médiatársaság 
riportere volna. Mintha éppen egyenes közvetítésben számolna be Jézus ki-
végzéséről. A televíziós kamera közvetíti a látványt, és Lukács kommentálja.

A kamerák először a sokaságot mutatják: a nép ott állt, és nézte. És a vé-
gén is ezzel a képpel zárul: Jézus ismerősei pedig mindnyájan távolabb állva 
szemlélték mindezt. Ismerős ez az eseményeket tehetetlenül néző, tanácstalan 
sokaság. Sokszor éljük át mi is, hogy csak érdeklődő szemlélői vagyunk az ese-
ményeknek, távolságtartók vagyunk, nem is értjük, kívülállók maradunk. Nem 
tudunk, nem merünk, nem akarunk állást foglalni. A nép a mai nagypénteken 
is ott áll, és nézi. Ennek a néző-hozzáállású sokaságnak következmények nélküli 
nagypéntekje van. De jó hír, vigasztaló üzenet, hogy Jézus értük is imádkozik 
a kereszten: „Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek!”

A kamera ezután kiemel egy izgatott csoportot. Ők közel állnak a kereszthez. 
Hangosan kiabálnak, gúnyolódnak az elítélten: azt mondta magáról, hogy ő 
Isten Fia. Embereket gyógyított meg, csodákat tett, azt hirdette, hogy meg tudja 
bocsátani a bűnöket. Hát mutassa meg most, hogy tényleg Isten Fia. Szálljon le 
a keresztről, és akkor elhisszük. A tömény hitetlenség, elutasítás, gyűlölet süt 
ezekből a szavakból. Épp úgy, mint sok mai ember szavaiból is. Ki gondolhatja 
komolyan, hogy az Isten Fia Jézus? Hányan érvelnek a nagypéntek, a kereszt 
ellen azzal, hogy az ilyen kegyetlen Istenben, aki emberáldozatot követel, nem 
kell, nem szabad hinni. Nemcsak hangadó ateisták, hanem egyes magukat 
modernnek tartó teológusok is elutasítják a keresztet, mint az ember megvál-
tásának útját. Isten szemében és a hívő ember szemében ez Jézus kigúnyolása. 
De jó hír, vigasztaló üzenet, hogy Jézus értük is imádkozik a kereszten: „Atyám, 
bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek!”

A kamera most a keresztre feszítetteket mutatja. Három elítélt, három ember 
haldoklik. Két köztörvényes bűnöző, és középen Jézus. Egy érdekes jelenet, 
egy párbeszéd hangzik. Az egyik elítélt tehetetlen dühvel csatlakozik a Jézust 
gúnyolókhoz: ha Isten Fia vagy, segíts magadon és rajtunk is. A másik, Jézus 
jobbkeze felől azonban egészen más hozzáállással szólal meg. Elutasítja a 
gúnyolódót és Jézushoz fordul: emlékezzél meg rólam, amikor eljössz király-
ságodba. A hitetlenség és a hit párbeszéde zajlik a két bűnöző között. 

Jézus pedig reagál, mert ő mindig reagál, válaszol a hit szavára. Így hangzik 
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el az ígéret: „Bizony mondom neked, ma velem leszel a paradicsomban.” Így 
is lehet hozzáállni a nagypéntekhez. Lehet, hogy egész életemben eddig mit 
sem törődtem azzal, hogy mit jelent a nagypéntek, Jézus halála személyesen 
nekem, de a hit szavát kimondani soha nem késő. Még a halál pillanataiban 
sem. Mert Jézus imádkozik értünk: „Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem 
tudják, mit cselekszenek!”

Jézus már haldoklik. A természettel is történik valami. Földrengés, hirtelen 
sötétség lesz. Hírek terjednek, hogy a templomban kettészakadt az a nehéz 
függöny, amely a szentélyt takarta el. Bárki beláthat, bemehet a legszentebb 
helyre, ahol Isten lakik. Rettenetes! Ekkor az operatőr észreveszi, hogy már 
nincs sok hátra, a kamera gyorsan Jézust mutatja. Még egy utolsó erőfeszítés, 
mintha mondani akarna valamit. Mi lesz az? Egy imádság, az Isten iránti 
bizalomnak, az istenfélelemnek az imádsága: „Atyám, a te kezedbe teszem le 
az én lelkemet!” És lecsuklik a feje, meghal. Nincs több látnivaló. 

De, mégis: a százados. A kivégzőosztag parancsnoka. Valamit mond. Talán 
azt jelenti be, hogy teljesítették a parancsot, a kivégzés megtörtént? A kamera 
közelebb hozza az arcát. Látszik rajta a megrendülés, az érintettség, és jól 
hallható, hogy a százados dicsőíti Istent és így szól: ez az ember valóban igaz 
volt. A Jézushoz forduló másik elítélt mellett ő a másik, aki ebben a történet-
ben felismeri a valóságot. Jézus az, akinek mondta magát: Isten Fia. Tragédia 
történt, de mégis itt kezdődik az ember új története: az Istennel való megbé-
kélés, a megbocsátás, az igazság, a szeretet élete. Az Isten meghallgatta Jézus 
imádságát: „Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek!”

Nagypéntek nem egy kétezer évvel ezelőtti tragédiát elevenít fel, hanem 
azt akarja láttatni, hogy a megkínzott és keresztre feszített Jézus mindig a 
kor embere. Nagypéntek nem csak a múlt, hanem a jelen és a jövő is. Jézus 
kereszthalála átöleli az időt, és ma is világot, életeket alakító történet. És ezért 
a legnagyobb figyelemre méltó. Mi nagypéntek nélkül olyanok vagyunk, mint 
ahogyan a Mantra zenekar egyik dala mondja:

Le kell győznöm 
Meg kell ölnöm
Ki kell irtanom
Meg kell vágnom
Ki kell tépnem
Az enyém a hatalom
Kirabolom, felgyújtom
Éheztetem, leláncolom
Kiszúrom, megalázom
Megfőzöm, eldobom
Lelövöm, kiszögelem
Fenyegetem, kifeszítem
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Lenyúzom, megiszom
Csak azért, mert azt hiszem
Az enyém a hatalom
Én akkor is ember akarok lenni
Én akkor is emberré akarok válni
De, amíg nem jön senki
Aki elmondja, mire való
Ez az élet, amit kaptam
Addig csak őrültségeket teszek
És pokollá teszem a saját
És mások életét

Nagypéntek evangéliuma, hogy jött valaki, jött az egyetlen igazi ember, a 
szenvedő és kereszten önmagát értünk feláldozó Jézus, és elmondta, hogy mire 
való az élet, amit kaptunk. Arra, hogy emberré váljunk. Arra, hogy elfogadjuk 
a szent cserét, hogy a bűn és a szenvedés világában Isten- és emberszeretetben 
élve nekünk is legyen teljes emberi, örök életünk. 

Nem mindegy hát, hogy honnan, milyen nézőpontból, milyen hozzáállás-
sal szemléljük Jézus szenvedésének, kereszthalálának eseményeit: kívülálló 
szemlélőként, kételkedő, elutasító gúnyolódóként vagy érintettként. Mi ma 
nem csak emlékezünk Jézus áldozatára, hanem hiszünk benne.

Ilyen nincs – és mégis van!
HÚSVÉT HAJNALI ISTENTISZTELET – 2015

„A hét első napján pedig kora hajnalban elmentek a sírhoz, és maguk-
kal vitték az elkészített illatszereket. A követ a sírbolt elől elhengerítve 
találták, és amikor bementek, nem találták az Úr Jézus testét. Amikor 
emiatt tanácstalanul álltak, íme, két férfi lépett melléjük fénylő ru-
hában. Az asszonyok megrémültek, és a földre szegezték tekintetüket, 
de azok így szóltak hozzájuk: Miért keresitek a holtak között az élőt? 
Nincsen itt, hanem feltámadt.” (Lk 24,1–6a)

Mit keresünk ezen a lehetetlenül korai órán itt, a templomban? Mi hozott össze 
bennünket? Talán egy hajnali flashmob? Vagy tüntetni gyűltünk össze valami 
ellen? Vagy egy örömhír? 

Igen, egy örömhír! 
Pedig a húsvét nem örömmel, nem ujjongó hallelujával kezdődik. Nem is 

az ismert, győztes „Krisztus feltámadt – Valóban feltámadt” köszöntéssel. 
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Ahogyan az evangéliumból hallottuk, a húsvét megrettent tanácstalansággal, 
értetlenséggel, megdöbbenéssel kezdődik. 

Az alapszituáció ez volt: Jézus halott, pénteken keresztre feszítették, eltemet-
ték, és a szombati nyugalomnap elmúltával néhány asszony megy a sírhoz, hogy 
balzsammal kenjék be a testet, ahogyan akkoriban ez a temetési szokásokhoz 
tatozott. A gyászszertartás illendő rutinjának elvégzésére készülnek. A sír 
azonban üres, a halott eltűnt. Az asszonyok megdöbbenve, értetlenül állnak. 
Megütközésüket csak fokozza, hogy valaki, ők angyalnak látják, megszólítja 
őket: mit keresitek a holtak között az élőt? Nincs itt, feltámadt.

Egerszegi Krisztina nevét mindenki ismeri, ő volt a szöuli olimpia nagy 
úszója, aki tizennégy évesen hatalmas versenyben nyert aranyérmet. Az akkori 
sportközvetítésben a riporter szállóigévé lett mondattal lelkendezett: „Ilyen 
nincs! Ilyen nincs – és mégis van!”

A húsvét, Jézus feltámadása kétezer év óta ezt a felkiáltást adja szánkba 
először: ilyen nincs, és mégis van! A húsvét a hihetetlen valóság eseménye. 
Jézus feltámadt, a halott él, és nem élőhalottként, mint a horrorfilmek zombijai, 
hanem a halált legyőző Úrként. 

Az angyal üzenete: rossz helyen keresitek őt. Ő már nincs a halottak között. 
Rosszkor vagytok, rossz helyen. A feltámadás már megtörtént, és Jézus már 
nincs a halottak között.

Jézust kereső hitünkkel nem vagyunk-e gyakran mi is rosszkor rossz he-
lyen? Nem keressük-e mi is, az egyház is Jézust a halottak között? Ott, ahol 
nincsen? Nem keressük-e a holt teológiai tudományban, dogmák közé temetve? 
Nem keressük-e Lélek és engedelmesség nélkül a Biblia holt betűiben? Nem 
keressük-e a történelem vagy a kultúrtörténet holt eseményei között? Nem 
keressük-e holt liturgiában, holt vallásosságban? 

Miért keresitek a holtak közt az élőt? Az angyal tovább irányítja az asszo-
nyokat és minket is. Nincs itt, feltámadt. Az élők között találjátok meg Jézust.

Keresd őt az életben! A Lélekkel hallgatott, olvasott, szívbe fogadott, meg-
tartott igében. Keresd az imádság csendjében a saját lelkedben! Keresd a lelki-
ismeretedben, a bocsánatkérés és a megbocsátani tudás alázatában, a szeretetet 
ébresztő gondolatban! Keresd őt a munkádban, keresd az úton, amelyen jársz, 
keresd és ismerd fel a hétköznapok eseményeiben, egy betegségből való gyógyu-
lásban, gyermekeid, szeretteid mosolyában, idős szüleid szemében! Keresd az 
élő Jézust társadban, a másik emberben! Hiszen amit velük teszel, azt Jézussal 
teszed. Keresd őt testvéreid között, az ő egyházában, gyülekezetében, hiszen 
megmondta, hogy ott van, ahol az ő nevében együtt vannak.

A húsvétnak, a feltámadott Jézus keresésének és a reá találásnak az a titka, 
hogy jókor kell lenni jó helyen. Hogy megtaláld azt, akivel és akiért érdemes 
élni, aki téged is szeret, aki mindenkinek örök életet akar adni.

A feltámadás nem elmúlt esemény: Krisztus él. A feltámadás jelen esemény. 
Valaki itt él közöttünk kétezer éve, minden percben felénk nyújtja szeretetét 
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és várja, hogy szóljunk hozzá. A Feltámadott itt van közöttünk. Ilyen nincs, 
és mégis van!

Ezt tapasztalták meg azok a felnőtt testvéreink, akik ma hajnalban a ke-
resztség szentségét és a konfirmációban Isten Szentlelkének megerősítő, az 
élő Krisztushoz vivő ajándékát fogadják. Legyen veletek minden napon a fel-
támadt Úr! És legyen velünk is, mindannyiunkkal, hogy életünk az élő Jézus 
Krisztussal való örök találkozás legyen!

Szeretett Testvéreim, most már kiáltsunk ujjongó halleluját, és mondjuk: 
Krisztus feltámadt! Valóban feltámadt!

Elvagyunk, mint a befőtt?
HÚSVÉT VASÁRNAPJA – 2012

„A hét első napján pedig kora hajnalban elmentek a sírhoz, és ma-
gukkal vitték az elkészített illatszereket. A követ a sírbolt elől elhen-
gerítve találták, és amikor bementek, nem találták az Úr Jézus testét. 
Amikor emiatt tanácstalanul álltak, íme, két férfi lépett melléjük 
fénylő ruhában. Az asszonyok megrémültek, és a földre szegezték 
tekintetüket, de azok így szóltak hozzájuk: Miért keresitek a holtak 
között az élőt? Nincsen itt, hanem feltámadt. Emlékezzetek vissza: 
megmondta nektek még Galileában, hogy az Emberfiának bűnös 
emberek kezébe kell adatnia és megfeszíttetnie, de a harmadik napon 
fel kell támadnia. Ekkor visszaemlékeztek szavaira, és visszatérve a 
sírtól, hírül adták mindezt a tizenegynek és a többieknek. A magdalai 
Mária, Johanna, valamint a Jakab anyja, Mária és más, velük lévő 
asszonyok elmondták mindezt az apostoloknak, de ők üres fecsegésnek 
tartották ezt a beszédet, és nem hittek nekik. Péter azonban felkelt, 
elfutott a sírhoz, és amikor behajolt, csak a lepedőket látta ott. Erre 
elment, és csodálkozott magában a történteken.” (Lk 24,1–12)

Irigylem az első keresztényeket. Annyira komolyan vették a húsvéti eseményt, 
hogy nem tudtak betelni a feltámadás örömével. Minden nap összejöttek abban 
a meggyőződésben, hogy Jézus ott van velük. Valóság volt számukra, hogy a 
feltámadt, élő Jézus velük van, a gyülekezetben éppen úgy, mint mindennapi 
életükben. Számítottak rá, tőle kértek segítséget, erőt, ha kellett, vigasztalást 
vagy gyógyulást. Olyan volt számukra Jézus, mint egy nagyon tisztelt és nagyon 
szeretett jó barát. Azért irigylem ezeket az első keresztényeket, mert számunkra 
ez az élő Jézus elveszett. Egész keresztény életformánk azt mutatja, hogy mi 
nem hisszük igazán a feltámadt és élő Jézus valóságát.
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Hoztam egy kis húsvéti ajándékot a gyülekezetnek, ez itt egy üveg alma-
befőtt. A befőtt tartósított, vagyis konzervált gyümölcs, de azért desszertnek 
jó. Persze sokkal jobb az ilyen szép, friss alma, amiben még benne vannak a 
vitaminok is. A konzerválás során ezek a vitaminok tönkremennek. Pedig 
vitaminokra szüksége van az embernek. 

Nem kell megijedni, nem az egészséges táplálkozásról akarok húsvétkor 
előadást tartani, csak amikor azon gondolkoztam, hogy mit is akarnak az 
asszonyok, miért mennek Jézus sírjához, eszembe jutott mindez. Merthogy 
az asszonyok azért mennek, így írja Lukács, hogy Jézus testét megkenjék il-
latszerekkel. Ez egyfajta tartósítás volt. Nem olyan hatékony, mint ahogyan 
az egyiptomiak mesteri fokra vitték a múmiákkal, de egy kicsit konzerválta 
a testet, így tovább lehetett látogatni, a holttest mellett emlékezni. Emlékezni 
Jézusra, a vele eltöltött évekre, csodáira, tanítására. Ezek az asszonyok tudták, 
hogy mindennek vége, látták, hogy Jézus meghalt, nagypénteken keresztre 
feszítették, eltemették, legalább néhány napig hadd jöhessenek még a sírhoz, 
hadd gyászoljanak, beszélgessenek Jézusról. Az élő meghalt, hadd maradjanak 
meg az emlékek. Így szoktunk mi is gyászolni, vannak, akik évekig, évtizedekig 
rendszeresen járnak elhunyt szeretteik sírjához, hogy ápolják az emlékeket.

De a halott Jézus konzerválásából semmi sem lesz. Amikor a sírhoz érnek, 
már kintről látják, hogy a sírt lezáró kő el van mozdítva, és amikor benéznek, 
Jézus testét nem találják a sírban. A sír üres! Jézus teste eltűnt! Tanácstalanul 
állnak, nem találnak magyarázatot, nem tudják elképzelni, mi történhetett. 
Talán arra gondolnak, hogy a főpapok elrabolták Jézus testét, hogy a sírja ne 
váljon zarándokhellyé. Hogy ne tudja senki Jézust mártírként tisztelni. Ez 
logikus emberi magyarázat lenne. De a magyarázatot nem az emberi logika 
adja, hanem Isten. Megjelenik két angyal, Isten két küldötte, és amit mon-
danak, az isteni üzenet: „Miért keresitek a holtak között az élőt? Nincsen itt, 
hanem feltámadt. Emlékezzetek vissza: megmondta nektek még Galileában, 
hogy az Emberfiának bűnös emberek kezébe kell adatnia és megfeszíttetnie, de 
a harmadik napon fel kell támadnia.”

Húsvét ünnepe, a feltámadás ma is tanácstalanná tesz minket. Akkor is, ha 
már sokszor hallottuk életünkben. Egyszerűen nem tudjuk megmagyarázni, 
nem tudjuk elképzelni, mert túlmegy a gondolkodásunk korlátain, szétfeszíti 
a világról alkotott képünk kereteit. De ezért nem kell kétségbe esnünk, mert jó 
társaságban vagyunk. Hiszen sem a Jézust a sírban kereső asszonyok, sem az 
otthon bezárkózott tanítványok nem tudták elképzelni, hogy Jézus feltámadt. 

Ma is sokan vannak így az egyházon belül és az egyházon kívül is. Emberi 
értelmünk, képességeink csak a holtak között tudja keresni Jézust. Úgy, mint 
egy nagy történelmi személyiséget, mint egy nagy erkölcsi tanítót, mint egy 
példaképet, mint egy vallásalapítót, mint a szeretet ikonját. Élt, vándortanító 
volt, gyógyított és szeretetből az életét áldozta. Számunkra ezzé szegényedett 
Jézus, és zavarba jövünk a húsvéti üzenettől, hogy Jézus nincs a holtak között, 
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mert feltámadt, ő valóban ma is élő személy, és nem a múltban, az emlékekben, 
hanem az életben, a valóság világában kell őt keresni és megtalálni. 

A húsvéti hit nem konzerv, amit egyszer egy évben előveszünk, felbontunk, 
hanem friss gyümölcs, amellyel Jézus minden nap táplál minket. 

Hisszük-e, hogy a feltámadt Jézus ma is, kétezer év elteltével is él, bennünk és 
közöttünk él? Hisszük-e, hogy nap mint nap találkozhatunk vele, és feltámadá-
sának isteni erejével segít bennünket, hogy ne konzerv életünk legyen, hanem 
erővel telt, lelkileg egészséges, szép és jóízű. Segít, hogy ne féljünk a jövőtől, a 
betegségtől, a haláltól. Segít, hogy megszabaduljunk bűnöktől, amelyek talán 
már évek óta terhelnek. Segít, hogy megváltozzanak bennünk dolgok, amiket 
eddig soha nem tudtunk megváltoztatni. Ez az igazi húsvéti hit.

De kérdezitek, hol találjuk meg ezt a hitet, amelyik olyan, mint egy friss 
gyümölcs. Vagy másként feltéve a kérdést: hogyan találjuk meg a Feltámadottat 
az élők között? Az angyalok nem mondják meg a választ az asszonyoknak. De 
tanácsot adnak, emlékeztetik őket Jézus szavára. „Emlékezzetek vissza: meg-
mondta nektek még Galileában, hogy az Emberfiának bűnös emberek kezébe 
kell adatnia és megfeszíttetnie, de a harmadik napon fel kell támadnia.” Jézus 
szava, az ige nyitja meg a szemüket. Jézus szava, az ige teremt bennük élő hitet. 
Ez az ige ébreszt feltámadáshitet a tanítványokban, az egyházban és bennünk, 
mai tanácstalan tanítványokban is. 

Amíg Jézusnak csak a tanítására emlékezünk, amíg számunkra ő csak egy 
követendő példakép a múltból, addig a mi hitünk konzerv hit. Akkor lesz 
eleven, életújító, bennünket formáló, átalakító, ha meghalljuk a húsvéti igét, 
a felrázó, utat mutató szót: „Miért keresitek a holtak között az élőt? Nincsen 
itt, hanem feltámadt.” Itt van, az ő gyülekezetében, ahol az ő nevében össze-
gyűlünk, itt van az igehirdetésben, itt van az úrvacsora szentségében, ott van, 
ahol otthon az igét olvassák, imádkoznak, ott van, ahol segítségül hívják, ahol 
vigasztalást, tanácsot, útmutatást kérnek tőle. Ott van, ahol valaki szomorú-
ságát, bánatát, félelmét hordja elviselhetetlen teherként. 

Ne a holtak, a múlt dogmái, tanításai között, ne a kultúrtörténet halott 
sorai között keressük Jézust, mert ő nincs ott. Ő az élők között, közöttünk, a 
mi életünkben van. Hallgassuk, olvassuk hát az igét, a feltámadt Jézus szavát, 
és imádsággal kérjük, hogy bennünk is megszülessen ez a húsvéti hit: Jézus 
feltámadt, él ma is, és minket, a mi életünket is át tudja alakítani, csak engedjük 
neki. Annyit, és mindig annyit fogunk megtapasztalni az élő Jézusból, ameny-
nyire teret engedünk neki magunkban. Akkor nem lesz konzervált hitünk, 
nem olyan keresztények leszünk, akik elvannak, mint a befőtt, hanem friss, 
jóízű, örömteli és élő lesz a kereszténységünk.
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Húsvéti nevetés
HÚSVÉTHÉTFŐ – 2014

„Milyen kedves annak az érkezése, aki örömhírrel jön a hegyeken át! 
Békességet hirdet, örömhírt hoz, szabadulást hirdet. Azt mondja Sion-
nak: Istened uralkodik! Hallgasd csak! Őrállóid hangosan kiáltanak, 
együtt ujjonganak, mert saját szemükkel látják, hogy visszatér az Úr 
a Sionra. Vígan ujjongjatok mindnyájan, Jeruzsálem romjai! Mert 
megvigasztalta népét az Úr, megváltotta Jeruzsálemet! Kinyújtotta 
szent karját az Úr minden nép szeme láttára; meglátják majd min-
denütt a földön Istenünk szabadítását.” (Ézs 52,7–10)

A középkorban volt egy érdekes szokás, a risus paschalis, a húsvéti nevetés. 
Akkoriban a húsvéti istentiszteleteken különösen érdekes, szórakoztató ige-
hirdetéseket mondtak, amelyek megnevettették a gyülekezetet, ezzel fejezték 
ki a húsvét örömét. A húsvéti nevetés egyúttal annak a jele is volt, hogy Jézus 
legyőzte a halált, ezért a hívők is a halál szemébe nevethetnek. A berlini Em-
maus gyülekezet most felelevenítette ezt a régi szokást. Harangszó helyett 
hangos nevetés hívogatja a gyülekezet tagjait a húsvéti istentiszteletre.

Húsvét a legnagyobb öröm ünnepe. Jézus Krisztus feltámadása megvál-
toztatta a világot, megváltoztatta az életünket és ennek örülünk. Húsvétkor 
beteljesedett minden, ami mindig is minden ember vágya volt, hogy megnyíl-
jon ismét előttünk az Isten világába visszavezető út, hogy újra közösségünk 
legyen Istennel. Húsvétkor Isten visszaadta az embernek az igazi életet. Ez az 
öröm nem egy vagy két ünnepi nap öröme, hanem olyan öröm, amely átjárja 
és betölti hétköznapjainkat és végigkísér minket egész életünk idején. Ezért 
ünnepeljük ma is ezt a napot, ezért van ma is istentisztelet. 

Húsvétkor Jézus Krisztus feltámadását, az életet ünnepeljük, az életnek 
örülünk. Húsvét óta nem szabad olyanokat mondanunk, hogy szomorú az élet, 
hogy nincs értelme az életünknek, hogy szürkék a hétköznapok és a siralom 
völgyében járunk. Húsvét óta csak arról beszélhetünk, hogy élni szép és élni 
jó, élni öröm, mert a feltámadt Jézus legyőzte a bűnt, a halált, a poklot, és ezt a 
győzelmet nekünk szerezte meg és hit által nekünk is adja. Ez húsvét örömhíre. 
Ez az öröm szólal meg az igében, az igehirdetésben, és ezt az örömöt hordozzák 
és sugározzák Jézus követői, a keresztények, a feltámadt Jézus Krisztus egyháza.

A szabadulás örömhíréről szól Ézsaiás próféta, jóval Jézus, jóval az első 
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húsvét előtt. Azt hallottuk, „milyen kedves annak az érkezése, aki örömhírrel 
jön a hegyeken át! Békességet hirdet, örömhírt hoz, szabadulást hirdet.”

Ézsaiás korában Isten népe száműzöttként élt, saját hazájából deportálva, 
fogolyként, idegen földön, Babilonban. A fogság fásulttá, levertté, életkedvét 
vesztetté tette Izrael népét. Nem volt reménységük, nem láttak kiutat, nem 
látták a szabadulás lehetőségét. Ebből a korból és ebből a helyzetből származik 
az a gondolat, hogy a siralom völgyében járunk. Ebbe az életérzésbe kiáltja bele 
Ézsaiás az örömhírt hozó üzenetet: meglátják majd az egész földön Istenünk 
szabadítását. Lehet, hogy sokan legyintettek és fásultan mondták: minket innen 
már az Isten sem tud megszabadítani. De voltak, akiknek hit és reménység éledt 
a szívében, és a lehetetlennek látszó körülmények ellenére is várták, hogy Isten 
beteljesítse ígéretét, várták, hogy megszabadulnak a fogságból, hazamehetnek 
és újra élhetnek.

Nagyot, nagyjából ötszáz évet lépve az időben egy másik örömhírt hozó 
próféta tűnik fel a bűn és az Istentől újra eltávolodott zsidó nép körében. A Ná-
záretből való Jézus hirdetni kezdte, hogy térjetek meg, mert elközelített az Isten 
országa. Jézus hirdette az örömhírt, hogy Isten megbocsátó Isten, szereti népét, 
szereti az egész világot, visszafogadja a tőle elpártolt embert, és új élettel, az 
igazi, a teljes élettel ajándékozza meg. Erről szólt Jézus igehirdetése, ez volt az az 
örömhír, amely feltűnést, reményt és hitet ébresztett azok szívében, akik bűneik 
következményeiben, az istenhiányban szenvedtek. Jézus eljövetelével belekerült 
a világba valami, ami kiutat, szabadulást ígért mindazoknak, akiknek elegük 
lett önmagukból, kényszeres cselekedeteikből, elrontott sorsuk rabságából. 
Jézus nekik hirdette, hogy van út a fásultságból az örömbe, a halálból az életre.

Újra nagyot, nagyjából kétezer évet ugorva az időben, újra, most már ne-
künk, hozzánk szól Ézsaiás szava: „Milyen kedves annak az érkezése, aki öröm-
hírrel jön a hegyeken át!” Mert a harmadik évezredben sem lett jobb az ember. 
Ugyanúgy rabjai vagyunk a bűnnek, a halálnak, a kárhozatnak, mint Ézsaiás 
korának emberei. Ugyanolyan életérzéseink vannak: fásultság, reménytelenség, 
félelem és az életkedv hiánya, amelyek a mai embert is jellemzik, talán még 
jobban, mint azokat, akik előttünk éltek. Soha nem volt még annyi neurotikus, 
személyiségzavaros, depressziós, mint ma. Soha nem volt olyan nagy az alko-
holizmus, a drogok, az örömpótló szenvedélyek kultusza, mint ma. Soha nem 
volt olyan riasztó a közösségek, a család szétesése, mint ma. Soha nem volt, 
a legnyomorúságosabb háborús időkben sem olyan nagy az öngyilkosságok 
száma, mint ma. Mindezek megmutatják valódi lelkiállapotunkat.

Ebben az állapotban tűnik fel az örömhírt hozó, szólal meg a feltámadás 
evangéliuma: van kiút, van szabadulás, van út az igazi életre, mert Jézus fel-
támadt, Jézus él, legyőzte a bűnt, a halált és a poklot. Azoknak, akik hisznek 
Jézus Krisztusban, az egész életüket betölti ez az örömhír. Nem csak húsvétkor, 
hanem húsvét után is, ahogyan Túrmezei Erzsébet írja: 
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Húsvét előtt… nehéz, szomorú léptek.
Húsvét előtt… zokogó, bús miértek.
Húsvét előtt… ajtók, kemények, zártak.
Húsvét előtt… arcok, fakóra váltak.
Húsvét előtt… szívek, üres-szegények.
Húsvét előtt… kihamvadott remények.
Húsvét előtt… egy nagy „Minden hiába!”
Bús eltemetkezés az éjszakába. 

De húsvét lett! Feltámadott a Mester!
Húsvét után… el a gyásszal, könnyekkel!
Húsvét után… futni a hírrel frissen!
Húsvét után… már nem kérdezni mit sem!
Húsvét után… új cél és új sietség!
Jézus él! Nincs út, mely messze esnék!
Húsvét után… erő, diadal, élet! 

Csak azokért sírjunk húsvéti könnyet,
akik még mindig húsvét előtt élnek. 

Jézus megváltása, kereszthalála, feltámadása elhozta a világba a reményt, hogy 
mégis csak lehet új, teljes életet élni. Azt, hogy a legkilátástalanabb élethelyzet-
ből is van szabadulás, van kiút. Örömüzenet ez a mai embernek, nekünk, hogy 
van egy lehetőség egy életre, amelyben nem a bűn és a halál mindent elpusztító, 
rákos folyamatai uralkodnak, hanem az isteni élet erői. Jézus feltámadása óta 
belekerült a világba a remény. Életünkben nemcsak sokasodó bűnök vannak, 
hanem sokasodó bűnbocsánat, kegyelem. Nemcsak sátáni, pusztításra és kár-
hozatra húzó erők vannak, hanem Isten bűnt legyőző, felemelő szeretete. Ne 
engedj azért a fásultságba, depresszióba, közönybe, mélységbe húzó erőknek, 
hanem mondd a prófétával együtt: „Milyen kedves annak az érkezése, aki öröm-
hírrel jön a hegyeken át! Békességet hirdet, örömhírt hoz, szabadulást hirdet.” 

Húsvét nem azért történt, hogy továbbra is félelmeid rabja légy. Hangozzon 
örömmel a szent risus paschalis, a húsvéti nevetés! Mert feltámadt az Úr és 
találkozhatsz vele te is, és átélheted az ígéretet, hogy ő veled van minden napon, 
minden körülmények között a világ végezetéig. Nevess hát húsvéti nevetéssel, 
nevesd ki a gonoszt, a halált, mert Krisztus neked is feltámadt, Krisztus neked 
is győztes Urad!
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A régi elmúlt, új jött létre
HÚSVÉT ÜNNEPE UTÁN 1. VASÁRNAP – 2014

„Mert Krisztus szeretete szorongat minket, mivel azt tartjuk, hogy 
ha egy meghalt mindenkiért, akkor mindenki meghalt; és azért halt 
meg mindenkiért, hogy akik élnek, többé ne önmaguknak éljenek, 
hanem annak, aki értük meghalt és feltámadt. Úgyhogy mi mostantól 
fogva senkit nem ismerünk test szerint: ha ismertük is Krisztust test 
szerint, most már őt sem így ismerjük. Ezért ha valaki Krisztusban 
van, új teremtés az: a régi elmúlt, és íme: új jött létre.” (2Kor 5,14–17)

A húsvét ünnepe utáni első vasárnap az újszülötteké. Quasi modo geniti, mint 
újszülött csecsemők – így szólítja meg a gyülekezetet, minket Péter apostol, és 
ez a megszólítás visszautal arra, ami húsvétkor történt. Sokan talán csak arra 
gondolnak, hogy elmúlt a húsvét, vége az ünnepi napoknak, fellélegezhetünk, 
kipipálhatjuk, hogy ez is megvolt, jövő húsvétig nem is gondolunk rá. De hús-
vétkor történt valami, valami, ami tovább él, ami itt van. Mert a húsvét nem 
megemlékezés arról, hogy Jézus egyszer feltámadt. A húsvét azt jelenti, hogy 
Jézus él, nem lehet visszaküldeni őt jövő húsvétig a sírba. Az első húsvét óta a 
feltámadt Jézus jelen van a világban, és ha hittel fogadtuk a húsvéti hírt, ha a 
húsvéti köszöntésre, hogy Krisztus feltámadt, meggyőződéssel és hittel vála-
szoltuk, hogy valóban feltámadt, akkor bennünk is feltámadt és megszületett 
egy új élet. Ezért szólít meg minket ezen a vasárnapon Péter apostol: Quasi 
modo geniti! Mint újszülött csecsemők.

Mint nagyapa nemrég újra átélhettem, hogy milyen csodálatos élmény 
megpillantani, kézbe fogni egy újszülött gyermeket. Az édesanya és az édesapa 
számára még elemibb élmény ez. Rácsodálkozunk egy új életre, még picike, 
de tudjuk, hogy már minden benne van. Hetek, hónapok, évek során figyel-
hetjük, ahogy fejlődik, testben és lélekben növekszik, ahogy kibontakoznak 
tulajdonságai, képességei. 

Ilyen élmény rácsodálkozni a feltámadt Krisztus bennünk megszülető éle-
tére. Pál apostol a húsvét személyes, a mindennapokban megjelenő vonatko-
zásáról ír a korinthusi keresztényeknek. Arról ír igénkben, hogy a Krisztusban 
kapott új élet felülírja a mi régi életünket, és megújít, átformál, újjá szül minket. 
Valóság lesz, hogy a régiek elmúlnak és újjá lesz minden.

Hányszor vágyunk életünk során erre a valóságra. Amikor a bűn követ-
keztében megromlott életünk romjai fölött kesergünk, hogy bárcsak újra 
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kezdhetnék mindent. Amikor látva gyarlóságunkat, korlátainkat, felébred 
bennünk a vágy egy tiszta élet után. Ahogyan Ady Endre a Jóság síró vágya 
című versében az első és az utolsó versszakot azzal zárja le, hogy „Milyen jó 
volna jónak lenni”. De sokszor gondolunk mi is arra, hogy milyen jó lenne 
szabadulni a bűneinktől, helyrehozni azt, amit elrontottunk, milyen jó lenne 
jónak lenni! Az apostol ezt a lehetőséget tárja elénk, amikor azt mondja: a 
régiek elmúltak, újjá lett minden. 

Azt kérdezzük Páltól: de hogyan? Hogyan lehet számomra valóság, hogy 
a régiek elmúltak? És hogyan élhetem, tapasztalhatom meg, hogy újjá lett az 
életem?

Nem kell kérdezni, mert kérés nélkül is megmondja: ha valaki Krisztusban 
van. Ez az újjászületés nem is titkos receptje. 

Persze számunkra az sem világos, hogy mit jelent Krisztusban lenni. Pál 
leveleiben gyakran használja ezt a kifejezést, és nincs benne semmi misztikus. 
Sokkal inkább jogi kifejezés ez, azt érti alatta, hogy a Krisztusban hívő ember 
Krisztus váltságművének teljes jogú részese. Aki hiszi, hogy Krisztus érte és 
helyette, az ő bűneiért halt meg, az teljes joggal részesül a bűnei bocsánatá-
ban. És aki hiszi, hogy Krisztus feltámadása érte is történt, az teljes joggal 
részesül az új életben. Krisztusban lenni azt jelenti tehát, hogy minden, amit 
Jézus Krisztus tett, azt értem tette, az az enyém, azzal én élhetek. Olyan ez, 
mint egy gazdag örökség, mintha a világ leggazdagabb multimilliárdosa rám 
hagyná a teljes vagyonát, csak még annál is több. Ott van a végrendelet, hogy 
mindennek jogos tulajdonosa vagyok, ha hiszem, ha nem. El kell hát hinnem, 
és el kell kezdenem az új életet.

Merj élni, ez volt gyülekezeti hétvégénk szlogenje. Előadásokat hallottunk 
erről, beszélgettünk róla. Most Pál apostol mondja nekünk, hogy merj élni. 
Merj élni, mert élhetsz, merj élni, mert Krisztusban új teremtés vagy! Hidd 
el, és merd élni az új életet, a Krisztus életét, ami a feltámadással benned is 
megszületett! Hidd el, a régiek elmúltak. Ne kötözzön a múltad, ne gyötörjenek 
többé a régi bűnök, hiszen Jézus kereszthalálával mindent eltörölt. Ne aggódj, 
hogy gyenge vagy, se nagy, se hős, hidd el, a Krisztus feltámadt élete van ben-
ned! Meg vannak bocsátva bűneid, és új teremtés vagy. Krisztusban mindez 
a tiéd, jogos örököse, birtokosa vagy az életnek, az üdvösségnek. Ne azt nézd, 
hogy most még csak ma született csecsemő vagy, ne azt nézd, hogy ma még 
nem empirikus valóság az új teremtés, hanem hidd el, hogy mindez Krisztus 
váltságművének, halálának és feltámadásának a ténye. És ő a hetek, hónapok, 
évek során gondoskodik arról, hogy ez a tény egyre inkább kibontakozzon, 
láthatóvá legyen rajtad.

Az a bajunk, hogy hajlamosak vagyunk félreérteni az újjászületést, és arra 
gondolni, hogy aki megtért, újjászületett, az már tökéletes, és akkor egyik 
napról a másikra eltűnnek az életünkből a régi szokásaink, bűneink, gonosz 
gondolataink, vágyaink. Nem így van. De ahogy haladunk előre a keresztény 
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életben, ahogy egyre erősödik a Krisztussal való kapcsolatunk, ahogy egyre 
jobban formál minket az ő igéje, úgy növekszik bennünk az új élet. Egy napon 
majd, amikor Krisztus elé állunk, valóban tökéletesek leszünk. Ezt ő ígérte 
meg, hogy amit elkezdett bennünk, azt be is végzi az ő napjára.

Luther Márton azt írja erről az igéről: „A keresztény ember új teremtés. Isten 
újjáalkotott műve, aki mindenről másként beszél, gondolkodik és ítél, mint 
a világ. Mivel új emberré lett, neki is újjá lett minden. Rosszdolgában is tud 
dacolni és boldogan dicsekedni. Kincse van akkor is, amikor szegény. Megújul 
a szíve, s megújul körülötte is minden.”

Az első keresztények nem úgy gondoltak Krisztusra, mint olyan valakire, aki 
élt és meghalt, akinek a történetét mesélték, leírták. Számukra Jézus Krisztus 
a feltámadt, élő és cselekvő Isten Fia volt, aki közöttük és bennük él. Ezért ők 
is hitték, hogy meghaltak a réginek és éltek Krisztusnak, éltek Krisztusban 
és Krisztus élt bennük. A hitük nem dogmákon és erkölcsi tanításokon ala-
pult, hanem egy személyen. A kereszténység az ő számukra nem tanítás volt, 
hanem maga Krisztus. Ránk sem egy könyvet, a Bibliát hagyta Jézus, hogy 
értelmezzétek, magyarázzátok, próbáljatok meg e szerint élni. Ő önmagát, a 
maga feltámadt személyét, életét hagyta ránk. Ezt jelenti Krisztusban lenni. 

Quasi modo geniti – mint újszülött csecsemők – új teremtés vagyunk Krisz-
tusban. És ő azt akarja, hogy felnőtt keresztényekké növekedjünk és eljussunk 
a vele való élet teljességébe, az üdvösségbe.

Nem én szeretem Jézust, 
ő szeret engem
HÚSVÉT ÜNNEPE UTÁN 2. VASÁRNAP – 2014

„Miután ettek, így szólt Jézus Simon Péterhez: Simon, Jóna fia, jobban 
szeretsz-e engem, mint ezek? Ő pedig így felelt: Igen, Uram, te tudod, 
hogy szeretlek téged! Jézus ezt mondta neki: Legeltesd az én bárányai-
mat! Másodszor is megkérdezte: Simon, Jóna fia, szeretsz-e engem? Ő 
ismét így válaszolt: Igen, Uram, te tudod, hogy szeretlek téged. Jézus 
erre ezt mondta neki: Őrizd az én juhaimat! Harmadszor is szólt 
hozzá: Simon, Jóna fia, szeretsz-e engem? Péter elszomorodott, hogy 
harmadszor is megkérdezte tőle: Szeretsz-e engem? Ezért ezt mondta 
neki: Uram, te mindent tudsz, te tudod, hogy szeretlek téged. Jézus 
ezt mondta neki: Legeltesd az én juhaimat! Bizony, bizony, mondom 
neked: amikor fiatalabb voltál, felövezted magadat, és oda mentél, 
ahova akartál; de amikor megöregszel, kinyújtod a kezedet, más övez 
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fel téged, és oda visz, ahova nem akarod. Ezt azért mondta, hogy 
jelezze, milyen halállal dicsőíti meg majd Istent. Miután ezt mondta, 
így szólt hozzá: Kövess engem!” (Jn 21,15–19)

Húsvét után vagyunk. Jézus feltámadt, a tanítványai találkoztak vele, látták 
őt, beszéltek vele, meggyőződtek arról, hogy az, akit keresztre feszítettek, aki 
meghalt a kereszten, él. A világtörténelem legnagyobb eseményét élték át, Jézus 
győzelmét a halál fölött, Isten új világteremtésének kezdetét. És mi történik 
ezután? A tanítványok is csak olyan emberek voltak, mint mi, rájuk is igaz a 
mondás, hogy „minden csoda három napig tart”. A felolvasott ige előzménye 
ugyanis az, hogy alig két héttel Jézus feltámadása után Péter azt mondja a 
többieknek: „Elmegyek halászni.” A többiek pedig azt felelik: „Mi is elmegyünk 
veled.” (Jn 21,3) Az élet visszatér a rendes kerékvágásba, a hétköznapok foly-
tatódnak. Jó, hogy Jézus feltámadt, de ebből még nem lehet megélni. Valamit 
enni is kell. Valamiből a családunkat is el kell tartani. Visszatérnek hát ahhoz, 
amit mindig is csináltak, amihez értenek. Elmegyünk halászni.

Sic transit gloria mundi – így múlik el a világ dicsősége, mondja a római böl-
csesség. A nagy dolgoknak is ez a sorsuk, ahogyan Madách Imre írja az Ember 
tragédiájában az egyiptomi jelenetben. Amikor Ádám piramist épít, Lucifer 
cinikusan kijózanítja: „Nem érzed-é a lanyha szelletet, Mely arcodat legyinti 
s elröpül? Vékonyka porréteg marad, hol elszáll, Egy évben e por csak nehány 
vonalnyi, Egy századévben már nehány könyök, Pár ezredév gúláidat elássa.” Az 
idő apránként a legnagyobb eseményeket is távolivá teszi, elfedi. Két héttel húsvét 
után bennünk is elhalványodott már a húsvét fénye, megkopott a feltámadás 
öröme. Mi is visszatértünk a hétköznapok munkájához, a régi élet kerékvágásába.

De a feltámadt Jézust az idő múlása sem fedi el. Ő húsvét óta örökké él, és 
ahogyan a Zsidókhoz írt levél mondja: „tegnap, ma és mindörökké ugyanaz.” 
És ahogyan egykor hétköznapi munkájuk közben szólította követésére tanít-
ványait, most is megkeresi és megszólítja őket. A feltámadás nem három napig 
tartó csoda. A feltámadt Jézus dicsősége nem múlik el. Nem temeti be az idő, 
a múló napok pora. A feltámadt Jézus nem csak húsvét ünnepéhez tartozik, 
hanem a hétköznapokhoz is. Erről szól ez a húsvét utáni történet. 

És erről szól az a kérdés is, amit Jézus feltesz Péternek: szeretsz-e engem? 
A szeretet ugyanis nem ünnepi pillanatok fellángoló érzelme, a szeretet a 
hétköznapok megbízható erőforrása. Hogy szeretjük Jézust, az nem a temp-
lomban, az istentiszteletek, az igehirdetések vagy az úrvacsora magával ragadó 
sodrásában lesz igazzá, hanem a hétköznapok ezernyi eseményében. Sólem 
Aléchem jiddis író Tevje, a tejesember című regényéből készült Hegedűs a 
Háztetőn című musicalban azt kérdezi Tevje Goldétól, a feleségétől: szeretsz 
engem? A felesége erre azt válaszolja: Mosok rád, vasalok, főzök rád, szültem 
neked egy csomó gyereket, 25 éve együtt élünk, és ezek után ilyen marhaságot 
kérdezel tőlem? Tevje azonban újra kérdezi: de szeretsz?
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A szeretet több mint gondoskodás, kötelesség, a szeretet kötelék, két ember 
közötti legmélyebb, legszorosabb személyes kapcsolat, amelyben nem csak 
azt adjuk egymásnak, amink van, hanem önmagunkat is adjuk a másiknak.

Jézus „szeretsz-e engem” kérdésére az egész életünkön, a munkánkon, a 
magatartásunkon túlmenően az lehet csak az „igen”, ha egész lényünkkel 
önmagunkat adjuk neki. Jézus erre kérdez rá. És Péter nem felelheti azt, hogy 
hogyan kérdezhetsz tőlem ilyen marhaságot? Hiszen ő is, meg a többiek is 
elhagyták, megtagadták Jézust éppen a szenvedései közben, akkor, amikor 
szerette volna, ha mellette állnak, ha vele együtt imádkoznak, ha mást nem is 
tehetnek, de kitartanak mellette. 

Amikor Jézus megkérdezi Pétert, eszébe jutnak a bukásai, a bűnei, a csődjei, 
az élete, amelyek mind arról beszélnek, hogy mennyire törékeny és hiteltelen 
az ő szeretete. Tudja, hogy Jézus azért kérdezi, mert mindent tud róla. De Jé-
zus kérdésében nem csak a múlt van ott, hanem a jövő is. Jézus kérdése nem 
felelősségre vonás, hanem új esély, és annak biztosítéka is, hogy elfogadlak, 
Péter, megbocsátottam neked és elfogadom a szeretetedet. Azt jelenti: most 
már te is látod, Péter, hogy mit ér a lelkesedésed, az érzelmeid, a te szereteted. 
Péter nem is tud mást mondani, mint azt: Uram, te mindent tudsz. Tudod, 
hogy kudarcot vallottam, nem voltam jó tanítványod, de akkor azt is tudnod 
kell, hogy mindennek ellenére is szeretlek téged. 

Jézus ma ugyanazt a kérdést teszi fel nekünk is, amit Péternek: szeretsz-e 
engem? Ne hagyjuk soha a Biblia kérdéseit válasz nélkül. Azok nem szónoki 
kérdések, azokra választ vár az Isten. Jézus kérdésére mi is azt felelhetjük, amit 
Péter: Uram, te mindent tudsz. Tudod, milyen vagyok, ismered az otthoni és 
a munkahelyi életemet, ismered a szórakozásaimat, ismered a házaséletemet, 
hogyan bánok a gyerekeimmel, tudod, hogy tele van az életem kudarcokkal, 
annak jeleivel, hogy nem igazán szeretlek téged. De mert mindent tudsz, azt 
is tudnod kell, hogy kudarcaim, bűneim, felületességem, minden hibám elle-
nére mégis szeretlek téged. Szeretlek, Jézus, mert szeretni akarlak! Szeretlek, 
mert megragadott a te szereteted. Testvéreim, ez a mi Jézus iránti szeretetünk 
egyedüli forrása. 

A régi soproni evangélikus teológiának volt egy tanára, báró Podmaniczky 
Pál, akit csak úgy hívtak, hogy Podi bácsi. Ő minden évben megkérdezte az 
első órán a hallgatókat: No és miért jött ide? Szereti Jézust? A hallgatók egymás 
után elmondták, igen, ők szeretik Jézust, azért akarnak lelkészek lenni. Egyszer 
azonban az egyik elsős a kérdésre azt válaszolta: Professzor úr, én nem szeretem 
Jézust. Podi bácsi felhorkant és azt mondta: Ön nem szereti Jézust? Hát akkor 
miért jött? Mit keres itt? A diák erre csendesen azt válaszolta: Professzor úr! 
Nem én szeretem Jézust, Jézus szeret engem. Ezért vagyok itt.

Ezért vagyunk mi is itt. Azért, mert Jézus szeret minket. Szerette és szereti 
ma is a világot, szerette Pétert, szerette a többit, és szeret téged és engem is. 
A legnagyobb szeretettel szeret, úgy, hogy mindent tud, és mégis szeret. Az 
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életét adta a kereszten értünk, és feltámadása után megkeresi a kudarcot val-
lottakat, hogy megértsük, ő továbbra is szeret minket, és mi elmondhassuk 
neki: Uram, te tudod, hogy szeretlek téged. 

Így tölti be a húsvét utáni hétköznapokat az élő Jézus. Az ő szeretete nem 
engedi, hogy megfakuljon bennünk húsvét fénye, elkopjon a feltámadás öröme. 
Jézus feltámadt, Jézus él, és ez nem három napig tartó, hanem az életünket 
örökre meghatározó és megváltoztató csoda.

Öröm az élet
HÚSVÉT ÜNNEPE UTÁN 3. VASÁRNAP – 2008

„Kezdetben teremtette Isten az eget és a földet. A föld még kietlen 
és puszta volt, a mélység fölött sötétség volt, de Isten Lelke lebegett 
a vizek fölött. Akkor ezt mondta Isten: Legyen világosság! És lett 
világosság. Látta Isten, hogy a világosság jó, elválasztotta tehát Is-
ten a világosságot a sötétségtől. És elnevezte Isten a világosságot 
nappalnak, a sötétséget pedig éjszakának nevezte el. Így lett este, 
és lett reggel: első nap. Azután ezt mondta Isten: Legyen boltozat a 
vizek között, hogy elválassza egymástól a vizeket! Megalkotta tehát 
Isten a boltozatot, és elválasztotta a boltozat alatt levő vizeket a 
boltozat felett levő vizektől. És úgy történt. Azután elnevezte Isten 
a boltozatot égnek. Így lett este, és lett reggel: második nap. Azután 
ezt mondta Isten: Gyűljenek össze az ég alatt levő vizek egy helyre, 
hogy láthatóvá váljék a szárazföld! És úgy történt. Azután elnevezte 
Isten a szárazföldet földnek, az összegyűlt vizeket pedig tengernek 
nevezte el. És látta Isten, hogy ez jó. Azután ezt mondta Isten: Nö-
vesszen a föld növényeket: füveket, amelyek magvakat hoznak, és 
különféle gyümölcsfákat, amelyek gyümölcsöt teremnek, és majd 
abban magvuk lesz a földön. És úgy történt. Hajtott tehát a föld nö-
vényeket: különféle füveket, amelyek magvakat hoznak, és különféle 
gyümölcstermő fákat, amelyeknek magvuk van. És látta Isten, hogy 
ez jó. Így lett este, és lett reggel: harmadik nap. Azután ezt mondta 
Isten: Legyenek világító testek az égbolton, hogy elválasszák a nappalt 
az éjszakától, és jelezzék az ünnepeket, a napokat és az esztendőket, és 
legyenek világító testekként az égbolton, hogy világítsanak a földre! És 
úgy történt. Megalkotta Isten a két nagy világító testet – a nagyobbik 
világító testet, hogy uralkodjék nappal, és a kisebbik világító testet, 
hogy uralkodjék éjszaka – és a csillagokat. Az égboltra helyezte őket 
Isten, hogy világítsanak a földre, és uralkodjanak a nappalon és az 
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éjszakán, és válasszák el a világosságot a sötétségtől. És látta Isten, 
hogy ez jó. Így lett este, és lett reggel: negyedik nap. 

Azután ezt mondta Isten: Pezsdüljenek a vizek élőlények nyüzs-
gésétől, és repdessenek madarak a föld felett, az égbolt alatt! És meg-
teremtette Isten a nagy víziállatokat, a vizekben nyüzsgő különféle 
úszó élőlényeket és a különféle madarakat. És látta Isten, hogy ez 
jó. Azután megáldotta őket Isten: Szaporodjatok, sokasodjatok, és 
töltsétek be a tenger vizét; a madarak is sokasodjanak a földön! Így 
lett este, és lett reggel: ötödik nap. Azután ezt mondta Isten: Hozzon 
elő a föld különféle élőlényeket: különféle jószágokat, csúszómászó-
kat és vadállatokat! És úgy történt. Megalkotta Isten a különféle 
vadállatokat, a különféle jószágokat és a különféle csúszómászókat. 
És látta Isten, hogy ez jó.

Akkor ezt mondta Isten: Alkossunk embert a képmásunkra, 
hozzánk hasonlóvá: uralkodjék a tenger halain, az ég madarain, 
a jószágokon, az összes vadállaton és az összes csúszómászón, ami 
a földön csúszik-mászik. Megteremtette Isten az embert a maga 
képmására, Isten képmására teremtette, férfivá és nővé teremtette 
őket. Azután megáldotta őket Isten, és ezt mondta nekik Isten: Sza-
porodjatok, sokasodjatok, töltsétek be a földet, és hajtsátok uralmatok 
alá! Uralkodjatok a tenger halain, az ég madarain és a szárazföldön 
mozgó minden élőlényen! Majd ezt mondta Isten: Nektek adok min-
den maghozó növényt az egész föld színén, és minden fát, amelynek 
maghozó gyümölcse van: legyen mindez a ti eledeletek! Minden földi 
állatnak, az ég minden madarának és minden földi csúszómászónak 
pedig, amelyben élet van, eledelül adok minden zöld növényt. És úgy 
történt. És látta Isten, hogy minden, amit alkotott, igen jó. Így lett 
este, és lett reggel: hatodik nap.” (1Móz 1,1–31)

Jubilate Deo omnis terra! Örvendj Istennek egész föld! Ez a zsoltárvers a húsvét 
ünnepe utáni harmadik vasárnap mottója, ezért nevezi az egyház Jubilate, az 
öröm vasárnapjának.

A tavasz eljövetelével, a természet új életre ébredésével bennünk is felébred 
az öröm. Jó érzés, amikor látjuk a fákat, bokrokat, amint elkezdenek kizöldülni, 
a kertben a virágokat nyílni, más illata van a levegőnek, amelyet mélyen ma-
gunkba szívunk, arcunkat a napsütésben fürdetjük, és öröm tölt el bennünket. 
Minden tavasz ígéretet hoz magával, azt, hogy az élet szép, és a reménységet 
is, hogy jobbak, könnyebbek lesznek az egyre világosodó napok.

A hívő ember számára azonban mindez többet jelent a megújuló természet 
fölötti örömnél. A keddi bibliaórán, amikor erről az igéről beszélgettünk, azt 
mondta egyik testvérünk: nézem, hogy nő az elvetett fű a kertemben, és nem 
győzök örülni neki. Tudom, hogy ennek a testvérünknek a szeme nemcsak a 
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kisarjadó füvet látta, hanem látta azt is, aki a füvet, a fákat, a virágokat sar-
jasztja és virágba borítja, aki dalra fakasztja az énekesmadarakat, látta bennük 
a teremtő Istent, és neki örült.

Erről az örömről, a teremtett világ és a teremtő Isten iránti örömről szól ma 
igénk. A teremtéstörténet igéje az életörömről beszél nekünk, hogy az élet szép, 
és élni jó. Azt is megkérdezi tőlünk: van-e életörömünk? Akkor értjük meg 
az igének ezt az üzenetét, ha egy kicsit többet megismerünk abból a korból, 
amelyben leírták. 

A teremtés története, amely Mózes első könyvében van, nem a Biblia leg-
régibb története. A bibliakutatók megállapították, hogy ezt a szöveget csak 
Krisztus születése előtt 600 körül írták le, egy olyan történelmi helyzetben, 
amikor Izrael Istenbe és az ő hatalmába vetett hite megrendült. Ez volt az a 
kor, amikor Babilónia legyőzte és leigázta Izraelt, népét fogságba vitte. Akkor 
kezdtek olyanokat gondolni, hogy hol van a mi Istenünk? Lehet, hogy a ba-
biloni istenségek hatalmasabbak nála? Elhagyatva, kiszolgáltatottnak érezték 
magukat. Ekkor írták le az izraeli papok az ősi idők óta meglévő, de szóban 
továbbadott hagyományt a teremtő Istenről. Bátorításul, vigasztalásul szánták 
a fogságban lévő népnek, hogy ezzel erősítsék hitüket. Hitvallás volt ez az üze-
net arról, hogy a mi Istenünk teremtette az eget és a földet, mindent, ami csak 
létezik, a földet, az állatokat, az embereket. Ő a világ legnagyobb hatalmassága, 
a világ Ura, nincs más Isten rajta kívül. A teremtéstörténettel ez az úgynevezett 
papi irat hitvallást tesz amellett, hogy Izrael Istene a teremtő.

Itt érthetjük meg, hogy mi, a 21. század emberei mennyire félreértjük és 
elhibázzuk a dolgokat, amikor a teremtés és a világ keletkezésének természet-
tudományos, evolúciós elmélete között vitát nyitunk. Hiszen a teremtéstörténet 
célja nem az volt, hogy magyarázatot keressen és adjon a világ keletkezésének 
tudományos kérdéseire, hanem az, hogy hitvallást fogalmazzon meg a teremtő 
Istenről és hatalmáról. A teremtéstörténet és a mai kozmogónia ugyanarról 
a világról szól, de egészen más megközelítésből. A tudomány magyarázatot 
keres arra, hogy hogyan jött létre a világ. A teremtéstörténettel Isten lelkigon-
dozást végez, hogy az ember megtalálja a helyét, tájékozódási pontja legyen 
a létező világban. Ez két egészen más aspektus, amelyet nem lehet egymással 
szembeállítani. És ezzel le is lehetne zárni az értelmetlen és terméketlen vitát 
a hit és a természettudomány között. 

A hívő ember is megtanulja és ismeri a természettudomány legújabb ered-
ményeit a világról, annak keletkezéséről, fizikai, kémiai, biológiai törvényeiről. 
De a hívő ember kezébe veszi a Bibliát is, és a teremtéstörténetből megtanulja, 
megismeri azt is, aki ennek a világnak a Teremtője és Ura. Megismeri a terem-
téstörténetből azt is, hogy nem a véletlen statisztikai valószínűségei alakították 
ezt a világmindenséget olyannak, amilyen, hogy van, aki akarta, eltervezte a 
világot, aki megkülönböztetett helyet adott a teremtettségben az embernek. 
Ha az egyre nagyobbnak, bonyolultabbnak megismert világegyetem nyomaszt 
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és félelemmel tölt el minket, ha magányosnak érezzük magunkat a világban, 
akkor nem a tudományból meríthetünk támaszt, hanem a teremtéstörténet hit-
vallásából, hogy nem vagyunk magunkra hagyatva, nem véletlenek irányítják 
sorsunkat, nem cél nélkül és a fenyegető káoszerőknek kiszolgáltatva létezünk 
a végtelen világban, mert van Ura és Teremtője, Fenntartója és Gondviselője 
a világnak és a mi egyéni életünknek is. Ezért van öröm a teremtésben, ezért 
osztozhatunk ma a zsoltáríró örömében: Örvendj, egész föld, az Istennek! 
Miben formálódik meg a teremtés öröme?

A teremtés öröme a kozmosz öröme. A teremtés öröme az élet öröme. A te-
remtés öröme az ünnep öröme. A kozmosz öröme a rend, a szépség láttán 
ébredő öröm. Ugyanebből a szóból és a szép iránti örömből ered a kozmetika 
is. A teremtéstörténetben Isten első ténykedése volt, hogy a káoszból, az őska-
vargásból, a kiszámíthatatlan rendezetlenségből kozmoszt, rendezett világot 
alkotott. Létrehozta a világban lévő rendet, a természeti törvényeket, amelyek 
strukturálttá, formával rendelkezővé, törvényszerűségek által irányítottá tették 
a világot. Mielőtt életet teremtett volna Isten, megteremtette az élet bölcsőjét. 
De ez a rend teszi lehetővé számunkra azt is, hogy kutathassuk, megismerjük 
a világot, és azt is, hogy megszabaduljunk sok jogos vagy irracionális, babo-
nás félelmünktől. Hiszen van Teremtője, van Ura a világnak és életünknek, 
aki kezében tartja a kozmoszt, és Jézus ígérete szerint gondot visel minden 
teremtményére, a mezők füvére, az égi madarakra és embergyermekeire is. 
Öröm ennek a teremtő Istennek a kozmoszára rácsodálkozni, meglátni létünk 
bölcsőjének feliratán Isten keze írását, amely hatalmát, nagyságát, a világ iránti 
szeretetét hirdeti.

A kozmosz örömén túl a teremtés az élet öröméről beszél nekünk. „Ah, élni, 
élni, mi édes mi szép” – mondja Éva életre ébredésekor Az ember tragédiájában. 
Az ember tragédiája azonban az, hogy kevesen és ritkán tudják ezt mondani. 
Sok ember számára az élet rossz, ahogyan egy keleti közmondás mondja: jó az 
alvás, még jobb a halál, de legjobb lenne nem születni. Az életnek az tud örülni, 
aki meghallja Isten lelkigondozó szavát, hogy én teremtettelek, én akartalak, 
az én gyermekem vagy. Célt adtam neked, feladatot bíztam rád, a világ egy 
darabját adtam neked, hogy szeresd, őrizd, műveld, teremts te is a magad kis 
világában kozmoszt! Tedd széppé magad körül a világot! Vigyázz, hogy a bűn, 
a rendetlenség, a szeretetlenség káoszerői be ne törjenek oda! Gyermekem vagy, 
és van életcélod, küzdj érte és bízva bízzál bennem. Segítőtársat is adtam neked, 
a házastársadat, megáldottalak titeket, hogy szaporodjatok, sokasodjatok és 
hajtsátok uralmatok alá a világot. És nem vagy magadra, csak a saját erődre 
utalva. Ott lesz melletted minden nap a Fiam, Jézus. Vele élheted át emberi 
léted küldetését és örömét. 

Végül a teremtés harmadik öröme az ünnep öröme. Isten a teremtő mun-
kája végén megpihen. Martin Buber, a 20. század zsidó gondolkodója úgy 
fordítja ezt a szót, hogy ünnepel, és ezzel ünnepet készít az embernek is. A jól 
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végzett munka utáni megpihenés, a tevékenység kényszerétől való szabadság, 
a Teremtővel való találkozás adja az ünnep örömét. A teremtéstörténet arra is 
megtanít minket, hogy nem vagyunk a tevékenység, a munka, a teljesítmény-
kényszer rabjai, hanem a megpihenés, a Teremtővel való találkozás örömével 
gyűjthetünk testi és lelki erőket további feladatainkhoz.

Mindaz, amit a teremtés igéje ma elmond nekünk, összefoglalva így hangzik: 
Isten nem tudományos ismereteket ad, hanem lelkigondozást végez. Nem a 
teremtés hogyanjáról vitázik, hanem azt adja tudtunkra, hogy ő a teremtő, és 
ezért ma is minden az ő kezében, hatalmában van. Annak, aki ezt megérti, ez 
jó hír, örömhír, evangélium. Aki a teremtő Istent látva tekint a világra, abban 
felébred a kozmosz, a világban lévő rend, az élet nagyszerűsége és az ünnep 
ajándéka fölött érzett öröm. 

Egy afrikai keresztény imádság így mondja el mindezt: Istenem, az égre dobom 
az örömöt, mint egy madarat. Az éjszaka sötétje eltűnt, örülök a világosságnak. 
Érzem a testemet, a nap melegen süt a bőrömre – köszönöm neked Istenem. Hal-
lom, ahogy a tenger hullámai megtörnek a parton – köszönöm neked, Istenem. 
A vízben ugrálnak a halak, a házam falán végtelen sorban mennek a hangyák 
– köszönöm. Istenem, úgy örülök teremtett világodnak, hogy ott vagy mögötte, 
benne és fölötte és bennem is. Istenem, örülök, úgy örülök, úgy örülök.

Jubilate Deo, omnis terra! Örvendezz Istennek, egész föld – mondja a zsol-
táríró. Örülj a világnak! Örvendezz Istennek! – mondja nekünk is ma, Jubilate 
vasárnapján a teremtés igéje.

Kövek kiáltanak, siketek énekelnek
HÚSVÉT ÜNNEPE UTÁN 4. VASÁRNAP – 2014

„Mikor pedig már közeledett az Olajfák hegyének lejtőjéhez, a tanít-
ványok egész sokasága örvendezve fennhangon dicsérni kezdte Istent 
mindazokért a csodákért, amelyeket láttak, és ezt kiáltották: Áldott 
a király, aki az Úr nevében jön! A mennyben békesség, és dicsőség a 
magasságban! A sokaságból néhány farizeus ezt mondta neki: Mester, 
utasítsd rendre a tanítványaidat! De ő így válaszolt: Mondom nektek, 
ha ezek elhallgatnak, a kövek fognak kiáltani.” (Lk 19,37–40)

Kérem, tegye fel a kezét, aki már hallott köveket kiáltani! Gondoltam, hogy 
senki. Most azt kérem, hogy az tegye fel a kezét, aki hallott már siketnémákat 
énekelni. Ezt is így gondoltam. 

Én sem hallottam, de látni már láttam. Van ugyanis egy baptista gyülekezet, 
a siketek baptista gyülekezete, amelynek van egy énekkara. Meg is szerettem 
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volna hívni őket a mai, Cantate vasárnapi istentiszteletünkre, de sajnos, már 
elkéstem, máshol van szolgálatuk. Az interneten azonban megnéztem, mert el 
nem tudtam képzelni, hogyan énekelnek siket emberek. Hangot tényleg nem 
tudnak kiadni. De egy dob, amelynek rezgéseit érzik a testükkel, megadja nekik 
a ritmust, és ők erre a ritmusra tapsolással, a siketnémák jelbeszédével, testük 
mozgásával fejezik ki a szívükben élő éneket. 

A videó bevezetőjében a siketek jeltolmácsa azt mondja: Isten meg tudja 
tenni, hogy olyan embereken keresztül szól hozzánk, akik hangot nem fognak 
hallatni. Isten sokszor leckéztet minket, a beszélni tudókat. Megtanít minket 
hálát adni, imádni és dicsőíteni olyan embereken keresztül, akik ezt nem 
tudják hanggal tenni. 

Azt mondta Jézus: „ha ezek elhallgatnak, a kövek fognak kiáltani.” Cantate, 
énekeljetek az Úrnak. Nem technikai kérdés, hogy hogyan tanulhatok meg 
énekelni, mikor nekem nincs hangom, hanem szívbeli: hogyan lesz az én szí-
vem-lelkem is olyan hálás, hogy Istent kezdje dicsérni nagy szeretetéért, csodás 
tetteiért. Hogyan lesz bennem is az az öröm, ami a tanítványok ajkán spontán 
fakasztotta a Jeruzsálembe megérkező zarándokok hálaadó zsoltárát? Hogyan 
lesz az egész életem, a lényem Istent magasztaló, dicsérő énekké?

Az univerzum megértésének, magyarázatának legújabb elmélete a húrel-
mélet. Azt mondják a tudósok, hogy a világegyetem legalapvetőbb elemei az 
úgynevezett húrok, amelyek energiarezgések, és ahogyan a húros hangszerek 
rezgéseiből hangok születnek, majd zene formálódik, ezeknek az univerzum-
húroknak a rezgéseiből jönnek létre az anyagot alkotó elemi részecskék, ame-
lyekből aztán összeáll, megformálódik a látható kozmosz. 

Így vagy hasonlóképpen születhet meg hitünk rezdüléseiből Istent dicsérő 
énekünk és egész látható életünk szimfóniája. És ez az ének nem némul el 
soha, hiszen van okunk Isten dicséretére bőven. A Biblia énekei, a zsoltárok 
elmondják nekünk, hogy mi minden indít minket Isten dicséretére.

Dicsérjük Istent énekünkkel, mert jó, mert örökké tart szeretete – mondja 
a Zsoltár. Ez az örök szeretet teremtett minket, mindegyikünket személy sze-
rint. Ez a szeretet gondoskodik rólunk a mindennapokban. Ez a szeretet ölel 
át minket, amikor Jézus keresztjére nézünk, ahol értünk szenvedett és halt 
meg, hogy bűneinket magára vállalva megszerezze nekünk a bűnbocsánatot, 
és megváltson minket bűneink rabságából. Hogyne lennénk hát hálásak ezért 
a szeretetért, hogyne fejeznénk ki ezt a hálát öröménekünkkel?

Dicsérjük Istent énekünkkel, mert a menny békéjét hozta el a földre. A föl-
dön nincs békesség, mert elutasítjuk Istent, szembefordulunk vele, rossz vi-
szonyban vagyunk vele, és ez bennünk és egymás között is békétlenséget szül. 
De Jézus kiengesztelte Istent, megbékítette a kereszten hozott áldozatával és 
békességet szerzett Isten és miköztünk. Jézus a menny békéjét hozta el a földre 
nekünk, embereknek, békét teremtett az Isten és a tőle elidegenedett ember kö-
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zött. Aki Jézusban hisz, annak békessége van Istennel és ennek következtében 
békessége van embertársaival is. Hogyne dicsérnénk hát Jézust örvendezve?

Dicsérjük Istent énekünkkel, mert csodákat tett. A tanítványok emlékeztek 
Jézus csodáira, amelyeket láttak. Vakok visszakapták látásukat, süketek hallóvá 
lettek, bénák újra jártak, megszállottak megszabadultak és halottakat támasz-
tott fel Jézus. Ezek a látott, megtapasztalt csodák indították a tanítványokat, 
hogy fennhangon dicsérjék Jézust. 

Így magasztalhatjuk őt, énekelhetünk mi is, hiszen Jézus ma is tesz cso-
dákat. Láthatunk életeket, akiket megszabadít, bűneik miatt elrontott sorsú 
embereket gyógyít meg, és ad nekik új életet. Nagyon sokan vannak, akik ma is 
hálával dicsérik Jézust azért a csodáért, amit velük tett. Talán egy szenvedélyből 
szabadította meg őket, talán hitet és reménységet adott nekik, hogy ezentúl 
másként élhetnek, talán erőt adott valakiknek, akik megfáradtak voltak, talán 
megvigasztalta őket szomorúságukban, gyászukban – olyan sok csodát tesz 
velünk Jézus ma is. Hogyne dicsérnénk hát őt öröménekünkkel?

Dicsérjük Istent énekünkkel, mert ő hatalmas! Jézus mielőtt visszatért a 
mennybe, azt mondta tanítványainak: Ne féljetek, mert nekem adatott minden 
hatalom mennyen és földön. Ne féljetek, mert én veletek vagyok minden nap, 
a világ végezetéig! 

Akik Jézusban hisznek, azok tudják, hogy életüket nem a vak sors irányít-
ja, nincsenek kiszolgáltatva emberek, tragikus események, betegségek vagy 
a halál hatalmának sem, mert ahogyan Pál apostol vallja: „Ha Isten velünk, 
ki lehet ellenünk? Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem 
angyalok, sem fejedelmek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmak, 39 
sem magasság, sem mélység, sem semmiféle más teremtmény nem választhat el 
minket Isten szeretetétől, amely megjelent Krisztus Jézusban, a mi Urunkban.” 
(Róm 8,31.38–39) Isten hatalmas, a leghatalmasabb, és ezt a hatalmat Fia, a 
feltámadt és mennybe ment Jézus gyakorolja a mi javunkra! Hogyne hangzana 
hát szívünkben és ajkunkon az őt dicsérő ének?

Ma, Cantate vasárnapján, az éneklés vasárnapján történjen meg velünk a 
legnagyobb csoda! Jöjjenek rezgésbe hitünk húrjai, és legyen egész lényünk, 
életünk Jézus Krisztust dicsérő, őt magasztaló énekké!
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Öntsd ki a szívedet!
HÚSVÉT ÜNNEPE UTÁN 5. VASÁRNAP – 2014

„Azután így szólt hozzájuk (Jézus): Ki az közületek, akinek van egy 
barátja, és az elmegy hozzá éjfélkor, és ezt mondja neki: Barátom, adj 
nekem kölcsön három kenyeret, mert útról érkezett egy barátom, és 
nincs mit elébe tegyek – és az így válaszolna belülről: Hagyjál békén! 
Az ajtó már be van zárva, és velem együtt gyermekeim is ágyban van-
nak, nem kelhetek fel, hogy adjak neked. Mondom nektek, ha nem is 
kelne fel, és nem is adna neki azért, mert a barátja, tolakodása miatt 
fel fog kelni, és megadja neki, amire szüksége van. Én is azt mondom 
nektek: kérjetek, és adatik nektek, keressetek, és találtok, zörgessetek, 
és megnyittatik nektek. Mert mindaz, aki kér, kap, aki keres, talál, 
és aki zörget, annak megnyittatik.” (Lk 11,5–10)

A mai, húsvét ünnepe utáni ötödik vasárnap latin neve Rogate – imádkozza-
tok! Ezen a vasárnapon azt olvassuk az evangéliumból, hogyan tanít és biztat 
Jézus az imádkozásra. Három pontban szeretném Jézus szavait továbbadni 
nektek. Először azt mondom el, hogy miért imádkozzunk. Másodszor azt, 
hogy mit imádkozzunk. Harmadszor pedig, hogy hogyan hallgatja meg Isten 
imádságainkat.

Kezdjük hát azzal, hogy miért imádkozzunk. De előtte tisztázzuk még, 
hogy mi az imádság. Mit tesz az, aki imádkozik? Van az Ószövetségben egy 
megindító történet. Egy gyermektelen, meddő asszony, Anna imádkozik gyer-
mekáldásért, és a Bibliában úgy olvassuk, hogy kiöntötte szívét az Úr előtt. Ez 
a megfogalmazás mondja el, hogy mi az imádság: kiöntöm szívemet Istennek. 
Elmondom neki mindazt, ami a szívemben van, ami hiányzik, ami fáj, amitől 
félek, ami bánt, de azt is, aminek örülök, amiért hálás vagyok, amit köszönök. 
A legegyszerűbb meghatározása annak, hogy mi az imádság, így hangzik: 
őszinte beszélgetés Istennel. És itt nagy hangsúly van azon, hogy őszinte. 

Ezek után kérdezhetjük meg, hogy miért imádkozzunk.
Sokan vetik fel, hogy ha Isten úgyis mindent tud, akkor miért van szükség 

arra, hogy imádkozzunk. Egyáltalán meghallja Isten? És vajon törődik azzal, 
hogy milyen gondjaim, problémáim vannak, hogy mit érzek, mit gondolok? 
És ha hallja is, befolyásolhatom őt az imádságommal? Rousseau az Emil című 
regényében azt mondja: hálás vagyok Istennek ajándékaiért, de nem imádko-
zom hozzá. Mit kérhetnék tőle? Hogy a kedvemért változtassa meg a dolgok 
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menetét? Hogy a kedvemért csodát tegyen? Nem, az ilyen önzés inkább bün-
tetést érdemel, mintsem meghallgatást. 

A Biblia ezekkel a kérdésekkel nem foglalkozik. Nem az a kérdés, hogy kell-e, 
szabad-e imádkoznunk. A Biblia egyszerűen felszólít minket, hogy rogate – 
imádkozzatok! Erre tanítja Jézus is tanítványait és minket is. Az imádság éppen 
úgy életszükséglet, hozzátartozik emberlétünkhöz, mint a lélegzetvétel vagy 
a táplálkozás. Arra a kérdésre, hogy miért imádkozzunk, az a válasz: azért, 
mert emberek vagyunk. Az tesz minket emberré, hogy kapcsolatban vagyunk 
a transzcendenssel, Istennel, és kommunikálunk vele – ez az imádság.

De mint az egész életünket, az Istennel való kommunikációnkat is megrontja 
a bűn, az Istentől való függetlenedésünk törekvése. Ezért tanít minket Jézus 
arra is – és ez a második kérdés –, hogy mit és hogyan imádkozzunk.

Kezdjük a másodikkal, hogy hogyan. Jézus nem elméletileg magyarázza, 
hogy mi az imádság, hanem egyszerűen felszólít és biztat: kérjetek, keressetek, 
zörgessetek. Ezek a hallott igénk kulcsszavai. Kérjetek, keressetek, zörgessetek! 
A többit pedig bízzátok Istenre. Az imádságról nem elmélkedni kell, hanem 
gyakorolni kell. Az imádságnak nem szépnek kell lennie, hanem őszintének. 
Kiöntöm a szívemet Istennek, elmondok neki mindent, ami a szívemben van. 
Szabad kérni, szabad keresni, szabad zörgetni Istennél. 

De közben tudnunk kell azt, hogy Isten nem egy Dobzse László. A len-
gyel származású II. Ulászló királyra ragadt rá ez a gúnynév, mert bármit 
kérhettek tőle, ő mindenre azt mondta, hogy dobzse, jól van. Isten nem egy 
kívánságteljesítő automata, amelybe felül beledobom a megfelelő mennyiségű 
imádságot, és alul kijön az, amit kértem. Ha az előbb azt mondtuk, hogy az 
imádság kommunikáció Istennel, akkor ez sokkal inkább azt jelenti, hogy én 
elmondom mindazt, amit kérek, ahogyan gondolom, és azután Istennel együtt 
keressük a megoldást. És sokszor megtapasztaljuk, hogy Isten megadja azt, 
amit kérünk – mert ő is jónak látta azt, amit kértünk. Ilyenkor azt mondjuk, 
hogy meghallgatta Isten a kérésünket. De sokszor nem kapjuk meg azt, amit 
kértünk. Ilyenkor mi van? Nem hallgatta meg Isten az imádságunkat? De igen, 
meghallgatta. Ott van a probléma, hogy mi nem hallgattuk meg az ő válaszát, 
hogy mi jobban akarjuk tudni, hogy mire van szükségünk, és nem akarjuk 
elfogadni, hogy Isten más megoldást lát jobbnak. 

Jézus egyszer azt mondta: tudja a ti mennyei Atyátok, hogy mire van szük-
ségetek – de ezt mi nem hisszük el. Nem bízunk Isten bölcsességében, szere-
tetében, és ezért még olyanokat is képesek vagyunk mondani, hogy én már 
nem hiszek Istenben, mert hiába imádkoztam, nem adta meg.

A testvérek közül többen tudják, hogy mielőtt lelkész lettem, az orvos-
tudomány iránt érdeklődtem, egy ideig azt tanultam. A sebészeten az elsők 
között tanítottak meg egy alapszabályt: ha akut hasi fájdalmakkal jelentkezik 
egy beteg, soha nem szabad fájdalomcsillapítót adni, amíg ki nem vizsgálták. 
Akkor sem, ha szenved, ha könyörög, ha követelőzik. És ez nem azért van így, 



126

mert az orvos kegyetlen, hanem mert a fájdalomcsillapító elfedi a tüneteket, 
és nem lehet diagnosztizálni. Pedig ugye nem mindegy, hogy a betegnek csak 
gyomorrontása van, vagy a hasnyálmirigye gyulladt be, vagy a vakbele lyukadt 
ki. Sokan felháborodva mondják: kértem, hogy csillapítsa a rettenetes fájdal-
mat, és az orvos nem volt hajlandó. Pedig talán az életét mentette meg ezáltal. 
Előbb tisztázzuk, hogy mi okozza a fájdalmat, és azután már lehet csillapítani 
és megfelelően kezelni. 

Istentől mindent kérhetünk, ő minden kérésünket meghallgatja, de azt adja, 
amire nekünk akkor szükségünk van. Higgyük el, és ne haragudjunk meg 
Istenre, hogy ő is lege artis, a szakma szabályai szerint jár el, és nem azt adja, 
amit mi kérünk vagy követelünk, hanem mást. Ez bizalom kérdése. Elhisszük-e, 
hogy ő jobban tudja? Ettől még igaz, hogy kérjetek, keressetek, zörgessetek. 
De bízzatok Isten jóságában, szeretetében és hozzáértésében.

Ez egyben a harmadik kérdésre is válasz, hogy hogyan hallgatja meg Isten 
imádságainkat. 

Ehhez még csak egy ismeretlen kersztény gondolatait osztom meg:
„Kértem Istent, hogy adjon nekem boldogságot. De ő azt mondta: én csak 

áldásomat adhatom neked, a boldogságot neked kell meglelned.
Kértem Istent, hogy kíméljen meg a szenvedéstől. De ő azt mondta: én erőt 

adok neked, hogy elviseld, mert a szenvedés formál téged. 
Kértem Istent, hogy adjon erőt. De ő nehézségeket adott, amelyek erőssé tettek. 
Kértem Istent, hogy adjon bölcsességet. Ő adott problémákat, hogy meg-

oldjam azokat és közben bölccsé lettem. 
Kértem, hogy adjon bátorságot, és Isten adott veszélyeket, hogy legyőzzem 

azokat. 
Kértem, hogy adjon szeretetet, és ő adott nehéz embereket, hogy legyen 

kiket szeretnem.
Kértem segítséget, és Isten nem oldotta meg a problémámat helyettem, de 

kaptam lehetőségeket. 
Semmit sem kaptam, amit akartam, de mindent megkaptam, amire szük-

ségem volt. Isten meghallgatta imádságaimat.”
„…kérjetek, és adatik nektek, keressetek, és találtok, zörgessetek, és meg-

nyittatik nektek” – mondja Jézus. Az imádság nem varázsige, amellyel Istent 
rávehetjük a magunk akaratának teljesítésére, hanem a hitnek, a bizalomnak 
a kifejezésre juttatása. Tudja a ti mennyei Atyátok, hogy mire van szükségetek. 

Dietrich Boenhoeffer, a múlt század mártírhalált halt lelkész-teológusa 
mondta: „Isten nem teljesíti minden kívánságunkat, de teljesíti minden ígé-
retét.” Az ő legnagyobb ígérete pedig az, hogy ő szeret minket és mi az ő gyer-
mekei vagyunk. Ha bárkinek kétsége lenne e felől, csak azt mondhatom neki: 
nézz Jézusra, aki a kereszten meghalt érted! Nézd, és hidd el: „…úgy szerette 
Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, 
hanem örök élete legyen.” (Jn 3,16)
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Mi történik, ha meghalunk?
MENNYBEMENETEL ÜNNEPE – 2013

„Ne nyugtalankodjék a ti szívetek: higgyetek Istenben, és higgyetek 
énbennem! Az én Atyám házában sok hajlék van; ha nem így volna, 
vajon mondtam volna-e nektek, hogy elmegyek helyet készíteni a 
számotokra? És ha majd elmentem, és helyet készítettem nektek, 
ismét eljövök, és magam mellé veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ti 
is ott legyetek. Ahova pedig én megyek, oda tudjátok az utat. Tamás 
erre így szólt hozzá: Uram, nem tudjuk, hova mégy: honnan tudnánk 
akkor az utat? Jézus így válaszolt: Én vagyok az út, az igazság és az 
élet; senki sem mehet az Atyához, csak énáltalam.” (Jn 14,1–6)

Mennybemenetel ünnepével kapcsolatosan egy kedves történetet olvastam. 
Egy turista ellátogatott egy kolostorba. Megismerkedett egy szerzetessel, akit 
megkért, hogy mutassa meg a szobáját, mert nagyon szerette volna látni, hogy 
néz ki egy cella. Mikor belépett, körülnézett és elcsodálkozott az egyszerű 
berendezésen. Egy ágy, egy asztal, egy szék, semmi több. Meg is kérdezte: hát 
a többi bútorod, azok hol vannak? Mire a szerzetes visszakérdezett: És a tiéid 
hol vannak? Az enyéim? – csodálkozott a turista. Hiszen én csak átutazóban 
vagyok itt. Én is – felelte a szerzetes. A mennybe tartok, csak egy kis időt töltök 
itt a földön. 

Jézus mennybemenetele erre figyelmeztet minket. Azt mondja, hogy ő, aki a 
mennyből jött, elvégezte itt a földön a megváltásunk művét, most visszamegy 
az Atyához a mennybe, helyet készít nekünk, és maga mellé vesz minket, hogy 
ahol ő van, mi is ott legyünk. A mennybemenetel nem azt jelenti, hogy Jézus 
elhagyott minket, hanem azt, hogy ő előrement Isten országába szálláscsiná-
lónak. Hogy amikor eljön a mi földi utunk vége, legyen hová mennünk. 

Jézus mennybemenetel előtti szavai bátorító, biztató igék, ígéret, amely erősít 
és reménnyel tölt be minket. A nyugtalankodó, az elkövetkezőktől aggódó 
tanítványokat azzal vigasztalja, hogy elválásuk nem végleges, ezért hinniük 
kell az Atyában és őbenne és az újbóli találkozásukban.

Márai Sándor a Füves könyvben ír arról, hogy „Mindig útközben élsz. Azt 
hiszed, házat építettél, s pályád büszke ormairól elégedetten szemlélheted a 
világot? Nem tudod, hogy örökre vándor maradsz, s minden, amit csinálsz, 
az úton haladó vándor mozdulata? Örökké városok, célok, életkorok és vál-
tozások között haladsz, s ha megpihensz, nem pihenhetsz biztosabban, sem 
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tartósabban, mint a vándor, aki megtöttyed az útszéli almafa árnyékában egy 
félórára útközben.”

Tudjad ezt, amikor álmodozol, amikor tervezed az életedet, a jövődet. Nem 
adottságok között élünk, hanem útközben. Jézus, azért mondja magáról, hogy 
ő az út, mert maga is vándorként élt közöttünk. Mondja: a madaraknak fész-
kük, a rókáknak barlangjuk van, de az Emberfiának nincs hová lehajtania 
fejét (Mt 8,20).

Erre az útra, a vándorlét felismerésére hívja tanítványait Jézus. Nem csak a 
tizenkettőt, hanem a mindenkori tanítványokat, minket is. Ebben a hívásban 
azonban nem egy cél és vég nélküli bolyongásra hív, hanem megismerteti 
velünk a célt is, a mennyet, az Isten országát. Aki őt követi, annak a számára 
az élet útja nem az ismeretlenbe vezet, hanem oda, ahová Jézus előre ment, és 
ahol számunkra névre szóló helyet készített. Esküvőkön, elegáns fogadásokon 
névre szólóan, ültetőkártyákkal szokták megjelölni, hogy kinek hol van a helye. 
Jézus már elkészítette a mennyei asztalnál a helyünket, ki vannak téve az ülte-
tőkártyák, rajta a nevünk. Most már csak meg kell érkeznünk és elfoglalnunk 
a helyünket. Úgy, ahogy az úrvacsoránál is, hangzik a hívás: íme, minden kész, 
jöjjetek az Úr terített asztalához!

Jézus tanítványai számára olyan egyszerű kérdés az, ami sok embert foglal-
koztat: hol leszek? Ott, ahol Jézus van. Az Atyánál, Istennél. Annyi sok fantázia 
született, hogy milyen a halál utáni élet, milyen a mennyország. Őszintén 
mondom, engem nem nagyon érdekel. Sajnálom azokat, akik túlvilági speku-
lációkkal foglalkoznak, mert abszolút felesleges és csak megzavarják magukat 
is, másokat is. Van egy kis történet, amelyik arról szól, hogy két barát sokat 
beszélgetett arról, milyen lesz a halál után. Az egyik ezt mondta, a másik azt. 
Megegyeztek, hogy aki hamarabb meghal, az visszajön és elmondja a másik-
nak. Egyszer meghalt az egyik, és betartotta ígéretét, egy álomban megjelent 
a barátjának. Na, milyen? Hát, tudod, nem olyan, ahogyan én gondoltam. De 
nem is olyan, ahogyan te.

Hol leszek? Milyen lesz? Majd meglátom, majd megtudom. Nem elég nekünk 
annyi, amennyit a Szentírás elmond? Nem elég annyi, hogy otthon leszek és 
hogy Jézussal leszek? Nekem ez tökéletesen elég: ő vesz magához, hazavisz, 
és ott lesz a helyem, ahol ő van. A többit majd meglátom ott. Elég az, hogy 
hiszem: van célja az utamnak, az életemnek. Elég az, amit Jézus mond: „…
higgyetek Istenben, és higgyetek énbennem”. A többit majd meglátjátok. Hiszen 
úgysem lehetne azt elmondani, mert Pál apostol is azt írja a korinthusiaknak, 
hogy „Amit szem nem látott, fül nem hallott, és ember szíve meg sem sejtett, 
azt készítette el Isten az őt szeretőknek.” (1Kor 2,9)

Végül egy nagyon fontos dologról kell még szólnom: mit jelent felkészülni 
arra, hogy egyszer kezünkbe vesszük a meghívót, és Jézus eljön, hogy magához 
vegyen minket? 

A felkészülés azt jelenti, hogy helyre kell állítanunk az élő Istennel a meg-
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szakadt kapcsolatot. Amikor az ember Isten ellen fordult, a vele való kapcsolata 
szakadt meg. Minden egyes bűnünk még távolabbra sodor minket Istentől. És 
mivel Isten az élet forrása, csak annak van élete, aki vele kapcsolatba kerül. 
Jézus azért jött, hogy helyreállítsa ezt a megszakadt kapcsolatot. Jézus maga 
az az élet, amit mi elveszítettünk. „Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki 
sem mehet az Atyához, csak énáltalam.” De aki általa bűnbocsánatot nyert, aki 
hisz őbenne, mint Megváltójában és Urában, annak örök élete van.

Platón, az ókori görög filozófus minden bölcsessége ellenére nem tudott vála-
szolni az élet végső kérdéseire. Azt írja: kétségek között éltem, bizonytalanságban 
halok meg, és hogy hová megyek, nem tudom. Mennybemenetel ünnepén Jézus 
azt mondja nekünk: „Ne nyugtalankodjék a ti szívetek! Az én Atyám házában 
sok hajlék van, elmegyek helyet készíteni a számotokra. És ha majd elmentem, és 
helyet készítettem nektek, ismét eljövök, és magam mellé veszlek titeket, hogy ahol 
én vagyok, ti is ott legyetek. Én vagyok az út, az igazság és az élet.”

Feszültségek feloldása
HÚSVÉT ÜNNEPE UTÁN 6. VASÁRNAP – 2012

„Azokban a napokban pedig, mivel nőtt a tanítványok száma, a 
görögül beszélő zsidók zúgolódni kezdtek a héberül beszélők ellen, 
hogy a naponkénti gondoskodásban elhanyagolják a közülük való 
özvegyasszonyokat. Ekkor összehívta a tizenkettő a tanítványok egész 
gyülekezetét, és ezt mondták nekik: Nem helyes az, hogy az Isten igéjét 
elhanyagolva mi szolgáljunk az asztaloknál. Hanem válasszatok ki 
magatok közül, testvérek, hét férfit, akikről jó bizonyságot tesznek, 
akik telve vannak Lélekkel és bölcsességgel, és őket állítsuk be ebbe a 
munkába, mi pedig megmaradunk az imádkozás és az ige szolgálata 
mellett. Tetszett ez a beszéd az egész gyülekezetnek, és kiválasztották 
Istvánt, aki hittel és Szentlélekkel teljes férfi volt, valamint Fülöpöt, 
Prokhoroszt, Nikánórt, Timónt, Parmenászt és Nikolaoszt, az antiók-
hiai prozelitát, az apostolok elé állították őket, és miután imádkoztak, 
rájuk tették kezüket.” (ApCsel 6,1–6)

Tavaly észrevettem, hogy a lakásunk falán néhány repedés jelent meg. Meg-
kértem a gondnokunkat, hogy az építési munkacsoportunk egyik statikusá-
val vizsgálják meg, nem jelent-e veszélyt. A két szakember megnézte, és azt 
mondták: figyelni kell, hogy nem terjed-e, nem lesz e nagyobb, mert ha igen, 
az azt jelentheti, hogy mozog az alap. A repedések mindig veszélyt jelentenek, 
a repedéseket nem elég levakolni, elfedni, a repedésekre oda kell figyelni. 
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Ebben az igében egy repedést látunk megjelenni az egyház épületén. Sok 
embernek egy repedés talán fel sem tűnik, nem tulajdonít neki többet esztétikai 
problémánál. De az építési szakembert nyugtalanítja, mert akár az egész épület 
veszélyben lehet. De ha a repedés nem egy épületen, hanem emberek, méghozzá 
a keresztény gyülekezet tagjai között támad, akkor sokkal nagyobb a veszély. 

Az igében arról hallunk, hogy kitört a bizalmi krízis az első keresztény gyü-
lekezetben. De arról is, hogyan oldották meg, hogyan győzték le ezt a krízist, 
sőt hogyan lett végül is áldássá a gyülekezet életében. 

Mi volt tehát pontosan ez a krízis? Mi történt? A jeruzsálemi ősgyülekezet 
héberül beszélő és görögül beszélő emberekből állt. A zsidók nem csak Júdeá-
ban, hanem a Földközi-tenger melletti országokban szétszórtan is éltek. Azon a 
vidéken akkoriban a görög volt a fő nyelv. Az idősebbek közülük életük vége felé 
vágyódtak őseik, atyáik földje után, életük végét Jeruzsálemben, a szent városban 
szerették volna leélni, ott szerettek volna meghalni. De a visszatértük után a 
görög nyelvet nem tudták egyszerűen elhagyni. Így a keresztény gyülekezetben is 
két csoport volt, azok, akik egész életüket Jeruzsálemben élték, héberül beszéltek, 
zsidó szokásokat tartottak, és a visszatelepülők, akik görögösen gondolkodtak 
és továbbra is görögül beszéltek. Tudtak ők héberül is, de azért maguk között 
továbbra is görögül beszéltek. Ez a nyelvi, de még inkább kulturális különbség 
akadályozta a megértést. És úgy tűnik, hogy a helyiek a görögöket Jeruzsálemben 
hátrányosan megkülönböztették, legalábbis ők úgy érezték.

A mellőzött személyeknek az volt a legfájdalmasabb, a gyötrő kérdés: kisebb 
értékűek vagyunk mi, mint mások, mivel a régi anyanyelvünket nem beszéljük? 
Ugyanis a hellenizálódott, görögül beszélő gyülekezeti tagok úgy látták, hogy a 
görögül beszélő gyülekezeti tagok legszegényebb tagjai, az özvegyek kevesebb 
támogatást kapnak, mint az arámul beszélő sorstársaik, és azzal vádolták az 
apostolokat, hogy kivételeznek a saját csoportjukhoz tartozó rászorulókkal, hogy 
nem igazságos az elosztás, hanem részrehajló. Valaki vagy lehet, hogy több gyüle-
kezeti tag erkölcsi kifogást emelt az apostolokkal szemben. A repedés megjelent.

Mindez akkor történt, abban az időben, amikor Lukács beszámolója szerint 
a gyülekezet lelki élete növekedett. Ahol Isten lelke munkálkodik, ott azonnal 
elkezd munkálkodni a sátáni lélek, a feszültséget, egyenetlenséget, repedést 
okozó diabolikus, szétszóró lélek, a viszálykodás lelke. Így van ez mindenkor 
és mindenhol, a mai egyházban és gyülekezetekben, de a családokban és más 
emberi közösségekben is, mert az ördög mindig le akarja rombolni az Isten 
munkáit. Csakhogy ez, ahogyan majd látjuk, éppen fordítva lesz, mert azt 
írja János apostol, hogy azért jelent meg az Isten Fia, hogy az ördög munkáit 
lerontsa. Nem az ördög fogja lerontani Isten munkáit, hanem Jézus, az Isten 
Fia rontja le az ördög munkáit. 

Mi kell ahhoz, hogy Jézus lerontsa a viszályt szító lélek munkáját? Hogyan 
történt ez a jeruzsálemi gyülekezetben, és hogyan történhet meg a mi gyüle-
kezeteinkben?
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Először azt kell látnunk, hogy amikor kritika, vád éri az apostolokat, hogy 
elhanyagolják a görög nyelvűek szeretetszolgálatát, akkor az apostolok nem 
sértődnek meg. Nem utasítják vissza megbántódva a vádat, hanem azt mondják: 
nem volt helyes az, hogy mi végeztünk minden szolgálatot: igehirdetést, imád-
ságot, diakóniát. Túlvállaltuk magunkat, túl fontosnak tartottuk magunkat, 
ezért nem tudtunk mindenre odafigyelni, nem jutott mindenre erőnk, időnk. 
Lehet, hogy emiatt tényleg nem tudtunk igazságosan törődni mindenkivel. 
Az apostolok tehát nem húzzák fel sértődötten az orrukat, hanem elismerik 
a hibájukat. Ez a magatartás az első, ami a viszály megszüntetéséhez kell: a 
kritikát soha nem szabad röptében visszautasítani, hanem meg kell vizsgálni, 
és a hibáinkat be kell ismerni.

A másik, hogy keresni kell a – ma így szoktuk mondani – konstruktív meg-
oldást. És ebben az esetben a megoldás nem az, hogy akkor ezentúl jobban oda-
figyelünk, többet törődünk a görög szegényekkel. Ez nem lett volna megoldás, 
hiszen az apostolok ideje, ereje is véges. Ezért azt a megoldást találják jónak, 
hogy megosztják a munkát. Válasszatok magatok közül hét embert, hiszen úgy-
is ti ismeritek jobban a görög nyelvűeket. Ők lássák el, látogassák, gondozzák 
a ti szegényeiteket, özvegyeiteket. Ezzel a megoldással a görögök egyetértenek, 
megnyugszanak, és az apostoloknak is több idejük marad arra, ami az eredeti 
szolgálatuk: az igehirdetésre és az imádságra. És ezzel a konfliktus megoldódott, 
a repedés begyógyult. A gyülekezet egysége, közössége helyreállt, újra az isteni 
lélek, a Szentlélek szeretete és békéje uralkodik a gyülekezetben.

A mai egyház és a mi gyülekezetünk egységének, növekedésének és békéjének 
is az a záloga, ha Isten Lelke uralkodik köztünk és indít minket közös szolgá-
latra. Pál apostol azt írja, hogy közülünk kinek-kinek megvan az az ajándéka, 
amellyel szolgálhat a gyülekezetben. Nem kívülről kell osztani az észt, meg-
mondani, hogy mit, hogyan kellene tenni, hanem amihez képességet kaptunk, 
abban vállalni a közös munkát. Lehet, hogy a perselyezést, a felolvasást, a kántori 
szolgálatot, iratterjesztést vagy az istentisztelet alatt a gyermekek felügyeletét, 
alkalmak szervezését, nem sorolom, mert nagyon sokféle szolgálatot lehet vé-
gezni. Ha a lelkészek egymaguk végeznek mindent, kapkodni fognak és hibákat 
fognak elkövetni. Ha vannak munkatársak, még inkább szolgatársak, akkor 
egy közösségben Isten Lelke irányításával a gyülekezet javára történik minden.

Ennek Az apostolok cselekedeteiben szereplő történetnek a mára, a mi hely-
zetünkre nézve is van tehát mondanivalója. És már meg is van a kapcsolópont. 
Hiszen a mai evangélikus egyház, benne a mi budavári gyülekezetünk helyze-
tére is jellemző az a feszültség, amelyet így jellemezhetünk: a kialakult egyházi 
struktúra és a helyzet össze nem illősége. A helyzeten, amiben a 21. században 
élünk, nem tudunk változtatni. Akkor a struktúrán kell változtatnunk. A sze-
mélyes hitből fakadó közös szolgálat a presbitériummal, a képviselőtestülettel, 
a munkacsoportokkal, közös szolgálat az egész gyülekezettel – így lesz élő, 
misszionáló, növekvő a gyülekezetünk.
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Lélek-kondizás
KONFIRMÁCIÓ – 2011

„Végül pedig: erősödjetek meg az Úrban és az ő hatalmas erejében. 
Öltsétek magatokra Isten fegyverzetét, hogy megállhassatok az ördög 
mesterkedéseivel szemben. Mert mi nem test és vér ellen harcolunk, 
hanem erők és hatalmak ellen, a sötétség világának urai és a gonosz-
ság lelkei ellen, amelyek a mennyei magasságban vannak. Éppen ezért 
vegyétek fel Isten fegyverzetét, hogy ellenállhassatok a gonosz napon, 
és mindent leküzdve megállhassatok. Álljatok meg tehát, felövezve 
derekatokat igazságszeretettel, és magatokra öltve a megigazulás 
páncélját, sarut húzva lábatokra, készen a békesség evangéliuma 
hirdetésére. Vegyétek fel mindezekhez a hit pajzsát, amellyel kiolt-
hatjátok a gonosznak minden tüzes nyilát. Vegyétek fel az üdvösség 
sisakját is, és a Lélek kardját, amely Isten beszéde.” (Ef 6,10–17)

Kedves Konfirmandusok!
Biztos vagyok benne, hogy szoktatok számítógépes játékokat játszani. Minél 
kegyetlenebb, minél véresebb a harc, annál izgalmasabb a játék. Fegyvereket 
választhatsz magadnak, aztán gonosz ellenséggel, űrből jött idegenekkel, ször-
nyekkel, robotokkal kell csatáznod, de ha nem vagy ügyes, hamar megjelenik 
a felirat, hogy „Game over”. Vége a játéknak, veszítettél. De nem baj, van még 
néhány életed, és kezdhetsz egy új játékot. 

Amit Pál apostol az efezusi keresztényeknek és nekünk is ír, az is harcról szól, 
csak ez nem játék, hanem maga a valóság. Harc folyik a világban, mondja Pál, 
és ott vannak körülöttünk a gonoszságnak, a bűnnek a sötét hatalmai, amelyek 
arra törekednek, hogy elpusztítsanak minket, tönkretegyék az életünket, de 
még ennél is tovább mennek, hogy Istentől is elszakítsanak minket, elvegyék 
az üdvösségünket, és a teljes pusztulásba, az örök halálba taszítsanak minket. 
Game over, vége a játéknak, veszítettél, és nem kezdhetsz újat, itt nincs több 
életed. Ha Pál apostol ismerte volna a számítógépes játékokat, biztos vagyok 
benne, hogy a kárhozat, meg a pokol szavak helyett azt mondta volna: game over.

Kedves Konfirmandusok, kedves Gyülekezet! Ma, a konfirmáció napján 
arra figyelmeztet minket először az apostol, hogy ne felejtsük el: az egész éle-
tünk harc, mégpedig nem játék, hanem valóságos; életre, halálra, üdvösségre 
és kárhozatra szóló küzdelem. A hit harca ez, amelyben vagy győzünk, vagy 
meghalunk. A tét az élet, az örök élet. Ha győzünk, és megmaradunk Isten 
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mellett, az az örök élet. Ha veszítünk, és az ellenségnek sikerül minket elsza-
kítania Istentől, az az örök halál, a kárhozat. 

Ezért mondja Pál: „erősödjetek meg az Úrban és az ő hatalmas erejében.” 
Megerősödni – ez a konfirmáció. És mi ma ezen az istentiszteleten azért imád-
kozunk, könyörgünk, hogy Isten maga erősítsen meg, vagyis konfirmáljon 
titeket, de nem csak titeket, hanem mindegyikünket, hogy megmaradjunk a 
Jézus Krisztusban való hitben, és győzhessünk a hitetlenség, a bűn, a gonoszság 
erői elleni harcban. 

Ebben a harcban nem vagyunk fegyvertelenek. Nem kell puszta kézzel, 
védtelenül, csak a saját erőnkre utalva szembenéznünk az ellenséggel, hanem 
Isten maga ad nekünk fegyverzetet. Pál apostol a korabeli római katona min-
denki számára ismert fegyvereiről beszél, és ez a fegyverzet a maga korában 
modern és hatékony volt. Azt mondja az apostol, hogy harcunkhoz Isten a 
leghatékonyabb fegyverzetet biztosítja számunkra. Hogy szemléletes legyen, 
mi is bemutatjuk ezeket a fegyvereket. Egyik konfirmandusunkat, Norbit 
öltöztetjük fel Isten fegyverzetével.

Azzal kezdi Pál, hogy övezzétek fel derekatokat igazságszeretettel. Pál ko-
rában az emberek általában hosszú, bokáig érő ruhában jártak. Ez kényelmes 
viselet volt, de ha sietni, szaladni, dolgozni, harcolni kellett, akkor akadályozta 
a viselőjét, ezért ilyenkor deréknál felhúzták, és övvel megkötötték. Az igazság-
szeretet a hazugság ellentéte, az őszinteséget, a nyíltságot is jelenti. Egy hazug 
világban egy hazug ellenséggel szemben csak igazságszeretettel lehet küzdeni. 
Szeressétek, szóljátok, képviseljétek hát mindig az igazságot, harcoljatok érte, 
legyen a derekatok felövezve az igazságszeretettel!

A fegyverzet következő darabja a megigazulás páncélja. Ezt is felveszi most 
Norbi. A páncél a mellkast védi, és ez nagyon fontos, mert ha a szívünk meg-
sérül, akkor végünk van. Jézus is figyelmeztet, hogy mindennél jobban kell 
vigyáznunk a szívünkre. Azt mondja, hogy az első és a legfontosabb az Isten 
parancsolatai közül, hogy szeressük az Urat, a mi Istenünket teljes szívünkből. 
Így leszünk igazzá, kedvessé Isten előtt, ez a megigazulás páncélja.

A harmadik, amit most Norbi magára ölt, az a saru. Kicsit furcsának tűnhet, 
hogy egy saru is hozzátartozik a fegyverzethez, de még furcsább lenne, ha egy 
katona mezítláb indulna harcba. A jó lábbeli, ahogy katonanyelven mondják, 
a jó surranó biztos mozgást, a láb védelmét szolgálja. A római katona saruja 
strapabíró volt, napi 30-40 kilométert is tudott benne gyalogolni. Semmivel 
sem maradt el a mai tengerészgyalogosok bakancsa mögött. De miért is kellett 
annyit gyalogolni? Azért, hogy gyorsan eljussanak egyik helyről a másikra, 
oda, ahol éppen szükség volt a légiósra. Sokszor azért mentek, hogy rendfenn-
tartók legyenek, biztosítsák a békét. Erről juthatott Pál apostol eszébe, hogy a 
keresztény embernek, Jézus követőjének is így kell rendfenntartónak lennie, 
hirdetni az Isten békéjének evangéliumát. Hirdetni az örömhírt, azt, hogy Isten 
nem erővel, hanem Jézus Krisztus keresztje által a megbocsátás és a kegyelem 
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békéjével oldotta meg a köztünk és közte fennálló konfliktust, a bűnt. Ezért 
mondja hát: kössétek a lábatokra a készséget a békesség evangéliumának hir-
detésére. A dolgainkat, konfliktusainkat nekünk is mindig így, a békességre 
való készséggel, megbocsátással kellene megoldanunk. Urunk, Jézus Krisztus 
azt tanította, hogy boldogok, akik békét teremtenek, mert ők Isten gyermekei.

Azután vegyük kezünkbe a pajzsot is, hogy legyen mivel elhárítanunk a 
támadó lövedékeket. Egy jó pajzsról lepattantak a nyilak, megvédte viselőjét. 
A gonosz naponta lövi ránk a vádak, a hitetlenség, a kételkedés égő nyilait, 
de a hit pajzsa megóv minket. Aki hiszi, hogy Isten Jézus Krisztusban szereti 
őt, megbocsát neki és mindenben a legjobbat akarja neki, arról lepattannak a 
rossz lelkiismeret és a kétség tüzes nyilai.

Még két darabja van az Istentől kapott fegyverzetünknek. Az egyik az üd-
vösség sisakja. A sisak nagyon fontos, a fejet védelmezi. Az üdvösség sisakja 
a gondolatainkat védi, azt fejezi ki, hogy harcunkban mindvégig tudjuk: a 
feltámadt Jézus Krisztus már megvívta értünk a harcot, övé a győzelem, övé 
a jövő. Szoktuk mondani, hogy minden a fejben dől el. A hit harca is a fejben 
dől el. Bármilyen csapásokat is mér ránk az ellenség, soha nem szabad elfe-
lejtenünk, hogy – amint énekeltük is Luther Márton Erős vár a mi Istenünk 
énekében – „miénk a menny örökre!”

Az utolsó fegyver a Lélek kardja, az Isten igéje. Ezzel már nemcsak véde-
kezni lehet, hanem támadni, az ellenséget megsebezni, elpusztítani. Érdemes 
újra és újra elolvasni, emlékezni Urunknak, Jézus Krisztusnak a kísértő fölötti 
győzelmére a pusztában. A Lélek kardja, Isten igéje volt a fegyvere, amellyel 
legyőzte a kísértőt. Az ige kardjával védte ki és verte vissza a kísértő támadásait. 
Legyetek, legyünk ezért jó kardforgatók, olvassuk naponta a Bibliát, ismerjük 
meg, és tudjunk jól bánni a Lélek kardjával!

Kedves Konfirmandusok, szeretett Gyülekezet! Harc a hit, harc az élet, és 
ebben a harcban részt kell vennünk, akár tetszik, akár nem, mert ezt nem mi 
döntjük el, hanem az az ősellenség, aki most is üldöz még. De ne felejtsétek, 
hogy nem egyedül harcolunk. Itt van velünk az élő Jézus, az erős, a győztes, 
a hűséges, és harcol nemcsak értünk, hanem velünk is. Felszerel minket, fel-
öltöztet az igazlelkűségbe, az igazság páncéljába, a békességbe, a hitbe, az 
üdvösségbe, és kezünkbe adja az ő kardját, az igét. Erősödjünk hát meg, és 
legyen bátorságunk harcolni a hit harcát mindhalálig. Ha Jézussal harcolunk, 
akkor életünk végén nem az fog megjelenni, hogy „Game over”, hanem az, 
amit Pál apostol elmondhatott: „Ama nemes harcot megharcoltam, futásomat 
elvégeztem, a hitet megtartottam, végül eltétetett nekem az igazság koronája, 
amelyet megad nekem az Úr, az igaz bíró.” (2Tim 4,7–8) Ebben segítsen titeket, 
engem is, minket mindannyiunkat az a Jézus Krisztus, aki szeret minket és 
velünk van minden napon!
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Előtte – utána
PÜNKÖSD ÜNNEPE – 2015

„Amikor pedig eljött a pünkösd napja, és mindnyájan együtt voltak 
ugyanazon a helyen, hirtelen hatalmas szélrohamhoz hasonló zúgás 
támadt az égből, amely betöltötte az egész házat, ahol ültek. Majd 
valamilyen lángnyelvek jelentek meg előttük, amelyek szétoszlottak, 
és leszálltak mindegyikükre. Mindnyájan megteltek Szentlélekkel, 
és különféle nyelveken kezdtek beszélni, úgy, ahogyan a Lélek adta 
nekik, hogy szóljanak. Sok kegyes zsidó férfi élt akkor Jeruzsálem-
ben, akik a föld minden nemzete közül jöttek. Amikor ez a zúgás 
támadt, összefutott a sokaság, és zavar támadt, mert mindenki a 
maga nyelvén hallotta őket beszélni. Megdöbbentek, és csodálkozva 
mondták: Íme, akik beszélnek, nem valamennyien Galileából valók-e? 
Akkor hogyan hallhatja őket mindegyikünk a maga anyanyelvén? 
Pártusok, médek és elámiták, és akik Mezopotámiában laknak, vagy 
Júdeában és Kappadóciában, Pontuszban és Ázsiában, Frígiában és 
Pamfíliában, Egyiptomban és Líbia vidékén, amely Ciréné mellett 
van, és a római jövevények, zsidók és prozeliták, krétaiak és arabok: 
halljuk, amint a mi nyelvünkön beszélnek az Isten felséges dolgairól. 
Megdöbbentek mindnyájan, és tanácstalanul kérdezgették egymástól: 
Mi akar ez lenni? Mások azonban gúnyolódva mondták: Édes bortól 
részegedtek meg. Ekkor előállt Péter a tizeneggyel, felemelte a hangját, 
és így szólt hozzájuk…” (ApCsel 2,1–14a)

Egy magazin nemrégiben egy egész számot a plasztikai műtéteknek szentelt. 
Hogyan változtatják meg az ügyes sebészek valakinek az arcát, hogyan operálják 
át, hogy szebb legyen, hogyan szívják le az alakot csúnyító zsírt a hasáról. A cik-
ket sok képpel is illusztrálták: ilyen volt előtte, ilyen lett utána. A fogyókúrás 
termékeket vagy a hajnövesztő szereket reklámozó hirdetésekben is találkozunk 
ilyen összehasonlító képekkel: így nézett ki előtte, és így néz ki utána.

Jézus tanítványairól is készíthetünk ilyen előtte-utána összehasonlítást. 
A tanítványok pünkösd előtt és után. Mert a Szentlélek eljövetelével a tanít-
ványok megváltoztak. A pünkösdi történetben három dologra figyeljünk fel 
most, amiben a Szentlélek változást hoz az életünkben.

Az első ilyen a bátorság. Amikor Jézus megígéri a tanítványoknak, hogy 
elküldi a Szentlelket, akkor egy érdekes szót használ. A görög szövegben azt 
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olvassuk, hogy paraklétosz. Ez egy sokféle jelentésű szó, lehet fordítani úgy, 
hogy vigasztaló, pártfogó, ügyvéd, segítő, protektor, de úgy is, hogy bátorító. 
A Szentlélek egyik tulajdonsága, hogy bátorságot ad, bátorít. 

Ha Jézus tanítványaira gondolunk, akkor a Szentlélek bátorságot adó művét 
legjobban Péternél vehetjük észre. Nála látszik legjobban az előtte-utána kü-
lönbség. Péter előtte magában bízó, de a veszélyes helyzetben mégis visszariadó, 
meghátráló ember volt. Amikor Jézust elfogták, Péter számára nem tűnt vonzó 
kilátásnak, hogy őt is bebörtönözhetik. Meg is tagadta Urát, esküvel bizony-
gatva, hogy nem ismeri Jézust. Elszállt a bátorsága, és félelem költözött bele. 

Mennyire más Pétert látunk pünkösd után. A Szentlélek tüze átjárja, kiáll 
a tömeg elé, és bátran beszélni kezd Jézusról, pedig akkor is éppen úgy elfog-
hatták és börtönbe vethették volna ezért, mint néhány héttel előbb, amikor 
emiatti félelmében megtagadta Jézust. De most már nem félelem, hanem bá-
torság volt a szívében. Mert eljött a Szentlélek, és látjuk Pétert: ilyen volt előtte 
és ilyen lett utána. 

Ismerjük-e ezt a változást a saját életünkben is? Kaptunk-e már bátorságot 
a Szentlélektől, hogy megfelelő pillanatban a megfelelő szavakat mondjuk? 
Hogy ne féljünk Jézusról beszélni? Hogy megvalljuk hitünket? Ha eddig za-
varba jöttünk, szégyelltünk, féltünk, nem találtunk szavakat Jézusról, a benne 
való hitünkről szólni, a Szentlélek ad nekünk bátorságot. Jézus megígérte: erőt 
kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek. Vagy kaptunk-e 
erőt, amikor szembe kellett mennünk a körülöttünk lévők, sokszor a többség 
véleményével? Amikor nemet kellett mondanunk olyan dolgokra, amelyeket 
mindenki megtesz, de Jézus soha nem tenne meg. Elfogadott volna vajon Jé-
zus hálapénzt? Igénybe vett volna protekciót? Megvesztegetett volna valakit? 
Ahhoz, hogy Jézust kövessük, sokszor szembe kell úszni az árral, és ehhez 
bátorság, erő kell.

A másik dolog, amiben a Szentlélek változást hoz, az értelem. Megint csak 
a pünkösd előtti tanítványokat nézzük először. Mennyire nem értették Jézust, 
a szavait, az igét. Csak egy pár példa erre. Amikor a tömeg éhen-szomjan hall-
gatta Jézust, és ő azt mondja egyik tanítványának, Fülöpnek: adjatok nekik 
enni, az úgy válaszol: honnan vegyünk ennyi kenyeret? Vagy miután Jézus 
bejelenti, hogy Jeruzsálemben keresztre fogják feszíteni, Péter tiltakozik: nem 
történhet ez meg veled. De még a feltámadás után, az emmausi tanítványoknak 
is kénytelen a szemére vetni, hogy „ennyire értetlenek vagytok”? A Szentlélek 
nélkül, egyedül emberi értelmünkkel nem tudjuk megérteni Isten terveit, 
gondolatait, nem tudjuk megérteni az igét, a Bibliát sem. És mi van pünkösd 
után? Péter érti az ószövetségi próféciát, Jóel próféta jövendölését, érti és ma-
gyarázza, hogy mit tett Isten, hogyan teljesedett be Isten szándéka Jézusban, 
és mit jelent ez az egész pünkösdi esemény. Előtte-utána. Előtte értetlenség, a 
Szentlélek eljövetele után már mindent értenek.

Ismerjük-e ezt a változást a saját életünkben is? Kaptunk-e már értelmet a 
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Szentlélektől? Amikor egy-egy nem értett vagy semmit nem mondó ige életre 
kelt, megvilágosodott, Isten szavává, üzenetévé lett a számunkra? A Szentlélek 
végzi ezt bennünk és átalakítja életszemléletünket, bűnbánatot ébreszt, meg-
térésre vezet. A Szentlélek értelmet adó cselekedete volt az első pünkösdön, 
hogy a Péter igehirdetését hallgatókban égetővé lett a kérdés: mit cselekedjünk? 
Ezt a változást végzi bennünk is a Szentlélek: előtte közömbös igehallgatók, 
utána megtért hívők. Értjük-e, hogy mit akar velünk a Szentlélek? Ezt a nagy 
változást létrehozni!

És akkor a harmadik dolog, amiben a Szentlélek változást hoz az életünkben: 
közösséget teremt. Közösséget Istennel, az Atyával és közösséget a tanítványok 
között, egymással. Pünkösd előtt, a Szentlélek nélkül ugyanis nincs közössé-
günk Istennel. Tudunk Istenről, tudjuk, hogy van, de nem ismerjük őt, mint 
Atyánkat. Hiába tanította Jézus az övéit, mégis megkérdezik tőle: mutasd meg 
nekünk az Atyát. Hiába válaszolja Jézus: annyi ideje veletek vagyok, hogyan 
mondhatjátok, hogy mutasd meg nekünk az Atyát? Hiszen aki engem lát, látja 
az Atyát, én és az Atya egy vagyunk. Csak a Szentlélek eljövetele után mondhat-
ja Pál apostol: Isten kitöltötte lelkünkbe az ő Lelkét, „aki által kiáltjuk: Abba, 
Atyánk!” Előtte és utána. Előtte tudhatjuk, hogy Isten teremtménye vagyunk. 
Utána tudjuk, hogy Isten gyermeke vagyunk.

De Szentlélek nélkül nincs közösségünk egymással sem. Jézus tanítványa-
inak sem volt. Vitatkoztak, vetélkedtek, hogy ki a nagyobb közöttük, karrier-
harcot vívtak, hogy ki legyen majd az első a mennyek országában, féltékenyek 
voltak egymásra, egyszóval messze volt ez az igazi közösségtől. A Szentlélek 
eljövetele után azonban azt olvassuk, hogy a tanítványok szíve, lelke egy volt. 
Nem csak az apostolokra volt ez igaz, hanem minden keresztényre. Egy akarat-
tal együtt voltak, együtt hallgatták az igét, együtt imádkoztak, együtt részesed-
tek az úrvacsorában. Törődtek egymással, mindenük közös volt, és senki nem 
szenvedett hiányt semmiben, mert gondoskodtak a szegényekről. Új közösség 
született meg, az egyház közössége. Milyen nagy változás: előtte-utána. Előtte 
a tanítványok csapata – utána az egyház szeretetközössége. 

Ez a pünkösd eredménye. Ez a Szentlélek ajándéka. És hiszem, remélem, 
hogy mindannyian tudnánk egy-két képet mutatni magunkról, hogy ilyen 
voltam és ilyenné formált a Szentlélek. Féltem és bátorrá tett. Nem értettem 
Jézust, most már értem. A vallásos emberek csapatába tartoztam, most már 
Isten gyermekeinek közösségében vagyok. Ezt a változást nem egy plasztikai 
műtét eredményezi. A Szentlélek nem a külsőt, nem a felszínt formálja át, 
hanem a legmélyebb lényünket, a szívünket, a lelkünket. 

Pünkösd a Szentlélek ünnepe, azon az első pünkösdön is azt jelentette és 
ma is azt jelenti, hogy Isten jelen van és cselekszik. Jó lenne, ha mi is átélnénk 
ezt, a Szentlélek átalakító munkáját. Vágyódjunk rá, engedjük, kérjük, hogy 
végezze bennünk ezt a munkát!
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Pünkösd a kútnál
PÜNKÖSD 2. ÜNNEPE – 2013

„Amikor pedig megtudta Jézus, hogy a farizeusok meghallották, hogy 
ő több tanítványt szerez és keresztel, mint János – bár maga Jézus nem 
keresztelt, hanem a tanítványai –, elhagyta Júdeát, és elment ismét 
Galileába. Samárián kellett pedig átmennie, és így jutott el Samária 
egyik városához, amelynek Sikár volt a neve. Ez közel volt ahhoz a 
birtokhoz, amelyet Jákób adott fiának, Józsefnek. Ott volt Jákób for-
rása. Jézus az úttól elfáradva leült a forrásnál; az idő délfelé járt. Egy 
samáriai asszony jött vizet meríteni. Jézus így szólt hozzá: Adj innom! 
Tanítványai ugyanis elmentek a városba, hogy ennivalót vegyenek. 
A samáriai asszony ezt mondta: Hogyan? Te zsidó létedre tőlem kérsz 
inni, mikor én samáriai vagyok? Mert a zsidók nem érintkeztek a 
samáriaiakkal. Jézus így válaszolt: Ha ismernéd az Isten ajándékát, 
és hogy ki az, aki így szól hozzád: Adj innom! – te kértél volna tőle, 
és ő adott volna neked élő vizet. Az asszony így szólt hozzá: Uram, 
merítőedényed sincs, a kút is mély, honnan vennéd az élő vizet? Talán 
nagyobb vagy te atyánknál, Jákóbnál, aki ezt a kutat adta nekünk, 
és aki maga is ebből ivott, sőt fiai és jószágai is? Jézus így válaszolt 
neki: Aki ebből a vízből iszik, ismét megszomjazik, de aki abból a 
vízből iszik, amelyet én adok neki, soha többé meg nem szomjazik, 
mert örök életre buzgó víz forrásává lesz benne. Az asszony erre ezt 
mondta: Uram, add nekem azt a vizet, hogy ne szomjazzam meg, és 
ne kelljen idejárnom meríteni. Jézus így szólt hozzá: Menj el, hívd a 
férjedet, és jöjj vissza! Az asszony így válaszolt: Nincs férjem. Jézus 
erre ezt mondta: Jól mondtad, hogy férjed nincs, mert öt férjed volt, 
és akivel most élsz, nem férjed: ebben igazat mondtál. Az asszony így 
felelt: Uram, látom, hogy próféta vagy. A mi atyáink ezen a hegyen 
imádták Istent, ti pedig azt mondjátok, hogy Jeruzsálemben van az 
a hely, ahol Istent imádni kell. Jézus így válaszolt: Higgy nekem, 
asszony, hogy eljön az óra, amikor nem ezen a hegyen, nem is Jeru-
zsálemben imádjátok az Atyát. Ti azt imádjátok, akit nem ismertek, 
mi azt imádjuk, akit ismerünk, mert az üdvösség a zsidók közül tá-
mad. De eljön az óra, és az most van, amikor igazi imádói lélekben és 
igazságban imádják az Atyát, mert az Atya is ilyen imádókat keres. 
Az Isten Lélek, és akik imádják őt, azoknak lélekben és igazságban 
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kell imádniuk. Az asszony így felelt: Tudom, hogy eljön a Messiás, 
akit Krisztusnak neveznek, és amikor eljön, kijelent nekünk mindent. 
Jézus ezt mondta neki: Én vagyok az, aki veled beszélek. Ekkor meg-
érkeztek a tanítványai, és csodálkoztak azon, hogy asszonnyal beszél, 
mégsem mondta egyikük sem: Mit akarsz tőle? Miért beszélgetsz vele? 
Az asszony pedig otthagyta korsóját, elment a városba, és szólt az 
embereknek: Jöjjetek, lássátok azt az embert, aki megmondott nekem 
mindent, amit tettem: vajon nem ő a Krisztus? Erre azok elindultak 
a városból, és kimentek hozzá.” (Jn 4,1–30)

Magam is meglepődtem, amikor egy lelkész testvérünk pünkösdi igehirdetésé-
ben a következő mondatot olvastam: a pünkösd a legvilágiasabb ünnep. Mi in-
kább a legmisztikusabbnak gondoljuk. Hiszen karácsony, nagypéntek és húsvét 
megfogható, értelmezhető mint Jézus ünnepek. Van mihez kapcsolni őket Jézus 
életének eseményeiben: születés, halál, feltámadás. Pünkösddel azonban nem 
tudunk mit kezdeni. A Lélek nem látható, nem megfogható, a Lélek titokzatos 
erő, rejtélyes és misztikus. Ezért képzeljük úgy, hogy a Lélek megnyilvánulásá-
nak csodásnak, eksztatikusnak, misztikus élménynek kell lennie. 

Ha azonban tovább gondoljuk, rá kell jönnünk, hogy pünkösdkor folyik a 
mindennapi élet. A tanítványok ülnek és várnak. Az utcán tolong az ünneplő 
sokaság. Gyerekek játszanak, árusok kínálják portékáikat, felnőttek csopor-
tokban beszélgetnek, vagy mennek a dolgaik után. 

A samáriai asszony történetében is az élet megszokott eseményeit látjuk. Egy 
asszony jön a városból a kúthoz vízért. Nyoma sincs misztikának. Legfeljebb 
az szokatlan, hogy ez az asszony délben, a legforróbb órában megy a kúthoz. 
Számára azonban ez a megszokott, nem akar találkozni senkivel. A kútnál 
egy megfáradt vándor pihen, ebben sincs semmi szokatlan. Az azonban már 
szokatlan, hogy ez a szemmel láthatóan zsidó férfi megszólítja őt, a samáriai 
asszonyt. Furcsának találja, de azt még nem tudja, hogy a kibontakozó beszél-
getésben a Lélek kezd el munkálkodni benne. Még nem tudja, hogy most jött 
el számára a pünkösd. 

Hétköznapi eseményekben jelek és csodák nélkül, egészen természetes és 
mégis csodálatos módon a Szentlélek kezdi el formálni Jézus szavai által ezt az 
asszonyt, és mire véget ér a beszélgetés, az asszony élete megváltozik, megújul, 
hitre jut. Ez a Lélek munkája. Nem a nyelveken szólás, nem az extázis, a szent 
táncra perdülés, nevetőgörcs vagy a látványos gyógyítás és hasonló extravagáns 
dolgok, hanem az, hogy valaki felismeri és megbánja a bűneit, és megszületik 
benne a személyes hit, hogy Jézus a Messiás, a Krisztus, a Megváltó. 

A Léleknek ez a munkája nincs helyhez, körülményekhez, előírt szabályok-
hoz, karizmatikus személyekhez kötve. A Szentlélek Isten hétköznapi esemé-
nyekben, élethelyzetekben szólít meg minket és végzi el bennünk a csodát. 
Ott munkálkodik, ahol és amikor jónak látja. Ubi et quando visum est Deo. 
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Mi pedig úgy éljük át, hogy az ige, az olvasott és hallgatott ige, az igehirdetés 
egyszer csak rólunk és hozzánk kezd el szólni, felismerjük benne magunkat, 
az életünket, a bűneinket. Döbbenettel hallgatjuk és vesszük tudomásul, hogy 
megmondott nekem mindent, amit tettem. De meghalljuk benne Jézus ígé-
reteit is, és egyszer csak megszületik bennünk a hit: mindez igaz, Jézus szava 
igaz, ő az, aki megmondott nekünk mindent, ő az, aki megbocsát és új élettel 
ajándékoz meg.

Ott van pünkösd, ahol munkálkodik a Szentlélek. Ott munkálkodik a Szent-
lélek, ahol az ige hangzik. És ahol a Szentlélek munkálkodik, ott gyógyul az 
élet. Újra kapcsolatba kerülünk Istennel, az élet forrásával, szava életmentő, 
üdítő víz lesz számunkra és megelevenedünk.

Hogy ne úgy fogadjuk mindezt, mint elmélkedést, hogy lássuk, ma is van 
olyan pünkösd, mint amilyen a samáriai asszonyé volt, elmondom egy mai 
fiatalember történetét.

Ez a fiatalember botrányos életet élt, és ehhez kölcsönökkel, lopással szerezte 
a pénzt. Minden ismerősének tartozott már, otthonról eladogatott minden 
mozdíthatót. Odáig jutott, hogy kerülte az embereket, félt, hogy feljelentik 
vagy megverik. Végül már bezárkózva élt, senkinek nem nyitott ajtót, és csak 
sötétedés után mert az utcára menni. Mégis egyszer a kocsmából jövet talál-
kozott valakivel, aki megszólította. Azt mondta neki, hogy Jézus meg tudja 
szabadítani ebből a nyomorúságából, és ő imádkozik ezért. Majd elhívta egy 
csendeshétre, és a fiatalember hogy, hogy nem, elment. 

Ott az egyik igehirdetésben azt hallotta, hogy Jézus a megrepedt nádat 
nem töri el és a pislogó mécsest nem oltja ki. Beszélgetett az igehirdetővel, és 
elmondta minden bűnét és nyomorát. Az igehirdető azt mondta neki, hogy ha 
megbántad, kérj bocsánatot és fogadd el Jézus Krisztustól a bocsánatot, mert ő 
a te bűneidért is meghalt. A fiatalember megtette ezt, és elhitte, hogy neki most 
már meg vannak bocsátva a bűnei. Amikor hazament, elkezdett dolgozni, és 
a keresetéből elkezdte visszaadni a kölcsönöket és az ellopott dolgok értékét. 
Azoknak, akiket így felkeresett, elmondta, hogy ezt azért teszi, mert Jézus 
megbocsátotta a bűneit, új életet adott neki, és ő szeretne ehhez az új élethez 
méltón járni. Az emberek elgondolkoztak, és a fiatalember évekkel később 
egyik-másikukról megtudta, hogy ők is elindultak Jézus felé. 

Ez egy kortárs pünkösdi történet, a Szentlélek világias, hétköznapi mun-
kája. Azt kívánom nektek és imádkozom azért, hogy legyen nektek is ilyen 
Jákób-kúti, hétköznapi pünkösdötök, találkozásotok Jézus Krisztussal!
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Szívdadogás
SZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE – 2015

„Ó, Isten gazdagságának, bölcsességének és ismeretének mélysége! 
Mily megfoghatatlanok az ő ítéletei, és mily kikutathatatlanok az ő 
útjai! Mert »ki értette meg az Úr szándékát, vagy ki lett az ő tanács-
adója? Vagy ki előlegezett neki, hogy vissza kellene fizetnie?« Bizony, 
őtőle, őáltala és őreá nézve van minden: övé a dicsőség mindörökké. 
Ámen.” (Róm 11,33–36)

Mit lehet Istenről mondani a 21. században? Úgy vélem, hogy semmivel sem 
többet, de nem is kevesebbet, mint kétezer évvel ezelőtt. Ma, 2015 Szenthá-
romság ünnepén is csak csodálattal és áhítattal állunk meg Isten titka előtt. 
Dadogva próbáljuk elmondani, kicsoda Isten. Mert Isten lénye titok. Nem úgy 
titok, ahogyan a világban vannak titkok, amelyeket kutatunk és egyre jobban 
megismerünk, hanem titok, amelyre azt a szót használjuk, hogy misztérium. 
A misztérium görög szó, a „bezárulni, magába zárni” igéből származik és 
elsősorban a száj bezárására, a hallgatásra vonatkozik. Misztérium az a titok, 
amiről hallgatnak, mert szavakkal nem fejezhető ki, amely természetfölötti, 
mert megértése meghaladja a pusztán racionális emberi képességeket.

Ma már a természettudósok közül is egyre többen a valóságot, az anyagi 
világot is ilyen csodálni való titoknak látják. Rolf Heuer, a svájci nagy had-
ronütköztető vezető elméleti fizikusa nyilatkozta azt, hogy a valóság olyan 
bonyolult, hogy a megismerésünk csak egy kicsiny szeletét tudja felfogni, és 
valószínű, hogy a teljességet soha nem fogja megérteni az emberi megismerés. 

Ha ilyen titok az anyagi világ létezésének valósága, mennyivel inkább titok 
az, aki ezt a valóságot teremtette, az Isten. Senki sincs, aki meg tudná magya-
rázni. Ehelyett azonban csodálhatjuk, imádhatjuk azt a számunkra felfogha-
tatlan Istent, akit a Szentírás teremtő és fenntartó Atyának, megváltó Fiúnak és 
életadó Szentléleknek, mégis egy, Szentháromság Istennek mutat meg nekünk.

Így áll meg Pál apostol is Isten titka előtt, és már nem tud tovább beszélni 
Istenről, hanem a szív dadogó csodálatával és áhítatával mondja: „Ó, Isten 
gazdagságának, bölcsességének és ismeretének mélysége! Mily megfoghatatlanok 
az ő ítéletei, és mily kikutathatatlanok az ő útjai!”

Mit jelent Isten ismerete? Nem észbeli ismeretet, nem azt, amit az értelmünk-
kel megpróbálunk felfogni Istenről. Isten ismerete ennél sokkal mélyebb. Egy 
valóságosan megélt, személyes, bensőséges szeretetkapcsolatot jelent. Ez az 
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ismeret elismerést, elfogadást, bizalmat, önmagunk odaadását, összetartozást, 
közösséget jelent. A pszichológia nyelvén ezt úgy mondjuk, hogy azzal, akit 
ismerünk, interperszonális, azaz személyek közötti kapcsolatban vagyunk. 
Istent ismerni azt jelenti, hogy elfogadom őt végső valóságnak, hogy ő a leg-
hatalmasabb, hogy ő az Úr, ő a világ gondoskodó és szerető Atyja. 

Rácsodálkozhatunk Isten mérhetetlen gazdagságára a teremtés nagyságában, 
a világ szépségében. Ez a gazdagság ott van a természet csodáiban, az állan-
dóságban és a változásban, a fejlődésben – igen, az evolúcióban –, az ember 
adottságaiban, képességeiben. Minél nagyobbnak ismerjük a világot, annál 
nagyobbnak, gazdagabbnak látjuk Istent.

A Fiú, Jézus Krisztus által még ennél is mélyebben ismerjük meg Istent. 
Nagysága és hatalma mellett feltárul Isten szíve, belső lénye, legjellemzőbb 
tulajdonsága, a szeretet. Rácsodálkozhatunk a kegyelem és a bűnbocsánat 
kiáradására, mert Isten szeretetének csúcsa Jézus keresztjén mutatkozott meg. 
A szeretetkapcsolat Jézuson keresztül valósul meg Isten és ember között, az 
emberért, értünk, bűneinkért kereszthalált vállaló, Istennel kiengesztelő Fiú 
Isten áldozatában. Ebben ismerjük meg, hogy ő az, aki szeret engem, és akit én 
is szerethetek, aki számomra nem idegen, nem érthetetlen, nem kiszámítha-
tatlan, hanem megváltóm, legigazabb barátom, aki társam, mert szeretetkap-
csolatba kerültem vele. Ezt ismerte fel János apostol, és két szóban összegezte 
Istent, amikor leírta: Isten szeretet. Az Atya szeretete az emberré lett Fiúban 
lett teljes, megfogható és átélhető.

Minderről pedig a Szentlélek Isten győz meg minket. Ő az, aki megtanít 
csodálni, szeretni, bízni, hinni és magunkat Istennek adni. A Szentlélek Isten 
hozza el hozzánk Isten szeretetét, és a Szentlélek Isten munkálkodását fedez-
hetjük fel abban, hogy a hit megszületik bennünk.

Emberi töprengés, értelmi, teológiai és filozófiai megismerés helyett így 
tárul fel előttünk ebben a személyes, interperszonális megismerésben a Szent-
háromság Isten titka. 

Blaise Pascal, a 17. század ismert matematikusa, fizikusa és gondolkodója, 
amikor megtapasztalta Istennek ezt a személyes megismerését, így jegyezte fel: 
„Ábrahám Istene, Izsák Istene, Jákob Istene, nem a filozófusoké és a tanultaké. 
Bizonyosság, bizonyosság, érzelem, öröm, béke. Jézus Krisztus Istene.” Isten, 
az Atya, Jézus Krisztus Istene, akit a Szentlélek Isten ismertetett meg Pascallal 
és ismertet meg velünk is. Ahhoz, hogy ismerjük és szeressük őt, nem kell, 
hogy mindent tudjunk róla. Carl Gustav Jung svájci pszichológusról, aki ta-
lán a legmélyebben ismerte az emberi lélek rejtelmeit, jegyezték fel, hogy egy 
konferencián megkérdezte őt egyik kollégája: Mondd, ki is a te feleséged? Jung 
mosolyogva azt válaszolta: Honnan tudnám, még csak húsz éve élünk együtt. 
Értjük, ugye? Jung azt mondta, hogy egy másik embert nem lehet húsz év, de 
egy egész élet alatt sem megismerni, hogy ki is valójában. De ez nem zavarta 
Jungot abban, hogy ezzel a nem megismert feleséggel boldogan éljen együtt. Így 
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lehetünk Istennel is. Isten titok, kikutathatatlan, megismerhetetlen, és mégis 
személyes kapcsolatban lehetünk és boldogan élhetünk vele.

Elég tehát, ha Pál apostollal együtt csodálattal és áhítattal valljuk a nagy 
misztériumot: „Ó, Isten gazdagságának, bölcsességének és ismeretének mélysége! 
Mily megfoghatatlanok az ő ítéletei, és mily kikutathatatlanok az ő útjai! Mert 
»ki értette meg az Úr szándékát, vagy ki lett az ő tanácsadója? Vagy ki előlege-
zett neki, hogy vissza kellene fizetnie?« Bizony, őtőle, őáltala és őreá nézve van 
minden: övé a dicsőség mindörökké.”

Dadogó szívvel valljuk, dicsőítjük a Szentháromság Istent, úgy, mint gazdag 
Atyánkat, mint szerető Megváltónkat és mint hitet, életet adó Lelket. Ez a titok 
erőforrásunk lesz, és semmi sem szakíthat el minket Isten szeretetétől. Ez az 
istenismeret örök életet, üdvösséget ad, ahogyan Jézus mondta: az az örök élet, 
hogy megismerjenek téged, az Atyát, és akit küldtél, a Fiút. Szentháromság 
ünnepén nem az hát a kérdés, hogy megérted-e a Szentháromság titkát, hanem 
az a legfontosabb kérdés: ismered-e és imádod-e a Szentháromság egy Istent, 
az Atyát, a Fiút és a Szentlelket.

Hogyan születik a hit?
SZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE UTÁN 1. VASÁRNAP – 2010

„Nincs különbség zsidók és görögök között, mert mindenkinek ugyan-
az az Ura, és ő bőkezű mindazokhoz, akik segítségül hívják őt, mert 
»aki segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül«. De hogyan hívják segítsé-
gül azt, akiben nem hisznek? Hogyan is higgyenek abban, akiről nem 
hallottak? Hogyan hallják meg igehirdető nélkül? És hogyan hirdessék, 
ha nem küldettek el? Amint meg van írva: »Milyen kedves azoknak 
a jövetele, akik az evangéliumot hirdetik!« Csakhogy nem mindenki 
engedelmeskedett az evangéliumnak, hiszen Ézsaiás is ezt mondja: 
«Uram, ki hitt annak, amit tőlünk hallott?» A hit tehát hallásból van, 
a hallás pedig Krisztus beszéde által.” (Róm 10,12–17)

A Szentháromság ünnepe utáni vasárnapok azzal a témával foglalkoznak, hogy 
mit jelent Krisztusban élni. Isten megszólít minket, hív minket, a hitetlenségből 
a hitbe, a sötétségből a világosságra, hogy végezze bennünk az ő megszentelő 
munkáját, életünk megújítását. Ezért nekünk törekednünk kell arra, hogy 
elhívatásunkhoz méltóan járjunk, vagyis hogy keresztény életet éljünk. Így áll 
előttünk ezeken a vasárnapokon „a hívő ember zarándokútja” az elhívatástól 
kezdve a célba érkezéséig. 

Mai textusunk keresztény életünk egyik legfontosabb kérdésével foglalkozik. 
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Pál apostol arról szól, hogyan jut el az üdvözítő hit és annak evangéliuma az 
emberhez.

Pál azt mondja, hogy Isten szólít meg minket. Mindig így kezdődik „ügyünk 
az Istennel”. Isten szól, hangzik az evangélium, az igehirdetés, e nélkül nincs hit. 
Hitvallási iratunkban, az Ágostai hitvallásban Melanchthon így írja: Isten azért 
rendelte az igét, a szentséget, hogy hitre juttasson minket Krisztus beszéde. 
Isten megtehetné, hogy megspórolja és kiiktatja ezt a közbeeső láncszemet, az 
igehirdetőt, hiszen ez a legnagyobb hibaforrás. Isten mindenkit térdre kény-
szeríthetne közvetlen hatalmával. De nem teszi, mert ahogyan Pál apostol a 
korinthusiaknak írja: „tetszett Istennek, hogy az igehirdetés bolondsága által 
üdvözítse a hívőket.”

Az emberi beszéd valóban félreérthető, elutasítható. Mi nagyon logikus 
magyarázatokat gyárthatunk, miért is ne higgyünk az igének, miért kell relati-
vizálva, korszerűsítve értelmezni, de a valóság az, hogy Isten beszéde mégiscsak 
teremtő erő! Nem erőszakos az Isten, ellent is lehet állni az igének, és sokan 
ellene is állnak, ezért nem hisz mindenki. Az igehirdetés hitre hív, hitet ébreszt, 
hitet erősít, de ha elutasítjuk, felülbíráljuk, ha nem engedelmeskedünk, akkor 
mégsem születik meg bennünk a hit. Lehet, hogy rossz tapasztalataink voltak 
hiteltelen keresztényekkel, akár lelkészekkel is, ez akkor sem lehet ok arra, 
hogy Isten szavát is hiteltelennek ítéljük. Mi szeretjük azt képzelni, hogy mi 
magyarázzuk, mi értelmezzük az igét, pedig a lutheri írásértelmezés szerint 
pont fordítva van: az Írás, az ige értelmez minket! Sokan vannak, akik kriti-
zálják a Bibliát, de akkor lesz számunkra is élő és ható, hitet teremtő az ige, ha 
engedjük, hogy a Biblia kritizáljon minket. 

Az Isten szavának, az igének ereje van. Valaki egyszer belefáradva az élet-
be, elkeseredve öngyilkos akart lenni. Ahogy ment magába roskadva a híd 
felé, hogy leugorjon, egy utcai csoportosulás mellett ment el. Egy keresztény 
városmissziói rendezvény volt, egy utcai evangelizáció, és miközben kikerül-
te őket, megütötte a fülét az igehirdető szava, aki éppen azt mondta: Jézus 
mindenkit hívott, mert segíteni akart rajtuk. Azt mondta: jöjjetek énhozzám 
mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én nyugalmat 
adok nektek. Így mesélte el ez az illető: ez a mondat szíven ütött. Befészkelte 
magát az agyamba, és nem tudtam tovább menni. Kíváncsi lettem, mit mond 
még az az ember. Megálltam és hallgattam. És minden szava nekem szólt. 
Magamra ismertem, az életemre. Amikor azt mondta a végén, hogy ha valaki 
szeretne többet megtudni Jézusról, a Megváltóról, azzal szívesen elbeszélget, 
odamentem hozzá. Senki más nem ment oda, csak én. Mindent elmondtam 
neki, ő pedig azt kérdezte: akarom-e Jézusnak is elmondani mindazt, amit 
neki megvallottam? Együtt imádkoztunk, és én tényleg nyugalmat kaptam. 
Segítségül hívtam az Urat, és azóta hiszek Jézusban, az Üdvözítőmben. Ez az 
ember megtapasztalta, amit Pál apostol ma nekünk is mond: a hit hallásból 
van, a hallás pedig az Isten igéjéből. 
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Nehéz annak hinni, akit nem ismerünk. Ha valaki azt mondja, hogy nagyon 
nehéz bíznia Istenben, ezzel valójában azt mondja, hogy nem ismeri Istent elég-
gé. Mert ha jól ismerné Istent, akkor egyáltalán nem lenne nehéz hinni benne. 
Honnan ismerhetjük meg őt? Az igéjén keresztül felfedte előttünk magát. Ha azt 
akarjuk, hogy erősödjön a hitünk, akkor hallgassuk az igét, olvassuk a Bibliát, 
mert a „hit hallásból van, a hallás pedig Krisztus beszéde által.” 

A hit nem légüres térben keletkezik, nem magától, a semmiből születik 
valamilyen megvilágosodás élményéből, nem a saját lényünk és akaratunk 
mélységeiből növekszik ki. A hit egyszerűen azzal kezdődik, hogy Krisztus 
szava, az ő szeretetéről, szabadító hatalmáról és tetteiről szóló híradás hang-
zik, és mi azt meghalljuk. Hogy az, amit éppen most hallunk, fog-e jelenteni 
valamit nekünk, hogy bizonyosakká és örvendezőkké tesz-e bennünket üd-
vösségünk felől, erősíti-e bennünk a hitet, az még nem tudható; ezt én nem 
tudom senkiből kikényszeríteni, bármennyire is szeretném. Hogy a vasárnapi 
prédikáció és bármilyen más igehirdetés, bárhol és bárhogyan hangzik is el, 
valóban hitet ébresszen, azt egyedül Isten munkálja és munkálhatja Szentlelke 
által. Hallgatni rá, meghallgatni azt – ez viszont a mi dolgunk. A készség, hogy 
a hirdetett igét ne engedjük el a fülünk mellett, rajtunk áll. 

Az a baj, hogy mi nem hiszünk az evangéliumnak. Nem hisszük el, hogy Is-
ten ingyen adja, inkább bízunk abban, amit mi teszünk, a saját cselekedeteink-
ben. A vallás és a valláspótlékok mint saját magunk választotta út biztosabbnak 
tűnik, vonzóbb a számunkra. Ilyen az ember, ilyen a keresztény ember is: azt 
szeretnénk, abban bízunk, ha üdvösségünket alapjában véve önmagunknak 
köszönhetnénk, magunk szerezhetnénk meg, magunk érdemelnénk ki min-
denfajta cselekedetünkkel. Ezeket nevezi az apostol a „törvény cselekedeteinek”.

A hit azonban az ilyen próbálkozásoknak éppen az ellenkezője. Ez abban 
áll, hogy elfogadjuk Isten ajándékát, hagyjuk, hogy Isten megajándékozzon, 
Krisztus megszabadítson, a Szentlélek szárnyakat adjon. A hit készségesen 
elfogadja, hogy valaki más szabadított meg, valaki más fizetett meg értem, 
valaki más hozta el számomra az életünk megoldását. „Ha hiszed, megkapod” 
– mondja Luther Márton. Ha hiszünk, üdvösségünk van, akkor szabadok va-
gyunk a bűn uralmától, és megújul az életünk, az Istennel és az emberekkel 
való kapcsolatunk.

Végül még valamire szeretném felhívni a gyülekezet figyelmét. A hitet éb-
resztő és erősítő ige nem csupán az igehirdetésben szólal meg, hanem bele van 
ágyazva az istentisztelet egészébe, tehát a liturgiába is. Ezt mi protestánsok 
gyakran figyelmen kívül hagyjuk, és ezért jó, hogy az ökumené korszakában 
ezt megtanulhatjuk katolikus testvéreinktől. A legtöbb evangélikus számára 
az istentisztelet csúcspontja, sokak számára az egyedüli értelme az igehirdetés. 
A többi, a liturgia fölöslegesnek tűnik, akár el is maradhat. Vannak, akiket ennek 
megfelelően nem is zavar, ha elkésnek, vagy az igehirdetés után el is mennek, 
hiszen a többi úgyis csak körítés. Az első keresztény gyülekezetek számára 
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azonban az istentisztelet célja és értelme nem csak az igehirdetés volt, hanem az 
eucharisztia, az úrvacsora, amelyben a feltámadt Úr jelenlétét ünnepelték. Az 
igehirdetés szerepét pedig ószövetségi olvasmányok, az apostoli levelek és Jézus 
tanításainak, élete eseményeinek, vagyis az evangéliumok felolvasása töltötte be. 
Ehhez járultak még imádságok és énekek. Ez az, amit a mai istentiszteletünk-
ben liturgiának nevezünk. A liturgia nem körítés, hanem éppen úgy Krisztus 
beszéde, mint a prédikáció. Jézus Krisztus szól hozzánk az elhangzó énekekben, 
igeolvasmányokban, imádságokban és az úrvacsorában. És természetesen az 
igehirdetésben. Mindez együtt az istentisztelet, amelyben az élő Krisztus van 
jelen közöttünk, aki maga ébreszti, teremti és erősíti hitünket.

Lehet újat kezdeni
SZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE UTÁN 2. VASÁRNAP – 2014

„Dárius uralkodásának második esztendejében, a nyolcadik hónap-
ban így szólt az Úr igéje Zakariás prófétához, Berekjá fiához, aki 
Iddó fia volt: Nagyon megharagudott elődeitekre az Úr. Mondd meg 
azért népednek: Ezt mondja a Seregek Ura: Térjetek meg hozzám, 
így szól a Seregek Ura, és én is hozzátok térek! – mondja a Seregek 
Ura. Ne legyetek olyanok, mint elődeitek, akiknek a régebbi próféták 
ezt hirdették: »Ezt mondja a Seregek Ura: Térjetek meg gonosz út-
jaitokról és gonosz tetteitekből!«, de nem hallgattak és nem figyeltek 
rám – így szól az Úr. Hol vannak elődeitek? És a próféták talán örökké 
élnek? De az én igéim és rendelkezéseim, amelyeket megparancsoltam 
szolgáim, a próféták által, utolérték elődeiteket! Azután megtértek, 
és ezt mondták: Úgy bánt velünk a Seregek Ura, ahogyan útjaink és 
tetteink miatt jónak látta.” (Zak 1,1–6)

Újat kezdeni csak úgy lehet, ha a múltat rendezzük! Bármilyen kínos és kel-
lemetlen is a múlt bűneivel, hibáival való szembenézés, le kell zárni úgy, hogy 
szakítunk, elhagyjuk mindazt, ami rossz volt, levonjuk a tanulságot és meg-
változtatjuk a cselekedeteinket. A bibliai szóhasználat ezt a folyamatot nevezi 
megtérésnek. Ha ezt elmulasztjuk, a múlt rátelepszik az életünkre és visszahúz. 
Így van ez személyes életünkben, és így van a társadalomban. Magyarország 
egyik nagy baja, hogy a rendszerváltás után lassan már huszonöt év eltelté-
vel sem történt meg a tisztázás, a múlttal való szembenézés, dolgok világos 
elismerése és kimondása. A rendezetlen múlt utánunk nyúl, közöttünk él és 
befolyásolja a jelent. Egyéni sorsok és társadalmi, politikai, gazdasági kudarcok 
jelzik azt a bibliai igazságot, hogy megtérés nélkül nem lehet újat kezdeni. 
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Ezt hirdeti Zakariás próféta is népének, erről szól a felolvasott igeszakasz. 
Visszatérő üzenete, felhívása az, hogy térjetek meg.

Mit jelent megtérni? Mire szólít fel Isten nevében Zakariás? A megtérés 
nem más, mint visszatérés valamihez, amitől eltértünk. Igénkből világos, hogy 
arról van szó, hogy a nép, azok az emberek, akiket Isten elhívott, hogy közös-
ségben legyenek vele, hogy vele éljenek, rá figyeljenek, szavára hallgassanak, 
elhagyták Istenüket. Nem szerették, nem tisztelték, nem törődtek vele, ehelyett 
a maguk elképzeléseit, a maguk érdekeit követték. Úgy halljuk Isten vádját, 
hogy gonosz utakon járnak és gonosz tetteket követnek el. Nem azt jelenti ez, 
hogy köztörvényes bűnözők, rablók, gyilkosok lettek volna, hanem az Istennel 
és az embertársaikkal való együttélés törvényeit szegték meg. A tetteik talán 
nem ütköztek a jogba, de a jó erkölcsbe, az emberi magatartás általánosan 
érvényes szabályaiba igen. Törvényesség és törvénytelenség határán mozog-
tak, de a motivációjuk egyértelműen gonosz volt: az önzés, a haszonszerzés, 
a hatalomra törekvés, a saját érdekek érvényesítése. Ezt nevezi Isten gonosz 
útnak és gonosz tetteknek. 

Ne abban gondolkozzunk, hogy Isten mindenféle különleges vallási, egyházi 
törvényeket ír elő a hívő embernek. Az ő rendje mindenkinek, minden em-
bernek egyformán úgy szól: „Szeresd az Urat, a te Istenedet!” Szeress engem, 
aki szeretettel teremtettelek meg, szeretettel gondoskodom rólad, szeretettel 
bocsátom meg, ha vétkeztél. 

Az emberi élet másik rendje pedig úgy szól, hogy szeresd embertársadat, 
úgy, mint saját magadat. Ne légy tehát önző. Ne told félre, ne akard legyőzni, 
kihasználni a másikat, ne akard elvenni tőle azt, ami az övé, hanem segíts neki, 
hogy ő is boldoguljon az életben. Ez az a magatartás, amit Isten elvár tőlünk, 
mert ez az általános erkölcs, ez a magatartás jelenti azt, hogy emberek vagyunk. 
Embernek, erkölcsi lénynek lenni az a kiváltság, hogy le tudjuk győzni önző 
ösztöneinket, tiszteletben tudjuk tartani a másik embert, tudunk együttmű-
ködni. Isten ilyen erkölcsi lénynek teremtette az embert, és ezt várja tőlünk. Ha 
nem így élünk, akkor Isten szemében gonosz utakon járunk és gonosz tetteket 
követünk el, még ha az írott, tételes törvényekbe talán nem is ütközünk bele.

Jobban megértjük mindezt, ha ismerjük azt a helyzetet, amelyben Isten az 
akkori embereket szólította megtérésre. Zakariás a hetven évig tartó babiloni 
deportálásból hazatérők prófétája volt. Az ország újjáépítésére, a lerombolt 
templom, a romba dőlt városok, házak felépítésére, az elvadult földek meg-
művelésére biztatta a népet. De mindenki önző módon csak a maga érdekeit, 
boldogulását kereste. Voltak olyanok is, akik kihasználták a szegények nincs-
telenségét, uzsorakamatra adtak hitelt, és ha az adósok nem tudtak fizetni, 
elvették a házukat, földjüket. Ügyeskedéssel, perrel, erőszakkal gyarapították a 
saját vagyonukat a kiszolgáltatottak kárára. Mindenütt az egoizmus uralkodott. 
Az önérdek állt az előtérben és megfojtotta a hitet, a szeretetet és a lelkiisme-
retet. Mintha kicsit ismerős lenne nekünk ez a helyzet, nem?
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Ebben a helyzetben szólalt meg Zakariás és hirdette, hogy ez nem emberhez 
méltó magatartás. Ezt meg kell változtatni, ebből meg kell térni. Újra figyelni 
kell Istenre, aki az embernek a szeretet rendjét adta. De a külső körülmények 
helyreállítása előtt valami mást kell rendezni, az Istennel való kapcsolatot. 
Először Istent kell szeretni, őrá kell hallgatni!

Örök szabály ez, ma sincs másként. Életünk, emberi kapcsolataink, a há-
zasságunk, a gyermekeinkkel való kapcsolatunk, a munkahelyi kapcsolataink 
akkor jönnek rendbe, ha először az Istennel való kapcsolatunk jön rendbe. 
Egy házat nem lehet a tetőnél kezdve építeni, először az alapot kell lefektetni. 
Értsük meg: Isten nem azért adja a törvényét, nem azért szólít megtérésre, hogy 
mindenféle szabályokkal nehezítse az életünket, hanem hogy megmutassa a 
működőképes élet rendjét. Ha egy értékes háztartási gépet vásárolunk, akkor 
először elolvassuk a használati utasítását, hogyan kell üzembe helyezni, kezelni, 
mert nem akarjuk tönkretenni. Isten szava használati utasítás az emberi élet-
hez. Ha nem törődünk vele, kikapcsoljuk az életünkből és a magunk feje után 
megyünk, akkor minden nehezebbé lesz, elromlik. És akkor csodálkozunk, 
panaszkodunk, hogy hol is rontottuk el az életünket.

Térjetek meg! Forduljatok Istenhez! Őrá hallgassatok, mert ő adott használati 
utasítást, megmondta, hogy mi a jó és mi a helyes, hogyan boldogulhatsz az 
életben. Innentől kezdve azonban nekünk kell eldönteni, hogy hallgatunk-e 
Istenre, vagy elutasítjuk. Isten hajlandó megbocsátani a múlt hibáit és bűneit, 
hajlandó megmutatni az új utat, hajlandó segíteni is, hogy újat kezdjünk az 
életünkkel. De azt, hogy mindezt igénybe vesszük-e, elhagyjuk-e a régi, ön-
törvényű utunkat, és elkezdünk-e az új úton járni – vagyis, hogy megtérünk-e 
–, azt nekünk magunknak személyesen kell eldönteni.

Lehet, hogy már kezdjük belátni a megtérés szükségességét, kezdünk gon-
dolkodni azon, hogy jó volna rendbe hozni az életünket és újat kezdeni. De 
nem látjuk azt, hogy hogyan kell ezt megtenni. Hogyan szeressük Istent, akit 
nem látunk, elképzelni sem tudunk? Hogyan hallhatjuk meg az Isten szavát? 
Hogyan kerülhetünk vele kapcsolatba? 

Isten megmutatta magát, ő kereste meg a kapcsolatot velünk. A názáreti 
Jézusban emberré lett, egészen közel jött hozzánk, köztünk élt, tanított, szólta 
Isten szavát, gyógyított, az irgalmasság és a szeretet cselekedeteit tette, bűn 
nélküli volt, de nem ítélkező, hanem megmutatta Isten bűnöket megbocsátó 
szeretetét, amikor a kereszten meghalt értünk. Jézusban meglátjuk, milyen 
az Isten és hogyan szeret, és Jézusban ismerjük fel, hogy milyen az Istennek 
kedves élet. Aki meg akar térni, annak Jézushoz kell térni. Aki azt szeretné, 
hogy új, rendbe jött, Istennek kedves legyen az élete, annak Jézust kell követni.

Nem bonyolult dolog ez. Ha a telefonomat akarom a számítógépemhez 
csatlakoztatni, akkor a program világos utasításokkal lépésenként végig vezet 
a folyamaton. A megtérésnek, az Istenhez való csatlakozásnak is megvannak a 
lépései, csak azokat kell követni. Első lépés a helyes önismeret: ismerd fel, hogy 
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nincs kapcsolat Istennel. Második lépés a hibakeresés: gondold végig őszintén 
az életedet, hogy mit tettél rosszul, miben vétkeztél Isten és embertársaid ellen. 
Harmadik lépés a bűnbocsánat: jelöld ki és töröltesd Jézussal mindazt, ami a 
kapcsolat útjában áll. Kérj bocsánatot Istentől és emberektől. Isten azt ígéri, 
ha megvalljuk bűneinket, ő hű és igaz, és megbocsátja bűneinket és megtisz-
tít minden gonoszságtól. A negyedik, az utolsó lépés pedig, hogy kérd meg a 
feltámadt és élő Jézust, hogy mostantól kezdve éljen benned is. Mondd meg 
neki, hogy szereted őt, és őt akarod követni. Így születsz újjá, így lesz Istennek 
kedves megújult életed.

Atyánk vagy mégis
SZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE UTÁN 3. VASÁRNAP – 2014

„Bárcsak szétszakítanád az eget, és leszállnál, hogy meginogjanak 
előtted a hegyek! Ahogy a tűz lángra lobbantja a rőzsét, és felforralja 
a tűz a vizet, úgy ismertesd meg nevedet ellenségeiddel: reszkessenek 
tőled a népek, ha majd váratlanul félelmetes dolgokat művelsz: ha 
majd leszállsz, hogy meginogjanak előtted a hegyek. Soha senki sem 
hallotta, fülébe nem jutott, szemével nem látta, hogy volna isten 
rajtad kívül, aki ilyet tenne a benne bízókért. Örömmel fogadod 
az örvendezőt, mert igazak tettei, utaidon jár, és rád gondol. De 
te megharagudtál, mert vétkeztünk. Régóta így vagyunk, bárcsak 
megszabadulnánk! Mindnyájan olyanok lettünk, mint a tisztátala-
nok, minden igazságunk olyan, mint a szennyes ruha. Elhervadunk 
mindnyájan, mint a falevél, bűneink elsodornak bennünket, mint 
a szél. Nincs, aki nevedet segítségül hívná, aki buzgón ragaszkod-
nék hozzád. Elrejtetted orcádat előlünk, bűneink hatalmába adtál 
bennünket. Uram, atyánk vagy te mégis! Mi vagyunk az agyag, te 
a mi formálónk, kezed alkotásai vagyunk mindannyian. Uram, ne 
haragudj ennyire, ne emlékezz örökké bűneinkre! Tekints le ránk: 
mindannyian a te néped vagyunk!” (Ézs 63,19–64,8)

Ézsaiás próféta keserű panaszai nagyon ismerősek lehetnek mindnyájunknak, 
hiszen mindegyikünk életében voltak vagy talán most is vannak olyan nehéz, 
szorongatott helyzetek, amelyekből úgy látjuk, hogy nincs kiút, nincs megoldás, 
és Isten sem segít. Hitünk megrendült, úgy érezzük, hogy Isten mérhetetlen 
távol van, elfordult tőlünk, nem törődik velünk. Nem tudnak segíteni emberek, 
és úgy látszik, nem akar segíteni Isten sem. Megértjük a prófétát, aki nem látja 
Isten szeretetét és hatalmát, csak a zárt eget, a hiábavaló imádságokat látja. 
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Isten népe számára akkoriban az volt a leggyötrőbb kérdés, hogy miért 
engedte Isten, hogy országukat megszállja az ellenség. Miért engedte fogságba 
hurcolni azt a népet, amelyiknek megígérte, hogy örökkévaló szeretettel fogja 
szeretni? Miért engedte a személyes és a családi tragédiákat, hogy tízezreket 
gyilkoljanak le nemcsak a harcmezőn, hanem civileket, a lakosságot, asszo-
nyokat és gyermekeket is? Miért engedte Isten, hogy a megszállók mindent el-
raboljanak, leromboljanak, és pusztasággá tegyék az országot? Azt az országot, 
amelyet egykor ő adott népének. Hol van az Isten? Miért hallgat? 

Hányszor és hányan kérdezték már és kérdezik ma is ezt. Miért van annyi 
kegyetlenség, erőszak, háború, szenvedés, éhínség, katasztrófa a világban? 
Miért van betegség, fájdalom, halál, annyi egyéni és családi tragédia? Miért 
szenvedünk? A keresztény ember is ott áll ezek előtt a kérdések előtt, és nem 
érti: én hiszek Istenben, az övé vagyok, miért nem lép hát közbe, miért nem 
segít, miért nem hallgatja meg az imádságaimat, miért van bezárva fölöttem 
is az ég? Miért nem szakítja szét Isten az eget, miért nem száll le, miért nem 
tesz igazságot, rendet? Gondoljunk most egy pillanatig személyes életünk 
gyötrő kérdéseire!

Mit mond minderre Ézsaiás? Van-e valami prófétai válasza?
Az első és talán a legfontosabb az, hogy Ézsaiás ebben a helyzetben is Isten-

hez fordul. Neki teszi fel a kérdéseit, valósággal ostromolja a hallgató, elrejtőző 
Istent. Ez a próféta magatartása, egy szent dac, hogy nem hagy békét Istennek, 
amíg nem válaszol, és nem cselekszik. Ézsaiás azt mondja: ha zárva van az 
ég, akkor sem adom fel. Nem mondom azt, amit a szenvedő Jóbnak tanácsolt 
a felesége, hogy átkozd meg az Istent és halj meg, hanem zörgetek, kiabálok, 
könyörgök, amíg választ nem kapok. Ez a „mégis” hit. Nem látom, nem értem 
Istent, de mégis hozzá fordulok, harcolok vele, ahogyan Jákób harcolt egy 
éjszakán a Jabbók folyónál, ahogyan Dávid harcolt a zsoltárok imádságaiban, 
ahogyan Jézus harcolt a Gecsemáné kertjében és a kereszten. Erre a magatar-
tásra, a „mégis” hitre tanít minket Ézsaiás. Mert ahogyan Luther mondta: Isten 
elől csak Istenhez menekülhetünk.

A másik gondolatom az, hogy annál inkább így kell nekünk a nehéz élethely-
zetekben a zárt ég előtt kiabálni, mert mi már tudjuk – ami Ézsaiás számára 
még csak vágy volt –: azt, hogy „bárcsak szétszakítanád az eget és leszállnál”, 
Isten megtette. Amikor Jézus Krisztus közénk jött, szétszakította az eget, és 
azóta van nyitott ajtó a mennybe, Istenhez. Jézusban felismerhetjük Istent 
úgy, mint aki mégis Atyánk nekünk. Jézus által, Jézus nevében elmondhatjuk 
neki imádságainkat, és ő meghallgatja azokat. Jézusért nekünk ajándékozza 
kegyelmét, szeretetét úgy, hogy megbocsátja bűneinket, gyermekévé fogad min-
ket, üdvösséget ad. Nem kell többé félelemben élnünk, elhagyatottnak érezni 
magunkat, nem vagyunk többé a bűn, a sors, az események kiszolgáltatottjai.

Tudom, hogy itt szoktuk megkérdezni: ha ez igaz, és Jézusban megnyílt 
számunkra a menny, ha Isten meghallgatja imádságainkat, akkor miért van, 
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hogy továbbra is, a hívő ember életében is vannak tragédiák? Miért van, hogy 
azok is, akik azt vallják, hogy „Atyánk vagy te mégis”, sokszor úgy tapasztalják, 
mintha zárva lenne az ég, és messze lenne Isten? Nincs itt valami ellentmondás?

Azt kell megértenünk, hogy mi, akik hisszük és valljuk, hogy Atyánk az 
Isten, hogy Jézus által Isten gyermekei lettünk, ránk is igaz, amit a próféta 
mond: „De te megharagudtál, mert vétkeztünk. Mindnyájan olyanok lettünk, 
mint a tisztátalanok, minden igazságunk olyan, mint a szennyes ruha.” Mi a 
bűn miatt megromlott, Isten haragja alatt lévő, betegséggel, szenvedéssel, ha-
lállal terhelt világban élünk, és mi magunk is bűnösök vagyunk, és ahogyan 
a próféta megvallja: „bűneink elsodornak bennünket, mint a szél.”

Mostanában sokfelé látom a Jehova tanúit, könyveiket kínálják azzal, hogy 
ezekben választ kapunk minden kérdésünkre. Az egyik könyvnek a címe na-
gyon megragadja a tekintetet: Miért történnek rossz dolgok a jó emberekkel? 
Hát igen, ez a mi kérdésünk. De a cím becsapós. Arra épít, hogy vannak jó és 
rossz emberek. Isten igéje szerint azonban nincs jó ember. Jézus azt mondta, 
hogy „senki sem jó az egy Istenen kívül” (Mk 10,18), Pál apostol a Római levél-
ben írja, hogy „nincsen igaz ember egy sem…, és nincsen, aki jót tegyen” (Róm 
3,10.12). Mégis megfog minket a hamis kérdés: miért történnek rossz dolgok 
a jó emberekkel? 

Lehet, sőt, bizonyos, hogy emberi mérték szerint tényleg vannak jó emberek. 
De Isten nem emberi erkölcsi mércével mér. Előtte csak bűnös és bűntelen van. 
És melyikünk merné magát a bűntelen kategóriába sorolni? Bűntelen csak az 
emberré lett Isten, Jézus Krisztus volt. Ahhoz, hogy jónak tartsuk magunkat, 
olyannak kellene lennünk, mint Jézus. El kell hát ismernünk, hogy nem csak 
mások a rosszak, hanem a magunk bűnei is nap mint nap hozzátesznek ennek 
a világnak a romlásához. Együtt szenved az egész teremtés, együtt osztoznak 
a világ sorsában a hívők a hitetlenekkel. 

Jézus népe, az Isten gyermekei ugyanolyanok, ugyanabban a világban élnek 
és ugyanazokon mennek keresztül, mint a többiek. Mégis van egy különbség. 
Az, hogy a hívő ember abban a reménységben járhatja végig a nehéz utat is, 
hogy tudja: az ég már megnyílt. És Jézus itt van velem. Ő ad erőt, kitartást várni, 
kivárni az időt, amikor Isten jónak látja, hogy véget vessen a próbának, hogy 
megvigasztaljon. Addig még tart a kegyelem ideje, mert Isten hosszan tűr és vár 
a megtérésünkre. A nem hívő ember és a hívő ember között nem az a különb-
ség, hogy a hívő ember jó és nem érdemli meg, hogy rossz dolgok történjenek 
vele, a nem hívő pedig rossz, aki megérdemli a rossz dolgokat. Hívők és nem 
hívők: Isten tökéletességének mércéje szerint egyformán bűnösök vagyunk, és 
ugyanúgy ki vagyunk szolgáltatva a bűn következményének, a világban lévő 
rossznak. A különbség az, hogy a hívő ember elismeri, hogy ő sem jó, hanem 
bűnös. Mi, akik hiszünk, nem az igazságunkat keressük Istennél, hanem az ő 
megbocsátó kegyelmét. Mert az igazság megöl, a bocsánat, a kegyelem életet 
ad. Így ír erről Berde Mária költőnő Törvény című versében: 
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Ki keresztet hordott mindenkiért,
A földön igazságot nem ígért!
A földön a föld törvényét szeresd,
A földön egy törvény: a kereszt.

Kinek keresztje föl az égig ért:
Az égben igazságot nem ígért.
Az égben ítél égi Szerelem
Az égi egy-törvény: a kegyelem.

Ki keresztről alá poklokra szállt
Ott igaz és hű mérleget talált.
Ott, ki miképp vetett, akképp arat,
Igazsággal egy mér: a kárhozat.

Hogy jól imádkozz, jól vigyázz azért!
Igazságod Istentől sohse kérd.
Szólj: Törvényed szerint legyen velem,
Itt a kereszt és túl a kegyelem.

Csak igazság szerint velem ne tégy,
Mert tűzbe hullok úgy, mint őszi légy.

Mi, akik hiszünk Jézus Krisztusban, mi sem jók vagyunk, hanem olyan bű-
nösök, akik Istenhez menekülünk, és akiknek Isten Jézusért megbocsátotta 
bűneinket és kegyelmet adott. Ezért nem egyedül kell birkóznunk sorsunkkal, 
kérdéseinkkel és kételyeinkkel sem, mert Jézusban velünk van és hordoz min-
ket Isten. A hívő ember tudja, hogy csak látszólag van zárva az ég, hogy Isten 
mégis kegyelmes, és a maga idejében válaszol és cselekszik. Amire Ézsaiás és 
az Ószövetség embere még csak vágyott, azt nekünk ajándékozta Isten. Nincs 
fölöttünk zárva az ég, mert eljött és itt van, velünk van Jézus.
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Aranyszabály
SZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE UTÁN 4. VASÁRNAP – 2014

„Amit csak szeretnétek, hogy az emberek tegyenek veletek, minden-
ben ugyanúgy tegyetek ti is velük, mert ezt tanítja a törvény és a 
próféták.” (Mt 7,12)

A gazdasági hírek között többször is írtak arról, hogy csökken az arany értéke, 
a pénzügyi befektetők már nem kedvelik.

Úgy tűnik, mintha az aranyszabály, Jézus szava is rohamosan értéktelenedne. 
De az is lehet, hogy mindig is csak elméletben volt értékes, mert a gyakorlat-
ban soha nem fektettünk be, soha nem gyakoroltuk azt, amit Jézus mondott: 
„Amit csak szeretnétek, hogy az emberek tegyenek veletek, mindenben ugyanúgy 
tegyetek ti is velük.” Ez az emberi magatartás aranyszabálya. Szép gondolat, de 
a valóság, amit látunk és tapasztalunk, egészen más.

Egy keresztény történésztől olvastam: Európában kisebb-nagyobb konflik-
tusoktól eltekintve, mint a balkáni vagy most az ukrán háború, hetven éve 
béke van. De a háborúk az emberi természet velejárói. Az ember alapvetően 
éppen olyan vadállat, mint az igaziak, csak nekünk valamivel több eszet adott 
a Teremtő. Amit használhatunk jóra és rosszra is. Pont ez fogja felszabadítani 
az emberekben az elfojtott vadállatiasságot. S akkor vége lesz mindennek. Nem 
kell ehhez már hetven év sem. Pedig nem kellene más, csak aszerint gondol-
kodni és cselekedni, amit Jézus a Hegyi beszédben alapszabályként lefektetett.

Jézus egy nagyon egyszerű, mindenki által érthető szabályt adott az em-
beri együttélésre. Ennek az aranyszabálynak az alkalmazásával személyesen 
vizsgálhatjuk meg, hogy a másik emberrel való kapcsolatunk helyes-e vagy 
helytelen. Csak az én és a te szerepet kell felcserélnünk, önmagunkat a másik és 
a másikat önmagunk helyébe képzelnünk, és akkor azonnal érzékelhetjük, hogy 
az, amit és ahogyan a másik emberrel teszünk, jó-e, helyes-e. A pszichológia ezt 
a másik helyzetébe való belegondolás, beleérzés képességét empátiának nevezi, 
és elengedhetetlennek tartja a társas viszonyok kialakításában. Boenhoeffer, 
a náci koncentrációs táborban mártírhalált szenvedett német teológus azt 
írja a Követés című munkájában: akkor lenne az ember igazán ember, akkor 
működnének jól az emberi kapcsolatok, ha ez teljesen természetes lenne a 
számára, ha ésszel és érzéssel egyaránt belátná és felfogná, hogy egyedül ez az 
emberhez méltó, és egyedül ez visz előre. 

Ehhez azonban a hit, a másikat megelőző szeretet bátorsága kellene, ami 
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viszont nincs meg bennünk. Mi mindig a másik embertől várjuk a kezdemé-
nyezést, és arra reagálunk. Erre is érvényes Albert Einstein megállapítása: 
„Ostobaság arra számítanunk, hogy ha mindig ugyanazt ismételjük, akkor 
egyszer mégis új eredményre juthatunk.” 

Aki arra vár, hogy jól bánjanak vele, és akkor majd ő is jó lesz másokhoz, az 
csapdába esik. Aki mindig arra vár, hogy a világ, a körülményei változzanak 
meg anélkül, hogy ő maga bármit is adna, bármit is tenne a saját hozzáállása 
megváltozásáért, annak az élete soha nem fog megváltozni. Ha azt akarjuk, 
hogy megváltozzon az életünk, megváltozzanak emberi kapcsolataink a család-
ban, a munkahelyen, a környezetünkben, először nekünk kell megváltoznunk. 
És ez ott kezdődik, hogy empátiával, a másik ember nézőpontjából kezdjük el 
meglátni, megérteni őt. Ez Isten törvénye, életrendje.

Hogyan mutatkozik meg ez az aranyszabály esetében? Mit jelent ez a gya-
korlatban? 

Egyszerűen azt, hogy amilyen módon szeretnénk, hogy szeressenek minket, 
mi is úgy szeressük azokat, akik körülvesznek minket a hétköznapokban. Nem 
jó kérdés az élethez az, hogy mit kapok én az emberektől. Ha úgy közelítünk 
emberekhez, hogy mi mikor kapunk szeretetet, türelmet, megértést, segítséget, 
akkor örökre garantáltan csalódott, megkeseredett emberek leszünk. 

Jézus arról beszél, hogy tegyük fel úgy a kérdést, hogy mit adok én nekik. 
Tegyük fel a kérdést: mit kívánunk magunknak? Azt, hogy szeressenek. Akkor 
pedig már tudjuk is, hogy mit kell nekünk tennünk: kezdjük el mi szeretni a 
másik embert!

Mit kívánunk magunknak? Azt, hogy megbocsássák a hibáimat, bűneimet. 
Akkor kezdjük azzal, hogy mi megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek! 

Mit kívánunk magunknak? Azt, hogy segítsenek, legyenek velünk barátsá-
gosak, türelmesek, adjanak új esélyt. Akkor cselekedjünk eszerint másokkal!

Erről szól Isten szeretete. Kezdeményező, elénk siető szeretet. Azt adja, amit 
igazán szeretnénk: hogy legyen valaki, aki akkor is szeret, ha abszolút nem 
vagyunk szeretetre méltók. Akkor is megbocsát, ha századszor is elkövettük 
ugyanazt, és századszor is kérjük a bocsánatát. Akkor is szeret, ha nem kapja 
vissza tőlünk a befektetett szeretetet. 

Én azt szeretném, hogy legyen valaki, aki úgy szeret, hogy ha kell, még saját 
magam ellenére is szeressen, és megvédjen engem önmagamtól. Így csak Isten 
tud szeretni. Az ő szeretete nem rövid távú, mint a mi vágyaink, nem a pilla-
natnyi igényeinket elégíti ki, hanem a sokszor nem is tudatos legmélyebb vá-
gyunkat: a végső boldogság, az örök élet utáni vágyunkat. Amit ugyanis minden 
ember leginkább szeretne az az, hogy el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

Isten szeretete ezért nem merül ki abban, hogy eltűri a sérelmeket, nem 
fizet vissza, nem a bűneink szerint büntet, hanem túlmegy mindezen: az 
ő szeretete aktív szeretet, jót tesz akkor is, ha mi gonoszak vagyunk. Isten 
szeretete nem is abban van, hogy kiszolgálja igényeinket, kívánságainkat. 
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Isten szeretete az, hogy a legősibb és legmélyebb, sokszor fel nem ismert vagy 
megtagadott vágyódásunkra a legfőbb jót adja nekünk: önmagát. Ez az örök 
élet vagy másként az üdvösség.

József Attila a Tanítások című versében ír az ember és az Isten gondolko-
dásának, magatartásának különbözőségéről:

Ha kegyetlenek vagytok,
Fiaitok is kegyetlenek lesznek.
Ha valamely bokron tövis terem,
Sarjadékán is tövis terem.
S elszaporodván tövestül kitépi
És kemencére veti a gazda.

Isten országát hirdetem néktek.
Szelid lehelete megsimogat minket
És a börtönöket elsodorja.
Fölméri örökeddigi szenvedésünk
Fájdalmunk végtelen homoksivatagját.

Isten annyira szeret minket, hogy a legnagyobb jót adta nekünk válaszul a mi 
szeretetlen, bűnös életünkre: Egyszülött Fiát, Jézust és az ő kereszthalála árán 
bűneink bocsánatát, örök életünkre esélyt. Isten nem állt meg ott, hogy nem 
bünteti meg a bűnöst. Ő jót tett és ma is jót tesz a bűnössel. Ezért több a jézusi 
aranyszabály annál, ahogyan azt már előtte is megfogalmazták görög, kínai, 
hindu gondolkodók. Ők odáig jutottak, hogy a legfőbb szabály az emberek 
között: ne tégy a másiknak olyat, amit nem akarsz, hogy veled tegyenek. Jézus 
ezt a passzív szabályt aktív, pozitív formában mondja. Nem egyszerűen csak 
azt, hogy ne bántsuk egymást, hanem azt, hogy valami jót próbáljunk adni. 
Hogy mi az a jó, azt pedig onnan tudhatjuk, hogy hasonló helyzetben mi len-
ne nekünk jó, mire volna nekünk szükségünk. Mindössze azt kell tennünk 
másokkal, amit Jézus tett velünk.

Hogy mit tett Jézus, arról szólt az igehirdetés előtti énekünk. Most Istennek 
adott válaszul, imádságként énekeljük ennek az éneknek a negyedik versét: 

Ó, segíts mással tenni, Mit te tettél velem, És szolgálatban lenni Kész szívvel 
szüntelen! Elvetve önzést, érdeket, Az hajtson, ami téged: A tiszta szeretet! 
(EÉ 416,4)
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Mi a megtérés?
SZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE UTÁN 5. VASÁRNAP – 2012

„Saul pedig az Úr tanítványai elleni fenyegetéstől és öldökléstől lihegve 
elment a főpaphoz, és leveleket kért tőle Damaszkuszba a zsinagó-
gákhoz, hogy ha talál olyanokat, akik az Úr útjának követői, akár 
férfiakat, akár nőket, megkötözve vihesse azokat Jeruzsálembe. Út-
közben azonban, amikor éppen Damaszkuszhoz közeledett, hirtelen 
mennyei fény ragyogott fel körülötte, és amint a földre esett, hallotta, 
hogy egy hang így szólt hozzá: Saul, Saul, miért üldözöl engem? Ő 
pedig megkérdezte: Ki vagy, Uram? Az így válaszolt: Én vagyok Jézus, 
akit te üldözöl. De kelj fel, menj be a városba, és ott megmondják ne-
ked, mit kell tenned. A vele utazó férfiak pedig szótlanul álltak, mert 
hallották ugyan a hangot, de senkit sem láttak. Saul pedig felkelt a 
földről, és kinyitotta szemét, de semmit sem látott. Ezért kézen fogva 
vezették be Damaszkuszba, és három napig nem látott, nem evett és 
nem ivott. Volt Damaszkuszban egy tanítvány, név szerint Anániás. 
Az Úr megszólította őt látomásban: Anániás! Ő így válaszolt: Íme, 
itt vagyok, Uram. Az Úr pedig így szólt hozzá: Kelj fel, menj el abba 
az utcába, amelyet Egyenes utcának hívnak, és keresd meg Júdás 
házában a tarzuszi Sault: mert íme, imádkozik, és látomásban látja, 
hogy egy Anániás nevű férfi jön be hozzá, és ráteszi a kezét, hogy 
lásson. Anániás így válaszolt: Uram, sokaktól hallottam erről a férfi-
ról, mennyi rosszat tett a te szentjeid ellen Jeruzsálemben, és ide is 
meghatalmazást kapott a főpapoktól, hogy elfogja mindazokat, akik 
segítségül hívják a te nevedet. Ezt mondta neki az Úr: Menj el, mert 
választott eszközöm ő, hogy elvigye a nevemet a népek, a királyok 
és Izráel fiai elé. Én pedig meg fogom mutatni neki, mennyit kell 
szenvednie az én nevemért. Anániás pedig elment, és bement abba 
a házba, rátette a kezét, és ezt mondta: Testvérem, Saul! Az Úr, az 
a Jézus, aki megjelent neked az úton, amelyen jöttél, azért küldött 
engem, hogy újra láss, és megtelj Szentlélekkel. És egyszerre, mintha 
pikkelyek estek volna le a szeméről, újra látott, azután felkelt, és 
megkeresztelkedett, majd miután evett, erőre kapott.Néhány napig 
együtt volt a damaszkuszi tanítványokkal, és azonnal hirdetni kezdte 
a zsinagógákban, hogy Jézus az Isten Fia.” (ApCsel 9,1–20)
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Bár úgy ismerjük ezt a történetet, hogy Saul megtérése, a Bibliából világosan 
látjuk, hogy a történetnek mégsem Saul a főszereplője, hanem Jézus Krisztus. Az 
ő hatalma, ereje, irgalmas szeretete jelenik meg Saul megtérésében. Nem Saul 
jutott jobb belátásra, nem ő javult meg, nem ő változtatta meg az életét, hanem 
Jézus lépett oda hozzá, és ebben a találkozásban történik meg az, amit mi pál-
fordulásnak nevezünk. De nem Pál fordult meg, hanem Jézus fordította meg őt. 

Kedden a bibliaórán, amikor együtt készültünk az igehirdetésre, igehall-
gatásra, több bibliafordítást is elolvastunk, és felfigyeltünk arra, hogy néhány 
fordításban ennek a szakasznak nem az a címe, hogy Saul megtérése, hanem 
az, hogy Saul elhívása. Azért olyan nagyon fontos ezt megértenünk és tudomá-
sul vennünk, mert az elhívás soha nem az ember műve, nem a mi érdemünk, 
vallásos teljesítményünk, hanem Jézus Krisztus irgalmas cselekedete, és ezért 
kegyelem. Senki sem dicsekedhet azzal, hogy én megtértem, hanem csak 
hálásan tehet bizonyságot arról, hogy – ahogyan énekeltük is – „átölelt Isten 
nagy kegyelme, méltatlanul, érdemtelen.” 

Újra mondom, hogy jól megértsük: a megtérés, a Jézussal való találkozás 
nem a mi érdemünk, hanem egyedül az ő irgalmas szeretete. Ezért mi semmit 
sem tehetünk, csak kérhetjük azt, amit a kapernaumi százados kért Jézustól: 
„Uram, nem vagyok méltó arra, hogy hajlékomba jöjj”, de csak egy szóval 
mondd, és meggyógyul az én lelkem.

Saul még ezt sem mondta, neki esze ágában sem volt megtérni, Jézusban 
hinni. Ő gyűlölte Jézust, gyűlölte Jézus követőit. És a feltámadt és megdicsőült 
Jézus mégis odalépett hozzá, elé állt, és feltett neki egy kérdést, amit Saul eddig 
nem tett fel magának: „Saul, Saul, miért üldözöl engem?” Saul pedig kénytelen 
szembenézni vele, hogy tényleg: miért is? És kit is? 

Vannak dolgok, amiket megszokásból teszünk. Vagy azért, mert úgy gon-
doljuk, hogy az úgy jó és helyes, ahogyan tesszük, vagy egyszerűen azért, mert 
„csak”. De ha az Úr megállít és megkérdezi tőlünk, hogy miért is tesszük ezt 
vagy azt, és tudjuk-e egyáltalán, hogy mit teszünk, akkor nem tudunk vála-
szolni, mert érezzük, hogy a válaszunk nem igazán lenne válasz. 

Saul sem tud válaszolni Jézus kérdésére, de megragadja őt az Úr hatalma, 
és most már ő kérdezi: mit akarsz, Uram, hogy cselekedjem. Ez a megtérés, az 
isteni megszólításra adott válasz: eddig nem tudtam, hogy miért cselekszem 
azt, amit cselekszem, de most már ezentúl te mondd meg, Uram, hogy mit 
cselekedjem. 

A megtérés azt jelenti, hogy Jézus Krisztus veszi át az irányítást az éle-
tünkben. Hogy azután ez milyen módon történik meg, egy hirtelen belátással 
vagy egy folyamatos fejlődéssel, a meggyőződésünk lassú megváltozásával, az 
másodlagos dolog. A lényeg az, hogy egyszer eljutunk odáig, hogy eddig én 
voltam a magam életének az ura, most pedig már Jézus az életem Ura. 

Nem sokkal ezelőtt volt a Reménység fesztivál, egy nagy evangélizációs 
rendezvény, amelyen azt a módszert gyakorolták, hogy felszólították a részt-



158

vevőket: aki meg akar térni, be akarja fogadni Jézust az életébe, az menjen 
előre a színpadhoz, ahol imádkoztak érte. Ez nem baj, ezt lehet így csinálni. 
De nem elég. 

Nem elég, ha valaki részesévé lesz a Jézussal való találkozás kegyelmének, 
azt be is kell fogadnia, be kell engednie élete, akarata, gondolkodása legmélyebb 
rétegeibe. Mert ha ez nem történik meg, akkor csak egy élmény, egy emlék 
marad, de nem születik belőle megtért, megújult élet. 

Saulnak három napja maradt erre az elmélyülésre, amikor vakságban, böj-
tölésben, imádkozásban gondolkodott arról, hogy milyen is volt az ő eddigi 
élete, mit tett, mit vétett az Úr és az emberek ellen. Ez az igazi bűnbánat és az 
összetörettetés ideje volt, amelyben megszületett az új ember. Ez az az időszak, 
amelyet sokan kihagynak, amikor Jézus szeretetével, erejével találkoznak. 

A megtérés olyan, mint egy váltóállítás. A vonat marad ugyanaz, de az irá-
nya más lesz. Akinek az életébe Isten belenyúlt, annak az élete iránya változik 
meg. Ez történt Saullal, és ez történik mindenkivel, akit elhív Jézus, hogy az 
övé legyen, kövesse őt. Ebből lehet felismerni a megtért embereket: új, isteni 
irányba tart az életük. 

Ennek a történetnek a fényében meg kellene vizsgálnunk a hitünket, az 
életünket. Volt-e már ilyen irányváltozás az életünkben? El tudjuk-e mon-
dani, hogy az életünk útján elénk állt Jézus, megszólított, és elhívott minket? 
Meghatározza-e azóta ez az élő Jézussal való találkozás az életünket, a gondol-
kodásunkat, az akaratunkat, a cselekedeteinket? Nem lettünk-e engedetlenek 
Krisztus elhívó szava iránt? Úgy is hangozhatnak ezek a kérdések, hogy van-e 
személyes, az élő Krisztussal való találkozáson alapuló hitünk, vagy csupán 
sodródunk egy keresztény közösséggel, az egyházzal, megtanultuk, átvettük 
a szokásokat és a magatartásformát? 

Lehet, hogy most azt gondoljuk magunkban, igen, de nekem soha nem 
volt olyan élményem, mint Pálnak. Nem volt mennyei látomásom, nem szólt 
hozzám mennyi hang, én nem találkoztam az élő Jézussal. Testvéreim, ez 
nem igaz. Megtörtént már a találkozás sokszor, csak nem ismertük fel, nem 
gondoltuk, hogy Jézussal találkoztunk. Minden eseményben ott van, és ő áll 
elénk. Ilyen egy betegség, amikor meg kellene hallanunk Jézus szavát: gondol-
tál-e már arra, hogy az életed milyen sebezhető? Jézus áll elénk egy gyászban, 
és figyelmeztet a mulandóságra. Megkérdezi, hogy van-e örök életed. Családi 
problémákban, csalódásban, széttört kapcsolatokban is Jézus állít meg minket, 
hogy megkérdezze: miért nem szereted a tieidet úgy, ahogyan én szeretlek 
téged? De itt, most is találkozik velünk, az igehirdetésben, az úrvacsorában, 
hogy meghalljuk az ő személyes szavát, aztán hazavigyük, elgondolkodjunk 
rajta, elimádkozzunk felette, megbeszéljük vele életünk dolgait. 

A jó hír, hogy a megtérés ma is lehetséges. A már kevésbé jó hír, hogy van 
feltétele: szembenézni, merni, vállalni, újrakezdeni. Sokan azt gondolják, hogy 
a legjobb megoldás mindent eltitkolni. Pedig Jézus egyszer azt mondta, nincs 
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olyan titok, amelyik napvilágra ne jönne. És jaj nekünk, ha egész életünkben 
sikerül titkolni, kik is vagyunk valójában, és csak a menny kapujában derül 
ki, amikor Jézus azt mondja: nem ismerlek titeket, távozzatok tőlem.

Ha Jézus elénk áll és megállít minket akár egy igével vagy igehirdetéssel, 
akár az életünk valamilyen eseményével, akár a lelkiismeretünk szavával, ne 
akarjunk eltitkolni semmit. Ne akarjunk rugódozni a minket ösztökélő isteni 
cselekvés ellen. Hanem kérdezzük csak meg egyenesen, ahogy Saul is meg-
kérdezte: mit akarsz Uram, hogy cselekedjem? És akkor minden megváltozik 
az életünkben, mert ahol valaki megengedi, hogy Jézus legyen az élete Ura, 
vezetője, ott minden a helyére kerül, minden az isteni rend összefüggéseibe 
kerül, minden egyértelművé lesz. Ez a megtérés. 

A bűnbocsánat boldogsága
SZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE UTÁN 6. VASÁRNAP – 2010

„Tisztíts meg izsóppal, és tiszta leszek, moss meg engem, és fehérebb 
leszek, mint a hó. Engedd, hogy vidámságot és örömöt halljak, és 
megújuljanak tagjaim, amelyeket összetörtél. Rejtsd el orcádat vét-
keim elől, töröld el minden bűnömet!” (Zsolt 51,9–11)

Sokan gondolják úgy, hogy akkor lesznek boldogok, ha ki merik élni a vágya-
ikat, ha azt tehetik, ami nekik jólesik. 

Egy ilyen ember áll most előttünk. Dávid királyról van szó, aki meglátott 
egy asszonyt, egyik hadvezérének a feleségét, megkívánta, a hatalmát felhasz-
nálva megszerezte, aztán, hogy leplezze bűnét, a férjet megölette. Megtehette 
mindezt, hiszen ő volt a király. Ugyan, ki mert volna szólni? Meglett, amire 
vágyott, elérte azt, amit akart, amiről úgy gondolta, hogy kell neki a boldog-
sághoz. Most azt látjuk, hogy mégsem boldog. Megszólalt ugyanis benne egy 
kellemetlen, nyugtalanító, vádoló hang: a lelkiismeret hangja. Nem hagyta 
békén, a gondolatai szüntelen akörül forogtak, amit tett, hogy házasságtörő, sőt, 
gyilkos, aki a maga vágyának kielégítése érdekében megöletett egy becsületes, 
hűséges embert. Dávidot gyötörte a lelkiismeret-furdalás.

Mi is az a lelkiismeret? A világi etika azt mondja, hogy a lelkiismeret az 
emberiség története során kialakult neurotikus kényszerképzet a tabukról, a 
tiltott dolgokról, amit a vallási nevelés ültet belénk. Ezért az embernek meg 
kell szabadulni a vallási tabuktól, és merni kell felvállalni az általa helyesnek 
és célszerűnek tartott viselkedést. Hogy mi ennek a felfogásnak az eredménye, 
azt láthatjuk a történelemben. Amikor az embert a maga eszméi irányították 
–például olyanok, mint a felsőbbrendű faj, a párt, a pénz eszméje –, a lelkiis-
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merettől sikeresen megszabadult emberek ezeknek az eszméknek a nevében 
borzalmakat követtek el. Embereket irtottak, háborúkat indítottak, atom-
bombát robbantottak, koncentrációs táborokat hoztak létre, kizsákmányoltak, 
éhhalálra ítéltek világrészeket. Ezek az emberek úgy éltek, ahogyan az nekik jól 
esett, boldogok azonban nem lettek. A lelkiismeretet ugyanis nem lehet csak 
úgy egyszerűen félresöpörni, nem lehet megszabadulni tőle. 

A Biblia nem adja a lelkiismeret meghatározását, de pontosan leírja a mű-
ködését. Azt látjuk a Bibliában, hogy a lelkiismeret mindig ott lép működésbe, 
amikor az ember Istennel és az ő parancsaival kerül összeütközésbe. Ezt látjuk 
az első bűnesetnél, amikor az ember félni kezd, és elbújik Isten elől. Az első 
gyilkosságnál, amikor Káin rettegve mondja: akárki rám talál, megöl engem. 
Vagy Júdásnál, akit az öngyilkosságba kerget a lelkiismeret, miután elárulta 
Jézust. Ez a lelkiismeret szólal meg Dávidban is a házasságtörés és a gyilkosság 
bűne után.

De bennünk is, mert ki az, aki nem ismeri azt a kegyetlen állapotot, amikor 
elénk jönnek a bűneink, úgy, hogy állandóan eszünkbe jutnak, és még aludni 
sem tudunk. Talán egy régi dolog, amiről azt hittük, hogy már elfelejtettük. 
Valamikor rosszul bántunk valakivel, kihasználtuk, becsaptuk, megbántot-
tuk. Aztán ez a valaki meghal, és nekünk eszünkbe jut minden és vádolni 
kezd. Talán egy titkos dolog, amiről senki nem tud, amiért már senki nem 
fog felelősségre vonni: egy lopás, egy hazugság, egy rejtve maradt házassági 
hűtlenség, egy csalás – nem lett következménye, és mégsem tudunk szabadulni 
a belső vádtól, újra és újra visszatér. Hiába bagatellizáljuk, hiába magyarázzuk, 
semmi nem tudja megnyugtatni a lelkiismeretünket, amelyik azt mondja: 
bűnös vagy, és azért, amit tettél felelned kell. Lehet, hogy emberek előtt nem, 
de Isten előtt igen.

Olyan ez, mint a fájdalom. A testi fájdalom a szervezet jelzése, hogy vala-
mi nincs rendben. A lelkiismeret-furdalás a bűn fájdalma. Azt jelzi, hogy az 
életünkben valami nincs rendben. Valami betegség, baj van, ami nem gyó-
gyul. Nem tudjuk meg nem történtté tenni, nem tudjuk felejteni, nem tudjuk 
kimagyarázni, nem tudjuk jóvátenni. És ahogyan a fájdalom csillapítása nem 
gyógyítja meg az alapbetegséget, ami a fájdalmat okozza, úgy a lelkiismeret 
elfojtása sem oldja meg a bajt, a kiváltó okot, a bűnt. 

A bűnt csak egyvalami oldja meg, a bűnbocsánat. Ha ez megtörténik, akkor 
szűnik meg a lelkiismeret-furdalás is. Nem fájdalomcsillapításra van szüksé-
günk, hanem gyógyulásra, bűneink bocsánatára. 

Ezt a bűnbocsánatot kéri Dávid: „Tisztíts meg izsóppal, és tiszta leszek, moss 
meg engem, és fehérebb leszek, mint a hó. Engedd, hogy vidámságot és örömöt 
halljak, és megújuljanak tagjaim, amelyeket összetörtél. Rejtsd el orcádat vétkeim 
elől, töröld el minden bűnömet!” 

Ez az egyetlen, amit tehetünk: bevalljuk bűnünket Isten előtt, elmondjuk 
neki mindazt, amit tettünk, őszintén, bűnbánattal, alázattal, nem magya-
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rázkodva, nem mentegetőzve, és bocsánatát kérjük. Tudom, a magam ta-
pasztalataiból is tudom, hogy ez rettentő nehéz lépés. Vissza akar tartani a 
szégyen, a megalázottság, a félelem. De azt is tudom, és mondom: higgyétek 
el, testvéreim, ha mégis rászánja magát az ember és belevág, utána nagyon 
jó lesz. Felszabadultság, öröm, békesség, megújulás a következménye. Nem 
ismerheti meg a bűnbocsánat, a bűntől való megszabadulás élményét az, aki 
nem meri vállalni azt, hogy megvallja bűneit. Ezért mondta Luther, hogy a 
bűnbánat boldog dolog.

Az egész Biblia arról szól, hogy Isten bűnbocsátó Isten. A Szentírás elejétől 
a végéig erről tanúskodik. Ahogyan a Biblián végigvonul az ember bűne, úgy 
vonul végig a bűnt megbocsátó Isten ígérete is. Isten a bűnre megbocsátó 
szeretetével válaszol. Ezt hitte, tudta Dávid király is, ezért kérte Istent: „Tisz-
títs meg izsóppal.” Az izsóp egy fűszer- és gyógynövény, és ezt használták az 
Ószövetségben az engesztelő áldozat ünnepén. A főpap áldozatot mutatott be, 
leölt egy kost, a vérébe mártott egy csokorba kötött izsópot és meghintette a 
népet. Ez volt a jele a bűntől való megtisztulásnak. Akit így meghintettek, az 
tiszta lett a bűneitől. Dávid erre a szertartásra utal, amikor azt kéri Istentől, 
hogy így tisztítsa meg őt bűneitől. 

Az Újszövetségben egy másik áldozatról van szó, amelyet maga Isten ho-
zott értünk, bűnös emberekért. János apostol azt írja, hogy Jézusnak, az Isten 
fiának vére tisztít meg minket minden bűntől. Ő az áldozat, az ő vére által 
gyógyulunk meg. Az ő kereszten kifolyt vére a bűnbocsánat és az Istennel 
való kiengesztelődésünk ára.

Testvéreim, ha valakit közöttünk most vádol a lelkiismeret valamilyen 
bűnért, itt van az oltáron a megtisztító vér, az úrvacsorában Jézus vére, az új 
szövetség vére. Jöjj, és amikor letérdelsz, mondd ki Jézusnak: Uram, bocsáss 
meg, mert vétkeztem. Mondd el, hogy mi vádol. Szeretetlen, kemény voltam, 
hazudtam, becsaptam valakit, rossz hírét keltettem valakinek, hűtlen voltam, 
parázna voltam, más tulajdonához nyúltam, ügyeskedtem, csaltam, és így 
tovább. Nevezd konkrétan nevén a bűnödet, úgy valld meg Jézus előtt. Azután 
kérd meg őt: Uram, tisztíts meg… És ezek után hidd el, hogy Jézus kereszt-
halálával eleget tett minden bűnödért. Megbocsátott neked, megtisztított 
és neked szól az ígéret: Jézus teste érted adatott, Jézus vére érted ontatott ki. 
Evangélium, örömüzenet ez mindannyiunk számára. Megnyugszik a lelkiis-
meretünk, megvidámodik a szívünk, megújul az életünk. Luther Márton azt 
tanítja, hogy ahol bűnök bocsánata van, ott élet és üdvösség is van. Járhatunk 
újra Isten jelenlétében, megbékélhetünk embertársainkkal, elhagyhatjuk a 
bűneink takargatását, és emelt fővel, nyíltan vállalhatjuk: vétkeztem, de meg-
bántam, megvallottam, és Isten megbocsátott nekem. 

Valamit azonban még meg kell tennie annak, akinek Isten megtisztította 
az életét. Isten bocsánatával, megnyugodott lelkiismerettel oda kell állnunk 
azok elé is, akik ellen elkövettünk valamit, és rendezni kell velük is a bűnt. El 
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kell nekik is mondani, hogy vétkeztem, megbántam, bocsánatot kérek, és ha 
lehet, szeretném rendezni, jóvátenni. 

Nem kell tehát egy életen át hordoznunk a régi bűneink terhét. Nem kell vég 
nélkül a lelkiismeretünkkel harcolni. Dávid bűnbánati zsoltára megmutatja 
nekünk a megoldást: bocsánatot kell kérni. A bűnbocsánat ígéretét pedig min-
den úrvacsora előtti gyónásnál halljuk: „Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz 
az Isten, megbocsátja bűneinket, és megtisztít minket minden bűntől.” Biztos 
ez? Biztos, hiszen Isten adta ezt az ígéretet. De lehet, hogy valaki azt mondja: 
én nem érzek semmit. Nem is kell éreznünk a bűnbocsánatot. A bűnbocsánatot 
nem érezni kell, hanem elhinni. Vegyük komolyan az utolsó gyónási kérdést: 
„Hiszed-e, hogy Isten megbocsát a megtérő bűnösnek?” Így válaszolunk rá: 
„Hiszem.” Hát akkor higgyük is, akár érzünk valamit, akár nem!

Miért Jézus?
SZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE UTÁN 7. VASÁRNAP – 2013

„Jézus pedig hangos szóval ezt mondta: Aki hisz énbennem, az nem 
énbennem hisz, hanem abban, aki elküldött engem; és aki engem lát, 
az azt látja, aki elküldött engem. Én világosságul jöttem a világba, 
hogy aki hisz énbennem, ne maradjon a sötétségben. Ha valaki hallja 
az én beszédeimet, de nem tartja meg azokat, én nem ítélem el azt; 
mert nem azért jöttem, hogy elítéljem a világot, hanem azért, hogy 
megmentsem. Aki elvet engem, és nem fogadja el az én beszédeimet, 
annak van ítélő bírája: az az ige, amelyet szóltam, az ítéli el őt az 
utolsó napon. Mert én nem magamtól szóltam, hanem aki elküldött 
engem, maga az Atya parancsolta meg nekem, hogy mit mondjak, 
és mit beszéljek. Én pedig tudom, hogy az ő parancsolata örök élet. 
Amit tehát én mondok, úgy hirdetem, ahogyan az Atya mondta 
nekem.” (Jn 12,44–50)

Valaki azt kérdezte tőlem, miért mindig Jézusról beszélünk. Miért nem Isten-
ről? Amikor azt válaszoltam erre, hogy Jézus és Isten egy és ugyanaz, akkor 
pedig az volt a következő kérdés: Akkor most kihez kell imádkozni? Jézushoz 
vagy Istenhez? Valóban nem könnyű megérteni, hogy Jézus, akit emberként, 
történelmi személyként ismerünk, aki bár egy rendkívüli személy, de mégis 
csak egy volt közülünk, azonos azzal az Istennel, akit nem láthatunk, aki 
mindennél nagyobb, aki a világ teremtője és Ura. Talán ezért olyan nehéz 
elfogadnunk azt, amit maga Jézus mond a mai igénkben, hogy tudniillik ő és 
az Atya egy, és hogy aki őt látta, az az Atyát, vagyis magát Istent látta.
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Az, amit Jézustól itt hallunk, közszereplésének utolsó nyilvános beszéde. 
Ettől kezdve visszavonult és nem szólt többet a sokasághoz. Ez az utolsó sza-
va, nincs helye tovább semmiféle párbeszédnek. Jézus minden szükségeset 
elmondott, és összegzi azt, amit az embernek el kell fogadni, meg kell tenni, 
ha vele, sőt nem is egyszerűen vele, hanem Istennel kapcsolatba akar kerülni.

Négy gondolatot, négy tézist mond el Jézus. Az első az, hogy az ő szava Isten 
szava. A második, hogy az ő szava világosság. A harmadik, hogy az ő szava 
ítélet. És végül a negyedik, hogy az ő szava üdvösség. Nézzük meg sorban ezt 
a négy tézist.

Az első tehát az, hogy Jézus szava Isten szava. Van egy mondás, amelyik 
hasonlóan szól, csak nem Jézusról. Úgy hangzik, hogy a nép szava Isten szava. 
Azt értik ez alatt, hogy amit sokan akarnak, sokan mondanak, az kötelező, azt 
el kell fogadni. A demokráciának is ez az alapja, hogy amit a többség akar, azt 
a kisebbségnek el kell fogadni. Jézus azonban nem a nép, az emberek szavára 
figyelt, nem az ő szájízük szerint beszélt. Jézus másra figyelt, azt mondta, amit 
mennyei Atyja akarataként ismert, és ettől nem tért el. Meg volt győződve arról, 
hogy Isten akarata, terve, üzenete az egyedül helyes és jó az ember számára. 
Ő nem emberi véleményeket keresett, nem emberi jó tanácsokat adott, nem 
szépen hangzó, de semmitmondó és üres szavakat szólt, hanem Isten monda-
nivalóját ültette át emberi szavakba, nem önmagát adta, hanem magát Istent. 
Ezért jelenti ki, hogy aki őbenne hisz, az nem őbenne, hanem Istenben hisz. 
Úgy mondhatjuk, hogy ő Isten küldötte, és küldetése, hitelesítése, legitimációja 
Istentől van. Teljes hitelességgel és felhatalmazással képviseli Istent az emberek 
világában, közöttünk. 

Jézus szava ma is etalon, az egyház és a hívő ember hitének egyedüli alapja 
és mércéje. Ezért hát senki sem hihet a maga módján, senki, egyetlen teoló-
gus vagy egyházi tanító sem mondhatja, hogy ma már más világban élünk, 
másként, modernebbül, a korszellemhez alkalmazkodva kell Jézus szavát ér-
telmezni. Jézus szava Isten szava, ezért ma is és örökre ez marad hitünk alapja, 
az a kőszikla, amelyre építkezünk.

Ehhez kapcsolódik a második tézis, hogy Jézus szava világosság. Ő azt 
mondja magáról: „Én világosságul jöttem a világba, hogy aki hisz énbennem, ne 
maradjon a sötétségben.” Emberi életünk azóta, hogy fellázadtunk Isten ellen, 
hogy saját kezünkbe vettük életünk irányítását, azóta, hogy elszakadtunk tőle, 
olyan, mint amikor valaki egy sötétbe borult épületből keresi a kijutást. A falat 
tapogatva próbál tájékozódni, minduntalan belebotlik valamibe, bútorokba, 
amiket nem lát, fogalma sincs, hogy merre van a kijárat. Jézus nélkül így bo-
lyongunk életünk sötét épületében. 

A görög mitológiából ismerős Thészeusz és Ariadné története. Thészeuszt 
úgy akarja Minosz király elpusztítani, hogy beküldi egy sötét labirintusban 
élő szörnyhöz, a Minotauruszhoz, hogy küzdjön meg vele. Jól tudja a király, ha 
Thészeusz le is győzi a szörnyet, akkor is vége, mert a labirintusból soha többé 
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nem talál ki. A király lánya, Ariadné azonban megszereti az ifjút, és titokban 
egy gombolyag fonalat ad neki. Thészeusz ezt a kijárathoz erősíti, és ahogy 
megy befelé, gombolyítja le a fonalat. Végül megtalálja a szörnyet, elpusztítja, 
és a fonalat visszafelé követve kijön a sötét labirintusból.

Isten Jézusban, az ő szavaiban ilyen fonalat adott nekünk. Aki őrá hallgat, 
szavait követi, az kitalál a halál sötét labirintusából az élet világosságára.

Harmadszor arról beszél Jézus, hogy az ő szava ítélet. Értsük ezt jól! Azt 
jelenti, hogy nem Jézus ítél el minket, hanem azok a beszédek, amelyeket 
ő mondott, de mi nem fogadtunk meg. Elutasítottuk vagy könnyen vettük, 
kritizáltuk és felülbíráltuk, és egyszer csak kiderül, hogy mégis Jézusnak volt 
igaza. Olyan ez, mint amikor valakit, a gyermekünket vagy akit szeretünk, 
figyelmeztetünk: ne csináld, nem lesz jó vége. De nem hallgat ránk. Aztán 
bekövetkezik a baj, és mi azt mondjuk: látod, magadnak kerested a bajt, pe-
dig én előre figyelmeztettelek, de hiába. Jézus szavát, az ő igéjét, a Szentírást 
figyelmen kívül hagyni következményekkel jár. Aki nem veszi komolyan Isten 
szavát, az elrontja az életét, de elveszítheti az üdvösségét is. Nehogy egyszer 
azt kelljen mondania Jézusnak: végtelenül sajnállak, de már megtörtént a 
baj. Miért nem hittél nekem, hiszen én annyi mindent megmondtam neked, 
annyiszor figyelmeztettelek?

De Jézus megismétli: ő nem azért jött, hogy elítélje a világot, hanem, azért, 
hogy megtartson, megmentsen minden embert. Ez az ő negyedik üzenete, 
negyedik tézise ebben az igében. Ezért szól hozzánk, hozzád is ezen az igén 
keresztül, amikor azt mondja: az Atya parancsolata az örök élet. Ezt nemcsak 
hirdette Jézus, hanem életének feláldozásával a kereszten meg is pecsételte. 
Aki hisz benne, aki elfogadja, hogy Jézus kereszthalálával eltörölte a bűneit, 
kibékítette őt Istennel, és odaadja, rábízza magát Jézusra, annak örök élete, 
üdvössége van. Megragadott-e már Isten szeretete, amely a bűneid sötétségén 
áttörve ott ragyog fel a kereszten? A hívő élet, a keresztény élet ott kezdődik, 
amikor Isten halálos szeretete megérinti, meglágyítja és foglyul ejti az embert. 
Amikor valaki csodálkozva veszi tudomásul, hogy Isten minden bűne, minden 
lázadása és közönye ellenére odaadta érte Jézust. Jézus eljött, ahogyan ő maga 
mondja, nem azért, hogy elítélje, hanem hogy megmentse a világot, benne 
engem és téged.

Jézus ezekben az utolsó nyilvános szavaiban összefoglalja személyének tit-
kát és küldetésének lényegét. Először azt, hogy ő Isten küldötte. Nem magát 
képviseli, hanem azt, aki elküldte őt, a mennyei Atyát. Aki őt látja, az az Atyát 
látja, aki vele kerül kapcsolatba, az magával Istennel kerül kapcsolatba.

Aztán azt mondja Jézus, hogy aki rá hallgat, az Istenre hallgat. Istenre 
hallgatni csak úgy lehet az embernek, hogy Jézusra hallgat. Aki Isten szavát 
keresi, annak Jézus szavára kell figyelnie.

Harmadszor azt mondja, hogy ő világosságul jött erre a világra. Hogy legyen 
az emberi akaratok, cselekedetek, bűnök, az emberi sors sötét labirintusában 
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egy irányfény, amelyik utat, célt és kiutat, reménységet és jövőt mutat annak, 
aki ezt a világosságot követi.

Végül azt üzeni Jézus, hogy ő az örök életet hozta közénk, mert ez Isten 
akarata. És aki komolyan veszi a Jézuson keresztül megszólaló Istent, az meg is 
kapja az örök életet. Aki azonban elutasítja Jézust, az az örök életet utasítja el. 

Isten neked is örök életet akar adni. Azt akarja, hogy te is üdvözülj. Te is 
ezt akarod? Ha igen, Jézus most elmondta, mi kell ehhez. Figyelj az ő szavára, 
hallgasd igéjét úgy, mint Isten szavát, fogadd meg, járj az ő szavának világos-
ságában, vagyis egészen egyszerűen: higgy teljes szívedből Jézus Krisztusban.

Istenképek
SZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE UTÁN 8. VASÁRNAP – 1996

„Istent soha senki sem látta: az egyszülött Isten, aki az Atya kebelén 
van, az jelentette ki őt.” (Jn 1,18)

1963-ban jelent meg először és egy év alatt négy kiadást ért el John Robinson 
anglikán püspök nagy érdeklődést kiváltó, Honest to God című könyve. Nem 
egyszerű lefordítani a címet, valami olyat akar jelenteni, hogy „becsületesen 
Istenről”. A német fordításban új címet is kapott a könyv: Gott ist anders – 
Isten más, és ez jellemzi legjobban a könyv mondanivalóját. Isten más, mint 
ahogyan mi elképzeljük.

Az ember számára mindig izgalmas kérdés volt, és hiszem, hogy mindig az 
is marad, hogy kicsoda, milyen az Isten. Minden kornak, filozófiának, gondo-
latrendszernek, de minden embernek egyénileg is megvan a saját istenképe, az 
elgondolása, elképzelése arról, hogy milyen is lehet, hogyan gondolkodhat, mit 
akarhat Isten, mi az, ami tetszik neki és mi nem. Ezekben az elgondolásokban 
a bibliai igazságokkal nagyon sok emberi, magunk kreálta elem vegyül össze, 
és ezért nem csoda, hogy gyakran kiderül, hogy az Isten egyáltalán nem olyan, 
mint amilyennek mi hittük. A róla alkotott kép nem áll meg a valóságban, 
ilyenkor azt szoktuk mondani, hogy csalódtunk Istenben. Pedig valójában arról 
van szó, hogy „Isten más”, és az, amiben csalódtunk, a saját hamis istenképünk. 
Ráadásul van egy másik összefüggése is annak, hogy milyen az istenképünk. 
Hat ránk, befolyásol minket. Egy teológus ezt mondta erről: hosszú távon 
minden ember ahhoz az istenhez lesz hasonlóvá, amelyet elképzel magának.

Ezért ebben az igehirdetésben vegyük sorra és vizsgáljuk meg a manapság 
legelterjedtebb istenképeket, hogy felismerhessük a hamis, téves elgondoláso-
kat, és megkeressük, megtaláljuk együtt az igazit!

Kezdjük először az ateisták istenképével – mert bármennyire is furcsa, 
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ilyen is van. Akik tagadják Istent, azoknak is van elképzelésük arról, hogy 
milyen isten nincs. Mi az, amit nem tudnak elfogadni – és sokszor éppen 
azért tagadják, mert nem ismerik, félreismerik. Ingmar Bergman svéd író és 
filmrendező Úrvacsora című filmjének szereplője egy lelkész, akinek hite ösz-
szetörik és elvész, mert olyan istent szeretett volna magáénak tudni, aki csak 
vele törődik, s amikor rádöbben, hogy ilyen isten nincs, akkor így vall: a két 
kezemmel fabrikáltam magamnak istent. 

Igaza volt annak a kereszténynek, aki azt mondta: abban az istenben, amely-
ben az ateisták nem hisznek, én sem hiszek. Szánalmasan kicsiny, fájdalmasan 
nevetséges, antropomorf módon korlátolt ez az istenkép és szánalmasan ki-
csinnyé, önhitten korlátolttá, antropomorfan embertelenné tudja változtatni 
az életünket.

Mások számára Isten egy az egész világot átjáró eszme, személytelen hata-
lom, a mindenség rendje. Távol van és érzéketlen, hideg és hallgat, kiismerhe-
tetlen. Bizonytalanná és elkötelezés nélkülivé teszi a hitet ez az istenkép. Egy 
ilyen istenhez nem lehet odafordulni, vele személyes kapcsolatba kerülni, nincs 
miért imádkozni, nincs tőle mit várni, hiszen hogyan is törődhetne a porszem 
emberrel, hogyan is változtathatná meg az örök rendet, amelyet ő teremtett, 
és amelynek érvényesülése fölött ő őrködik.

Sokakban él a gondviselő jóisten képe, mintha Isten egy mennyei őrző-védő 
társaság főnöke lenne, akinek az a dolga, hogy életünk, jólétünk, egészsé-
günk, sorsunk fölött őrködjék, akinek mi parancsolunk, előírhatjuk neki, 
hogy mit tehet és mit nem. S ha mégsem úgy cselekszik, akkor összetörünk, 
kétségbeesünk, csalódunk, haragszunk és hátat fordítunk neki, és átesünk a 
másik végletbe, hogy mostantól kezdve Istenről olyan képünk legyen, mint egy 
kiszámíthatatlan, szeszélyes és zsarnoki hatalmasságról, aki kénye és kedve 
szerint bánik velünk, akitől csak félni és rettegni lehet, vagy lázadni ellene és 
tagadni őt. Jól példázza ezt a vergődést a gondviselő isten és a borzalmas isten 
között Ady Endre költészete, amelyben végletekig szólal meg ez a kettősség. 
Az Isten balján című versében mind a két istenkép megjelenik:

Az Isten könyörületes,
Sokáig látatlan és néma,
Csak a szívünkbe ver bele
Mázsás harangnyelvekkel néha.

És szólhatnánk még a cselekedeteket mérlegre tévő igaz bíró istenképről, a 
szerzetes fiatal Luther istenképéről, akinek a szeme mindent lát, aki előtt ezért 
mindig minden tettünket, szavunkat meg kell kétszer is gondolnunk, akitől 
állandóan tartanunk, félnünk kell, míg minden életörömünket el nem veszítjük 
és neurotikusan, kényszeresen, félelmek között fel nem őrlődünk.

Vagy említhetnénk a predestináció istenképét, amelyik egyeseket az elkár-
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hozás paranoid félelmébe fagyaszt be, másoknak pedig önbizalmat, elhiva-
tottság- és küldetéstudatot ad.

És számba vehetnénk azt a sok-sok, egyénileg, a két kezünkkel, a magunk 
gondolataiból fabrikált istenképet, amelyek bennünk élnek, minket formálnak, 
de legtöbbször deformálnak.

A modern ember azt éli át, hogy sorra-rendre összeomlanak, működés-
képtelenné lesznek, szertefoszlanak az istenképek. Martin Buber, a 20. század 
legnagyobb zsidó gondolkodója úgy ír erről, hogy bekövetkezett a „Gottesfins-
terniss” – a napfogyatkozás mintájára az „Isten-fogyatkozás”. A Nap elsötétü-
lésének azonban nem a Napban lezajló folyamat az oka, hanem az, hogy közé 
és szemünk közé kerül a Hold, amely árnyékot vet ránk. Isten elsötétülésével 
is így van. Közé és közénk került a bűn árnyéka, amely miatt nem látjuk őt, és 
mert nem látjuk, a magunk képzelete rajzol istenképet, amely azonban nem 
felel meg a valóságnak. 

Egy zsidó legenda szerint, amikor Isten az első emberpárt a bűneset után 
kiűzte a kertből, először láttak naplementét. Megrémültek, mert nem tudták 
másként elképzelni, mint hogy vétkük miatt a világ visszasüllyed a káosz 
sötétségébe. Egész éjszaka sírtak, bűnbánatot tartottak és megtértek. Akkor 
hajnalodott. Ádám felkelt, fogott egy állatot, és maga helyett áldozatul odavitte 
Istennek. Így született meg az áldozatot kívánó Isten elképzelése.

Becsületesen szembe kellene néznünk azzal, hogy milyen elképzeléseink 
vannak Istenről: mit tartunk, mondunk, hiszünk róla? Bárcsak eljutnánk odáig, 
hogy felismerhetnénk: Isten más. Más, mint az, akinek én eddig elgondoltam. 
Más, mert a tőle való elszakadtságomban, a bűneim miatt rosszul, a magam 
elképzelései szerint gondolkodtam róla. De ha megtérek hozzá, megismerhetem 
őt úgy, mint Atyát. Ez az egyetlen helyes istenkép, ez, amit Jézus a legcsodála-
tosabb példázatban, a tékozló fiú példázatában mondott Istenről.

Rembrandt csodálatos képe A tékozló fiú hazatérése. Halála előtt nem sokkal 
festette, akkor, amikor sok nyomorúság, tragédia érte, elveszítette feleségét, 
meghalt a fia, elfordultak tőle az emberek, odalett minden vagyona. Koldusként, 
kifosztottan járta Amszterdam csapszékeit. Ebben a nyomorban született meg 
ez a kép. A nézőnek háttal, térdre rogyva látjuk a tékozló fiút. Az apa oltalma-
zóan föléje hajol fiának, két keze, amely fénnyel világít a képen, fia hátára simul 
gyengéden, védelmezően. Az apa arcán megrendült, irgalmas és boldog szeretet 
van. Nincs semmi vád, csak a megbocsátás. Rembrandt öregkori vallomása ez 
a kép: így látta, ilyennek látta Istent. A csapszékek között is végső menedéknek, 
akinek irgalmas szeretete elé oda lehet rogyni, mert ez az Isten nem tud, nem 
akar elveszett gyermekei nélkül élni, hívja, várja haza őket. Sőt, még sokkal 
többet is tesz. Egyszülött Fiát, Jézust küldte el, hogy megkeresse és megmentse 
minden elveszett gyermekét. És a Fiú, Jézus engedelmeskedett, mert ugyanaz 
a szeretet élt benne. A Golgota keresztfáján az élete odaáldozásával hárította 
el bűneink, istentagadásunk minden akadályát, hogy mi ne féljünk semmilyen 
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vádtól, ítélettől többé, hanem boldogan térdelhessünk oda – akár majd most 
istentiszteletünkön az úrvacsorai oltár –, az atyai irgalom elé. 

Bárcsak soha ne lenne más képünk az Istenről, mint ez: ő Jézus Krisztus 
Atyja, a minden kegyelem Istene!

Tárgyalási alap
SZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE UTÁN 9. VASÁRNAP – 2012

„Amikor azt látta a nép, hogy Mózes késlekedik, és nem jön le a 
hegyről, Áron köré sereglett a nép, és azt mondták neki: Jöjj, és ké-
szíts nekünk istent, hogy előttünk járjon! Mert nem tudjuk, hogy mi 
történt ezzel a Mózessel, aki felhozott bennünket Egyiptomból. Áron 
ezt mondta nekik: Szedjétek ki az arany fülbevalókat feleségeitek, 
fiaitok és leányaitok füléből, és hozzátok ide hozzám! Kiszedte hát 
az egész nép az arany fülbevalókat a füléből, és odavitte Áronhoz. Ő 
átvette tőlük, vésővel mintát készített, és borjúszobrot öntött. Ekkor 
azt mondták: Ez a te istened, Izráel, aki fölhozott téged Egyiptomból. 
Amikor Áron látta ezt, oltárt épített elé, majd kihirdette Áron: Holnap 
az Úr ünnepe lesz! Másnap tehát korán fölkeltek, égőáldozatokat 
áldoztak, és békeáldozatokat mutattak be. Azután leült a nép enni 
és inni, majd mulatozni kezdtek. Ekkor így beszélt Mózeshez az Úr: 
Menj, eredj le, mert megromlott a néped, amelyet fölhoztál Egyiptom-
ból. Hamar letértek arról az útról, amelyet megparancsoltam nekik. 
Borjúszobrot készítettek maguknak, az előtt borulnak le, annak 
áldoznak, és ezt mondják: Ez a te istened, Izráel, aki fölhozott téged 
Egyiptomból. Majd ezt mondta Mózesnek az Úr: Látom, hogy ez a 
nép keménynyakú nép. Most azért hagyd, hogy fellángoljon ellenük 
haragom, és végezzek velük! Téged azonban nagy néppé teszlek. Mózes 
azonban így esedezett Istenéhez, az Úrhoz: Miért lángolt fel a hara-
god, Uram, a te néped ellen, amelyet nagy erővel és hatalmas kézzel 
hoztál ki Egyiptomból? Ne mondhassák az egyiptomiak: Vesztükre 
vitte ki őket az Isten, megölte őket a hegyek között, és eltörölte őket 
a föld színéről. Fékezd meg izzó haragodat, szánd meg népedet, és 
ne hozd rá ezt a bajt! Emlékezz szolgáidra, Ábrahámra, Izsákra és 
Izráelre, akiknek önmagadra esküdtél, amikor megígérted: Úgy meg-
sokasítom utódaitokat, hogy annyian lesznek, mint égen a csillag, és 
az az egész föld, amelyről azt mondtam, hogy utódaitoknak adom, 
örökké az ő birtokukban lesz. Ekkor szánalomra indult az Úr, és nem 
hozta rá népére azt a bajt, amelyről beszélt.” (2Móz 32,1–14)
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A most hallott történet azokban a napokban játszódik, amikor Isten szövetséget 
köt Izrael népével. Magához rendeli Mózest, aki negyven napig marad fenn a 
Sínai-hegyen. Ekkor mondja el neki Isten a rendelkezéseit, és Mózes átveszi a 
szövetség alaptörvényét, a Tízparancsolat kőtábláit. 

De mi történt eközben a hegy lábánál, ahol a nép várakozott? Nyugtalanság, 
türelmetlenség, kétség támadt. Mózes, a vezetőjük már több mint egy hónapja 
távol van, nincs róla semmi hír. Azt sem tudják, hogy él-e még. És Mózessel 
eltűnt az a személy, aki Istennel kapcsolatban állt, aki ismerte a szabadító, 
gondviselő Urat, aki közvetítő volt Isten és a népe között. A nép ennek követ-
keztében úgy érezte magát, mint az elveszett kisgyerek az erdőben. Senki nem 
volt, aki meg tudta volna mondani, hogy mit kell tenniük, hogyan lesz tovább. 
Nem volt semmi támaszuk, kapaszkodójuk, egyedül, magukra hagyottan 
érezték magukat, és ez kétségbe ejtette őket. 

Ez volt tehát a lelki háttere annak, amit azután tettek: odamentek Áronhoz, 
aki a nép második számú vezetője volt, és szinte kikényszerítették, hogy csi-
náljon nekik Istent. Egy olyan Istent, akit láthatnak, tapinthatnak. 

Mert ilyen az ember, mindenki materialista. Arra vágyik, hogy lásson, hall-
jon, kézbe vegyen, mérjen, tapasztaljon, érzékszerveivel felfogjon, analizáljon. 
De ami jól működik a teremtett világ dolgaival, az Istennel kapcsolatosan nem 
járható út. Isten nem látható, nem hallható, nem fogható, nem tapasztalható 
közvetlenül. Sem érzékszerveinkkel, sem műszereinkkel nem lehet őt felfogni, 
analizálni, mert Isten nem része a teremtett világnak, hanem ő a Teremtő, aki 
kívüle és fölötte áll az anyagai világnak. Ő egészen más, mint amit a világból 
ismerünk, és egészen más, mint mi. Nem lehet az anyag formájába szorítani, 
sem szoborként, sem festményként, és nem lehet az elképzeléseink, a gondol-
kodásunk formájába sem kényszeríteni. Úgy nevezi ezt a teológia, hogy Isten 
a transzcendens, a túlnani, a másik, a lelki világ valóságában lévő. Őt nem a 
szemünkkel, hanem a hitünkkel kell és lehet megragadni. Róla csak annyit 
tudhatunk, csak annyit ismerhetünk meg belőle, amennyit ő maga szabad 
döntéséből, elhatározásából igéjében feltár nekünk. Ezt mindegyikünknek 
ki kell várni. 

Jól tudjuk mindnyájan, hogy várni nagyon nehéz. Nemrégen egyik igehirde-
tésemben idéztem ezzel kapcsolatban Blumhardot, aki azt mondta: „Warten ist 
eine grosse Tat” – várakozni, ez egy nagy dolog. Így aztán nem is olyan nehéz 
megértenünk, hogy Isten népe a maga kezébe veszi a dolgokat és azt mondja 
Áronnak: csinálj nekünk istent. Legyen istenünk, mert az ember nem lehet 
meg isten nélkül. Pascal, a tudós matematikus mondta egyszer, hogy az ember 
lelkében van egy űr, amit csak Isten tölthet be. És ha nem az igaz, az élő, az 
egyetlen Isten, akkor bármi, amit istenként imádhat. Aranyborjú, bálvány, 
szenvedély, pénz, egy másik ember, sztár, önmaga, mindegy, csak valamire 
felnézhessen, valamiben hihessen, valamitől segítséget remélhessen. 

Az aranyborjú története kiválóan megmutatja nekünk, mi van, ha elveszítjük 
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Istent, ha nem tudunk várni Istenre, ha a magunk kezébe vesszük a dolgokat, 
ha nincs velünk senki, aki Istenhez fordítana minket. Bálványistenek, kataszt-
rófa, pusztulás, teljes összeomlás, kárhozat a vége. Igaz, az első napokban még 
úgy tűnik, hogy minden rendbejött. Van aranyborjú, van bálványisten, van 
ünneplés, mulatozás. De a láthatatlan Isten látja a népet. Látja, hogy letértek 
az ő útjáról, tudatosan elhagyták őt, aki szabadítójuk és gondviselőjük volt, és 
Isten haragra gerjed. Azt mondja Mózesnek: keménynyakú, csökönyös, önfejű 
nép ez. Megérdemli, hogy elpusztuljon. 

Isten mindig látja a bűnt. Akkor is, ha mi azt hisszük, hogy nem, hogy távol 
van, másfelé néz, vagy esetleg azt mondjuk, hogy nincs is Isten. Isten látja a 
bűneinket, és Isten a bűn miatt mindig haragra gerjed. Isten válasza a bűnre 
mindig a büntetés.

Ezen a ponton lép közbe közbenjáróként Mózes. Könyörögni, esedezni kezd 
kegyelemért népe számára. Nem a bűnt mentegeti, hanem Isten irgalmasságát 
említi fel. Hivatkozik a régi ígéretekre, amelyeket a múltban adott az ősatyák-
nak, és amelyeket Isten nem szeghet meg. Hivatkozik Isten türelmére, jóságára 
és megbocsátó szeretetére. És ennek a közbenjárásnak eredménye lesz: Isten 
szánalomra indul, és nem hajtja végre ítéletét.

Az elrontott és reménytelen helyzet ellenére mégis van tehát tovább, mert 
volt egy Mózes, aki közbenjárt a népért. 

János apostol azt írja evangéliumában, hogy a törvény Mózes által adatott, 
az igazság és a kegyelem pedig Jézus, az Isten Fia által. Nekünk ő az egyetlen 
közbenjárónk. Ő könyörög értünk az Atyánál, amikor az haragra gerjed bű-
neink miatt. Az ő érvei súlyosabbak, mint Mózes érvei voltak. Jézus a sebeire 
mutat, a kereszten átszögezett kezére és lábára, az oldalán a lándzsa ütötte 
sebre, és azt mondja: Emlékezz, Atyám, hogy én a kereszten az életemet adtam 
az emberekért. Őértük, az ő bűneik miatt haltam meg. Emlékezz, Atyám, 
hogy már végrehajtottad a bűneik fölötti ítéletedet. Igazságos Atyám, múljon 
el izzó haragod, szánd meg őket, bocsáss meg nekik. És Jézusért Isten valóban 
szánalomra indul irántunk. Ez az evangélium, hogy aki hisz Jézusban, aki arra 
hivatkozik, hogy Isten Jézus haláláért megbocsátotta a bűneit, az kegyelmet 
nyer és üdvösséget kap. Más úton nem lehet megmaradni a bűnt megbüntető, 
ítélő Isten haragja előtt, más úton nem lehet elnyerni Isten jóindulatát és az üd-
vösséget, csak az önmagát a kereszten odaáldozó Jézus, egyetlen Közbenjárónk 
halála és feltámadása által. Mert emberlétünk alaphelyzete az, hogy újra és újra 
elhagyjuk az egyetlen, az igaz Istent, és lecseréljük őt olcsó és ócska, hamis bál-
ványistenekre. Emiatt az életünkön ott van az igazi Isten haragja. Mindannyian 
ilyenek vagyunk, Luther szavaival: Isten ismerete nélkül, szívünkben gonosz 
vággyal és kívánsággal születünk. De van ebben a reménytelen helyzetben is 
tovább: a kegyelem Jézus közbenjárásáért. Jézus nélkül az életünk ítélet alatt 
van. Jézus azonban a bűntől felszabadult, teljes, boldog, Isten szeretetében és 
áldásában bővölködő életet kínálja nekünk.
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Vakfoltjaink
SZENTHÁROMSÁG UTÁN 10. VASÁRNAP – 2010

Mielőtt felolvasnám a mai igehirdetés alapigéjét, arra kérem Testvéreimet, 
hogy végezzünk el egy kísérletet. Vegyük kezünkbe a kiosztott lapot, amelyen 
egy képet látunk. 

Tartsuk magunk elé, 15-20 cm távolságra, takarjuk le a bal szemünket, és jobb 
szemmel nézzünk mereven a keresztre. Mozgassuk kicsit közelebb, távolabb 
a képet, és egyszer azt tapasztaljuk, hogy a fehér kör eltűnik. Hova lett? Miért 
nem látjuk? Azért, mert a szemünkben van egy ún. vakfolt, ahol a látóideg és 
a szemet vérrel ellátó erek kilépnek a szemgolyónkból. Itt nincsenek fényérzé-
kelő sejtek, itt nem látunk, ezért nevezték el vakfoltnak. Ezt a kísérletet először 
Mariotte angol fizikus végezte el és felfedezte a vakfoltot. Azzal szórakoztatta 
II. Károly angol királyt, hogy miniszterei fejét tüntette így el. De ugyanígy 
könnyen eltüntethetjük a Holdat is az égről; nem nehéz megtalálni azt a pontot 
az égbolton, amit ha egy szemmel nézünk, kiesik a látásunkból a Hold. Mind 
a két szemünkben van vakfolt, mégsem látunk sötét foltokat, mert egyrészt az 
egyik szem kicsit másként lát és javítják egymást, másrészt az agyunk kiegészíti 
a látott dolgok képét.

És most olvasom fel igénket János evangéliuma 9. fejezetéből:

„Odahívták tehát másodszor is azt az embert, aki nemrég még vak 
volt, és ezt mondták neki: Dicsőítsd az Istent: mi tudjuk, hogy ez 
az ember bűnös. Ő így válaszolt: Hogy bűnös-e, nem tudom. Egyet 
tudok: bár vak voltam, most látok. Ekkor megkérdezték tőle: Mit tett 

Vakfolt tesztkép. Forrás: Internet
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veled? Hogyan nyitotta meg a szemedet? Ő így válaszolt: Megmond-
tam már nektek, de nem hallgattatok rám. Miért akarjátok ismét 
hallani? Talán ti is a tanítványai akartok lenni? Megszidták, és ezt 
mondták: Te vagy az ő tanítványa, mi Mózes tanítványai vagyunk. 
Mi tudjuk, hogy Mózeshez szólt az Isten, de erről azt sem tudjuk, 
honnan való. Az ember így válaszolt nekik: Ebben az a csodálatos, 
hogy ti nem tudjátok, honnan való, mégis megnyitotta a szememet. 
Tudjuk, hogy Isten nem hallgat meg bűnösöket; de ha valaki istenfélő, 
és az ő akaratát cselekszi, azt meghallgatja. Örök idők óta nem hallott 
olyat senki, hogy valaki megnyitotta volna egy vakon született ember 
szemét. Ha ő nem volna Istentől való, semmit sem tudott volna tenni. 
Erre így feleltek neki: Te mindenestől bűnben születtél, és te tanítasz 
minket? És kiközösítették. Meghallotta Jézus, hogy kiközösítették, és 
amikor találkozott vele, megkérdezte tőle: Hiszel te az Emberfiában? 
Ő így válaszolt: Ki az, Uram, hogy higgyek benne? Jézus így felelt neki: 
Látod őt, és ő az, aki veled beszél. Erre az így szólt: Hiszek, Uram. És 
leborulva imádta őt.” (Jn 9,24–38)

Próbáljuk meg kitalálni, hogy mi köze van az előbbi kísérlethez ennek az igé-
nek. Nos, a pszichológusok felfedezték, hogy a léleknek is van vakfoltja. Min-
denkinek van. Azt jelenti ez, hogy nem látom önmagam egy részét. Nem látom 
jól, vagy egyáltalán nem látom. Másoknak szúrja a szemét, talán az arcomba 
is mondják, én mégsem látom. Tiltakozom, hogy nem igaz, én nem vagyok 
olyan, amilyennek ők látnak. Nincs igazatok, nem jól láttok. Vakok vagytok, 
én tudom, hogy milyen vagyok. Ugyanakkor mások hibáit, tulajdonságait mi 
is látjuk. Talán mondjuk is nekik: nem látod, milyen vagy? Mit csináltál? Ők 
meg néznek, tiltakoznak, megsértődnek, mert nem is értik, miről beszélünk. 
A lelki vakfoltjaink azok a területek, tulajdonságok bennünk, stílusunkban, 
viselkedésünkben, önismeretünkben, amelyek mások számára ismertek, a 
magunk számára nem. Lehet valaki úgy nagyzoló, erőszakos, hogy az a szá-
mára nem is tűnik fel, de mások látják. És ha megmondják neki, nem hiszi el 
és megsértődik. Ha egymás vakfoltjaiba belegyaloglunk, akkor szokott kitörni 
a balhé. Így haragszunk meg egymásra, így romlanak meg a kapcsolataink, így 
vesznek össze házastársak, szülők és gyerekek, munkatársak és szomszédok. 
Leginkább pedig arra vagyunk vakok, amiről nem is akarunk tudni, vagy amit 
nem is akarunk elfogadni. 

Erről van szó itt, a vakon született ember meggyógyításának történetében is. 
Jézus meggyógyít egy vakon született felnőtt embert. A külső szemlélők a lelki 
vakfoltjuk miatt mondták azt, hogy ilyen nincs. Ez lehetetlen. Ezért nem ismerik 
fel a vakot a szomszédai sem, mert el nem tudják képzelni, hogy az, akit eddig 
mindig vaknak ismertek, most látóként jött haza. Mi történt? Hogy történhetett? 
Mennek a tudósokhoz, az írástudókhoz és a farizeusokhoz, az akkori kor csoda-
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ügyekben illetékes szakembereihez. Azok is tanácstalanok. De mert van Jézus 
gyógyításában egy mozzanat, az, hogy a szent napon, szombaton gyógyította 
meg a vakot, azonnal eldöntik: a szombat szent, a szombatot minden istenfélő 
zsidónak tisztelnie kell, ezért ez nem lehet Istentől való gyógyítás. Alaposan ki 
is kérdezik a meggyógyult embert, de nem mennek semmire. Mindig csak azt 
látják, azt állapítják meg, hogy Jézus megszegte a szombat megünneplésének 
szent parancsát. Jézus bűnös. És végül, mert a vak ragaszkodik az igazsághoz, 
és teológiai viták, meg Jézusra terhelő vallomás tétele helyett emlékezteti a 
farizeusokat a tényre, hogy ő vak volt és most lát, ezért azt mondják, hogy ő is 
bűnös, mert engedte, hogy Jézus szombaton meggyógyítsa.

Miről van tehát itt szó? Arról, hogy a farizeusok és írástudók régóta kialakí-
tottak maguknak egy istenképet, egy teológiát, amelyet tökéletesnek, egyedül 
igaznak és tévedhetetlennek tartottak. Ez a vallásos rendszer lett az ő lelki 
látásuk vakfoltja. Jézus pedig ezzel a szombaton végzett és isteni hatalmának 
jelét mutató csodával belegyalogolt ebbe a vakfoltba. Ki is tört a balhé.

Jézus szándékosan tette ezt, azért, mert látta, hogy Izrael népének vakfoltja 
– éppen a vallási vezetők vaksága miatt – olyan nagy lett, hogy a vallásosság 
már Istent is eltakarja szemük elől. Látják Mózest, látják a törvényt, de annyira 
mereven nézik és ragaszkodnak hozzá, hogy már nem látják az irgalmas és 
megbocsátó, az embert szerető és az emberért munkálkodó Istent. És nem 
látják meg a Jézusban közéjük jött Messiást, Izrael és az egész emberiség meg-
váltóját, szabadítóját sem. Hiába teszi köztük Isten csodáit, hiába végzi Isten 
üdvözítő tetteit.

Luther Márton erről az igéről azt mondta: A vakon született ember annak 
a vakságnak a jele, amelyik a mi szívünkben van. Krisztus eljött, hogy ebből 
a vakságból meggyógyítson. Látóvá tesz minket, ha őrá és szent keresztjére 
tekintünk. Milyen sokan vannak, akik látják Isten munkáját, de abban nem 
ismerik fel Istent, és ezeknek a munkáknak az értelmét nem látják.

És most beszéljünk még a magunk lelki vakfoltjairól. Látjuk-e mi Isten 
munkáit az életünkben, és látjuk-e ezek értelmét? És eljutunk-e a világos látás-
nak arra a szintjére, amire végül a vakon született eljutott, a hitvallásra, hogy 
hiszek, uram, és leborulva imádjuk-e Jézust?

Ha Jézusra kezdünk figyelni, akkor meglátjuk Isten sok munkáját, amit 
addig nem láttunk, vagy természetesnek vettünk, és nem láttuk meg bennük 
Isten munkáit. Hogy életet kaptunk, hogy épek és egészségesek vagyunk, hogy 
látunk, hallunk, értelmünk van, hogy tanulhattunk, hogy van családunk, 
gyermekeink, otthonunk, élelmünk, ruházatunk, sorolhatjuk még Isten földi, 
testi ajándékait. Mindezt úgy látjuk-e, mint Isten gondviselő munkáját rajtunk? 
Hogy megkereszteltek, hogy konfirmáltunk, hogy hallgathatjuk Isten igéjét, 
élhetünk az úrvacsora szentségével, van gyülekezetünk, templomunk. Mindezt 
úgy látjuk-e, mint Isten üdvözítő munkáját mirajtunk? Hogy betegségekből 
gyógyultunk meg, hogy nehéz élethelyzeteink oldódtak meg, és kaptunk erőt, 
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vigaszt, segítséget. Látjuk-e bennük Isten megtartó munkáját? Hogy az ige 
megnyitotta szemünket, megszólalt a lelkiismeretünk, megláttuk a bűneinket, 
megvallhattuk azokat, letehettük a keresztnél és bocsánatot kaptunk. Látjuk-e 
mindebben Isten megszentelő munkáját? Hogy nem kell félnünk a haláltól 
sem, és nem kell reménytelenségben gyászolnunk, mert Jézus feltámadására, 
az örök életre nézhetünk. Látjuk-e benne Isten vigasztaló munkáját?

Csak azok látásából tűnnek el a vakfoltok, akiknek Jézus nyitja meg a szemét. 
Jézus azért jött és azért van ma is köztünk és végzi rajtunk is Isten munkáit, 
hogy megszabaduljunk az előítéleteink, az elvakultságaink, az erkölcsi bizony-
talanságaink vagy éppen tévedhetetlen magabiztosságunk, a vallásos megszo-
kásaink vakfoltjaitól, és lássunk! Lássuk őt, a világ világosságát, Megváltónkat, 
az egyetlen üdvözítő Istent. Előtte boruljunk le és neki valljuk: hiszek, Uram.

Ez a hitvallás, a személyes Jézushoz tartozás hiányzik a mi életünkből. Most 
csendes imádságunkban megtehetjük, hogy megszólítjuk a köztünk lévő Jézust, 
és személyesen megmondhatjuk neki: hiszek benned és tiéd vagyok, Jézus.

Színek sorrendben
SZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE UTÁN 11. VASÁRNAP – 2014

„Gyermekeim, ezt azért írom nektek, hogy ne vétkezzetek; ha pedig 
vétkezik valaki, van pártfogónk az Atyánál: az igaz Jézus Krisztus, 
mert ő engesztelő áldozat a mi bűneinkért, de nemcsak a miénkért, 
hanem az egész világ bűnéért is.” (1Jn 2,1–2)

A Discovery Channel ismeretterjesztő tévécsatornán van egy sorozat, aminek a 
címe: Színek sorrendben. A színekről, a tulajdonságaikról, a természetben való 
előfordulásaikról, jellegzetességeikről szól. Szívesen nézem, mert sok érdekes 
dolgot ismertet meg, és megmutatja, hogy milyen színes világban élünk. 

Mai igénk olvasásakor ez a filmsorozat jutott eszembe, mert három színnel ki 
lehet fejezni János apostol üzenetét. Fekete, piros, fehér – ezek a színek jelennek 
meg ebben a rövid három mondatban. Ezek a színek elmondják azt a három 
gondolatot, amiről János ír. Bűn, engesztelő áldozat és bűnbocsánat – ezek az 
apostol témái, és ezekhez kapcsolódik a három szín: fekete, piros, fehér.

Fekete az, ami elnyeli a fényt, sötét, és ez jól szimbolizálja a bűnt. Azt az 
állapotot, amiben Isten fénye nélkül élünk, aminek a következtében sötét az 
életünk. Nem ez a mi Istentől rendelt állapotunk, nem ez a mi igazi színünk. 
Úgy kezdi az apostol, hogy „ne vétkezettek”. A keresztény ember alapszínének 
a fehérnek kellene lenni, amikor Isten fénye megvilágít minket, ránk ragyog, 
és a mi életünk maradéktalanul tükrözi vissza Isten fényét – ez a fehér szín. 
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Ilyenek lennénk, ha nem vétkeznénk. De János is nagyon jól tudja, hogy ez nem 
így van. Pár mondattal előbb le is írja, hogy ha azt mondjuk, nincsen bűnünk, 
akkor magunkat csaljuk meg és nem az igazságnak megfelelően szólunk, vagyis 
hazudunk. Ezért folytatja így János: de ha valaki vétkezett is… Mindannyian 
vétkezünk. Mindannyian bűnökben élünk. Ha a lelkiismeretünkre figyelünk 
és őszinték vagyunk, akkor belátjuk és elismerjük ezt. A mi színünk fekete. 
Pilinszky János írt erről egy szép és őszinte verset, a címe: Bár színem fekete.

Végűl mindíg Isten útját követtem,
bár színem fekete.
Ezért, ha egyszer elfogadtatom,
úgy leszek az üdvözültek sorában,
mint leeresztett sötét zászló,
becsavart lobogó,
szótlanúl és jelentés nélkűl,
és mindeneknél boldogabban.

Azért szeretem ezt a verset, mert benne nemcsak a keresztény ember őszinte 
beismerése szólal meg arról, hogy bűnös vagyok, hanem az a gondolat is, ami-
ről János apostol éppen a hallott igénkben szól: a fekete színű ember, a bűnös 
ember is követheti Isten útját, és ott lehet az üdvözültek sorában. Ez a megváltás 
csodája, az, hogy Jézus engesztelő áldozat lett a mi, sőt az egész világ bűneiért. 
Fekete színünket, bűneinket nem letagadni kell, hiszen attól, ha makacsul mon-
dogatjuk, hogy nincs bűnünk, a fekete az fehér, attól még semmi nem változik. 
De változik attól, hogy Jézus Krisztus engesztelő áldozat lett a bűneinkért.

Itt következik tehát sorrendben a piros szín. Piros a szív, amely a szeretet 
szimbóluma. A piros szín Isten szeretetét jelenti. Azt a szeretetet, amelyről 
Jézus azt mondta, hogy „úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, 
hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.” (Jn 3,16) Piros 
a vér is. A piros szín ezért emlékeztet minket Jézus vérére, amelyet kiontott 
értünk, hogy bűnbocsánatunk és örök életünk legyen. Jézus egyszer azt mondta 
tanítványainak: senkiben nincs nagyobb szeretet, mint ha valaki az életét adja 
barátaiért. És hozzátette: ti az én barátaim vagytok. Ez a Jézus, aki a kereszten 
az életét adta értünk, ő az a szószóló, aki az Atyánál van és közbenjár értünk. 
Ferenc pápa egy tavalyi – és érdekes, hogy éppen pár nappal a reformáció ün-
nepe előtti – prédikációjában így utalt erre: Jézus közbenjárónk, aki imádkozik 
értünk. De ő nem lélek. Jézus egy személy, egy ember, test és vér, mint mi, de a 
dicsőségben van. Jézus kezén, lábán és oldalán ott vannak a sebek, és amikor 
közbenjár értünk, felmutatja az Atyának ezeket a sebeket, az engesztelés árát 
és így szól: Atyám, ezeket nem hagyhatod figyelmen kívül!

Mi szótlanul és jelentés nélkül állunk fekete színünkkel Isten előtt, de Jézus 
szeretetének és értünk hozott áldozatának, kereszthalálának, vérének piros 
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színével fedezi el a mi fekete színünket. Isten elfogadta Fiának áldozatát. Fel-
támasztotta őt, nekünk pedig Jézusért megbocsátotta bűneinket és igaznak fo-
gadott el minket. Nem magunktól, a magunk jóságából, jótetteinkből, vallásos 
életünktől lettünk igazzá, hanem azért, mert volt és most is van közbenjárónk, 
aki élete árán szerezte meg nekünk Isten bocsánatát. Jézusért fogad el minket 
Isten, Jézusért vagyunk gyermekei, Jézusért kaptunk Istentől új életet, Jézusért 
van üdvösségünk. Ezt mondja el nekünk a piros szín.

A harmadik szín a fehér. A valóságban, a fizika törvényei szerint ha a fekete 
színre rávetül a piros, az nem lesz fehér. Isten szemében azonban így van. Mert 
azt tanítja János apostol, hogy ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz az Isten, 
megbocsátja bűneinket és megtisztít minket minden gonoszságtól. 

A fehér a tisztasággal kapcsolódik össze. Ha a mi bűneinkre, fekete színünkre 
engedjük, hogy rávetüljön Jézus engesztelésének, szeretetének, vérének pirosa, 
akkor Isten fehérnek látja a színünket. Olyannak, amilyennek eredetileg szánt 
minket. Jézusért igazak, tiszták, elfogadottak vagyunk Istennél, és ha elkerülhe-
tetlenül újra és újra vétkezünk is, mindig kérhetjük szószólónkat, Jézust, hogy, 
Uram, járj közben értem is, ahogyan közbenjártál azokért, akik megfeszítettek, 
mondd értem is az Atyának, amit a kereszten mondtál: „Atyám, bocsáss meg 
nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek.” Ha ezzel a hittel fordulunk Jézushoz, 
akkor akaratlanul, esendőségünkben elkövetett bűneink ellenére is fehérek 
maradunk. A keresztény ember nem azért tiszta, mert bűntelen, nem követ el 
bűnt, hanem azért, mert újra és újra odafordul szószólójához, Jézushoz, és az 
ő engesztelő áldozatában bízik.

Nem a bűneinket kell tehát tagadnunk, kisebbítenünk, hanem Jézus en-
gesztelő áldozatát kell elfogadnunk és olyan nagynak látnunk, amely az Atya 
szemében a mi bűneinknél is nagyobb. Ezért énekeljük most az igére imád-
ságként a 402. énekünk, Luther Márton énekének utolsó versét, különösen is 
figyelve az első sorra: „Bármily sok is a mi bűnünk, Még több az Úr kegyelme.”

Kegyelmes az Isten
SZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE UTÁN 12. VASÁRNAP – 2014

„Ekkor leszállt felhőben az Úr. Mózes pedig odaállt mellé, és segítségül 
hívta az Úr nevét. Elvonult előtte az Úr, és így mondta azt ki: Az Úr, 
az Úr irgalmas és kegyelmes Isten! Türelme hosszú, szeretete és hűsége 
nagy! Megtartja irgalmát ezer nemzedéken át, megbocsátja a bűnt, 
hitszegést és vétket. Bár nem hagyja egészen büntetés nélkül, hanem 
megbünteti az atyák bűnéért a fiakat és a fiak fiait is három, sőt négy 
nemzedéken át. Mózes sietve a földig hajolt, leborult, és ezt mondta: 



177

Ó, Uram, ha elnyertem jóindulatodat, járj közöttünk, Uram! Mert 
bár keménynyakú nép ez, bocsásd meg mégis bűnünket és vétkeinket, 
és tégy tulajdonoddá bennünket!” (2Móz 34,5–9)

Vannak a testvérek között, akik tudják rólam, hogy eredetileg orvosnak ké-
szültem, és a debreceni egyetemen tanultam. Isten elhívása, hogy lelkészként 
szolgáljam őt, csak néhány évvel később következett be. Minden orvostan-
hallgató legrettegettebb vizsgái közé tartozik az anatómia szigorlat. Én is úgy 
éreztem, hogy semmit nem tudok, nem fogok átmenni a vizsgán. Ráadásul 
megtudtam, hogy ahhoz a professzorhoz kerülök, aki hírhedten szigorú volt. 
Így aztán el sem mentem a vizsgára. Ott ültem a kollégiumi szobában, amikor 
két diáktársam jött, és azt mondták: „A prof küldött érted.” Amikor megér-
keztem, a professzor kijött, megpróbált rábeszélni, hogy vizsgázzak, majd 
végső érvként felhúzta a nadrágszárát, megmutatta a vádliját, és megkérdezte: 
„Tudod mi ez?” Megmondtam, hogy melyik izom, és ő azt mondta: „Na, hát 
ezzel rúglak fenékbe, hogy berepülsz vizsgázni. Válassz: jössz magadtól, vagy 
rugdossalak be?” Erre a kedves invitálásra nem lehetett mást tenni, mint azt 
mondani: megyek magamtól. És akit a vége is érdekel, annak elárulom, a szi-
gorlat sikerült. Igaz, közepesre, de anatómiából az előkelő jegynek számított. 
Az irgalmas és türelmes professzor megérdemli, hogy a nevét is eláruljam: 
Krompecher Ödön, aki nemcsak kiváló tudós, hanem – mint jóval később 
megtudtam – hívő evangélikus volt.

Ez a régi emlék jutott eszembe, amikor erről az igéről gondolkoztam. Van 
úgy, nem is ritkán, hogy valakit félreismerünk, valakiről nem is feltételezzük 
a jót. Így volt Izrael népe is Istennel, de így vagyunk vele mi is. Szigorú, bün-
tető, sőt bosszúálló Istennek tartjuk, akitől félnünk kell. Amikor Izrael népe 
az élő Isten helyett az aranyborjú bálványt választotta, többé nem mert Isten 
elé kerülni. És akkor Isten Mózest küldte azzal, hogy menj a néphez és mondd 
meg nekik: Az Úr, az egyetlen Isten küldött, hogy elmondjam nektek: Térjetek 
vissza hozzá, és ne féljetek, mert irgalmas és kegyelmes az Isten, türelmes, 
hűséges, megbocsátó és szerető Úr. Nem a veszteteket akarja, hanem azt, hogy 
megtérjetek és éljetek. 

Így szól hozzánk is Isten. Csak hozzánk nem Mózest, hanem egyszülött 
Fiát, Jézus Krisztust küldte, és az igében, igehirdetésben küldi ma is, most is, 
ide, hozzánk is, akik most halljuk ezt az igehirdetést. Azt üzeni, azt mondja, 
hogy ne félj. Legyen bátorságod elém állni, mert szeretlek, mert segíteni akarok 
neked, mert kész vagyok megbocsátani bűnödet, hitszegésedet, vétkeidet. És 
nem szeretnék blaszfémiát elkövetni, de az anatómia vizsgám történetére utal-
va mégis hadd mondjam: Jézus nem a vádliját mutatja, hogy ezzel rugdoslak 
be az üdvösségre, hanem a keresztjét: nézd, mit vállaltam érted! Ismerj hát 
meg, ismerd hát fel, hogy tényleg szeretlek, megbocsátok, irgalmas vagyok 
és segíteni akarok neked. Gyere hát magadtól! Mert Isten lénye nem a harag 
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és nem a büntetés, hanem a kegyelem és a szeretet. Ezt nyilatkoztatja ki Isten 
önmagáról Mózesnek, és ezt mi ma sokkal, de sokkal jobban felismerhetjük 
Jézus Krisztus óta. Őbenne öltött testet, őbenne látjuk meg Isten lényét: a 
türelmet, a megbocsátást, a kegyelmet, a szeretetet. Aki Jézusban látja meg 
Istent, az nem ismeri félre őt.

Erre csak egy válasz lehet, az, amit Mózes válaszol. Először is leborul Isten 
előtt, nem félelmében, hanem imádatában. Azután kimondja: tégy tulajdonod-
dá bennünket! Mózes felismeri, hogy ez az Isten, a türelmes, a megbocsátó, 
az emberrel újat kezdő Isten az ember életének egyedüli lehetősége. Ő ad sza-
badulást önmagunk kötelékeitől, ő veszi le rólunk bűneink múltbeli terhét, ő 
nyit meg előttünk egy olyan jövőt, amelyben van reménység, amelyért érdemes 
élni, törekedni. Isten nem börtönőrünk kíván lenni, hanem atyai jó barátunk.

Igénk egy kijelentését nem szeretném azonban magyarázat nélkül hagyni. 
Mit jelent az, hogy Isten a bűnt nem hagyja egészen büntetés nélkül, hanem 
megbünteti az atyák bűnéért a fiakat és a fiak fiait harmad- és negyedízig? 
Ellentmondás lenne Isten magatartásában? Ha szeret, hogyan büntethet? És 
különösen igazságtalannak tartjuk, hogy az atyák bűnéért a fiakat is bünteti.

A bűn hatalmáról beszél itt Isten, arról, hogy a bűnnek következményei 
vannak az ember életében, amelyek generációkon is áthúzódnak. Mondok egy 
példát. Ha egy alkoholista megtér, új élete és üdvössége lesz, de a mája nem fog 
meggyógyulni. És a családja, amelyet szétrombolt, az sem áll helyre. Gyermekei 
az atyjuk bűnéért lehetnek testi és lelki betegek. A bűnt megbocsátotta Isten, de 
a következményeket hordozni kell. Vagy gondoljunk arra, akik házasságtörők, 
akik elválnak, akik erőszakosok a családjukkal. Ha megbánja az ilyen ember, 
Jézustól bocsánatot és új életet kap, de a házassága, a gyermekei élete odavan. 
Ő is és azok is hordozzák a bűn rombolásának következményeit. Isten ebben a 
vonatkozásban nem tesz csodát. Megbocsát, de amit főztünk, azt nekünk és az 
utódainknak kell megennünk. Egy testvérünk mondta őszintén, szomorúan: 
Nagy szívfájdalmam, hogy a gyermekeimet nem tudtam eljuttatni oda, hogy 
higgyenek, mert csak a pénzt hajszoltam, hogy minden meglegyen, és nem tud-
tam úgy nevelni őket, hogy lelki értékeket adjak nekik. Ilyenekért kell komolyan 
gondolnunk arra, hogy a bűnünk nem magánügy. A bűneinkkel sok más ember-
nek az életét tudjuk tönkretenni. Ahhoz, hogy ezt a kérdést elegendő mélységben 
megvizsgáljuk, külön igehirdetés kellene. Fogadjátok most ezért csak utalásként: 
Nem Isten igazságtalansága van ebben, hanem egy általános természeti, lélektani 
rend. A bűnnek következménye van, amely utódainkra is kihat.

De még ebben az esetben is van Istennek bátorítása, mert azt mondja: a 
bűn következménye harmad és negyedízig hat. De a kegyelem és a szeretet, 
az áldás, amit ő ad, az ezer nemzedéken keresztül is hat. Nem determinálja 
tehát életünket sem a magunk, sem az utódaink szempontjából a bűn. Ha Isten 
tulajdonává leszünk, ki lehet szabadulni a bűn következményei alól, és az áldás 
felülírja a bűn következményeit is.
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Mi a végső összefoglalása hát ennek a mai igének? Mit mond benne Isten 
önmagáról? Azt, hogy ő nem börtönőröd, hanem Jézus Krisztusban szerető, 
segítő, életadó mennyei Atyád. Ne félj tőle, de féld, szeresd, tiszteld őt! Kérd 
őt imádságodban, úgy, ahogyan Mózes: Istenem, tégy tulajdonoddá engem, 
minket, szeretteimmel, családommal, gyermekeimmel együtt!

Gyémántcsiszoló Isten
SZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE UTÁN 13. VASÁRNAP – 2014

„Most pedig törvény nélkül jelent meg Isten igazsága, amelyről bi-
zonyságot is tesznek a törvény és a próféták, mégpedig Isten igazsá-
ga a Jézus Krisztusban való hit által minden hívőnek. Mert nincs 
különbség, mivel mindenki vétkezett, és nélkülözi Isten dicsőségét, 
Isten ingyen igazít meg az ő kegyelméből a Krisztus Jézusban lett 
váltság által. Őt rendelte Isten engesztelő áldozatul az ő vére által 
azoknak, akik hisznek. Ebben mutatta meg igazságát. A korábban 
elkövetett bűnöket ugyanis elengedte türelmében, hogy e mostani 
időben megmutassa igazságát: mert ő igaz, és igazzá teszi azt is, aki 
Jézusban hisz. Hogyan lehetséges akkor a dicsekvés? Lehetetlenné 
vált. Milyen törvény által? A cselekedeteké által? Nem, hanem a 
hit törvénye által. Hiszen azt tartjuk, hogy hit által igazul meg az 
ember, a törvény cselekvésétől függetlenül. Vagy Isten kizárólag a 
zsidóké? Nem a népeké is? Bizony, a népeké is, mert egy az Isten, aki 
megigazítja a körülmetéltet hitből, a körülmetéletlent pedig hit által. 
Érvénytelenné tesszük tehát a törvényt a hit által? Semmiképpen! Sőt 
inkább érvényt szerzünk a törvénynek.” (Róm 3,21–31)

Ez a felolvasott ige olyan, mint a nyers gyémánt. Most az igehirdetésben arra 
hívom a gyülekezetet, hogy kísérjük végig azt a folyamatot, amelynek során 
a nyers gyémántból szikrázóan ragyogó drágakő, briliáns lesz. A nyers gyé-
mánt úgy, ahogyan a földből kibányásszák, első ránézésre nem különösebben 
érdekes. Nem tűnik másnak, mint egy üvegszerű kavics, amelyet sokszor még 
rárakódott föld és kőzetréteg borít. De a gyakorlott szem már látja, hogy valami 
rendkívülire bukkant. A nyers gyémántból a feldolgozás, letisztítás, darabolás 
és legfőképpen a csiszolás által lesz értékes ékszer.

Mai igénk, Pál apostol szavai keresztény hitünk legértékesebb kincsét rejtik: 
az evangéliumot, azt, hogy Jézus Krisztus által Isten megbocsátotta bűneinket, 
megváltott minket az ítélettől és a haláltól, és életet ajándékozott nekünk. 
Mindezt magában rejti az a kifejezés, amit Pál használ, hogy Isten megigazított 
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minket. De még ez a kifejezés is túlságosan idegennek, dogmatikusnak hangzik, 
amivel nehezen tudunk mit kezdeni. Még mindig nem látjuk benne a tiszta, 
ragyogó drágakövet. Hogyan lehetne jobban kifejezni a megigazulás jelentését?

Közelebb jutunk hozzá, ha a tartalma felől próbáljuk megérteni. Megigazulás 
– feloldva azt jelenti, hogy valaki igaznak tekint. Az, hogy valaki igaz ember, 
már egy érthető erkölcsi, jellembeli érték. Aki erkölcsi bizonyítványt kér és 
abban az áll, hogy nincs priusza, nem volt büntetve, azt igaz embernek fogadják 
el a munkahelyen. Abban meg lehet bízni, rá lehet bízni értékes, fontos dolgo-
kat. Emberi viszonylatban a tiszta erkölcsi bizonyítvány bűntelenséget jelent.

De ennél többről van szó. Mi mindannyian vágyunk és törekszünk arra, 
hogy mások jó, igaz emberként tekintsenek ránk, hogy el- és befogadjanak min-
ket, kivívjuk mások elismerését. És itt válik a megigazulás kézzelfogható igé-
nyünkké, életünk egyik legaktuálisabb ügyévé. Hogyan legyünk elfogadottak, 
mások szemében értékesek, hogyan szerezzük meg az elismerésüket? Erről szól 
az életünk. Ez a törekvés azonban egyúttal leterheli, tönkreteszi az életünket. 
Amikor a kis gyerek azt hallja a szüleitől, hogy ha jó leszel, szeretünk, akkor 
kétségbeesetten igyekszik szülei igényének megfelelni. Amikor az iskolás gyerek 
pedálozik, stréberként tanul, akkor a tanárai szemében igyekszik a jó tanuló 
elfogadott státuszát megszerezni. Amikor a többiekkel együtt rosszalkodik, 
bandázik, esetleg még drogozik is, akkor a társai elismerését akarja megszerez-
ni. Amikor fiatal lányok celeb ideáljaikat utánozzák, éheztetik magukat, hogy 
karcsúak legyenek és közben anorexiások lesznek, amikor fiatal gyerekek idő 
előtti szexuális életet kezdenek élni, amikor márkás cuccokat követelnek, akkor 
mindezt azért teszik, hogy a kor divatos igényeinek megfeleljenek. Hiszen tud-
ják a reklámszöveget: „aki lemarad, az kimarad”. Nem fogadják el, és kimarad 
a társaságból. De ugyanígy megy ez a felnőttek világában is. A munkahelyen 
bizonyítani kell, hogy elfogadottak legyünk, versenyezni kell a többiekkel. 
Szebbnek, ügyesebbnek, okosabbnak, teherbíróbbnak kell lenni. Az számít, azt 
fogadják el, azt ismerik el, aki mindent megtesz, erején felül teljesít. Az vagy, 
amire képes vagy – ez a megigazulás törvénye a világban.

E szerint a törvény szerint gondolkodik az ember az Istennel való kapcsolatá-
ban is. Istennek vannak törvényei, vannak elvárásai, és mi akkor leszünk Isten 
szemében jó emberek, elfogadottak, megigazultak, ha ezeknek a törvényeknek 
eleget teszünk. Ha megkérdezek egy keresztény embert, hogy mit kell tenni 
ahhoz, hogy Isten elfogadjon, szeressen, akkor borítékolom a választ, ami az 
lesz, hogy be kell tartani a Tízparancsolatot. Vagyis a törvényt. Isten szemében 
az az igaz ember, aki betartja a törvényt. Ez a gondolkozás azonban éppen úgy 
tönkreteszi az életünket, zsákutcába, kilátástalan, sziszifuszi erőfeszítésbe visz, 
mint a világi életünkben. Mert állandóan be kell látnunk, hogy erre képtelenek 
vagyunk. Aki nem hallgattatja el a lelkiismeretét különböző kifogásokkal, az 
kétségbeesve konstatálja, hogy újra és újra elbukik a mindennapok vizsgáján. 
El kell ismernie az apostol diagnózisát, hogy mindenki vétkezett és híjával 
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van Isten dicsőségének. El kell fogadnia, hogy a törvény cselekvéséből nem 
igazulhat meg, mert nem tudja cselekedni a törvény követelményét. Az Isten 
törvénye csak kötelezettségeket ír elő, de igazságot soha nem ad.

Aki idáig eljut, annak ragyog fel ebből az igéből az evangélium tiszta, ra-
gyogó, értékes gyémántja, amit Pál apostol így ír: „Most pedig törvény nélkül 
jelent meg Isten igazsága.” 

Isten nem követel lehetetlent az embertől, és új utat nyit előttünk, a Jézus 
Krisztusban való hit útját. Ezen az úton juthatunk el oda, hogy Isten igazzá tesz 
minket. Azt jelenti ez, hogy a megigazulás, az istenkapcsolat rendeződése, az 
Istennek tetsző élet megszületése a Krisztusban való hitünk következménye. 
Ezt fogalmazza úgy az apostol, hogy Krisztusban, a törvény nélkül jelentette 
meg Isten az ő igazságát, és ezt nyilvánvalóvá tette minden hívőnek. Jézus tett 
eleget mindannak, amit a törvény tőlünk követel, és Jézus vállalta magára azt 
a büntetést, ami a törvény ellen vétőknek jár. Ez a büntetés nem más, mint az 
Istentől való elszakadás, a halál, vagyis a kárhozat. Ettől váltott meg minket 
Jézus a kereszten úgy, hogy halálával helyettünk eleget tett a törvény bünte-
tésének. A törvény rajtunk már nem követelheti a büntetést. Törvény nélkül 
jelent meg Isten igazsága. Aki Jézusban hisz, mint megváltójában, az Jézussal 
együtt, az ő sorsához kapcsolódva vallhatja: Krisztus halála az én halálom is, 
Krisztusban betelt az én büntetésem is és Krisztus feltámadása az én feltáma-
dásom is. Nem a törvény hatalma alatt vagyok már, hanem az én Uram, Jézus 
Krisztus hatalma alatt, akiben Isten szeretete megnyílt számomra. Nem kell 
többé attól félnem, hogy jaj, mi lesz, ha megszegem a törvényt, ha újra vétke-
zem. A törvénynek Krisztussal vége van. A megigazulásomat, az Istennel való 
kapcsolatomat nem a törvény, hanem Jézus Krisztus rendezi.

Ez az a briliáns, amely Pál apostol – elismerem – nehézkes, nyers gyémánt 
üzenetéből lett. Ez az a gyémánt, amit a reformációban Luther csiszolt ki, amely 
evangélikus és evangéliumi hitünkben, az Ágostai hitvallásban így hangzik: 
Azt tanítjuk, hogy az ember nem a törvény cselekedeteiből lesz igazzá Isten 
előtt, hanem egyedül Jézus Krisztusért, ingyen, egyedül Isten kegyelméből, 
egyedül a hit által. Röviden: solus Christus, sola gratia, sola fide. És ezért ta-
nította Luther a Római levélhez írt magyarázatában: amilyen messze van az 
ég a földtől, olyan távol kell tartani a törvényt az evangéliumtól.

Egyetlen félreértést kell még végül tisztáznunk. Ha nem a törvény cselek-
véséből, hanem hitből igazulunk meg, akkor elfelejthetjük a Tízparancsolatot? 
Érvénytelenné tesszük a törvényt a hit által? Szó sincs erről – feleli erre Pál. 
A törvény továbbra is él. De nem mint a megigazulásunk alapja, hanem mint a 
Krisztustól kapott új életünk segítője. Utat mutat nekünk a helyes Krisztus-kö-
vetésre, a törvény az új ember életének a szabálya. De ha vétkezünk ellene, 
nem követel és nem ítél el, hanem odaűz minket Krisztushoz, hogy bocsánatot 
nyerjünk. Isten nem büntetni akar, hanem megtisztítani, felemelni és biztatni: 
kelj fel, és járj! Fogadd a bűnbocsánatot és a kegyelmet, és járj tovább Jézus 
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útján. Így a keresztény ember élete nem követelmények, fenyegetés és félelem 
terhelő árnyékában folyó élet, hanem a kegyelem, az Isten szeretetében való 
hitben élt, felszabadult élet.

Pszichoanalízis az ókorban
SZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE UTÁN 14. VASÁRNAP – 2011

„Míg hallgattam, kiszáradtak csontjaim, egész nap jajgatnom kellett. 
Mert éjjel-nappal rám nehezedett kezed, erőm ellankadt, mint a nyári 
hőségben. Megvallottam neked vétkemet, bűnömet nem takargattam. 
Elhatároztam, hogy bevallom hűtlenségemet az Úrnak, és te megbo-
csátottad bűnömet, amit vétettem.” (Zsolt 32,3–5)

Amit a mai orvostudomány már tud, azt a zsoltáríró több ezer évvel ezelőtt 
már érezte, tapasztalta, sőt le is írta. Egy neves pszichológus ezért nevezte ezt 
a zsoltárt „pszichoanalitikus”, lélekelemző zsoltárnak. Ezt hallottuk most a 
32. zsoltár verseiben. 

Miről beszél itt a zsoltáríró? Arról, amiről mi nem szeretünk beszélni, még 
hallani sem, hanem igyekszünk mi is elhallgatni: a bűnről. 

Dávid király, mert ő a zsoltár írója, vétkezett. Súlyos bűnt követett el, visz-
szaélt hatalmával, elcsábította egyik főemberének a feleségét, házasságot tört, 
és hogy ki ne tudódjék a dolog, a bűnt bűnnel leplezte, fondorlatos módon 
megölette a férjet. Utána pedig, mintha minden rendben volna, feleségül vette 
az özvegyet. Úgy gondolta, hogy bűne titokban maradt, önmagát is igyekezett 
ezzel nyugtatni. Úgy tett, mintha mi sem történt volna.

Csakhogy meg kellett tapasztalnia, hogy az elrejtett bűn az még valóságos 
bűn, akkor is, ha senki más nem tud róla. Bűnös tette tovább élt a saját lelkében, 
és mérgezte, beteggé tette. Amikor arról ír, hogy úgy érzi, kiszáradtak a csontjai, 
fájdalom gyötri, életereje ellankad, akkor nem valami csontbetegség, csontrák 
vagy reuma okozta fájdalomról szól, hanem arról, hogy van a lélek felől a test felé 
sugárzó fájdalom is. Ma már nagyon jól tudja minden orvos, hogy vannak ún. 
pszichoszomatikus betegségek, amikor a lélek zavarai testi tüneteket produkál-
nak. Sok beteg jár orvostól orvosig panaszaival, minden vizsgálat negatív, míg 
végül azt nem mondja valamelyik, hogy kérem, a maga panaszai pszichoszomati-
kus, lelki eredetűek, menjen pszichológushoz vagy pszichiáterhez. Csak az a gond, 
hogy a pszichológusok ugyan a különböző komplexusokat és konfliktusokat még 
tudják kezelni, de a bűnt, vagyis azt a konfliktust, ami az ember és Isten között 
történik, azt már nem. A bűn ugyanis nem kezelhető pszichológiával, annak a 
gyógyszere egyedül a bűnbocsánat, amit egyedül Isten adhat meg.
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Mi történik a lelkünkben, amikor bűnt követünk el? Nekünk is, mint Dá-
vidnak, az első gondolatunk, hogy jaj, csak senki meg ne tudja! Leplezni kell, 
hallgatni kell, hátha még magunknak is sikerül elfelejtkezni róla. De mi is 
megtapasztaljuk azt, amit Dávid: az eltitkolt bűnnek is hatása van az életünk-
re. Lassan, néha hirtelen megváltozik valami bennünk, mintha beszürkülne 
minden, gyanakodva nézünk a környezetünkre, hogy nem tudnak-e vajon 
valamit, aggódunk, nehogy eláruljuk magunkat, eltávolodunk az emberektől, 
megszólal a lelkiismeretünk, elvész az örömünk, ízetlenné válik az élet, hol 
itt, hol ott gyötörnek fájdalmak, étvágytalanok leszünk, egyszóval betegnek 
érezzük magunkat. Orvosunktól gyógyszereket kérünk szorongás, álmatlanság 
ellen, nappal pedig feszültek, ingerültek vagyunk, minden kis dologra felcsat-
tanunk. Nem a testünk, a lelkünk beteg. És ez addig tart, míg egyszer ki nem 
fakad a lelkünkből a felgyülemlett bűn.

Így volt ez Dávid esetében is. Amíg elhallgatta, rejtegette, titkolta bűnét, 
addig beteg volt a lelke, és ezt a testi állapota tükrözte. Végül Dávid nem bírta 
tovább, és megvallotta Istennek a bűnét. Amit eddig rejtegetett önmaga és Isten 
előtt, azt napvilágra hozta, meggyónta, és ennek eredménye lett a bocsánat és 
a gyógyulás. Dávid egészséges lett, mert rendezte kapcsolatát Istennel.

Ha pontokba szedjük ezt a zsoltárt, akkor öt tézist mondhatunk:
Az elrejtett bűn lelki és testi nyomorúságot okoz.
Isten a megbánt és megvallott bűnt megbocsátja.
A bűnbocsánatot kapott ember boldog ember.
A bűnbocsánatot kapott ember Istennel közösségben él.
Az Istennel rendben lévő ember hálás és örvendező.
Egy kérdés van, amivel értetlenséggel nézhetünk szembe. Ha ez így van, 

ahogyan eddig hallottuk, akkor miért nem élünk a bűnbánat és a bűnvallás 
lehetőségével? Úgy is feltehetném a kérdést, hogy akkor közöttünk, evangéli-
kusok között miért nem elfogadott, miért nem gyakorlat a személyes gyónás? 
Hiszen Isten óriási kegyelme az, hogy hozzá fordulhatunk, hogy elmondhatjuk, 
kimondhatjuk azt, ami szinte kibuggyan belőlünk, és ő Jézus Krisztusban adja 
nekünk a bocsánatát. Minden úrvacsora előtt a közös gyónásban halljuk az 
apostol tanítását, hogy ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz az Isten, megbo-
csátja bűneinket, és megtisztít minden bűntől. Van, amikor nem elegendő csak 
úgy, a gyónási kérdésekben a „vallod-e magad bűnösnek és ezért kárhozatra 
méltónak” kérdésre azt mondani, hogy „vallom”. Ezzel ugyan bűnösnek valljuk 
magunkat, de tudjuk-e, bevalljuk-e, hogy mi is az a konkrét bűnünk? Ha nem 
tudunk olyan bűnről, ami vádol minket, elegendő lehet a közös gyónás. De ha 
van valami bűn, ami nyugtalanít, ami újra és újra visszatér, amit titkolunk, azt 
néven kell nevezni, ki kell mondani. Luther azt mondta: a bűnt ragadd üstökön, 
rángasd ki a sötétségből, erre való a személyes gyónás.

Manapság nagy divat a szervezet méregtelenítése. Méregtelenítő ételek, teák, 
fürdők, készülékek reklámjaival vannak tele a magazinok, és sokan sok pénzt 
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költenek a méregtelenítésre, hogy egészségesek legyenek. A lélek méregtele-
nítésével azonban kevesen törődnek. Szeretett testvérek, ezért biztatok min-
denkit, hogy imádkozzunk, beszéljük meg Istennel mindennapjainkat, valljuk 
meg neki a bűneinket, de ne csak általánosságban, hanem nevén nevezve, és 
kérjünk ehhez lelkigondozói segítséget! Miért jó a személyes gyónás? Azért, 
mert ezáltal lehetünk teljesen biztosak afelől, hogy megvallottuk bűnünket, 
és ezáltal kapjuk teljesen személyre szólóan a feloldozást. Vannak, akik azért 
nem élnek a személyes gyónással, mert attól tartanak, hogy valami módon 
más is megtudhatja a bűneiket. De a lelkészt köti a gyónási titoktartás, és 
nem mondja el senkinek, hogy mit hallott. Én ezen felül úgy vagyok, hogy el 
is felejtem, amit valaki bizalmasan elmondott.

A gyónás, a bűn bevallása felszabadulás a bűn mérgező hatása alól és a bűn 
kényszerétől is. Dávid így mondja: elvetted rólam bűneim terhét. És ez az élet, 
a boldogság és az üdvösség. Ahogyan Luther Márton a Kis kátéjában tanítja: 
„Ahol bűnök bocsánata van, ott új élet és üdvösség van.”

Na és azután?
SZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE UTÁN 15. VASÁRNAP – 2010

„Odament hozzá valaki, és ezt kérdezte: Mester, mi jót tegyek, hogy 
örök életet nyerjek? Ő pedig azt felelte neki: Miért kérdezel engem a 
jóról? Csak egy van, aki jó. Ha pedig be akarsz menni az életre, tartsd 
meg a parancsolatokat! Az megkérdezte: Melyeket? Jézus így felelt: 
Ezeket: »Ne ölj, ne paráználkodj, ne lopj, ne tanúskodj hamisan, tisz-
teld apádat és anyádat«, és »szeresd felebarátodat, mint magadat!« 
Az ifjú erre ezt mondta: Ezt mind megtartottam, mi fogyatkozás 
van még bennem? Jézus így válaszolt neki: Ha tökéletes akarsz lenni, 
menj el, add el vagyonodat, oszd szét a szegényeknek, és kincsed lesz 
a mennyben; azután jöjj, és kövess engem! Amikor hallotta az ifjú ezt 
a beszédet, szomorúan távozott, mert nagy vagyona volt. Jézus pedig 
ezt mondta tanítványainak: Bizony mondom nektek, hogy gazdag 
ember nehezen megy majd be a mennyek országába. Ismét mondom 
nektek: Könnyebb a tevének a tű fokán átmenni, mint a gazdagnak 
az Isten országába bejutni. Amikor meghallották ezt a tanítványok, 
nagyon megdöbbentek, és így szóltak: Akkor kicsoda üdvözülhet? 
Jézus rájuk tekintett, és ezt mondta nekik: Embereknek ez lehetetlen, 
de Istennek minden lehetséges.” (Mt 19,16–26)
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Ez a gazdag ifjú tudott valamit. Rájött arra, hogy a gazdagság, a pénz, az anyagi 
javak, a társadalmi elismertség, az egészség, a siker nem minden. Rájött arra, 
hogy mindezek nem életének legfontosabb kérdései, hogy mindezek múló 
értékek. Sok mindent elért az életben, de érezte, tudta, hogy még hiányzik 
valami. Hiányzik az élete igazi tartalma, értéke, célja. Mi lesz, ha megbeteg-
szik, mi lesz, ha jön egy gazdasági válság, mi lesz, ha megöregszik, mi lesz, ha 
véget érnek életének évei, ha meghal? Hogyan fog majd rátekinteni az életére? 
Mit mond majd önmagának, hogy miért is éltem, mi volt az életem értelme?

Egy fiatal fiú, amikor leérettségizett, a nagyapjától kapott ajándékba egy 
betétkönyvet, egymillió forintot. Aztán a nagyapa megkérdezte: Mihez kezdesz 
most, hogy leérettségiztél? A fiatalember azt mondta: Tudod, nagypapa, felvet-
tek az egyetemre, tanulni fogok, mérnök leszek. Szép – mondta a nagyapa, és 
aztán? – Valami jó céghez fogok menni, ahol sok pénzt lehet keresni. – Jó, felelte 
a nagyapa, és aztán? – Hát, remélem, találok egy kedves, szép lányt, megnősülök 
és lesznek nekünk is gyerekeink. – Na és aztán? – kérdezte tovább a nagyapa. 
Aztán? – Egyre előrébb jutok a karrierben, talán vezető leszek a cégnél, házat, 
autót veszünk. – Na és aztán? – folytatta a nagyapja. – Hát, tudod, majd ha 
eljönnek a nyugdíjas éveim, szeretném igazán élvezni az életet, sokat utazni, 
kertészkedni. – Jó – válaszolta a nagyapa –, és aztán? A fiatalembernek már 
kezdett elege lenni a kérdésekből, ezért kicsit bosszankodva válaszolta: Aztán? 
Hát aztán megöregszem és egyszer meghalok. A nagypapa pedig csendesen 
még egyszer megkérdezte: Na és aztán?

Ez a gazdag ifjú, aki Jézushoz ment, ő is valahogy így gondolhatta végig 
az életét. 

Már az is nagy dolog, ha valaki előre tud gondolkodni. Ha nem csak a mának 
vagy legfeljebb a holnapnak él, hanem egyben látja az életét. Az ilyen emberre 
mondjuk, hogy előrelátó. Az előrelátó ember tudja, hogy mik az igazán fontos 
kérdések. Az igazán fontos kérdések mindig azok, amelyeken az életünk múlik. 
Az összes többi kérdés csak másodlagos jelentőségű. Ezért jó kérdés, amit a 
gazdag ifjú feltesz Jézusnak: Mit kell tennem, hogy az örök életre jussak? Benne 
van ebben a kérdésben, hogy tudja, a földi élet egyszer véget ér. Benne van az, 
hogy hiszi, a földi élet után van folytatás. Benne van az, hogy felismeri, abban 
a másik életben a földi javak már semmit nem érnek, ott másfajta értékekre 
lesz szükség. És benne van az, hogy mit tehetek az üdvösségemért.

Bölcs ember ez a gazdag ifjú. Tud távlatokban gondolkozni, nem csak a 
mában, nem csak a földi lét keretei között gondolkozik, hanem az örökkéva-
lóságban. Ma nagyon sok olyan ember él, aki jön, megy, dolgozik, siet, vásárol, 
szórakozik, és nincs semmi konkrét elképzelése az élete értelméről, céljáról. 

Mit tehetek az üdvösségemért? Foglalkoztat-e minket ez a kérdés? Feltet-
tük-e már Jézusnak? 

A kérdés jó, a válasz viszont kemény. Mert Jézus azt mondja: ahhoz, hogy 
az örök életet elnyerd, nem használnak neked a világi értékek, nem tudod 
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megvásárolni, nem szerezheted meg becsületes, erkölcsös élettel, de még a 
vallásod törvényeinek megtartásával sem. Add el minden vagyonodat, oszd 
szét a szegények között, azután gyere és kövess engem, akkor tiéd lesz az örök 
élet. Jézus ezzel azt mondja, hogy az ember szívét, életének középpontját csak 
egy dolog foglalhatja el. Vagy a világi, a földi, a mulandó élet értékei vagy a 
mennyei világ, az Isten értékei. A kettő nem fér meg egymás mellett, válasz-
tani kell. Ennek a fiatalembernek, mint olyan sok más embernek is, az volt a 
tévedése, hogy ő a sok minden mellé, ami megvolt neki, még az örök életet is 
szerette volna biztosítani magának. És itt a hangsúly azon van, hogy mellé. 
Úgy van ez, mint a házassággal. Ha egyszer valakinek kimondtuk az igent, 
azzal együtt egy nemet is mondtunk mindenki másnak. Nem lehet úgy élni 
egy házasságban, hogy közben ugyanúgy akarok élni valaki mással is. Ilyen-
kor szokták mondani, hogy válassz, vagy én vagy ő. Nos, Jézus válasza azért 
kemény, mert azt mondja a gazdag ifjúnak: persze, tiéd lehet az örök élet, de 
válassz: vagy a gazdagságod, a vagyonod vagy én. Mert én vagyok az örök élet, 
én vagyok az, akit keresel.

Nem a gazdagság önmagában a baj ennél az ifjúnál, hanem az, hogy a 
gazdagságát szereti. Jobban szereti, mint Jézust. És jó, ha rájövünk, hogy itt 
nem csak a gazdagságról van szó. Hanem bármiről, amit jobban szeretünk, 
mint Jézust. Jézust nem lehet valami mellé befogadni az életünkbe. Nem lehet 
úgy, hogy neki is biztosítok egy kis helyet, meg másnak is. Nem lehet Jézust is 
behívni az életünkbe és a bűneinket is megtartani. Ez a vallásos ember önál-
tatása. Jézusban hinni, őt szeretni csak teljes odaadással, teljes szívből lehet.

Ez az, amit a gazdag ifjú nem tudott vállalni. Ő mindaddig szeretett volna 
valamit Jézustól, amíg az nem jár teljes odaadással. Hitt volna Jézusban, ha 
Jézus azt mondja neki, hogy ne félj, rendes ember vagy, alapjában véve meg 
vagyok veled elégedve, van ugyan egy kis hibád, de azt megbocsátom. Segíteni 
fogok neked, megőrizlek bajoktól, ha beteg leszel, meggyógyítalak. Hitt volna 
Jézusban, ha Jézus nem állítja választás elé. 

De Jézus mindig választás elé állítja az embert. Azt mondja: szeretlek, Urad, 
társad, segítőd leszek, hívlak, elfogadlak, de ha nekem igent mondasz, min-
den másnak nemet kell mondanod. Nem ott szokott lenni a baj, hogy mi 
nem akarunk igent mondani Jézusnak, hanem ott, hogy nem akarunk nemet 
mondani a többieknek. Azért nem lesz a miénk az üdvösség, az Isten világa, 
mert ragaszkodunk a földi világ értékeihez, és nem tudunk elszakadni tőlük.

Jézus válaszát hallva a tanítványok is ledöbbennek: ilyen komoly feltétele van 
az üdvösségnek? Lemondani mindenről, önmagunkról, és úgy követni Jézust? 
Ki képes erre? Ki üdvözülhet akkor? Jézus válasza az, hogy az embernek ez 
lehetetlen. De hozzáfűzi: ami lehetetlen az embernek, az az Istennek lehetséges. 
Van, ami nekünk lehetetlen. Lehetetlen az, hogy Istent teljes szívből szeressük, 
lehetetlen, hogy Istennek tetsző életet éljünk, lehetetlen, hogy megszerezzük 
az üdvösséget. Hiába vagyunk vallásosak, hiába törekszünk arra, hogy be-
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tartsuk Isten parancsait, hiába járunk templomba, hiába imádkozunk, hiába 
teszünk jót, az üdvösséget nem érdemeljük ki. Az, amit Jézus mond, hogy ami 
az embernek lehetetlen, az lehetséges Istennek, azt jelenti, hogy az üdvösség 
nem emberi erőfeszítés eredménye, hanem Isten ajándéka, kegyelemből van. 
Mert Istennek az is lehetséges volt, hogy elküldte Fiát, Jézust, aki a kereszten 
feláldozta magát, hogy eleget tegyen értünk, és feltámasztotta a halálból, hogy 
megszerezze számunkra az üdvösséget. Jézusért fogad el minket Isten, Jézusért 
adja nekünk az üdvösséget. Olyan nagy kincs, olyan nagy szeretet ez, amelyik 
messze több minden földi értéknél. Töltsd meg szívedet ezzel a kinccsel, Jé-
zussal, és örök életed lesz.

Amikor istentiszteletre menni bűn
SZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE UTÁN 16. VASÁRNAP – 2010

„Gyűlölöm, megvetem ünnepeiteket, ünnepségeiteket ki nem állha-
tom! Ha égőáldozatot mutattok be nekem, vagy ha ételáldozatot, nem 
gyönyörködöm bennük. Rá se tekintek a békeáldozatra, melyet hizlalt 
állatokból adtok! Távozzatok előlem hangos éneklésetekkel, hallani 
sem akarom lantotok zengését! Áradjon a törvény, mint a víz, és az 
igazság, mint a bővizű patak! Véresáldozatot és ételáldozatot úgy 
hoztatok-e nekem a pusztában negyven éven át, Izráel háza, hogy 
közben királyotokat, Szikkútot hordoztátok, és Kijjúnt, csillagiste-
netek képmását, amelyeket ti készítettetek?! Ezért fogságba küldelek 
titeket Damaszkuszon túlra – mondja az Úr, akinek Seregek Istene 
a neve.” (Ám 5,21–27)

Lehet-e bűnt elkövetni azáltal, hogy részt veszünk az istentiszteleten? Erre az 
abszurd kérdésre mai igénkben Isten azt a választ adja, hogy lehet.

Van egy szólás, amit eredetileg papokra, az egyházra, de átvitt értelemben 
a képmutató emberre szoktak mondani: Vizet prédikál, és bort iszik. Ezzel 
a szólással lehet egy mondatban összefoglalni Isten vádját, amelyet Ámósz 
próféta hirdet meg népének istentiszteletéről.

Ámószról már az elmúlt vasárnap is hallottunk. Krisztus születése előtt 
nyolcszáz évvel élt és működött, egy olyan korban, amikor Izrael életében ugyan 
jól mentek a dolgok, boldog békeidők és gazdasági fellendülés volt, de ez teret 
nyitott az ügyeskedők, a korruptak, a kíméletlenek – ma így mondanánk: a 
vadkapitalisták – számára. A gazdagok egyre gazdagabbak lettek, a szegények 
viszont egyre szegényebbek. Magas adók, bedőlt hitelek, elárverezett földek, 
házak tették szegénnyé a népet, a gazdagokat viszont, akik hatalmukkal és 
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befolyásukkal visszaélve megszerezték a szegények vagyonát, még gazdagabbá. 
Az országban olyan jogrendszer volt, amely a gazdagokat védte, a szegényeket 
sújtotta. Az emberek hétköznapi élete tele volt bűnnel, semmibe vették és meg-
szegték Isten parancsait, kizsákmányolták és jogfosztottá tették a szegényeket, 
hazudtak, loptak, csaltak, házasságot törtek, gyilkoltak, mindezt azzal fedezték, 
hogy azt mondták: mi eleget teszünk Istennek a templomban, a hétköznapok vi-
szont a miénk. A hitnek, Istennek nem volt helye a mindennapi életfolytatásban. 

Hányan gondolkodnak így ma is, kimondva vagy csak hallgatólagosan, hogy 
„hinni a templomban kell”. A hétköznapokban, az üzleti életben, a munká-
ban, az emberi kapcsolatokban más törvények vannak. De Isten azt várja, sőt 
elvárja, követeli és parancsolja, hogy ne csak a templomban higgyünk benne, 
hanem a hétköznapjainkban is, hogy a hétköznapi életünket, dolgainkat is az 
ő irányítása, útmutatása, parancsai szerint tegyük. 

Közben pedig folyt az istentiszteleti élet, de ez is csak a gazdagoké volt. Ál-
dozatokat mutattak be, hálát adtak Istennek a jólétükért, a sikeres üzleteikért, 
úgy vélték, hogy mindez Isten áldásának a jele, de eszükbe sem jutott, hogy 
honnan, milyen könyörtelen és törvénytelen, bűnös módon, a többiek kárára 
gyarapítják vagyonukat. Eszükbe sem jutott a szociálisan lecsúszott, kifosztott 
kisemberekkel törődni.

Erről szól Ámósz próféta, és kemény, nyílt kritikát mond: Istennek nem 
tetszik mindez, sőt elítéli. Ti vizet prédikáltok és bort isztok!

Az istentisztelet, a vallásosság és a hétköznapi élet közötti ellentmondás 
fölötti ítélet ez. Így érkeztünk el oda, hogy az Ámósz próféta által megszólal-
tatott ítélet kétezer nyolcszáz év után ránk is vonatkozik.

Kemény, brutális dolog volt az, amit Ámósz tett. Megállt a templomban, és 
az istentisztelet közben bekiabálta: Gyűlölöm, megvetem az istentiszteleteiteket. 

Mi történne, ha most bejönne valaki, és ezt tenné? Megállna az ajtóban és 
elkezdené kiabálni: Minek jöttetek ide? Azt hiszitek, hogy azzal rendben van 
minden, hogy templomba jártok? Azt hiszitek, hogy ez tetszik Istennek? Hiszen 
ti képmutatók vagytok, ünnepeltek egy héten másfél óra hosszat, de mi van a 
többi 166 és fél órában? Ti vizet prédikáltok és bort isztok! Hogyan éltek? Én 
nem ezt a másfél órát kérem tőletek, hanem azt, hogy az egész életetek isten-
tisztelet legyen. Azt, hogy a munkátokban, az üzleti dolgaitokban, a családi 
életetekben, az emberi érintkezéseitekben is keresztények legyetek. Olyanok, 
akik Pál apostol szavaival: odaszánják magukat, a testüket, az életüket Istennek 
tetsző, élő és szent áldozatul (Róm 12,1). Ez lenne az igazi és értelmes, Istennek 
tetsző istentisztelet.

Ámósz is világosan mondja: hiábavaló az ünneplés, az áldozatbemutatás 
– még ha a legnagyobb egyházi pompával, énekkel, zenével, szép liturgiával, 
díszes öltözettel akarják is ünnepélyesebbé tenni – a törvény megtartása nélkül! 
Izráel életében nem érvényesült a törvény és az igazság, az Isten jó rendje és 
akarata. A mi életünkben érvényesül-e?



189

Halljuk meg ezen az istentiszteleten Ámósztól Isten üzenetét: ha a hétköz-
napjainkban igazságtalanságok és törvénytelenségek, kapzsiság és erőszak, 
önzés és szeretetlenség, bármiféle bűn uralkodik, akkor nem lehet tiszta az 
ünnepünk, nem lehet szent az istentiszteletünk. 

Az Ámósz ajkán megszólaló igét azonban ne értsük félre, mert az nem az 
istentisztelet ellen szól. Nem azt mondja, hogy akkor nem kell templomba 
járni, hanem azt, hogy nem kell vizet prédikálni és közben bort inni. Nem 
az istentiszteletet kell megváltoztatni, elhagyni vagy éppen még szebbé, még 
ünnepélyesebbé tenni, hanem az életünket kell megváltoztatni Isten akarata 
szerint. Ha az életünket rendbe hozzuk Isten előtt, akkor az ünnepeink, az 
istentiszteleteink is kedvesek lesznek Isten előtt. Jézus azt mondta erről: Ha 
az oltárra viszed áldozatodat, és eszedbe jut, hogy valamelyik embertársad-
nak panasza van ellened, hagyd ott az áldozatodat, eredj, békülj ki előbb a 
haragosoddal, és azután vidd az áldozatodat az oltárra. Régi szép és jó szokás 
volt – az a gyanúm, hogy manapság nem sokan gyakorolják –, hogy amikor 
valaki úrvacsoravételre készült, ezt úgy tette, hogy előtte sorban bocsánatot 
kért házastársától, gyermekeitől, szüleitől és mindazoktól, akiket megbántott. 

Nem az istentiszteleteinkben van a hiba, hanem bennünk. Nem az isten-
tiszteleteinknek kell megváltozni, hanem nekünk. 

Van egy mód arra, hogy ne vétkezzünk istentiszteleteinkkel is, hogy ün-
neplésünk kedves legyen Isten előtt. Határozzuk el és kérjük Urunkat, Jézus 
Krisztust, hogy segítsen nekünk életünk rendbehozatalában. Abban, hogy 
hétköznapi dolgaink Isten igéje, rendje szerint valók legyenek. Hogy hitben 
és szeretetben cselekedjünk, igazságosak legyünk és segítsük egymást. Az 
istentiszteletnek az a célja, hogy segítsen nekünk, hogy a hétköznapjaink, az 
egész életünk istentiszteletté legyen. Istent akkor tiszteljük a hétköznapokban, 
ha a lelkiismeretünkben megszólaló csendes hangjára figyelünk, ha a velünk 
élő emberekkel megbocsátóan és irgalommal bánunk, ha hozzájuk a jézusi 
szeretettel fordulunk. Ahol megszűnik az önzés, az erőszakoskodás, a mások 
feletti uralkodás, a hatalommal való visszaélés, a szegénység, ott kivirul az 
élet: a családban, a munkahelyen, a baráti, ismerősi kapcsolatokban, a közös-
ségekben, a társadalomban. Akkor majd újra kedvét fogja találni Isten, és mi 
is kedvünket fogjuk találni az istentiszteletekben.

Hogy ez valóban megtörténjen, ehhez segít minket Isten azzal, hogy addig 
is hajlandó találkozni velünk, hogy ő tisztel meg minket azzal, hogy szóba áll 
velünk. Erősít minket igéjével, és ő szolgál nekünk, Fia, Jézus áldozatával: a 
bűnbocsánattal és az úrvacsora szentségével.
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Melyik az igazi egyház?
SZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE UTÁN 17. VASÁRNAP – 2011

„Mert ahogyan a test egy, bár sok tagja van, de a test valamennyi 
tagja, noha sokan vannak, mégis egy test, ugyanúgy a Krisztus is. 
Hiszen egy Lélek által mi is mindnyájan egy testté kereszteltettünk, 
akár zsidók, akár görögök, akár rabszolgák, akár szabadok, és mind-
nyájan egy Lélekkel itattattunk meg. Mert a test sem egy tagból áll, 
hanem sokból. Ha ezt mondaná a láb: »Mivel nem vagyok kéz, nem 
vagyok a test része«, vajon azért nem a test része-e? És ha ezt mon-
daná a fül: »Mivel nem vagyok szem, nem vagyok a test része«, vajon 
azért nem a test része-e? Ha a test csupa szem, hol lenne a hallás? 
Ha az egész test hallás, hol lenne a szaglás? Márpedig Isten rendezte 
el a tagokat a testben, egyenként mindegyiket, ahogyan akarta. Ha 
pedig valamennyi egy tag volna, hol volna a test? Így bár sok tagja 
van, mégis egy a test. Nem mondhatja a szem a kéznek: »Nincs rád 
szükségem«, vagy a fej a lábaknak: »Nincs rátok szükségem!« Ellen-
kezőleg: a test gyengébbnek látszó tagjai nagyon is szükségesek, és 
amelyeket a test kevésbé nemes tagjainak tartunk, azokat nagyobb 
tisztességgel vesszük körül, és amelyek ékesség nélküliek, azok na-
gyobb megbecsülésben részesülnek: a becseseknek azonban nincs 
erre szükségük. Isten szerkesztette így a testet egybe: az alacsonyabb 
rendűnek nagyobb tisztességet adva, hogy ne legyen meghasonlás a 
testben, hanem kölcsönösen gondoskodjanak egymásról a tagok. És 
így ha szenved az egyik tag, vele együtt szenved valamennyi, ha di-
csőségben részesül az egyik tag, vele együtt örül valamennyi. Ti pedig 
Krisztus teste vagytok, és egyenként annak tagjai.” (1Kor 12,12–27)

Nem vagyunk egyformák, szoktuk mondani, amikor különbözőségeinket kell 
elfogadnunk, és ez a mondás különösen is érvényes Krisztus gyülekezetére, az 
egyházra. Egy másik mondás szerint csak a szektákra jellemző az egyforma 
gondolkodás, az egyforma berögzült és üdvözült mosoly az arcon, sokszor még 
az egyforma külső megjelenés is. 

Nem vagyunk egyformák – mondja Pál apostol a korinthusi gyülekezetnek, 
és ezt a test képét használva támasztja alá. Mert az egyház nem más, mint 
Krisztus teste, Krisztus mai megjelenése ezen a földön. Mindenki, aki Krisz-
tushoz tartozik, aki keresztény, az ő testének tagja. Minden kereszténynek ez 
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adja meg a méltóságát, az értékét. Egyformán értékesek, egyformán fontosak 
vagytok, mert Krisztus testének tagjai vagytok.

Van azonban Pál apostol hasonlatának egy másik üzenete is. Ez pedig az, 
hogy senki sem mondhatja, nem tarthatja magát többnek a másik keresztény 
testvérénél. Hiszen az egyház, a Krisztus teste nem egy párt, nem egy élette-
len, mesterségesen létre hívott szervezet, hanem egy élő egység. Úgy szoktuk 
röviden mondani, hogy nem organizáció, hanem organizmus. Az organizmus 
pedig csak akkor működik, ha abban minden egyes kis rész a helyén van és 
betölti funkcióját. 

Amikor még orvostudományt tanultam, mindig csodálattal töltött el, hogy a 
legkisebb sejt is mennyire bonyolult, összetett egység. Ha ebben a sejtben csak 
egy kicsi részecske nincs a helyén, nem látja el jól a funkcióját, akkor a sejt már 
nem életképes, vagy legalábbis nem működik rendesen. A mai orvostudomány 
már molekuláris szinten ismeri ezt a törvényszerűséget. Minden alkotórészre 
szükség van, és ha egy alkotórész hiányzik, ha például egy genetikai alapegy-
ség rosszul kódolja egy fehérje termelését, ha egy kromoszómából több vagy 
kevesebb van, az már súlyos betegséghez, akár életképtelenséghez vezet. 

Valami hasonlót mond Pál, csak nem a molekuláris biológia szintjén, ha-
nem a sokkal kézenfekvőbb, láthatóbb makrobiológiai szinten: a test minden 
tagjára szükség van, a maga eltérő feladataival. Így az egyház is, mint Krisztus 
teste, tagjaival, sokszínűségével egész, mindenkinek megvan a maga funkciója. 
A test csak úgy működik, ha az embernek van feje, keze, lába, szeme, füle, szíve, 
gyomra – és sorolhatnánk tovább a tagjainkat, a szerveinket. Ez egy világos 
kép és érthető beszéd. Ti Krisztusnak teste vagytok és egyenként tagjai.

De talán nem is ez az izgalmas kérdés, hiszen ezt belátjuk, megértjük. Az 
izgalmas kérdés az, hogy miért mondja el ezt Pál apostol a korinthusiaknak. 
És miért mondja nekünk?

Ennek a kérdésnek a megválaszolásához ismernünk kell egy kicsit a korint-
husi gyülekezetet, a korinthusi keresztények gondolkodását. Sokan vannak, 
akiknek ezt most nem nagyon kell elmagyaráznom, hiszen ebben a mun-
kaévben a különböző bibliaórákon éppen a korinthusi levelet magyarázzuk 
részletesen, fejezetről fejezetre. Akik járnak a bibliaórákra, ők már tudják, 
hogy mi is volt a helyzet a korinthusi gyülekezetben. Azok kedvéért azonban, 
akik nem járnak bibliaórákra, összefoglalom. 

Nos, a korinthusi keresztények legnagyobb baja a pártoskodás, a klikkesedés 
volt. Válogattak az igehirdetők között, ítélgették egymás hitét, és az egyik jobb, 
komolyabb kereszténynek tartotta magát a másiknál. Ilyeneket mondogattak: 
én Pálé vagyok, mert olyan komolyan senki nem tud tanítani. A másik azt 
mondta: én meg Apollósé vagyok, mert olyan okos, művelt, és olyan szépen 
senki nem tud prédikálni. Voltak, akik Péter apostolénak vallották magukat, 
mert hát mégis csak ő a legfőbb apostol, neki mondta az Úr, hogy rajta építi fel 
az egyházat. Még olyanok is voltak, akik minderre legyintettek és azt mondták: 
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én a Krisztusé vagyok, nem kell nekem sem Pál, sem Apollós, sem Péter, én 
közvetlenül az Úrtól kapom a kinyilatkoztatásokat. Ugye el tudjuk képzelni, 
milyen felsőbbrendűségi tudat, milyen pártoskodás volt abban a kis gyüleke-
zetben, mennyire le tudták nézni azt, aki másként hitt? 

Na, hát ez volt az az ok, ami miatt Pálnak figyelmeztetnie, intenie kellett a 
korinthusiakat, és azt mondani: Álljon meg a menet! Gondoljátok már végig, 
mit tesztek! Szétszakítjátok az egyházat, ami nem más, mint a Krisztus teste. 
Vegyétek már észre, hogy ti mind ugyanannak a Krisztusnak az organizmusa, 
élő teste vagytok, és Jézus Krisztus az egyházában vagyis bennetek él! Hát 
részekre lehet szakítani vajon a Krisztust? Megölitek az egyházat! És vegyétek 
már észbe azt is, hogy ha egyszer az egyház tagjává lettetek, azzal Krisztus 
testébe keresztelkedtetek bele, bennetek és általatok él ezen a földön a feltá-
madt Jézus Krisztus! Az ő szeretete mindenkit befogad, neki mindegyikőtök 
egyformán fontos, mindegyikőtökre szüksége van, és mindegyikőtökre azt 
bízza rá, amihez legjobban ért, amire leginkább szükség van. Ezért ahelyett, 
hogy veszekedtek azon, hogy ki a nagyobb, ki ér többet, kinek a szolgálata a 
fontosabb, inkább becsüljétek meg egymást, segítsétek egymás szolgálatát, 
fogadjátok el és szeressétek egymást! Hát ezért mondja ezt a testhasonlatot 
Pál a korinthusiaknak.

Nem szeretnék adós maradni a másik izgalmas kérdéssel sem, hogy miért 
mondja el ezt nekünk is Pál. Miért prédikálunk ma erről az igéről?

Talán nem lesz nehéz rájönni. Azért, mert a korinthusi egymást méricskélő, 
lelkészeket válogató, egymás hitét ítélgető, felsőbbrendűségi probléma kétezer 
év óta is él és virul az egyházban. Felekezeti viták, személyválogatás, önigaz, 
másokat lenéző magatartás jellemző ránk, a mai kereszténységre is. Még salgó-
tarjáni lelkész koromban meghívott egyszer a baptista prédikátor egy ádventi 
igehirdetésre. A feleségem is eljött és beült a gyülekezet tagjai közé. A mellette 
ülő kedves hölgy nem tudta, hogy a feleségem, csak annyit tudott, hogy evangé-
likus. Az igehirdetés után ez a hölgy odafordult a feleségemhez, és azt mondta: 
Maguknál is vannak hívő lelkészek? A feleségem szerényen válaszolt: Hát, azért 
akadnak. Mire a hölgy következő kérdése így hangzott: És be is merítkeznek? 
Azt nem – mondta a feleségem. Akkor jött a csalódott válasz: Jaaa?! Ami ugye 
kimondatlanul azt jelentette, hogy akkor mi, baptisták mégis hívőbbek vagyunk.

Ezért halljuk meg és fogadjuk el most Pál apostol intését: ti Krisztusnak teste 
vagytok, egyenként pedig tagjai. Nem vagyunk egyformák. Egyikünk ilyen, 
másikunk olyan, de akár ilyen, akár olyan, Krisztus testének tagja vagyunk. 
És ez így van rendjén, így van jól, így él és így működik az organizmus, az élő 
egyház. Krisztus testében minden tagra, minden egyes keresztényre szükség 
van. Ez természetesen nem menlevél a bűnre, és nem ment fel az alól, hogy ebbe 
az egyházba, a Krisztus-testbe bele kell kerülni a megtérés és az újjászületés 
során. De ha valaki megtért és újjászületett keresztény, onnantól kezdve egy 
és egyenrangú velem, mert ő is Krisztus testének tagja.
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Nincs tökéletes egyház, csak egyház van. Spurgeon, a 19. században élt angol 
baptista prédikátor mondta egyszer: ha valami csoda folytán megtalálnám a 
tökéletes egyházat, én biztosan nem csatlakoznék hozzá, mert abban a pilla-
natban nem lenne többé tökéletes.

Manapság nagy divat a body building, a testépítés. Akik ennek a megszál-
lottjai, naponta órákat gyúrnak, hogy minél erősebb izmaik, kidolgozottabb 
testük legyen. Az jutott eszembe, hogy meglehetne ennek a keresztény megfe-
lelője is: amikor a hitünk izmait, a Krisztus testét, az egyházat építenénk ilyen 
elszántsággal. Például úgy, hogy órákat töltenénk igeolvasással, imádsággal, 
szolgálattal. Ha rendszeresen járnánk istentiszteletre, gyülekezeti alkalmakra, 
törődnénk egymással, hogy izmos, erős legyen az egyház, a gyülekezetünk, 
Krisztus Budavárban is épülő teste. Nem azért, hogy dicsekedjünk vele, hogy 
mutogassuk, hanem azért, hogy szolgálhassuk általa Krisztust és embertár-
sainkat.

Hogyan lehet a majom oroszlánná?
SZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE UTÁN 18. VASÁRNAP – 2014

„Amit pedig szóltok vagy tesztek, mind az Úr Jézus nevében tegyétek, 
hálát adva az Atya Istennek őáltala. Ti, asszonyok, engedelmeskedje-
tek férjeteknek, ahogyan illik az Úrban. Ti, férfiak, szeressétek felesé-
geteket, és ne legyetek irántuk mogorvák. Ti, gyermekek, engedelmes-
kedjetek szüleiteknek minden tekintetben, mert ez kedves az Úrban. 
Ti, apák, ne ingereljétek gyermekeiteket, nehogy bátortalanokká 
legyenek. Ti, szolgák, engedelmeskedjetek minden tekintetben földi 
uraitoknak; ne látszatra szolgáljatok, mint akik embereknek akartok 
tetszeni, hanem tiszta szívvel, félve az Urat. Amit tesztek, jó lélekkel 
végezzétek úgy, mint az Úrnak, és nem úgy, mint az embereknek, 
tudván, hogy ti viszonzásul megkapjátok az Úrtól az örökséget. Az 
Úr Krisztusnak szolgáljatok! Aki pedig igazságtalanul cselekszik, 
azt kapja vissza, amit tett, mert nincsen személyválogatás. Ti, urak, 
adjátok meg szolgáitoknak azt, ami igazságos és méltányos, hiszen 
tudjátok, hogy nektek is van Uratok a mennyben.” (Kol 3,17–4,1)

Ahhoz, hogy jól értsük mai igénket, feltétlenül tudnunk kell, hogy ez, ahogyan 
most elhangzott, egy kiragadott részlet. Általában mindig összefüggéseiben kell 
olvasnunk a Bibliát, mert ha nem látjuk az előzményeket, az összefüggéseket, 
könnyen téves, esetleg egészen hamis dolgokat olvasunk ki egy-egy igerész-
letből. Ezért olyan veszélyesek a szekták tanításai, amelyek arra hivatkoznak, 
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hogy így van megírva a Bibliában, de a kiragadott igéből mégis olyan magya-
rázatokat vezetnek le, amelyek hamisak. Csak egy extrém példát mondok: a 
Bibliában az is meg van írva, hogy „nincs Isten”. A 14. zsoltárban olvashatjuk. 
Csakhogy ha az összefüggést is tudjuk, akkor tudjuk, hogy ez a kiragadott 
mondat folytatódik, úgy, hogy nincs Isten – mondja a bolond az ő szívében. 
Ahhoz tehát, hogy jól értsünk egy igét, ismernünk kell azt összefüggéseiben is.

Visszatérve mai igeszakaszunkra, ez is az előzmények ismeretében válik 
hasznossá számunkra. Az előzmény pedig az, amit Pál apostol a keresztény 
ember új életéről írt az előző fejezetben, amely így szólt: titeket is, akik halottak 
voltatok vétkeitekben és bűnös természetetekben, ővele, Jézussal együtt életre 
keltett, megbocsátva nekünk minden vétkünket. Mielőtt mi nekibuzdulnánk, 
hogy úgy éljünk, azt tegyük, amit a mai igében hallottunk, az előtt valaminek 
történnie kell bennünk. Előbb el kell hinnünk, be kell fogadnunk Isten cse-
lekedetét, azt, hogy megbocsátotta bűneinket, megszabadított minket bűnös 
természetünk rabságából és Jézussal együtt életre keltett minket is. 

Ezt a történést nevezzük megtérésnek és újjászületésnek. E nélkül lehetünk 
jóra törekvő, vallásos emberek, de mégsem tudunk Isten normái szerint élni 
és cselekedni. Ennek ismeretében érthetjük meg, hogy azok a felszólítások, 
amelyeket hallottunk igénkben, csak akkor teljesíthetők, ha megtörtént ve-
lünk előzőleg az a csoda, hogy Krisztustól bűnbocsánatot és új életet kaptunk. 
Ha nem történt meg, akkor hiába is próbálunk eleget tenni Isten szavának, a 
természetünk, amely önmagunk érvényesítésére törekszik, újra és újra meg-
akadályoz ebben. 

Ez az oka annak, amit sokszor megtapasztalunk: nem tudunk változtatni 
magunkon, nem tudunk mássá lenni, és mindig elkövetjük ugyanazokat a 
bűnöket. Akkor mentegetjük magunkat és olyanokat mondunk, hogy nagy a 
kísértés, hogy a körülményeink rántanak vissza minket vagy azt, hogy ilyen 
a természetünk, ilyennek születtünk, végső soron Isten tehet róla, ő teremtett 
minket ilyennek. Vágyunk ugyan egy szebb, jobb, tisztább életre, de nem 
tudjuk megvalósítani. 

Hát mi tényleg nem tudjuk megvalósítani. Akkor sem, ha százszor elhatá-
rozzuk is, hogy ezentúl úgy fogunk élni, ahogyan azt Isten kéri, várja tőlünk. 

Elmesélek egy afrikai keresztény példázatot, egy mesét a majomról, aki 
oroszlán szeretett volna lenni. Ezért megkérdezte a bölcs elefántot, hogy mit 
tegyen. Az elefánt azt mondta neki: Ahhoz, hogy oroszlán légy, úgy kell kinéz-
ned, mint az oroszlánnak, és azt kell tenned, amit az oroszlánok tesznek, azt 
kell enned, amit az oroszlánok esznek, úgy kell beszélned, ahogy az oroszlánok 
beszélnek. A majom boldogan ment el. A vadász házából lopott egy oroszlán-
bőrt, magára terítette, büszke léptekkel járkált, keresett egy csontot, elkezdte 
rágni, megpróbált üvölteni, mint egy oroszlán. De minden állat felismerte, 
hogy ez bizony nem egy oroszlán, hanem csak egy majom. A majom pedig 
rettenetesen elkeseredett. A mese végén felteszi a mesélő a kérdést: Hogyan 
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lehetett volna a majomból oroszlán? Megadja rá a választ is. Bizony, csak úgy, 
ha újra születik, oroszlánnak. 

Ha csak önmagában nézzük a mai igeszakaszt, akkor idáig jutunk el. A meg-
értés, a megvalósulás kulcsa abban van, amilyen összefüggésben ezt leírta Pál, 
az előzményben, hogy tudniillik Isten előbb adott nekünk valamit, ponto-
sabban valakit. Jézus Krisztust, aki halálával és feltámadásával megszüntette 
a bűnnek ezt a hatalmát. És ha hiszünk őbenne, akkor ez a mi életünkben is 
valóság lesz. Új életet, új természetet, új motivációt, új erőt ad Jézus. Ezt elfo-
gadni, ebből élni, ezt gyakorolni, erre épít az apostol, amikor azt mondja, hogy 
amit pedig szóltok vagy cselekedtek, mindent az Úr Jézus nevében tegyétek. 
Ez az alap. A többi, amit felsorol az apostol, azok a következmények, példák, 
amelyekben konkrétan megmondja, milyen gyakorlati következményei vannak 
a Jézus nevében való új életnek. Nem akarok erről részletesen beszélni, hogy 
hogyan mutatkozik meg ez az új élet, az Isten szép és jó rendje a Jézusban 
hívő, tőle új életet nyert ember házasságában, családi életében, munkájában, 
embertársaival való magatartásában.

Ma csak annyiról akarok beszélni, hogy újjá lehet és újjá kell születnünk. 
Hogy van egy élet a mi régi életünkön túl, egy minőségileg más, új élet, amit 
nem érhetünk el erőfeszítéssel, magunk megjobbításával, önneveléssel, de 
megkaphatjuk ajándékként Jézus Krisztustól.

Jézus ma arra hív mindnyájunkat, hogy mindent az ő nevében cselekedjünk. 
Kérjük meg hát, engedjük meg neki, hogy átvegye az életünk fölötti irányítást 
a gyakorlatban, a hétköznapi életünk minden dolgában, emberi kapcsolata-
inkban! Ha ez megtörténik, akkor helyére zökken az életünk, és könnyebb 
lesz egymást szeretni, elhordozni, egymásért áldozatot hozni, önmagunkat 
kevésbé fontosnak tartani. Könnyebb lesz a lelkiismeretünk és boldogabb lesz 
az életünk. Jézus nélkül, a tőle kapott új élet nélkül mindez azonban csak jó 
tanács marad. De ha Jézus nevében, az ő erejével és lehetőségeivel cselekszünk, 
akkor valóság. Ne felejtsük: nem attól leszünk keresztények, ha úgy viselke-
dünk, azt tesszük, azt esszük, úgy beszélünk, mint a keresztények. Hanem ha 
újjászületünk, ha új életet kapunk Jézus Krisztustól.

Elkorcsosult kereszténység
SZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE UTÁN 19. VASÁRNAP – 2012

H. G. Wells, a tudományos-fantasztikus irodalom klasszikus írójának egyik 
regénye, az Időgép arról szól, hogy egy tudós megépíti az időgépet, amellyel a 
messzi, több százezer év múlva lévő jövőbe utazik. Ott látja a jövő emberiségét, 
az eloikat, akik gyermekként élnek, mindent megadnak nekik, kiszolgálják 
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őket a gépek, és egész napjukat csak táplálkozással, játékkal, szórakozással, 
boldog semmittevéssel töltik. A 20. század tevékeny embere elveszítette al-
kotókészségét, az évezredek során elkorcsosult, képtelenné lett az alkotásra, 
a továbbfejlődésre.

Ha Pál apostol egy időutazás során eljöhetne a mi korunkba, valószínűleg 
ugyanígy látná az egyház életét. A kereszténység kezdetének nagykorú, aktív, 
élettől pezsgő gyülekezetei helyett, amelyekben minden gyülekezeti tagnak 
volt szolgálata, feladata, a mai keresztény egyházat gyermekként élő, kiskorú, 
fogyasztókból álló csoportnak látná. 

Ez az elkorcsosulási folyamat azonban már az apostoli korban fenyegetett. 
Ezért írja Pál az efezusi keresztényeknek szóló levélben az intést, amely mai 
textusunk, és így hangzik:

„És ő »adott« némelyeket apostolokul, másokat prófétákul, ismét 
másokat evangélistákul vagy pásztorokul és tanítókul, hogy felké-
szítse a szenteket a szolgálat végzésére, Krisztus testének építésére, 
míg eljutunk mindnyájan a hitnek és Isten Fia megismerésének egy-
ségére, a felnőttkorra, a Krisztus teljességét elérő nagykorúságra, 
hogy többé ne legyünk kiskorúak, akik mindenféle tanítás szelében 
ide-oda hányódnak és sodródnak az emberek csalásától, tévútra csá-
bító ravaszságától; hanem az igazsághoz ragaszkodva növekedjünk 
fel szeretetben mindenestől őhozzá, aki a fej, a Krisztus, akiből az 
egész test egybeilleszkedik és összekapcsolódik a különféle ízületek 
segítségével úgy, hogy minden egyes tagja erejéhez mérten közösen 
munkálja a test növekedését, hogy épüljön szeretetben.” (Ef 4,11–16)

Az egyház titkáról szól ez a levél – arról, hogy miként él és működik Krisztus 
teste, és hogy a helyes működés a növekedést is jelenti.

Az egyházban sokfélék vagyunk. Pál apostol korában azonban a sokféleség 
nem a ma divatos módon valósult meg, hogy ki-ki a maga felfogása, vágyai, 
szándékai szerint élte volna a hitét. Pál világossá teszi, hogy az a sokféle-
ség, amely az egyházban szóba jöhet, csakis az Istentől adott ajándékok és az 
ezekhez tartozó szolgálatok szerint valósul meg. Ugyanakkor épp az Istentől 
kapott lelki ajándékok, karizmák miatt ez a sokféleség mégis az egységet, az 
egyetemességet szolgálja: csak az a szolgálat felel meg Krisztus testének, amely 
a keresztény „hitnek és az Isten Fia megismerésének egységére” szolgál.

Ma az európai kereszténység beleesett abba a hibába, hogy úgy gondolja: 
egyházi szolgálatot azoknak kell végezniük, akiknek ez a fizetett munkájuk. 
Ők a hivatásosak. Mindenekelőtt a lelkész. Aztán a kántor, az egyházfi és 
még néhány tisztségviselő, akik a pénztár, a dologi ügyek, az ellenőrzések stb. 
feladatait kapták. Pál azonban egészen más képet fest. Egyrészt a szolgálatot 
sokkal többrétűbbnek látja már az akkori, szervezetileg még tulajdonképpen 
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alakulóban levő őskeresztény időkben is. Másrészt a szolgálattevők munkájá-
nak célját is egészen másképp látja, mint ahogyan azt mi megszoktuk.

Tegyük fel a kérdést: miért kell a lelkész nekünk? Erre azt mondjuk, azért, 
hogy végezze az istentiszteletet, temetést, keresztelést, hittant, építkezést, admi-
nisztrációt, hivatali teendőket stb. Miért kell kántor nekünk? Azért, hogy orgo-
náljon, temetésen énekeljen, kórust vezessen stb. Miért kell pénztáros nekünk? 
Azért, hogy intézze a pénzügyeket stb. Miért kell gondnok nekünk? Azért, hogy 
a dologi ügyeket végezze és irányítsa. Miért kell jegyző nekünk? Azért, hogy az 
ülésekről jegyzőkönyvet készítsen. Miért kell hitoktató nekünk? Azért, hogy 
a gyermekeinket tanítsa a bibliaismeretre, a hit alapjaira. Mindezt helyettünk.

Mondhatjuk úgy is, hogy azért kellenek nekünk a szolgálattevők, hogy 
kiszolgálják a gyülekezet különböző rétegeinek, csoportjainak egyházi jellegű 
igényeit.

De miért kellettek ezek a szolgálattevők Pálnak? Azért, hogy felkészítsék a 
szenteket! És mire készítsék fel? A Krisztus testének építésére, hogy az növe-
kedjen és épüljön a szeretetben! Tehát nem azért, hogy kiszolgálják a gyüle-
kezet tagjainak igényeit, hanem hogy a gyülekezet Krisztus testévé, Krisztus 
hordozójává váljon a világban.

Érdemes hát alaposan átgondolni mindazt, amit az apostol az egyház életé-
ről mond, elsősorban a mai szakaszban, de tulajdonképpen az egész levélben, 
amelyet „az egyház levelének” szoktak nevezni. És érdemes összevetni a magunk 
egyházi életével, hogy aztán tovább tudjunk lépni arra, hogy a helyes működés 
felé változtathassunk.

Napjainkra a keresztény hit sajnálatosan privatizálódott. John Stott amerikai 
baptista teológus mondja az efezusi levélről írt kommentárja előszavában: „Az 
egyén üdvösségét hirdetjük, de szót sem ejtünk a megváltottak közösségéről.” 
Mai igénk is arra hívja fel a figyelmet, hogy a keresztény ember az egyház, azaz 
egy közösség tagja. Az igazi cél több, nagyobb mint az egyéni keresztény élet, 
annak tökéletességre juttatása. Az igazi cél Isten üdvözítő tervének a szolgálata 
a világban. A különböző szolgálatok azért vannak, hogy a hívőket felkészítsék, 
alkalmassá tegyék a mindent átfogó szolgálatra. És ebben minden hívőnek 
szerepe, tennivalója van.

Az ige mondanivalója az utolsó két versben összegezhető. A kereszténység, 
a nagykorú hit mások számára látható és tapasztalható jele a szeretet. Az 
a szeretet, amelyik Isten bűnbocsátó kegyelméből fakad. Ebből a forrásból 
meríthetünk mind a személyes, mind a gyülekezeti közösség számára. De 
ebből felelősségünk is születik, és ez a felelősség mindenkit kötelez, hogy Is-
ten szeretetét ne csak önmagának tartsa meg, hanem élje bele abba a világba, 
amelyért Jézus a halált is vállalta szeretetből. Az isteni szeretet és az isteni 
igazság a Golgotára vezet el minket, ahol Isten megmutatta irántunk való 
mélységes szeretetét Fia, Jézus Krisztus értünk való áldozatában. Ennek a 
szeretetnek kell megvalósulnia, növekednie bennünk, személyes életünkben 
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és az egyház közösségében. Ennek a szeretetnek kell építenie az egyházat, úgy, 
hogy meghatározza személyes életünket és meghatározza a gyülekezeten belüli 
és a gyülekezeten kívüli magatartásunkat. Ez a szolgálata minden keresztény 
embernek. Így épül, így növekszik az egyház, így erősödik a Krisztus teste. Ezt 
bízta ránk, mindnyájunkra Urunk, Jézus Krisztus.

Egy régi legenda szerint Jézus befejezve földi életét és szolgálatát visszatért 
a mennybe. Az angyalok körülvették és Gábriel halkan megjegyezte: Uram, 
mennyit kellett ott lent szenvedned az emberekért. Jézus válaszolt neki: Igen, 
sokat kellett értük szenvednem. Gábriel erre megkérdezte az Urat: Tudja vajon 
minden ember, hogy mennyire szereted őket és mit vállaltál érettük? Jézus vá-
laszolta: Még nem, most még csak pár ember tud erről. Gábriel faggatni kezdte 
Jézust: S mit tettél azért, hogy valamennyien megtudják az egész világon? 
Jézus csendesen válaszolt: Pétert, Jakabot, Jánost és még néhány barátomat 
megkértem, hogy egész életüket szánják rá és mondják el sokaknak. Tanít-
sák őket és küldjék, hogy szintén adják tovább szeretetem és szenvedésem 
evangéliumát, amíg a legtávolabbi földrészen is mindenki tudomást szerez 
erről. Gábriel elgondolkozva nézett az Úrra, mert nagyon is jól tudta, hogy 
az emberek milyenek, végül megkérdezte Jézustól: De mi történik akkor, ha 
Péter, Jakab, János elfárad, kedvét veszti? Mi történik akkor, ha azok, akik majd 
utánuk jönnek a nemzedékek sorában, mindent elfelejtenek? Mi történik, ha 
a huszadik században ott lent az emberek már nem is tudnak rólad, nem is 
beszélnek szíved szeretetéről és szenvedéseidről? Van erre egy B-terved, Uram?! 
Jézus végső válasza ez volt: Nem, nincs B-terv, nem változtatom meg tervemet. 
Reájuk bízom magamat, én megbízom a barátaimban.

Jézus reánk bízta az evangéliumot, és megbízik bennünk. Gondoskodjunk 
hát arról, hogy az ő szeretete és evangéliuma eljusson mindenkihez, és Krisz-
tus teste, az egyház, benne a mi budavári gyülekezetünk is ne legyen kiskorú, 
gyermek, hanem növekedjék Krisztus megismerésében és épüljön szeretetben.

Csak a számmal csinálom
SZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE UTÁN 20. VASÁRNAP – 2010

„Nagy sokaság ment vele, és ő feléjük fordulva így szólt: Ha valaki 
hozzám jön, de nem gyűlöli meg apját, anyját, feleségét, gyermekeit, 
testvéreit, sőt még a saját lelkét is, az nem lehet az én tanítványom. 
Ha valaki nem hordozza a maga keresztjét, és nem jön utánam, az 
nem lehet az én tanítványom. Mert ki az közületek, aki tornyot akar 
építeni, és nem ül le előbb, és nem számítja ki a költséget, hogy telik-e 
mindenre a befejezésig? Nehogy – miután alapot vetett, de nem tudta 
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befejezni – gúnyolni kezdje mindenki, aki látja, és ezt mondja: Ez az 
ember építkezni kezdett, de nem tudta befejezni. Vagy ha egy király 
elmegy, hogy harcba bocsátkozzék egy másik királlyal, vajon nem ül 
le előbb, és nem tart tanácsot arról, hogy szembeszállhat-e tízezer 
élén azzal, aki húszezerrel jön ellene? Mert ha nem, akkor követséget 
küld, amikor az még távol van, és megkérdezi a békefeltételeket. Így 
tehát, aki közületek nem mond le minden vagyonáról, az nem lehet 
az én tanítványom. Jó a só, de ha elveszti az ízét, hogyan tudják 
azt visszaadni? Sem a földre, sem a trágyadombra nem való: tehát 
kidobják. Akinek van füle a hallásra, hallja!” (Lk 14,25–35)

Ezzel a kampánnyal Jézusnak nem lett volna sok esélye a választásokon. Ál-
dozathozatalról, beszélni, keresztet ígérni akkor, amikor sikerei vannak, és 
sokan érdeklődnek a programja iránt: ez több mint hiba. Bármelyik választási 
menedzser megmondta volna Jézusnak, hogy az emberek azt értékelik, hogy 
ha ad, ha ígér nekik. Ha megszaporítja a kenyereket és jóllakat ötezret, ha a 
csodálatos halfogással eredményessé teszi munkájukat, ha a betegek meggyó-
gyításával visszaadja egészségüket. A szociális, a munkaügyi és az egészségügyi 
kérdések az emberek igazi kérdései, ezek megoldását kell ígérni, akkor biztos 
a siker. És amikor a kampányban Jézus megmutatja, hogy ő minderre képes 
volna, ezért ő lenne a megfelelő ember, akkor mindent lerombol egy ilyen 
nyilatkozattal. Nem is lehet érteni, felfogni, hogy mit akar. Ha hozzám akarsz 
tartozni, akkor gyűlöld meg családod tagjait, szeretteidet, sőt még magadat 
is, vedd fel a keresztet, mondj le a vagyonodról. Mi akar ez lenni? A remélt 
és várt nagyszerű jövő, a siker útja helyett az önmegtagadás és a végletekig 
menő áldozatvállalás programját kezdi hirdetni Jézus? A kampány derekán, a 
választás előtt? Okos politikusok ezt csak a hatalom megszerzése után teszik.

De éppen ez az, amiben Jézus különbözik a politikusoktól. Ő nem árul 
zsákbamacskát, nem csapja be választóit. Ha valaki engem akar követni – 
mondja –, akkor vessen számot azzal, hogy ez igenis komoly áldozatokkal jár. 

Jézusnak nem kellenek „dísztanítványok”. Számára nem a tömeg, a sokaság 
az érdekes. Ő tudatos, minőségi tanítványokat akar. Olyanokat, akik nem 
hasznot húzni akarnak Isten országából, hanem készek magukat Isten orszá-
gának átadni. Olyanokat, akik nem a maguk előnyét és jólétét keresik nála, 
hanem megértik Isten programját ezzel a világgal: a világot tönkretevő bűn 
kiiktatását, a rend, az igazság, a szeretet megvalósulását. Erre csak olyanok 
alkalmasak, akik ezt először önmagukban vállalják.

Vajon mit szólunk mi, amikor Jézusnak ezt a kompromisszumok nélküli 
igényét halljuk? Nekünk, akik evangélikusként sokszor Jézus „elitcsapatához” 
tartozónak tartjuk magunkat, van-e helyünk Jézus tanítványai között? Tanít-
ványságnak nevezi-e Jézus a kultúrprotestantizmusunkat, történelmi büszke-
ségünket, irodalmi, zenei, kulturális életünket, egyházszervezési stratégiánkat, 
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politikai, társadalmi szerepvállalásunkat, szociális tevékenységünket? Nem 
arra szolgál mindez, hogy önmagunk presztízsét növeljük, hogy evangélikus 
egyházunk súlya növekedjen? Nem azt üzeni-e Jézus ezen a vasárnapon igé-
jével, hogy mindez szép és fontos, de van-e mind e mögött élő hit? Milyen a 
velem való személyes kapcsolatotok? Megértitek-e, hogy az én Atyám szemében 
egyetlen ember üdvösségre segítése többet ér rendezvények, egyházi találkozók, 
konferenciák sokaságánál? 

Megüresedett, felszínessé vált, következmények nélküli hitünkre Reményik 
Sándor szavai most is időszerűek:

Elkéstetek, elkéstetek vele,
Az Igével, ki élet kenyere,
Ki Evangélium és semmi más,
Nem tudás, művészet, magyarkodás,
Nem kultura és nem pedagógia,
Nem eszköz többé, hanem cél maga…

Ím, ez volt a ti theológiátok:
Keveset hisztek, sokat protestáltok,
A császár ellen, a pápista ellen,
Mindegy, mindegy csak protestálni kelljen.
(Reményik Sándor: Elkéstetek, 1936.)

Jézus ma önvizsgálatra hív. Követői, tanítványai vagyunk-e, vagy csak ügyesen 
úgy teszünk, mintha tanítványai lennénk?

Wilhelm Busch német lelkész egy háború utáni élményét meséli el egyik 
evangélizációs igehirdetésében. Ment az utcán, még romokban volt a város, 
egyszer csak egy sarok mögül gyerekek ugrottak elő, egyikük kezében egy fegy-
vernek látszó tárgy volt, és nagyon ügyesen utánozta a gépfegyver kerepelését. 
Első pillanatban teljesen megijedtem – mesélte a lelkész –, aztán amikor láttam, 
hogy miről van szó, elöntött a harag, megfogtam a gyereket és jól összeszidtam. 
Az ártatlan szemekkel rám nézett, és azt válaszolta: De hát ez nem igazi puska, 
csak a számmal csináltam. Nekem meg eszembe jutott – mondta Busch –, hogy 
ilyen a mi kereszténységünk is: csak a szánkkal csináljuk.

Megízetlenült a só, elveszítette erejét, mert a hitünk nem mindent odaadó, 
nem mindent vállaló hit. Nem igazi, csak a szánkkal csináljuk. 

Nem másokat ostorozó, egyházvezetést kritizáló, kioktató szavak ezek. 
Magamat is azok között tudom, akiket Jézus így figyelmeztet: ha nem tudom 
az ő követését halálosan komolyan venni, ha nem tudok őérte áldozatot hoz-
ni, ha nem veszem fel a keresztemet, akkor ne áltassam magam azzal, hogy 
az ő tanítványa vagyok. Akkor nem lehetek a tanítványa. Akinek van füle a 
hallásra, hallja!
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Jézus szavai önvizsgálatra és számvetésre kényszerítenek. Egyik oldalon ott 
van az, amit ő ad: követésének jutalma a vele való közösség, az Isten országa, 
a hit és az élet teljessége. Másik oldalon ott van ennek az ára: az önmagunk-
ról való teljes lemondás. Szeretnénk megkapni azt, amit Jézus ad, de az árat 
kifizetni nem szeretnénk. Megpróbálunk alkudni, de az ár szabott. Megpróbá-
lunk olcsóbb tanítványságot kapni, de az csak utánzat. A márka csak Jézustól 
kapható. Ebben az önvizsgálatban őszintén meg kell látnunk, be kell valla-
nunk, hogy nem vagyunk hajlandók ilyen árat adni Jézus követéséért. Emberi 
kapcsolatainkat, az anyagiakat, a vagyonunkat, a pénzünket, a magunk kis 
életét, önrendelkezésünket nem áldozzuk oda Jézusért. Olcsóbban szeretnénk 
megúszni. Ennek azonban az a következménye, hogy hitünk erőtelenné lesz, 
Jézus szavaival: megízetlenül a só. 

Hogyan lehet a megízetlenült só ízét visszaadni? Jézus kérdése arra utal, hogy 
ez lehetetlen. De egyszer mondott Jézus egy lehetetlen lehetőséget kétségbeesett 
tanítványainak: ami embereknek lehetetlen, az Istennél lehetséges. Isten még 
a megízetlenült só ízét is vissza tudja adni, az utánzathitből is valódi hitet tud 
teremteni, és a „csak a szájammal csinálom” keresztényeket is odaszánt, lángoló 
szívű keresztényekké tudja formálni. Ez történt pünkösdkor. A tanítványok 
visszakapták ízüket. Most csak az a kérdés, hogy én, mi, akarjuk-e ezt.

Jézus nem elriasztani akar minket, hanem meghívni követőinek körébe. 
Nem azt mondja, hogy most, rögtön szakíts mindennel, hanem azt kérdezi: 
kész vagy-e szakítani mindennel? Egyetértesz-e a programommal? 

Jézus követése egy életen át tart, és a tanítványság árát részletekben törleszt-
jük. Hogy mikor, mivel kell szakítanunk, mikor, miről kell lemondanunk, azt 
bízzuk Jézusra. Soha nem fog többet kérni, mint amit meg tudunk adni. De 
ő maga odaadott mindent értünk. Lemondott isteni dicsőségéről, vállalta az 
emberi lét alázatát, elvetette a gazdagság, a vagyon, a hatalom, az elismertség 
kísértését, végül önmaga életét adta az ember életéért és üdvösségéért. Jézus 
önfeláldozó életének titka az, hogy szeretett minket. Ma azt kell tisztáznunk, 
hogy szeretjük-e mi Jézust. Aki csak a szájával csinálja, az csak a szájával sze-
reti őt. Aki viszont valóban szereti Jézust, az mindent hajlandó odaadni érte.

Svájcnak van egy híres szentje, a 15. században élt Flüei Miklós, akit ma az 
ország patrónusaként tisztelnek. Hétköznapi, földműves ember volt, de tele 
volt az Isten iránti vággyal. Neki tulajdonítják azt az egyszerű, szívből jövő 
imádságot, amelyik a mi imánkká is lehet: Uram, add meg nekem mindazt, 
ami hozzád segít engem! Uram, vedd el tőlem mindazt, ami gátol engem, hogy 
hozzád mehessek. Uram, fogadd el az életem, hadd legyek egészen a tiéd!
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Az erő velünk van
SZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE UTÁN 21. VASÁRNAP – 1999

„Végül pedig: erősödjetek meg az Úrban és az ő hatalmas erejében. 
Öltsétek magatokra Isten fegyverzetét, hogy megállhassatok az ör-
dög mesterkedéseivel szemben. Mert mi nem test és vér ellen har-
colunk, hanem erők és hatalmak ellen, a sötétség világának urai és 
a gonoszság lelkei ellen, amelyek a mennyei magasságban vannak. 
Éppen ezért vegyétek fel Isten fegyverzetét, hogy ellenállhassatok a 
gonosz napon, és mindent leküzdve megállhassatok. Álljatok meg 
tehát, felövezve derekatokat igazságszeretettel, és magatokra öltve 
a megigazulás páncélját, sarut húzva lábatokra, készen a békesség 
evangéliuma hirdetésére. Vegyétek fel mindezekhez a hit pajzsát, 
amellyel kiolthatjátok a gonosznak minden tüzes nyilát. Vegyétek fel 
az üdvösség sisakját is, és a Lélek kardját, amely Isten beszéde. Min-
den imádságotokban és könyörgésetekben imádkozzatok mindenkor 
a Lélek által, és legyetek éberek, teljes állhatatossággal könyörögve 
valamennyi szentért.” (Ef 6,10–18)

A kínai filozófia azt tanítja, hogy a világot kétféle erő hatja át, kétféle hatás 
mozgatja. Az egyik a jang, a másik a jin. A jang fogalma eredetileg a hegy fé-
nyes oldalát jelenti, míg a jin ennek ellentétére, az árnyékos, sötét oldalra utal. 
A kínaiak ennek alapján dolgozták ki életszemléletüket és vallásfilozófiájukat, 
azt, hogy az életet két alapvető, egymással állandó kölcsönhatásban álló erő 
irányítja.

Ha nagyon egyszerűen akarnám elmondani azt, ami Pál apostol előbb 
hallott igéjének a tartalma, akkor anélkül, hogy a kínai filozófiát átvennénk, 
mégis valami hasonlót mondhatnék első megállapításul, azt, amit mi magunk 
is jól tudunk, tapasztalunk. Azt, hogy ebben a világban vannak fényes erők és 
vannak sötét erők, van jó és van rossz. Mi pedig ennek a jónak és a rossznak az 
erőterében élünk. Erről a tapasztalatról írja Thomas Mann a Doktor Faustus-
ban, hogy megrázó élmény, amikor a magát jónak gondoló ember egyszer csak 
megtapasztalja, hogy lelkében, belsőjében „…valaki más, valaki egészen más, 
valaki iszonyúan más veszi át egyszerre a szót.” És hogy ki ez a más, arról ír Pál 
apostol, amikor azt mondja: a mi harcunk nem test és vér ellen folyik, hanem 
erők és hatalmak ellen, a sötétség világának urai és a gonoszság lelkei ellen. És 
kimondja azt az egy szót, amivel néven nevezhetők ezek a sötét erők: az ördög.
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Megvallom, én nem szeretem ezt a szót, hogy ördög, mert a modern ember 
már nem érti, nem hisz a létezésében, nevetséges figurát farag belőle – rajzol 
neki szarvat, patát, hosszú farkat, puttonyt a hátára, villát a kezébe és kine-
veti, a gyermekmesék birodalmába teszi. Ezért sokkal inkább megfelelőnek 
tartom azt a szót, amivel az Újszövetség nevezi néven ezt a sötét erőt, amit a 
bibliafordító ördögnek fordított; és ez a szó a diabolosz. Dia-ballo ez a görög 
szóösszetétel azt jelenti: szétdobálni, összekeverni, de azt is, hogy megkötözni.

Ha így nézzük, az eredeti értelmében, akkor sokkal inkább rájövünk, miről 
is van szó. Hiszen nem gondolom, hogy akadna bárki is közöttünk, aki ne 
tudná a saját életében, meg a világ életét látva ne tapasztalná, hogy micsoda 
sötét erők, hatalmak dobálják szét az életünket. Gondoljunk csak arra, hogy 
világrészeket szakít szét, nemzeteket képes szembeállítani, hogy gyűlöljék 
és gyilkolják egymást. Vagy gondoljunk családokra, ahol szétdobál férjet és 
feleséget, gyermekeket, testvéreket, és elszakítja őket egymástól. Vagy gon-
doljunk emberekre, akiknek a bensőjét, a saját lényét dobálja szét, megha-
sonlanak önmagukkal, szétszakítja az emberi lelket. Tegnap emlékeztünk az 
1956-os forradalomra, és ennek kapcsán arra is gondolhatunk, hogy vannak 
idők, amikor a történelemben is világossá válik, hogy nem test és vér ellen 
van nekünk harcunk, hanem sötét és gonosz, démoni erők ellen, amelyek 
egy nemzetet szakítottak szét, állítottak szembe ideológiailag, politikailag és 
gazdaságilag, megnyomorították és megkötözték. Nem egyszerűen test és vér, 
nem egyszerűen emberek tették ezt, hanem az ige megfogalmazása szerint 
erők és hatalmak, a sötétség világának urai és a gonoszság lelkei, vagyis a nagy 
szétdobáló, a diabolosz.

De tudnunk kell, hogy bennünket magunkat is támad a diabolosz, hogy 
szétdobálja az életünket. Keresi a sebezhető pontot bennünk, és melyikünknek 
ne lenne sebezhető pontja. Támad kísértéseivel bűnös hajlamainkon keresztül. 
Valaki egyszer úgy mondta, hogy a kísértő a legjobb kirakatrendező, nagyon 
jól tudja, mit kell elénk tenni, hogy elcsábítson bűnös kívánságokkal. De tá-
mad nemcsak belülről, a kísértéseken keresztül, hanem támad kívülről is. 
Személyeken keresztül vélt vagy valós sértésekkel, irigységgel, mint a bibliai 
Sault Dáviddal, támad anyagi veszteségekkel, betegséggel, mint Jóbot, és támad 
azzal, amivel Ászáfot, a 73. zsoltár íróját, hogy nem érdemes hívő életet élni, 
Istenre figyelni, tiszta szívűnek lenni, hiszen az Isten nélkül élőknek sokkal 
jobban megy a soruk.

Nagy baj lenne azonban, ha ez az igehirdetés csakis erről a diaboloszról, vagy 
nevezzük akárhogyan, az ördögről, a sátánról, a sötétség erőiről, a gonoszság 
lelkeiről szólna. Mert Pál apostolnak nem az a célja, hogy riogasson, hanem 
az, hogy harcra biztasson. És ezért figyelmeztet ugyan a veszélyre, de mégis 
Krisztusról, az Úrról beszél, akinek a nevében és akinek az erejével harcba 
lehet szállni és győzni lehet a diabolosszal szemben. 

Erőterek között élünk, és nemcsak a sötétség erői vesznek körül minket, 
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hanem a világosság erői is. Krisztusra mutat az apostol és azt mondja: éljetek 
az ő erőterében, a hegy árnyékos oldaláról menjetek át a fényes oldalára, erő-
södjetek meg az Úrban és az ő hatalmas erejében. Mert nem az a legnagyobb 
bajunk, ha időnként elbukunk, elesünk, és újra meg újra eltévedünk a sötétség 
erői között, újra meg újra beleesünk a diabolosz csapdájába. Az igazi veszély 
az, ha ebbe beletörődünk. 

Szüntelenül a rossznak és a jónak az erőterében élünk, és nem csak egyszer 
kísért meg minket a gonosz, hanem folyamatosan, ezért nekünk újra és újra 
döntenünk kell, hogy kinek az erőterében akarunk élni, kinek az útját követjük. 
Látjuk-e tisztán vagy keressük-e az Úrban való megerősödés útját, az Isten 
útját, az ő akaratát? 

Harcra biztat az apostol, a gonoszság erői támadásának kivédésére, a Krisz-
tus melletti megállásra, és azzal biztat, hogy ebben a harcban Krisztus ad erőt, 
hogy győzhessünk, és ha mégis elestünk, kegyelmet, bűnbocsánatot ad, hogy 
megerősödhessünk és újrakezdhessük.

Pál apostol ehhez a harchoz az Isten fegyverzetét, a lelki fegyvereket ajánlja 
nekünk, amikkel védekezni lehet a sötétség erői ellen.

Hét lelki fegyvert sorol fel: igazságszeretet, megigazulás, békesség, evangé-
lium – vagyis az Isten szeretetének jó híre –, hit, üdvösség és az Isten beszéde, 
az ige. Ezek védenek meg bennünket a diabolosz, a gonosz támadásától. És még 
valami. Nem egyedül harcolunk. Van valaki, aki nemcsak értünk, de velünk 
harcol. Ő az, aki felöltöztet minket az igazságszeretetbe, a megigazulásba, a 
békességbe, az evangéliumba, a hitbe, az üdvösségbe, az igébe. Ebben a pilla-
natban is és minden istentiszteleten és mindig, amikor akár csak egy fohásznyi 
imádsággal hozzá fordulunk, ezt teszi. Ez a valaki Jézus Krisztus, aki a hegy 
fényes oldala, aki szüntelenül pozitív gondolatokkal és Szentlelkének erejével 
vesz körül minket, hogy védve legyünk a sötét lelki erőkkel szemben, és legyen 
bátorságunk harcolni ellenük. 

A népszerű fantasztikus filmsorozatban a Csillagok háborújában egy titok-
zatos erő segíti a jókat, hogy legyőzzék a sötét hatalmakat. Mi nem a csillagok 
háborúját, hanem a hit harcát vívjuk nagyon is valóságosan. A harc közben 
pedig nem titokzatos erő segít minket, hanem az, akiről így éneklünk az „Erős 
vár a mi Istenünk” kezdetű énekünkben (EÉ 254): „De küzd értünk a hős vezér, 
Kit Isten rendelt mellénk. Kérdezed ki az? Jézus Krisztus az, Isten szent Fia, 
az ég és Föld Ura, Ő a mi diadalmunk.”
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Bibliavasárnap
SZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE UTÁN 22. VASÁRNAP – 2012

„De te maradj meg abban, amit tanultál, és amiről megbizonyosod-
tál, tudván, kiktől tanultad, mivel gyermekségedtől ismered a szent 
írásokat, amelyek bölccsé tehetnek téged az üdvösségre a Krisztus 
Jézusba vetett hit által. A teljes Írás Istentől ihletett, és hasznos a 
tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre; 
hogy az Isten embere tökéletes és minden jó cselekedetre felkészített 
legyen.” (2Tim 3,14–17)

A reformáció ünnepét megelőző vasárnap hagyományosan a bibliavasárnap 
nevet viseli. A reformáció, az egyház megújulásának alapja Isten igéje, a Biblia 
volt, és a Biblia, Isten szava az alapja keresztény életünk megújulásának is. Ezt 
helyezi Pál apostol fiatal tanítványának és munkatársának, Timóteusnak a lel-
kére, és egyúttal a mi lelkünkre is az előbb hallott mondatokban. Maradj meg 
Isten igéjénél, tanuld és vedd komolyan, őrizd meg és kövesd a Biblia tanítását, 
mert az Isten szava az emberhez, hozzánk. Istent nem emberi filozófia, elmé-
letek, spekulációk, vélekedések által ismerhetjük meg, hanem az ő kijelentése 
által. Azáltal, amit ő mond önmagáról és rólunk, a világról és az örök életről.

Manapság sokan kérdőjelezik meg a Biblia hitelességét. Elterjedt vélekedés, 
hogy a Bibliát is csak emberek írták, akik tévedhettek, vagy egyesek egészen 
odáig mennek, hogy a Biblia könyveinek írói egyenesen szándékosan írtak le 
kitalált dolgokat, mert ez állt érdekükben vagy az egyház érdekében. Lehettek 
ilyen vélemények már Pál apostol korában is, erre enged következtetni, amit 
előzőleg ír, hogy vannak ámító, tévelygő és másokat is tévelygésre vivő emberek, 
akiknek nem szabad hinni. Timóteusnak tudnia kell, hogy a teljes Szentírás 
Istentől ihletett és ezért hasznos a tanításra, az igazság megismerésére, az 
Istennek kedves életfolytatásra. 

Hogyan kell értenünk azt, amit Pál mond? Mit jelent, hogy a Szentírás 
Istentől ihletett? Szokták ezt úgy is mondani, hogy inspirált. Vannak, akik 
úgy értik ezt, hogy a Biblia minden szava, minden betűje Isten igéje, ezért 
ami a Bibliában van leírva, mindent szó szerint kell érteni. Ez nyilvánvalóan 
lehetetlen, és akik ehhez az értelmezéshez ragaszkodnak, maguk sem tudják 
magukat ehhez tartani. Azt, hogy a Biblia Isten által ihletett könyv, hogy amit 
benne olvasunk, az Isten szava, úgy kell értenünk, hogy a Szentírásban Isten 
gondolatai, üzenete van, de a megfogalmazás alkalmazkodik az emberhez, a 
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kornak megfelelő ismerethez, a kultúrához, műveltséghez. A korok változásá-
val Isten szava nem változik, de minden új kornak újra meg kell fogalmaznia 
a neki szóló üzenetet. Mai kifejezéssel azt mondhatjuk, hogy az információ 
ugyanaz marad, de a nyelv, a kifejezésmód alkalmazkodik. Azt jelenti ez, hogy 
bár a Biblia egy lezárt könyv és a tartalmába nem lehet belepiszkálni, de az 
értelmezése nyitott. Ebben rejlik az ereje, az ihlető volta, hogy újabb és újabb 
felfedezésekre jutunk vele kapcsolatban. A Biblia tehát csak formailag zárt, 
az használatában mégis nyitott, eleven mű, mert folyamatosan nő, mindig 
aktualizálódik a jelentése.

A Biblia így a 21. században is Isten ihletett üzenete számunkra, és ugyanúgy 
hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazság megismerésére, 
mint Pál apostol korában. A Biblián keresztül ma is Isten szól hozzánk, és 
sokan vannak, akik megtapasztalták, hogy ez a könyv élővé lett számukra, 
megszólította őket, személyes üzenetet, tanácsot, segítséget, vigasztalást, erőt 
adott nekik. Ha kezünkbe vesszük a Bibliát, ugyanolyan, mint bármely más 
könyv. De ha imádsággal, Isten szavát keresve kezdjük el olvasni, akkor kide-
rül, hogy egészen más, mert benne az élő Isten szólal meg. Egy evangélizációs 
ének így mondja ezt: A Bibliát, ha megnyitod, mily nagy csodát mutat neked, 
megnyílik benne fenn az ég, s itt lenn a szíved és szemed. 

Aki rendszeresen és főleg nyitott szívvel olvassa a Bibliát, imádságban kérve 
Istent, hogy szóljon hozzá, abban Isten egy egészen új gondolkodást alakít 
ki. Luther így vall arról a percről, amikor a Bibliát olvasva megértette Isten 
igazságát, és amely egyben a reformáció elindítója is volt: „Ekkor úgy éreztem, 
mintha teljesen újjászülettem volna, s mintha tárt kapukon át magába az Éden-
kertbe léptem volna be, és az egész Szentírás más értelmet nyert előttem.” Ez 
nem egyszerűen élmény, ez a Szentlélek, az élő Isten érintése volt. És ez velünk 
is megtörténhet. Az igében mi is átélhetjük, hogy teljesen új világ nyílik ki 
előttünk, egy olyan világ, amelyről nem is sejtettük korábban, hogy létezik. 

Johann Bengel tübingeni teológust kérdezték egyszer, hogy szerinte melyik 
a legjobb bibliafordítás. Ő azt mondta, hogy az, amelyiket a saját életére fordít 
le az ember. Mennyire igaz ez! Isten igéje ugyanis nem csak informálni akar 
minket, hanem elsősorban átformálni akar. Meg akarja változtatni az életün-
ket. Persze, csak ha engedjük. Mert ha a kemény szívünkről lepattannak az 
igék, akkor azok nem tudnak formálni, viszont ha megnyílik a szívünk előtte, 
akkor azok az igék már elkezdenek alakítani is.

A bibliavasárnapnak nem az a célja, hogy sok okos, tudományos dolgot 
megtudjunk a Bibliáról. Hanem az, hogy megértsük: a Biblia Isten szava hoz-
zánk, és ma is ez az egyetlen eszköz arra, hogy Istent, az ő terveit, nekünk 
szóló üzenetét megismerjük. Vegyük hát kezünkbe a Bibliát! Keressük meg, 
poroljuk le, vagy ha nem lenne, vásároljunk magunknak egyet, és kezdjük 
el olvasni. Lesznek benne – főleg kezdetben – olyan részek, amelyeket nem 
értünk vagy unalmasnak találunk – ne szegje ez a kedvünket. Lapozzunk 
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bátran tovább, olvassuk azokat a részeket, amiket megértünk. Minél többet 
ismerünk a Bibliából, annál kevesebb olyan rész lesz, amit nem értünk. Mert 
a Biblia önmagát magyarázza, egyik igerész rávilágít a másikra. Különben 
sem kell foglalkoznunk azzal, amit nem értünk. Foglalkozzunk csak azzal, 
amit megértettünk, az is elég feladatot fog majd számunkra jelenteni. Mark 
Twainnek, a híres amerikai írónak mondta egyszer valaki: Nekem olyan sok 
gondot okoznak a Biblia olvasásakor azok a részek, amelyeket nem értek meg. 
Az író így válaszolt: De jó magának. Nekem azok a részek okoznak sok gondot, 
amelyeket megértek.

Mit mond hát nekünk a Biblia vasárnapján az ige? Olvassuk a Bibliát, mert 
az Isten szava hozzánk! Legyen vágyódó és nyitott a szívünk Isten üzenetének 
befogadására! És legyünk engedelmesek a megértett ige megcselekvésére!

Hálóban
SZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE UTÁN 23. VASÁRNAP – 2012

„Hasonló a mennyek országa a tengerbe kivetett hálóhoz is, amely 
mindenféle halat összegyűjt. Amikor megtelik, kivonják a partra, és 
nekiülve a jókat edényekbe gyűjtik, a hitványakat pedig kidobják. 
Így lesz a világ végén is: eljönnek az angyalok, és kiválogatják a go-
noszokat az igazak közül, és a tüzes kemencébe vetik őket, ott lesz 
majd sírás és fogcsikorgatás.” (Mt 13,47–50)

Él, mint hal a vízben – mondják arra az emberre, akinek nincs gondja, jól érzi 
magát, nem aggasztja a jövő és csak a mának él. Az ilyen embereknek szól Jézus 
példázata a tengerbe vetett hálóról és a kifogott halakról.

Jézus gyakran beszélt a jövőről. Máté evangéliumában hét példázatot olva-
sunk a mennyek országáról, az Isten eljövendő világáról, és ezekben a példá-
zatokban figyelmeztetett arra, hogy a jövőre készülni kell. Ugyanis nem min-
denki lesz részese a mennyek országának. Lesznek emberek, akik bekerülnek 
és lesznek, akik kimaradnak. Hogy ki melyik csoportba kerül, az az ítéletkor 
fog majd kiderülni.

Ennek a hálóról mondott példázatnak a képanyagát könnyen megértjük. 
Ha becsukjuk a szemünket, magunk előtt látjuk a kék eget, a tűző napsütést, 
a Genezáret-tava zöldes vizét, a halászcsónakokat, a fehér homokkal borított 
partot, amint a halászok kihúzzák a hálót, a benne nyüzsgő, vergődő halakat. 
A halászok a háló fölé hajolnak és válogatják a fogást, a használható, jó halakat 
egy nagy vizesedénybe dobálják, a fogyasztásra alkalmatlanokat pedig elhajítják. 
Lassan megtelik az edény a jó halakkal, a rossz halak pedig szanaszét vergődnek 
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a parton. Akiknek Jézus ezt a példázatot mondta, azok jól ismerték a halászatot, 
minden nap láttak ilyet. Tudták azt is, hogy a hálóval való halfogáshoz hozzá-
tartozik a halak szétválogatása is. És éppen ez Jézus példázatának az üzenete. 

A hétköznapi képet Jézus hirtelen a mennyek országához hasonlítja és azt 
mondja: Isten hálója is összefog mindenféle embert. Mert Isten mindenkire 
kiveti a hálóját, mindenkit keres, hív, vonz, de a végén ott van a válogatás, az 
ítélet, amikor kiderül, hogy valaki alkalmas-e Isten megítélése szerint arra, 
hogy a mennyek országába kerüljön vagy éppen alkalmatlan. 

Jó és rossz halakról, jó és rossz emberekről beszél Jézus, de nem olyan erkölcsi 
értelemben, ahogyan mi ítéljük meg, hanem Isten értékrendje szerint a hit és a 
hitetlenség a megítélés alapja. Még inkább azt kellene mondani, hogy az Isten 
iránti szeretet és az Istennel való nem törődés az elválasztó ítélet alapja. Jézus 
azt tanította, élte, hogy Isten minden embert szeret, de nem minden ember 
szereti Istent. Akik szeretik őt, azok a mennyek országába kerülnek, akik nem 
szeretik őt, azok kívül maradnak. Ez az ítélet, amelyet végül is mindenki maga 
mond ki önmaga fölött. Isten ezt a magunk hozta ítéletet csupán jóváhagyja. 
Spurgeon, a 19. században élt baptista prédikátor mondta: Lesznek emberek, 
akik azt mondták Istennek, hogy legyen meg a te akaratod – ők örökre Istennel 
lesznek. És lesznek, akiknek Isten kénytelen mondani azt, hogy legyen meg a 
te akaratod – ők azok, akik elvesznek.

Mit jelent Jézusnak ez a példázata? Milyen üzenetet hordoz? Mire figyel-
meztet minket? Arra, hogy vizsgáljuk meg magunkat, az Istenhez való vi-
szonyunkat. Jó hal vagyok-e vagy rossz? Szeretem-e Istent vagy közömbös 
vagyok iránta? Engedelmeskedem-e neki vagy engedetlen vagyok? Ezeken a 
kérdéseken mi magunk is jól le tudjuk mérni, hogy jó hal vagyok-e vagy rossz, 
hogy hogyan ítél meg és az ítélet napján hogyan fog megítélni Isten.

Van azonban egy ki nem mondott, de nagyon fontos különbség a halászok 
tevékenysége és Jézus elmondott példázata között. A halászok hálójában lévő 
rossz halakból soha nem lesznek jó halak. De a Jézus hálójában megfogott 
rossz halakból még az ítéletig lehetnek jó halak. Hiszen Jézus egész élete arról 
szólt, hogy ő megkereste és megmentette az elveszetteket. Meghalni is azért 
halt meg a kereszten, hogy ez a változás minden ember számára lehetővé le-
gyen, a világtörténelem végéig, egészen addig a napig, amikor eljön az ítélet, 
és megkezdődik a végleges szétválasztás. Ha ez a megváltozás nem lenne 
lehetséges, akkor ez a példázat csak egy fenyegető, ijesztő, kétségbeejtő rossz 
hír lenne. De Jézus példázata jó hír, evangélium. A rossz halból lehet jó hal, 
erre megvan a lehetőség, de csak addig, amíg az idő le nem jár, amíg el nem 
kezdődik a válogatás, az ítélet. Úgy van ez, mint ahogyan a reklámokban: 
az akció ettől eddig tart, ajánlatunk ettől eddig érvényes. És aki lemarad, az 
kimarad. Isten is meghirdette akcióját, Jézus keresztjében és feltámadásában 
kínálja a megváltozás lehetőségét, ajánlata az ítéletig tart. De aki lemarad, az 
kimarad a mennyek országából.
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Mindannyian, az egész világ, a történelem, minden ember efelé az ítélet felé 
tart. Isten szétválogatja majd az őt szeretőket és az őt nem szeretőket. Ez nem 
fenyegetés, ez figyelmeztetés, hogy készülhessünk rá. Hogy lesz ilyen ítélet, az 
bizonyos, az egész Szentírás beszél róla, és mi magunk is hisszük és valljuk ezt. 
Hiszen minden istentiszteleten együtt mondjuk: hiszek Jézus Krisztusban, aki 
eljön ítélni élőket és holtakat. Nem merem azt feltételezni, hogy amikor a hit-
vallás szavait mondjuk, az üres megszokás lenne, és nem gondolunk semmire.

A háló és a halak válogatásának példázata figyelmeztet minket: itt van az 
ideje, hogy gondoljunk a jövőre és döntsünk életünkről és Istenhez való viszo-
nyunkról. Mert igaz az, hogy az Istennél van lehetőségünk a megtérésre, arra, 
hogy elfogadjuk kegyelmét Jézusban, de az is igaz, hogy éppen Jézus példázata 
nyomán nem tudunk szabadulni attól a benyomásunktól, hogy létezhet olyan 
életút is, amikor már túl késő. Ahogyan a Zsidókhoz írt levélben olvassuk Ézsa-
uról, hogy egyetlen tál ételért eladta elsőszülöttségi jogát, és később, amikor 
örökölni akarta az áldást, elutasították, mivel a megtérés útját nem találta meg, 
noha könnyek között kereste (Zsid 12,17).

Rabbi Akibától kérdezték meg a tanítványai, hogy mikor kell megtérni. 
A rabbi azt válaszolta: Elég akár egy nappal a halálotok előtt. A tanítványok 
elmentek, de aztán visszasiettek: Jó, jó, rabbi, de mikor lesz a halálunk napja? 
Hát ez az… – felelte erre a rabbi.

Jézus azt kérdezi tőlünk ebben a példázatban: Aki él, mint hal a vízben, 
vajon tudja-e, hogy Isten hálója már körülfogta?

Keresztény életprogram
SZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE UTÁN 24. VASÁRNAP – 2008

„…szüntelenül imádkozunk és könyörgünk értetek, hogy tökéletesen 
megismerjétek az ő akaratát minden lelki bölcsességgel és belátással, 
hogy élhessetek az Úrhoz méltóan, teljes mértékben az ő tetszésére, és 
teremjetek gyümölcsöt mindenfajta jó cselekedettel, és növekedjetek 
Isten ismeretében. Erősödjetek meg minden erővel az ő dicsőségének 
nagysága szerint a teljes állhatatosságra és az örömmel viselt hosz-
szútűrésre. Adjatok hálát az Atyának, aki alkalmassá tett titeket 
arra, hogy a szentek örökségében, a világosságban részesüljetek. Ő 
szabadított meg minket a sötétség hatalmából, és ő vitt át minket 
szeretett Fiának országába, akiben van megváltásunk és bűneink 
bocsánata.” (Kol 1,9–14)



210

És boldogan éltek, amíg meg nem haltak. A meséknek ehhez a szokványos 
befejezéséhez hasonlít sokszor a keresztény igehirdetések vége is: Térj meg, 
fogadd el Jézust, higgy benne! Arról, hogy mi a folytatás, hogyan megy tovább, 
hogy a hívő ember életében minek kellene még történnie, már nem esik szó. 
Megtértek és boldogan éltek, amíg meg nem haltak.

Pál apostol a kolosséi keresztényeknek erről a „hogyan tovább”-ról ír. Azt 
mondja, hogy tökéletesen ismerjétek meg az Isten akaratát. 

Isten munkája mindig azzal kezdődik, hogy megismerhetjük az ő kegyelmét, 
de itt nincs happy end, mert a keresztény élet éppen itt kezdődik, és azzal foly-
tatódik, hogy utána meg kell ismernünk az ő akaratát. Először megújít, életet 
ajándékoz nekünk Isten kegyelme, de utána ennek a kegyelemnek növekednie 
kell bennünk. Isten azt akarja, hogy meglátszódjék az életünkben, hogy most 
már a gyermekei vagyunk, hogy hozzá méltóan éljünk, és használni tudjon 
minket az ő országának építésében. A kegyelem megismerése azt jelenti, hogy 
megtudjuk, mit tett Isten értünk: egyszülött Fiát, Jézust adta értünk, hogy el ne 
vesszünk, hanem örök életünk legyen. Ezzel azonban Isten nem ültetett minket 
páholyba, hogy ölbe tett kézzel boldogan éljünk, amíg meg nem halunk. Isten 
akaratának megismerése azt jelenti, hogy megtudjuk, mi a feladatunk, mit kell 
nekünk tenni az ő megváltottjaiként.

A krisztusi életnek ugyanolyan szívverése van, mint ahogyan testünket 
az tartja életben, hogy szívünk izmai először elernyednek, befogadják a vért, 
azután összehúzódnak és továbbítják a test minden sejtjéhez. Elernyedés, ösz-
szehúzódás, befogadás, továbbítás, és ez így megy, amíg csak élünk. A krisztusi 
életben is ez a sorrend: először befogadjuk Isten kegyelmét, majd továbbítjuk 
a világnak, a körülöttünk élőknek. Jézus először magához hívta az embereket, 
azt mondta: jöjjetek énhozzám mindnyájan, de utána tovább is küldte tanítvá-
nyait, hogy menjenek el és hirdessék az Isten országa evangéliumát, azt, hogy 
van bűnbocsánat, hogy Isten kibékült a világgal. 

Isten szeretete, jósága, segítsége nem elvont fogalom, hanem mindig azok 
életében jelenik meg, akik nála megkapták a kegyelmet. Rájuk, ránk, a keresz-
tényekre bízza Isten, hogy megvalósítói legyünk világot üdvözítő akaratának. 
A marketing egyik jelszava jutott eszembe, a vedd és vidd. Jézus megszabadítja 
a démoni erőktől a gadarai megszállottat, és azt mondja neki: menj haza a 
tieidhez, és vidd hírül nekik, milyen nagy dolgot tett veled az Úr és hogyan 
könyörült meg rajtad. Vedd a kegyelmet és vidd a tieidnek. Ez Isten akarata a 
mi életünkkel is. Így tudunk az Úrhoz méltóan, az ő tetszésére, jó cselekedetek 
gyümölcseit teremve élni. Ne feledjük, hogy a sorrend ez: előbb megajándékoz 
minket Isten a kegyelemmel, hittel, új élettel, és ez a hit, az új élet megtermi 
életünkben a krisztusi erkölcsöt, amit egyetlen szóban össze lehet foglalnunk: 
a szeretetet. Fordítva, rossz sorrendben nem megy. Hiába próbálunk krisztusi 
erkölcsöt megvalósítani, szeretettel élni, ebből nem születik új élet. Ez a huma-
nizmus zsákutcája. Ahol azonban igazi krisztushit van, ott ennek gyümölcsei is 
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vannak. Isten első akarata tehát az, hogy higgyünk benne, fogadjuk el a Jézus 
Krisztus kereszthalálával nekünk felajánlott kegyelmét, és ha ezt megtettük, vi-
gyük tovább ennek a jó hírét szavainkkal és egész életformánkkal a többieknek.

Így valósul meg a másik, amit Pál apostol ír a kolossébelieknek: növeked-
jetek Isten ismeretében. Nem teológiai ismeretekről beszél az apostol. Nem az 
úgynevezett észhívőket buzdítja még több okoskodásra. Mert sokan vannak, 
akik elméletileg akarnak minél többet tudni, olyan dolgokat is, amelyekre a 
Biblia sem ad választ, amelyek Isten titkai. Mi szeretünk ilyen kérdésekkel 
foglalkozni, amelyek kívül vannak emberi megismerésünk határain, pedig 
Isten igéje világosan mondja, hogy a titkok az Úréi, a mi Istenünkéi, a kinyi-
latkoztatott dolgok pedig a mieink, hogy cselekedjük azokat. Suszter, maradj 
a kaptafánál – nem hízelgő, de igaz tanács ez.

De nem ilyen megismerésre szólít fel Pál. Hogy jól értsük, segít, ha tudjuk 
annak a szónak a jelentését, amit itt használ. A görög nyelvben ez úgy hang-
zik: epignószisz, és ez sokkal többet jelent az értelmi megismerésnél. Ennek 
a szónak a tartalmában az is benne van, hogy bele látni a másik szándékaiba, 
gondolataiba. Vagyis a másik lényét, személyének a lényegét megismerni, úgy, 
hogy eközben szinte eggyé leszek, azonosulok vele. Ezt a szót használja a Bib-
lia például a házastársak közösségére, a testi eggyé lételére is. Csak egy példa 
erre: „Ismerte Ádám az ő feleségét, Évát, és az teherbe esett és szülte Ábelt.” 
A legintimebb házastársi együttlétet is jelentő szót használja tehát Pál, amikor 
azt írja, hogy „növekedjetek Isten ismeretében”. Furcsán hangzik, de ez azt je-
lenti, hogy legyetek egyre intimebb kapcsolatban Istennel. Ne a fejetekkel, az 
eszetekkel, mindenféle teológiai kérdésekről való rágódással akarjatok egyre 
többet tudni róla, hanem legyetek életközösségben vele, ismerjétek meg az 
ő személyét, lényét. És honnan ismerhetnénk meg jobban, teljesebben Isten 
lényét, ha nem abban a Jézusban, aki maga jelentette ki, hogy aki engem látott, 
az látta az Atyát. 

Ha növekedni akarunk Isten ismeretében, akkor együtt kell élnünk Jézus 
Krisztussal, úgy, ahogyan Pál élt: „…többé tehát nem én élek, hanem Krisztus 
él bennem; azt az életet pedig, amelyet most testben élek, az Isten Fiában való 
hitben élem.” (Gal 2,20)

Mondhatjuk-e mi is magunkról, hogy él bennünk Krisztus? Hogy az éle-
tünket a benne való hitben éljük? Mondhatjuk-e, hogy együtt élünk vele? 
Természetes-e számunkra, hogy reggel az első gondolatunk hozzá száll? Hogy 
mielőtt elkezdenénk a napi teendőinket, megreggelizünk az élet kenyerével, az 
igével is? Hogy napközben rá gondolunk, egy röpke fohásszal hozzá fordulunk, 
hogy keressük és észrevesszük, ha valamit ránk bíz? Hisszük-e és éljük-e, hogy 
Jézus uralja az egész életszemléletünket, hogy az a jó, amit ő akar, és én Jézus 
szavára, akaratára teljes meggyőződéssel és bizalommal igent mondok? 

Erre az ismeretre biztat Pál, és még hozzáteszi: amit megismertetek, azt 
kezdjétek el cselekedni. Ha ti ismeritek Krisztust, ez látszódjék meg az éle-
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tetekben, a gondolkodásotokon, a beszédeteken, a döntéseiteken, időbeosz-
tásotokon, a pénzzel való bánásmódotokon, emberi kapcsolataitokon, vagyis 
minden hétköznapi dolgotokat ez határozza meg. Amit már megismertetek 
Isten akaratából Jézus Krisztusra nézve, azt valósítsátok meg!

Ez egy életprogram. A kegyelmet vett, hitre jutott keresztény életprogramja. 
Nem úgy van tehát, hogy megtértünk, vettük Isten kegyelmét, és boldogan 
élünk, míg meg nem halunk.

Egyetlen nagyon rövid, de nagyon fontos gondolat még: az egész úgy kez-
dődik, hogy az apostol azt mondja: „…szüntelenül imádkozunk és könyörgünk 
értetek.” Mindezt, amiről itt szó van, nem parancsként, nem tanácsként írja, 
hanem elmondja, hogy azért imádkozik, hogy mindezt adja meg Isten a ko-
lossébeli keresztényeknek is. Mert jól tudja, hogy ha ezekből valami sikerül, az 
is Isten kegyelmének ajándéka. Azért most mi is ahelyett, hogy elhatároznánk 
bármit is, inkább forduljunk csendes imádsággal Urunkhoz, és mondjuk, 
kérjük, amit Isten Szentlelke a szívünkre helyezett. Imádkozzunk csendben!

Lesz ítélet
ÍTÉLET VASÁRNAPJA – 2010

„És láttam egy nagy fehér trónt és a rajta ülőt: színe elől elfutott a föld 
és az ég, és nem maradt számukra hely. És láttam, hogy a halottak, 
nagyok és kicsinyek a trón előtt állnak, és könyvek nyittattak ki. Egy 
másik könyv is kinyittatott, az élet könyve, és a halottak a könyvekben 
írottak alapján ítéltettek meg cselekedeteik szerint. A tenger kiadta 
a benne levő halottakat, a Halál és a Pokol is kiadták a náluk levő 
halottakat, és megítéltetett mindenki a maga cselekedetei szerint. És 
a Halál és a Pokol belevettetett a tűz tavába. Ez a második halál, a 
tűz tava. Ha valaki nem volt beírva az élet könyvébe, az a tűz tavába 
vettetett.” (Jel 20,11–15)

A mai vasárnap az egyházi évben az ítélet vasárnapja, ami arra figyelmeztet 
bennünket, hogy egyszer lejár a világ és a mi személyes életünk ideje, és Isten, a 
világ és életünk teremtője és ura ítéletet tart. Annyira része ez keresztény hitünk 
tartalmának, hogy hitvallásunkban is szerepel, minden vasárnap elmondjuk, 
bár nem vesszük komolyan, hogy Jézus eljön ítélni élőket és holtakat. Ezt az 
ítéletet jeleníti meg mai igénk a Jelenések könyvéből. 

Elöljáróban néhány gondolatot mondok arról, miként gondolkozunk mi 
az ítéletről. A mai, úgynevezett modern ember nem szereti, ha a dolgok végét 
emlegetik. Nem akarunk tudni róla, hogy egyszer vége lesz az ifjúságnak, 
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elmúlik a szépség, elfogy az erő, lezárulnak a lehetőségek, elkövetkezik a vég, 
az élet vége, a világ vége. Bár vonzanak a véres krimik, a halállal, a föld és 
a világmindenség pusztulásával foglalkozó tudományos, fantasztikus vagy 
játékfilmek, amíg a képernyőn vagy a mozivásznon látjuk az apokalipszist, az 
armageddont, a Földet és az életet elpusztító üstököst, addig mindez inkább 
szórakoztató. Ami a televízióban vagy a moziban játszódik, az nem a valóság, 
vége a műsornak, és folytatjuk tovább az életünket, amelyről úgy reméljük, 
hogy mindig van tovább, van egy új lehetőség.

Isten üzenete azonban kijózanító. Ő nem egy sokmillió dolláros produkció 
forgatókönyvét osztja meg velünk, hanem arról a jövőről beszél, amely kike-
rülhetetlenül vár mindannyiunkra. Ennek a jövőnek az összefoglalása így 
hangzik: lesz ítélet, és senki sem kerülheti el. A komolyan nem vett, letagadott, 
elutasított, jóistenkének lefestett Isten megjelenik a maga teljes valójában, 
hatalmában, bűnt el nem viselő szentségében és ítéletet tart. És ez nem lesz 
szórakoztató. Amikor erről szól Péter apostol, akkor azt kérdezi: de ki viselheti 
el ítéletének rettenetes napját? 

Mi most talán azt kérdezzük, hogy lehet ez. Visszatértünk a középkorba? 
Hát Isten nem a szeretet Istene? Nem arról szól a reformáció, hogy a kegyelmes, 
megbocsátó Isten jelent meg Jézusban? 

De igen. Csak eljön az idő, amikor az az Isten, aki most türelmes hozzánk, 
aki szelíden figyelmezteti és hívogatja magához az embert, aki még vár az 
ítélettel, hogy az emberek el ne vesszenek, hanem megtérjenek, eljut oda, hogy 
befejezi azt, amit kegyelméből elhatározott és Jézus Krisztusban már elkezdett, 
az újjáteremtés művét. A bűn által megromlott világnak át kell adnia a helyét 
az új világ számára. A kettő között pedig ott van a törés, az ítélet, amelyben 
elválik egymástól jó és gonosz, mert Isten új világába nem kerülhet be semmi 
abból, ami megromlott. Ahhoz tudnám ezt hasonlítani, mint amikor egy állam 
a legszigorúbb vízumellenőrzést vezeti be, és megvizsgálja a beutazni akarók 
múltját, kapcsolatait, életének eseményeit, így védekezve, hogy a biztonságára 
veszélyt jelentők ne léphessék át határait. Isten az ítéletben dönt arról, hogy ki 
léphet be az új világba, és ki marad végképp kívül. A bejutók az üdvözülők, a 
kívül maradtak az elkárhozottak. Tovább nem érdemes, nem is lehet fantázi-
álni. Milyen az üdvösség és milyen a kárhozat, erről nem ad leírást a Biblia. 
Pál apostol is csak annyit tud mondani, hogy amit az ember elméje el sem tud 
képzelni, azt készítette el Isten az őt szeretőknek. Jézus az Isten országából 
elutasítottakról, a kárhozat állapotáról szűkszavúan úgy szól: ott lesz sírás és 
fogcsikorgatás. A kárhozat az elveszített lehetőség gyötrelme.

Ami számunkra aktuális, amit nem csak lehet, de kell is tudnunk, hogy kik 
kapnak vízumot. Mi alapján dönt Isten az ítéletben arról, hogy ki léphet be az 
ő országába, és mi miatt tagadja meg ezt a belépést.

A népszerű elképzelésünk erről az, hogy a jók üdvözülnek, a rosszak elkár-
hoznak. De kik jók és kik rosszak? A mi elképzelésünkkel könnyen lehet, hogy 
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a saját bölcsességünkbe ugrunk fejest, és esetleg nincs is víz a medencében. 
Ezért sokkal fontosabb, hogy meghalljuk, megismerjük Isten véleményét. Ezért 
nézzük meg figyelmesen közelebbről is ezt az igét.

Két könyvet lát megnyílni János. Azt is mondhatnánk, hogy Isten kettős 
könyvelést vezet az emberekről. Az egyik könyvben a cselekedeteink vannak 
feljegyezve. A cselekedetek könyve alapján minden tettünk, gondolatunk íté-
letre kerül. Isten nem felejt. Ennek a könyvnek alapján egyetlen ember sem áll 
meg Isten előtt, egyetlen ember sem lesz méltó arra, hogy bejusson. A zsoltáríró 
azt mondja a Bibliában, hogy Isten mértéke szerint nincs egy ember sem, aki 
jót cselekedne, mert az ember szüntelen megsérti Isten törvényét. Nincs ember, 
aki jót cselekedjen, nincs igaz ember, egyetlen egy sincs – mondja Pál apostol, 
és ez nem az ő egyéni véleménye, hanem a 14. zsoltárt idézi.

Éppen ez az, ami az önérzetünket bántja, ami miatt sértve érezzük ma-
gunkat. Elismerjük, hogy vannak hibáink, de hogy bűnösök vagyunk, akiket 
Isten elítél, az sértő. 

A Die Zeit című német magazinban olvastam egy cikket, amelynek az a 
címe: A kereszténység átka. A szerző hét ponton kel ki felháborodva a keresz-
ténység tanítása ellen, és azt mondja, hogy ezekkel a kereszténység lealázza 
és megnyomorítja az embert. Ebben az összefüggésben most csak az írás két 
pontjára térek ki. Egyszer arra, hogy az író szerint az eredendő bűn tanítása a 
humánum, az emberi méltóság ellen való, lealacsonyítja az embert és semmibe 
veszi az emberben meglévő jót. A cikk másik vádja éppen a mai témánk, az 
ítélet ellen szól. Szó szerint idézem: a kereszténység legszörnyűbb öröksége a 
Jelenések könyve. Semmi sem tartotta kétezer évig olyan félelemben az embe-
reket, mint ez az Isten ítéletét olyan drámai módon lefestő könyv. A borzal-
mak, a szörnyű események, amelyek a kegyetlen Isten büntetését mutatják be, 
megnyomorította és rettegővé tette az emberek lelkét, megakadályozta, hogy 
boldogan és felszabadultan éljék az életüket. Az ítéletről szóló keresztény tanítás 
katasztrofális hatást gyakorolt egész Európára.

Így látja az ítéletről szóló keresztény üzenetet egy ateista, aki csak félig értette 
meg, és ezzel egészen félreértette a Biblia tanítását.

Igaz, hogy Isten ítélő Isten, aki előtt ismertek a cselekedeteink. Igaz, hogy 
Isten ezeknek a cselekedeteknek az alapján jogosan büntethet minket. 

De van egy másik könyv, amely az ítéletkor megnyílik: az Élet könyve. És 
aki ebben a könyvben szerepel, az felmentést kap a büntetés alól. Kik kerülnek 
bele az Élet könyvébe? Azok, akik nem bíztak a maguk jóságában, igazában, 
akik felismerték a bennük is rejlő bűnt, és ezért kegyelmet kértek, és még éle-
tükben elfogadták a Jézusban felkínált kegyemet. Ők azok, akiknek nevét Isten 
beírta az Élet könyvébe, akik vízumot kaptak és bemehetnek Isten újjáteremtett 
világába. Minden és mindenki más kívül marad.

Ítélet vasárnapjának üzenete számunkra az, hogy igen, lesz ítélet. Megnyílik 
majd a könyv, amelyben meg van örökítve minden tettünk, gondolatunk, szán-
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dékunk. Fel van jegyezve az is, amit elmulasztottunk, pedig meg kellett volna 
tennünk. Isten mindenkit meg fog ítélni a cselekedetei szerint. De senki sem 
azért fog elkárhozni, senki nem azért lesz kizárva Isten új világából, amiket 
tett. Hanem azért, mert nem volt beírva a neve a másik könyvbe, az Élet köny-
vébe. Még egyszerűbben, megjegyezhetőbben: amikor Isten ítéletet tart majd, 
senki nem a bűneiért fog elkárhozni, hanem csakis azért, mert elutasította a 
kegyelmet, amit Isten Jézusban készített számára. 

Pál apostol írja a korinthusiaknak: Isten mondja: „»A kegyelem idején meg-
hallgattalak, és az üdvösség napján megsegítettelek.« Íme, most van a kegyelem 
ideje! Íme, most van az üdvösség napja!” (2Kor 6,2) Mi is most kérhetjük Jézust: 
Uram, nem a magam jóságában, igazságában bízom. Elismerem, hogy előtted 
bűnös vagyok, és ezért kegyelmedet kérem. Kyrie eleison, légy hozzám irgal-
mas, és bocsáss meg nekem.

A reménység utoljára sem hal meg
REMÉNYSÉG VASÁRNAPJA – 2008

„Az asszonytól született ember élete rövid, tele nyugtalansággal. Ki-
hajt, mint a virág, majd elfonnyad, árnyékként tűnik el, nem marad 
meg. És te még így is rossz szemmel nézed, őt is a törvény elé idézed?! 
Van-e tiszta ember, tisztátalanság nélküli? Nincs egyetlenegy sem. 
Ha meg vannak határozva napjai, ha számon tartod hónapjait, ha 
határt szabtál neki, amelyet nem léphet át, akkor légy hozzá elnéző, 
hogy nyugalma lehessen, míg eljön a várt pihenőnapja, mint a nap-
számosnak!” (Jób 14,1–6)

Sajátos érzésekkel állok most itt a szószéken. Tegnap, amikor éppen készültem a 
mai igehirdetésre, kaptam a hírt, hogy nagyapa lettem, Sopronban megszületett 
az első unokánk. A születés, egy kis új élet világra jötte fölötti örömhöz seho-
gyan sem illik az előbb hallott textus, Jób panasza az ember mulandóságáról. 
De talán éppen ez az ambivalencia segít is abban, hogy megértsük Isten üzenetét 
életről és halálról. Hogy ne csak a kínzó kérdés álljon előttünk, amelyet Babits 
Mihály így tett fel és hagyott megválaszolatlanul Esti kérdés című versében: 

miért nő a fü, hogyha majd leszárad?
miért szárad le, hogyha újra nő?”

Mi az élet? – kérdezi a 90. zsoltár írója is, és azt mondja, hetven vagy nyolc-
van gyorsan elmúló esztendő a születés és a halál között, és ezek az évek is 
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tele vannak fáradsággal és szenvedéssel. Miért élünk akkor, mi értelme van a 
fáradozásnak, a munkának, a jónak és a rossznak, ha mindennek úgyis véget 
vet a halál? Ha élünk, miért nem lehet bajok, nehézségek nélküli, gondtalan 
és boldog életünk? Miért rontja el Isten a rövid, gyorsan elmúló életünket 
szenvedéssel? Hol van, miért hallgat, miért rejtőzik el előlünk a sorscsapások 
idején? Miért élek még, érdemes-e még egyáltalán élni, ha az életem csupa 
szenvedés? Nem lenne jobb véget vetni az életemnek? Ezekkel a kérdésekkel 
birkózik Jób, akinek élete tragédiáit sem ő maga, sem a barátai nem tudják 
megmagyarázni, feldolgozni. Úgy gondolom, hogy nincs olyan ember, nincs 
olyan sors a világon, aki ne ismerné ezeket a ránk törő kérdéseket. Szenvedek 
és Isten hagyja, nem törődik velem. Mintha nem is lenne, hallgat, elrejtőzik. 

A héten az egyetemista ifjúsági órán az elrejtőzködő Istenről beszélgettünk. 
Szó esett Pascalról, a nagy tudósról és filozófusról is, aki a Gondolataim című 
könyvében azt írja: „Az elrejtőzködő Isten fogalma azt jelenti, hogy Isten az 
ember számára láthatatlan, megismerhetetlen és sokszor érthetetlen is. És 
mégis hisszük, hogy ő ott áll minden mögött.” 

A Jób könyve is erről az elrejtőzködő és Jób számára érthetetlen Istenről 
szól. Jób nem érti élete eseményeit, sorsát, szenvedését, már életének célját, 
értelmét sem, de mégis makacsul ragaszkodik ahhoz az Istenhez, aki elrejtő-
zött előle. Perel vele, vádolja, a mi mércéink szerint hívő emberrel össze nem 
egyeztethető módon beszél, de hátat nem fordít neki, kitart amellett, hogy az 
elrejtőző és érthetetlen Isten adjon választ neki kérdéseire. 

A hallott rövid szakaszban Jób a mulandóságról, a halálról beszél. A halál 
az, amely mindennél inkább elrejti az ember elől Isten arcát, amely megsem-
misít mindent, amit az életben alkottunk. Mi értelme van az életnek, ha a vége 
a halál? Jób szavaiban mintha a legrégibb magyar írásos nyelvemlékünket, a 
Halotti beszédet hallanánk: Látjátok feleim szemetekkel, mik vagyunk, bizony, 
por és hamu vagyunk. Valóban szomorú, kétségbeejtő, reménységet összetörő 
így, a mulandóságnak alávetetten látni az emberi életet.

Éppen ezért olyan nagy dolog, hogy Jób az emberi élet mulandósága, a sors 
érthetetlensége ellenében is Istennél keres választ. Panaszkodik, vádol, perel, és 
azt mondja: Tudom, hogy te vagy a dolgok mögött, ne rejtőzz, állj elém, és adj 
választ nekem! Luther Márton ezt úgy mondta, hogy a bajok, a szenvedés, a halál, 
ezek Isten álarcai, larva Dei, amelyek mögött mégis ott rejtőzik a mindenható 
Isten, a kegyelem és a szeretet Istene, aki Jézus Krisztus Atyja és a mi Atyánk. 
Az érthetetlen, elrejtőző Istentől a Jézusban feltárulkozó Istenhez lehet csak 
menekülni és Jób makacsságával vallani: „…tudom, hogy az én megváltóm él, 
és utoljára megáll a por fölött, és ha ez a bőröm szertefoszlik is, testem nélkül is 
meglátom az Istent.” (Jób 19,25–26) Jób hite túllát a halálon és megsejti, hogy Isten 
a mulandóságon, a halálon túl is Isten, mert ő nem mulandó, hanem örökkévaló. 

Babits Mihály egy másik, az Ádáz kutyám című versében ezzel a jóbi, lutheri 
biblikus hittel vallja: 
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Tudod, hogy itt valaki hatalmas
gondol veled, büntet és irgalmaz,
gyötör olykor, simogat vagy játszik,
hol apádnak, hol kínzódnak látszik:
de te bízol benne. Bölcs belátás,
bízni abban, kit nem értünk, Ádáz.

Óh, bár ahogy te pihensz lábamnál,
bizalommal tudnék én is Annál
megpihenni, aki velem játszik,
hol apámnak, hol kínzómnak látszik,
égi gazda, bosszú, megbocsátás,
s úgy nem értem, mint te engem, Ádáz!

Az egész Jób könyve egy szenvedő, meggyötört ember kétségbeesett kiáltása. 
Egy ember harca a sors, a szenvedés, a mulandóság álarca mögött rejtőzködő 
Istennel az élet értelméért. Jób a szenvedő ember típusa. Mint ilyen, ma is 
itt él közöttünk – egy rákos beteg, egy házastársát, gyermekét gyászoló, egy 
elhagyott, szociális otthonban tengődő öreg, egy lakásába zárkózó magányos, 
egy munkáját elveszített hajléktalan, egy szeretetéhségtől gyötört fiatal. Hol-
nap akár én vagy te is lehetünk Jób. És holnap akár mi is feltehetjük a kérdést: 
miért értek a bajok? Miért szenvedek? Mi értelme van így az életemnek? Miért 
haragszik rám Isten? Miért bánik így velem, miért hagyott el?

De jó lenne, ha akkor eszünkbe jutna az a Jézus melletti kereszten függő 
gonosztevő, aki így szólt: Mi jogosan szenvedünk, mert bűneink méltó bünte-
tését kapjuk. De ez a Jézus semmi rosszat nem tett. Mennyire világosan látta 
ez az ember a helyzetet. Mi mind, mindegyikünk bűneink méltó büntetését 
szenvedjük. Életünkben, sorsunkban Isten bűn fölött kimondott ítélete teljese-
dik be. Amelyik napon eszel arról a fáról, amelyről megtiltottam, hogy egyél, 
bizony meghalsz – mondta Isten. A bűn fizetsége a halál – írja Pál apostol. 
És mi mégis minden nap azt tesszük, amit megtiltott Isten. Így születünk, 
vérünkben van az Istennel való szembefordulás. Ezért vagyunk kiszolgáltatva 
a bűn következményének, a halálnak. 

De mi van Jézussal? Ő semmi bűnt nem tett, mindig azt tette, amit mennyei 
Atyja akart, és mégis szenvedett és kiáltott, hogy: Én Istenem, én Istenem, 
miért hagytál el engem? Soha, senki elől nem rejtőzött el annyira Isten, mint 
Jézus elől. Ő miért szenvedett? Miért halt meg? Azért, mert Isten szeret minket, 
bűnben halott embereket. Elrejtőzik előlünk, de nem hagy el minket. Ítéle-
tünket Jézuson hajtotta végre. Őt elhagyta, hogy minket ne kelljen elhagynia. 
Jézus elszenvedte a mi szenvedésünket, elhordozta a mi büntetésünket és ezzel 
megváltott minket. Ha szenvedéseinkben azt keressük, hogy hol van Isten, 
akkor a kereszten függő Jézusra nézzünk. Ott van Isten, ott szenved és hal 
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meg: értünk, miattunk és helyettünk, hogy nekünk ne kelljen meghalni, hogy 
békességünk legyen Istennel. 

Nekünk már nem a jóbi makacs hittel kell mondanunk, hogy „…tudom, 
hogy az én megváltóm él”, hanem a feltámadt Jézusra nézve a Szentlélektől 
kapott bizonyossággal valljuk: „Jézus él, én is vele, hol van halál nagy hatal-
mad?” Az életnek ő, az élő Jézus az értelme, mert ő ad erőt, vigasztalást, célt 
és tartalmat életünknek. Általa élhetünk. A feltámadt Jézus a mulandóságot 
összekapcsolja Isten örökkévalóságával, hogy többé ne a születés és a halál, 
hanem az örök élet legyen a sorsunk. Hogy jóbi élethelyzetekben is tudjunk 
Babits szavai szerint bizalommal megpihenni „Annál” az égi gazdánál, aki hol 
apánknak, hol kínzónknak látszik, de akiről hittel mondjuk: Jézus Krisztusért 
ő a mi Mennyei Atyánk. 

Ez a reménységünk, amikor gyermek születik a világra és ez a reménysé-
günk, amikor valaki eltávozik a világból. Nem halálra születünk és nem halálra 
halunk meg, hanem ahogyan Pál apostol írja: ha élünk, Krisztusnak élünk, 
ha meghalunk, Krisztusnak halunk meg, azért akár élünk, akár meghalunk, 
a Krisztuséi vagyunk. Jézus Krisztussal az élet élhető, és ami a legjobb benne, 
az még előttünk van.

Az új világ
ÖRÖK ÉLET VASÁRNAPJA – 2010

„Hallottam, hogy egy hatalmas hang szól a trón felől: Íme, Isten sá-
tora az emberekkel van, és ő velük fog lakni, ők pedig népei lesznek, 
és maga Isten lesz velük, és letöröl minden könnyet a szemükről, és 
halál sem lesz többé, sem gyász, sem jajkiáltás, sem fájdalom nem 
lesz többé, mert az elsők elmúltak. A trónon ülő ezt mondta: Íme, 
újjáteremtek mindent. És így szólt: Írd meg, mert ezek az igék meg-
bízhatók és igazak! És ezt mondta nekem: Megtörtént! Én vagyok az 
Alfa és az Ómega, a kezdet és a vég. Én adok majd a szomjazónak az 
élet vizének forrásából ingyen. Aki győz, örökölni fogja mindezt, és 
Istene leszek annak, az pedig fiam lesz.” (Jel 21,3–7)

Az egyházi esztendő utolsó három vasárnapja a jövőről szól. Nem abban az 
értelemben, hogy hogyan is alakul majd földi életünk hátralévő része, milyen 
sors vár ránk, milyen sikereink vagy bajaink lesznek. A jövőnek ezt a fajta 
keresését Isten elrejtette előlünk, sőt világosan értésünkre is adta, hogy min-
denfajta jövendőmondás, jóslás, varázslás bűn és utálatos előtte. A Biblia nem 
jóskönyv. De Isten megadja nekünk mindazokat az információkat, amiket 
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ismernünk kell ahhoz, hogy életünk célhoz érkezzen. Így beszélt nekünk két 
héttel ezelőtt az ítéletről, múlt vasárnapon a reménységről és ma, az egyházi 
év utolsó vasárnapján az örök életről, az újjáteremtett világról. Ebből az új 
világból Isten eltávolít minden hibát, torzítást, tévedést és romlást, amivel 
az ember használhatatlanná tette az első változatot. Az új világ tökéletessége 
abban is megvalósul majd, hogy Isten eltörli a bűnt és annak következményeit. 
János azt látja, hogy Isten új teremtésében már nem lesz halál, se szenvedés, 
se könny, se fájdalom.

Már Jézus földi életének csodáiban láthatjuk ennek a jövendő világnak elő-
jelét. Ő nem hajolt meg a romlás erői előtt, hanem isteni hatalmával szembe 
szállt velük, megbocsátotta a bűnöket, meggyógyította a betegeket, halottakat 
támasztott fel, életet, lelket rontó erőktől szabadított meg embereket, végül 
feltámadásával hirdette, hogy az igazi New Age, az új világkorszak, az Isten 
országa elkezdődött.

Milyen lesz az új világ? A Jelenések könyve azt mondja, hogy Isten velünk 
fog lakni. Nem rejtőzik már el, nem távoli, titokzatos Isten lesz többé, hanem 
ő maga lesz minden mindenekben. Nem úgy, ahogy a buddhizmus tanítja, 
hogy Istenben eltűnik a világ, ahogyan egy folyó a tengerhez érve megszűnik 
folyó lenni. Sokkal inkább úgy, hogy a világ telve lesz Isten jelenlétével, és mi 
ebben a közvetlen és személyes istenközelségben élünk majd. Ez az az örök 
élet, amely már megtörtént, készen van, de a földi időben jön felénk. Erre a 
megtörtént jövőre irányítja tekintetünket az örök élet vasárnapja, hogy ne úgy 
lássuk a végső dolgokat, mint Madách tragédiájában Ádám, hogy „csak az a 
vég, csak azt tudnám feledni”. 

Mi Isten szavára figyelve hittel, reménnyel és örömmel várjuk azt a boldog 
új létet, amit Isten teremtett. Isten ígéretéből merítjük az erőt, hogy hűségesen 
és győztesen járjuk végig földi életutunkat örömeivel és sikereivel, de egyút-
tal nehézségeivel, szenvedéseivel, félelmeivel, kudarcaival és csalódásaival 
együtt. Senki nincs közöttünk, akinek ne lennének friss vagy behegedt sebei, 
ne hordozná maga vagy mások bűnének rontását, betegség terhét, halál köny-
nyét. Tudnunk kell, hogy nem Isten teremtette a világot ilyennek, hanem mi, 
emberek, magunk rontottuk meg bűneinkkel, és most ebben kell élnünk. De 
közben halljuk Isten biztató, jövőt adó szavát: „Íme, újjáteremtek mindent.”

Múlt és jövő fonódik össze ebben az ígéretben. A múlt: Jézus halála és 
feltámadása. Ez a múltban történt esemény lett Isten mennyei új világának, 
az üdvösség világának a kezdete. Ez az új világ a hit számára már most is 
transzparens, áttűnik a hétköznapok és a történelem eseményein, de Jézus 
visszajövetelével teljesedik majd ki, áttöri földi világunk falait és láthatóvá 
lesz. Olyan ez, mint az exponált fénykép: a filmen már rajta van minden a 
legapróbb részletekig, de csak akkor válik láthatóvá, amikor előhívják a filmet. 
Így van jelen Jézus Krisztus halálában és feltámadásában Isten eljövendő új 
világának, az üdvösségnek a valósága. A világ jövője és az ember személyes 
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jövője is adott, minden annak a következménye, hogy Jézus Krisztus egyszer 
ott függött a kereszten, megváltotta a világot és húsvét reggelére feltámadt, 
legyőzte a halált. Az első húsvétkor megnyílt Jézus sírja, és ezért következik 
be az utolsó húsvétkor, hogy megnyílik majd a világ sírja és a mi sírunk is. 
Jézus győzelme, amely ma még a hitünkre exponált láthatatlan valóság, akkor 
mindenki számára látható, tapasztalati valósággá lesz. 

Ha ez a vég, ha ez vár ránk, ha ez a jövő: milyen csodálatos, milyen gazdag, 
milyen vigasztaló ígéret ez. Isten letöröl szemünkről minden könnyet, nem 
lesz többé sem halál, sem gyász, sem fájdalom. Isten igéje reménységet ébreszt 
bennünk, és már most vigasztal minket, erőt ad. Az azóta már elhunyt bajor 
püspök, Hermann Dietzfelbinger azt mondta röviddel a halála előtt: „Úgy 
érzem, mintha egy idegen nagyvárosba készülnék. Szorongás van bennem, 
mert az örökkévalóság is idegen nekem és félek. De ha ott van az én Uram, 
Jézus Krisztus, akit én ismerek és aki ismer engem, ha ő jön elém, kézen fog és 
az Isten trónja elé vezet és azt mondja: ő az én barátom, akkor többé nem kell 
félnem. Akkor elmondhatom majd: hazaértem, itthon vagyok.”

Ez a hazaérkezés az örök élet. Erre vágyunk, szomjazunk. Egész életünkben 
hajt minket a kielégítettség, a beteljesülés, az élet teljességének igénye. Ezt a 
szomjúságot sokan próbálják meg úgy oltani, hogy igyekeznek kiélvezni az 
életet: anyagiak, élvezetek, szépség, hatalom, tudás, kultúra; ezek mind ennek 
az eszközei lehetnek. De jól látja Weöres Sándor, amikor a Rongyszőnyeg ver-
sciklusban azt írja: „Aki úgy szereti az életet, mint moslékot a disznó, gyűlöli 
a halált, ki a vályút elrántja előle.” 

Ebben az életben soha nem lehetünk maradéktalanul, teljességgel boldogok, 
mert ebből az életből mindig hiányozni fog valami. Az a teljesség, amit csak az 
Istennel való közösség adhat meg. Ezt nevezi a Biblia egy szemléletes metafo-
rában az élet vizének. Jézus a szomjazó életünk beteljesedését ígéri, amikor azt 
mondja: „Én adok majd a szomjazónak az élet vizének forrásából ingyen.” Ennek 
az ígéretnek a reménységében mondta a 110 körül vértanúhalált halt püspök 
és egyházatya, Antiochiai Ignác: „Oda megérkezve leszek én igazán emberré.” 
Ő nem gyűlölte a halált, hanem az élet beteljesedésének eszközét látta benne.

Ezt kell nekünk is látni a halálban. Szorongunk, mert idegen számunkra, 
de Jézus fogja kezünket és az Isten újjáteremtett világába, az élet teljességébe, 
az üdvösségbe vezet. Megfizethetetlen, megszerezhetetlen ajándék ez az ember 
számára. Ki nem érdemelhetjük, meg nem szerezhetjük, sem jóságunkkal, 
sem erkölcsös életünkkel, sem hitünkkel, sem cselekedeteinkkel – csak elfo-
gadhatjuk. Elfogadhatjuk úgy, hogy elfogadjuk Jézust, aki kereszthalálával és 
feltámadásával nekünk ajándékozta az üdvösséget, hogy már most benne éljünk 
hitünkkel abban az új világban, amelyik egykor majd az egyetlen valóságos 
világ lesz. Abban az eljövendő világban, amely felé ma az ige a tekintetünket 
emelte, teljesedik ki Isten szerinti emberségünk. „Oda megérkezve leszek én 
igazán emberré.”
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Ma köztünk vannak azok a testvéreink, akik az elmúlt egyházi évben szeret-
tük ravatala mellett álltak és könnyek között vettek tőle utolsó búcsút. Nekik 
még ma is könnyes lesz a szemük, ha az elhunytra gondolnak, még friss a seb, 
amit a halál ütött. De mindannyian átéltük már azt, hogy a halál elválasztott 
tőlünk valakit, akit szerettünk. Meghalt és nincs velünk, nem látjuk többé. 
Mindnyájunk kérdése, hogy hol vannak és mi vár rájuk? És nem tudunk meg-
nyugodni, mert nem ismerjük vagy nem hisszük el Isten válaszát. Ezért van az, 
hogy sokan nem tudnak elszakadni halottaiktól. Hetente vagy akár naponta 
járnak a sírhoz, beszélgetnek a halottal, vagy újabban a hamvakat hazaviszik, 
hogy továbbra is ott legyen velük. Az ilyen ragaszkodás azt jelenti, hogy látni 
akarunk és nem hiszünk. Nem vesszük komolyan azt, amit Isten a halál utáni 
életünkre nézve mondott. Pedig ő azt mondja most, az örök élet vasárnapján 
is, hogy letöröl a szemünkről minden könnyet. Az ő szeretete a halál után is 
velünk van, és ahogy Jób mondja a Szentírásban, Istennek vannak kivezető 
útjai a halálból is. Aki bízott benne ebben az életben, az a halál után sem fog 
csalódni. Ezért nem csak magunkat, hanem halottainkat is nyugodt szívvel 
tegyük le Isten kezébe. Emlékezzünk rájuk hálával, és köszönjük meg Istennek, 
hogy ő megtette értünk és értük is a legnagyobbat, mert Jézus értük is meghalt 
és feltámadt, az ő számukra is üdvösséget, helyet készített az újjáteremtett vi-
lágban. Ennek az új világnak, az örök életnek eljövetelére várunk hittel: élők és 
holtak. Akár még itt, ebben a látható világban, akár a halál utáni oldalon, csak 
egy van, ami életet ad: a bűneinkért meghalt és az üdvösségünkre feltámadt 
Jézus Krisztus. Pál apostol tömören így foglalja össze: azért akár élünk, akár 
meghalunk, az Úréi vagyunk.

Csak Jézus Krisztus
REFORMÁCIÓ ÜNNEPE – VENDÉGSZOLGÁLAT A SVÁBHEGYI REFORMÁTUS 

GYÜLEKEZETBEN – 2013

„Ekkor Péter, megtelve Szentlélekkel, így szólt hozzájuk: Népünk 
vezetői, Izráel vénei! Ha minket ma azért vallattok, mert egy beteg 
emberrel jót tettünk, és azt kérdezitek, hogyan gyógyult meg, tudjátok 
meg valamennyien, Izráel egész népével együtt, hogy a názáreti Jézus 
Krisztus neve által, akit ti megfeszítettetek, akit Isten feltámasztott 
a halálból: őáltala áll előttetek ez az ember egészségesen. Ez lett a 
sarokkő, amelyet ti, az építők megvetettetek, és nincsen üdvösség 
senki másban, mert nem is adatott az embereknek az ég alatt más 
név, amely által üdvözülhetnénk.” (ApCsel 4,8–12)
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Amikor megtudtam, hogy a reformációi heti sorozatnak az összefoglaló címe 
ez: „Hogyan lehet üdvözülni?”, akkor az első, ami eszembe jutott az volt, hogy 
egyáltalán foglalkoztat-e ez a kérdés ma még valakit. Hirtelen a Moszkva té-
ren láttam magam, ahol lépten-nyomon megszólítanak, hogy „Tessék egy jó 
dzsekit venni”, „Nem kell egy jó villanyborotva?”, „Féláron adom a bőrövet.” 
Nem győzöm elhárítani a legkülönbözőbb árusokat, és dühösen mondom: 
nem kell semmi, hagyjon békén! Most elképzeltem magam, ahogy én is meg-
szólítok embereket és azt mondom: egy jó kis üdvösség, ingyen van. Nem kér 
belőle? Vajon mit szólnának az emberek? Azt hiszem, valami olyasmit, hogy 
üdvösség? Kit érdekel? Tudja mi kell nekem? Egy lottó ötös. Vagy egészség. 
Lakás, munka – az kell, de üdvösség? Micsoda ósdi dolog, én boldog akarok 
lenni, jól élni – hagyjon engem békén az üdvösséggel! A ma embere, az utca 
embere nem törődik az üdvösséggel. Talán még mi sem vagy legalábbis nem 
annyira, amennyire kellene. A középkor emberét még foglalkoztatta ez a kér-
dés, a reformátorok számára központi kérdés volt, hogy hogyan üdvözülhetek. 
A mi számunkra az a fontos, hogy mi van itt és most.

Ezért azt gondolom, hogy először azzal kell tisztába lennünk, hogy mit is 
jelent az üdvösség. Az emberek kilencven százaléka, ha hallja ezt a szót, azt 
gondolja, hogy az üdvösség az a kérdés, ami a halál után lesz aktuális. Éljük 
a magunk földi életét, jól vagy rosszul, aztán ha meghalunk, akkor jöhet az 
üdvösség. Vagy valami más.

A Biblia nem így látja az üdvösséget, nem így beszél róla. Elég Jézusnak egy 
mondatát idézni, hogy erre rájöjjünk. János evangéliumában, főpapi imájának 
bevezetőjében Jézus ugyanis pontosan megmondja, hogy mi az üdvösség: Az 
az üdvösség, vagy ahogyan Jézus mondja: „Az pedig az örök élet, hogy ismernek 
téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, Jézus Krisztust.” (Jn 17,3)

Az ember elsődleges és alapvető problémája az Istennel való harmónia 
hiánya. Amint ez helyreáll, az élet más dimenzióiban is szabaddá leszünk. 
Isten nélkül nem lehet teljes, boldog életet élni, akár tudjuk ezt, akár nem. Ez a 
teljesség az üdvösség. Boldog az, aki ezt felismeri, akinek ez kérdésévé, létkér-
désévé válik. A reformáció abból született, hogy Luther, Zwingli, Kálvin és a 
többi reformátorok ezt világosan, kristálytisztán felismerték. És az lett ezután 
a kérdésük, hogy miként lehetek újra harmóniában Istennel. Hogyan lehet 
enyém az Istennel való jó kapcsolat, vagyis az üdvösség? Luther Mártont az a 
gondolat gyötörte, hogy hogyan találok rá a kegyelmes Istenre? És a választ a 
Szentírásban találta meg. A válasz pedig az volt, hogy Jézus Krisztusban. Jézus 
Krisztus személye és munkája nélkülözhetetlen ahhoz, hogy teljes, értelmes, 
boldog életet éljünk itt a földön és örök életünk legyen. 

A reformáció azt ismerte fel, hogy az üdvösséget egyedül Krisztus tudja 
megadni nekünk, mert nincs más név az ég alatt a földön, amely által üdvö-
zülhetnénk, csak egyedül Jézus Krisztus neve. Ez lett a legfontosabb felismerés 
és alaptétel: solus Christus, vagyis egyedül Krisztus. Ez teljesen más volt, mint 
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amit abban a korban az egyház mondott az embereknek. A középkor egyháza 
azt tanította, hogy ha az egyház jó és engedelmes tagja vagy, azt hiszed, amit az 
egyház tanít, azt teszed, amit az egyház parancsol, megfizeted az egyháznak, 
amit vár tőled, akkor jó keresztény vagy, és az egyház, a pápa, a püspökei, a 
papok megadják neked az üdvösséget. Luther pedig a Szentírásra hivatkozott 
és azt mondta: senki, sem a pápa, sem a püspökök, sem a papok, sem Mária, 
sem a szentek, senki nem békíthet meg Istennel, senki nem adhatja meg az 
üdvösséget, egyedül Krisztus. Solus Christus. Hiszen kiről szólnak az Írások? 
Egyedül róla! Ki által jelent meg a kegyelem és az igazság? Egyedül általa! Kibe 
kapaszkodik az egyedül üdvözítő hit? Egyedül Jézus Krisztusba! Mert egyedül 
ő az Isten igéje, egyedül ő a szent, egyedül ő az Úr! Nincs más név, amely által 
üdvözülhetnénk, csak egyedül Jézus Krisztus neve.

Az akkori egyház felháborodott ezen az üzeneten. Hiszen ez kihúzta a lába 
alól a szőnyeget, megkérdőjelezte fontosságát, az egyháznak mint üdvözítő 
szervezetnek a szükségességét, és ezzel a hatalmát. Az egész római egyház 
Luther és a reformáció ellen fordult. A reformátorok azonban állhatatosak 
maradtak, mert meg voltak győződve Isten igéjének az igazáról. Nem valami 
önhitt beképzeltség volt az, ami Luthert szembefordította egyházával, ő vi-
lágosan megmondta, hogy készségesen visszavonja tanítását, ha annak téves 
voltáról őt az Isten igéjéből meggyőzik. Ha ezt nem tudják, semmit nem von 
vissza, mert nem tanácsos a felismert igazság, a lelkiismeret ellen cselekedni.

Solus Christus, egyedül Krisztus által üdvözülhetünk – tanítják a refor-
mátorok. Jézus Krisztus váltsága, halála, szabadítása teljes és tökéletes, nem 
szorul semmiféle kiegészítésre. Sem a mi jó cselekedeteinkre, sem a szentek 
közbenjárására, sem Mária társmegváltói közreműködésére, sem a római 
katolikus egyházszervezetre. Ezzel a reformátorok szembe kerültek koruk 
egyházi hatalmával. Nem ők akartak elszakadni a római egyháztól, a római 
egyház taszította ki őket mint eretnekeket magából. Azért, mert ragaszkodtak 
a Szentírás tanításához, hogy az Istennel való harmóniának, az üdvösségnek 
az útja a „Solus Christus”, az egyedül Krisztus.

Kérdezhetnénk most, hogy mi köze mindennek a közel 500 éves tanításnak 
a mi hitünkhöz? Az, hogy mi is olyan korban élünk, amikor mindenfelől meg-
kérdőjelezik Jézus Krisztus egyedül üdvözítő voltát. Ma is tele van körülöttünk 
a világ olyan tanításokkal, amelyek azt mondják, hogy nem vagy nem csak 
egyedül Jézusban van az üdvösség, a boldogulás, az élet teljessége. Az ateizmus 
azt hirdeti, hogy a pénz üdvözít. A humanizmus arról beszél, hogy az ember 
jó és egyre jobbá tudja tenni magát, ebben legfeljebb segíthet Jézus. Különösen 
divatos gondolkodásmód ma a szinkretizmus, a különböző vallások, eszmék, 
ideológiák zagyva keveredése. Szupermarket vallásnak is szokták ezt nevezni, 
mert olyan, mint amikor az ember bemegy egy önkiszolgáló áruházba, és a 
kosarába beletesz erről a polcról is valamit, arról is valamit, ami megtetszik 
neki. Egy kis kereszténység, egy kis buddhizmus, egy kis meditáció, egy kis 
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kínai filozófia, jóga, asztrológia, és meg is van az én saját vallásom. Jézus Krisz-
tus ebben jó esetben példakép vagy próféta, de semmiképpen nem Megváltó, 
nem Isten Fia. Ebben a minket körülvevő zavaros eszméket hirdető, vallásokat 
összemosó világban nagyon fontos, hogy mi tudjuk-e a reformátorok hitét 
vallani: „Solus Christus”. Egyedül Krisztus! Ő az egyedüli, aki értünk áldozta 
az életét ott a kereszten, és ezért egyedül ő adhatja meg bűneink bocsánatát, 
az Istennel való kibékülést és az üdvösséget.

Egy dologra szeretném még felhívni testvéreim figyelmét. Aki azt vallja, 
hogy egyedül Krisztus az üdvösség útja, az számíthat arra, hogy lehurrogják 
és ráragasztják a tolerancia hiánya, a kirekesztő gondolkodás bélyegét. Ma a 
leggyakrabban használt szó a tolerancia. El kell fogadni a másfajta gondolko-
dást, életformát. Ezt követelik politikusok, más vallások követői, más szexuális 
irányultságúak. A tolerancia azt jelenti, hogy teret adunk a másságnak. Ebben a 
gondolatrendszerben elfogadhatatlan annak a hirdetése, hogy „Solus Christus”, 
egyedül Jézus Krisztus. De ezt nem mi mondjuk, ezt a Szentírás, maga Jézus 
Krisztus mondja, amikor kijelenti: „Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki 
sem mehet az Atyához, csak énáltalam.” Nagyon is időszerű a reformációnak 
ez a „solus”-a. Egyedül Krisztus, egyedül ő az Isten Fia, egyedül ő az Üdvözí-
tő. Senki és semmi más, sem kevesebb, sem több. Jézusból nem lehet elvenni 
semmit, és nem szabad hozzátenni semmit. Ezt hirdeti Pál apostol, aki úgy 
megy Korinthusba, hogy „nem tudok közöttetek másról, csak Jézus Krisztus-
ról” (1Kor 2,2) Ezt tanítja Luther, Kálvin és a többi reformátor, ezt hirdetjük, 
ez a mi protestáns egyházainknak az alapja és a drága kincse: egyedül Jézus 
az üdvösség útja. Aki Istent nem Krisztusban találja meg, az soha nem találja 
meg. Jézus nélkül soha meg nem tudhatjuk, hogy ki és milyen az Isten. És 
ami talán még ennél is fontosabb: Jézus Krisztus nélkül soha nem leszünk 
harmóniában Istennel, és soha nem lesz teljes, boldog életünk, üdvösségünk, 
sem ebben, sem az örök életben.

Végül hadd illusztráljam egy kis történettel, mit jelent az egyedül Jézus. Egy 
ember érkezik a mennyország kapujához. Szent Péter fogadja, és azt mondja: 

– Van itt egy teszt, és csak akkor jöhetsz be, ha 100 pontot teljesítesz. Nos. 
Kezdjük: mit tudsz felmutatni? 

– Mindig jártam vasárnap templomba.
– Az a te hasznodra volt, ezért nem jár pont.
– Minden nap olvastam Bibliát.
– Az is neked használt, nincs pont.
– Rendszeresen imádkoztam.
– Tudjuk, mindig magadnak kértél, nem kapsz érte pontot. 
– Megtartottam a Tízparancsolatot.
– Ugyan, ugyan, te is tudod, hogy ez nem igaz, nincs pont.
– Segítettem sok embernek, mindig igyekeztem a legjobbat megtenni.
– Ez meg a kötelességed volt, ezért sem jár pont.
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Emberünk izzad, koncentrál, töri a fejét, de nem jut semmi eszébe. Egy idő 
múlva kétségbeesetten felkiált: 

– Jézus Krisztus segíts! Magamtól sosem jutok be ide!
Szent Péter ugrálni kezd:
– Kitűnő válasz, kitűnő válasz, éppen 100 pontot ér. Fáradj be, fiam!
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