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Előszó

A színek különleges, de életünk minden pillanatában megtapasztalható har-
móniájáról tanúskodik ez az igehirdetés-gyűjtemény. Közös alkotás. Testvéri 
közeledés. Egymás életére és gondolkodására való odafigyelés. 

A színek harmóniája szavakban is kifejeződhet. Valójában minden ige-
hirdetés egyfajta harmóniát épít fel a saját színvilágával a Szentírás szavaira 
alapozva. Az igehirdető felkészültsége és hite szakmaiságot és személyességet 
ad a prédikációnak. A garancia az alkotói folyamatban a Szentlélek Isten 
mun kájában rejlik. Minden prédikáció éppen ezért csoda a maga valóságá-
ban. Több prédikáció egymás mellett egy különleges színvilággá áll össze 
egy egységes harmónia megszólaltatása érdekében.

Hiszem, hogy a szerkesztői elképzelés és a szerzői megvalósítások mögött 
egy nagy közös ajándék húzódott meg. Így vált valóra az álom: egy képzelet-
beli szószékre alkalomról alkalomra egymás után mentek fel az igehirdetések 
írói. Ezt a közös munkát Isten Szentlelke egyengette úgy, hogy a különbö-
ző felekezetek lelkészeinek számítógépét, csendes szobáját és imádságait 
ismeretlenül is összekötötte, egy alkotóműhellyé alakította. Nem együtt 
készültek ugyan, mégis egy év igehirdetéseit írták meg egymás személyes 
ismerete nélkül ebben a különleges módon összefüggő kapcsolatban. Noha 
fizikailag nem tehették meg a szószék lépcsőin felfelé vagy lefelé a lépéseket, 
de lelkileg biztosan jártak ott. 

Aki végigolvassa majd a prédikációkat, a sokféleség színes világa mellett 
ráébredhet az eltérő színek szépen kialakuló harmóniájára is. Egyenként 
külön készültek ugyan a prédikációk, mégis közös alkotásként fejlődtek 
könyvvé. A végére tágas, nagy harmóniává nőttek. Abban a reménységben 
adjuk közre most ezeket a prédikációkat, hogy az olvasó számára lelki táplá-
lékot és hitet erősítő tartalmat jelentenek. Hat keresztény felekezet hatvanöt 
lelkésze írta a prédikációkat egy egész egyházi esztendőt átfogó evangélikus 
igehirdetési alapige- és perikóparend alapján. 

Azok a lelkészek, akik az idei évben adventtől indulva felmennek majd 
prédikálni vasárnaponként a szószékre, gondolatokat, támpontokat és sze-
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mélyes bátorítást kapnak. Nem csak a saját igehirdetésük alkotói és hallgatói 
lesznek, hanem részesedhetnek egy másik lelkész aktuális prédikációs vilá-
gából is. Minden héten egy tág ölelésű ökumenikus háttérre is alapozhatják 
a megszólaló üzenetet. 

A digitalizált világban is öröm, ha kézbe vehetünk és hagyományos módon 
kinyithatunk egy könyvet. Ott lehet a kezünk ügyében. Bármikor leemel-
hetjük a polcról. Könyvjelzőt tehetünk az épp most kedves és megszólító 
prédikációhoz. Olvashatjuk hétről hétre. Mellénk szegődhet ez a könyv, és 
újból ráébredhetünk az olvasható prédikációk értékére.

A különböző színek kiválasztásánál néha hosszú időre van szüksége a 
művésznek. Egy-egy prédikáció fő gondolatának a megtalálásához van, hogy 
napok is kellenek. Máskor már szinte azonnal látjuk előre a pompás színeket, 
és halljuk magunkban a jó gondolatokat, az életerőt sugárzó üzeneteket. 
A harmónia születhet vívódással, de spontán felfedezéssel egyaránt. Örömöt 
jelentene, ha ebből a csoda teremtette szépségből és érzésből részesülhetné-
nek a kötet olvasói is. Izgalommal és nyugalommal. Jókedvben és bánatban. 
Magányban vagy zsibongó környezetben. Ünnepnap és hétköznap egyaránt. 
Legyen felemelő és gyógyító a színek harmóniája! Bátorító és biztató a közös 
szószék. Talán képes lesz egy kis szikrává lenni egy-egy prédikáció az életünk 
közeli és majd a végső, teljes perspektívájában.

Budapest, 2015 adventjén                                                                    
Szabó Lajos

a kötet szerkesztője
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A d v e n t

Karácsony

Vízkereszt
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Óra, koszorú, gyertya
ADVENT 1. VASÁRNAPJA

„Eljön majd az idő – így szól az Úr –, amikor igaz sarjadékot támasztok 
Dávidnak, olyan királyt, aki bölcsen uralkodik, törvényesen és igazságosan 
jár el az országban. Az ő napjaiban szabad lesz Júda, Izráel is biztonságban 
él, és így fogják nevezni: Az Úr a mi igazságunk! Eljön majd az idő – így szól 
az Úr –, amikor nem azt mondják többé, hogy él az Úr, aki fölhozta Izráel 
fiait Egyiptom földjéről, hanem azt, hogy él az Úr, aki fölhozta, hazahoz-
ta Izráel házának utódait észak földjéről és mindazokból az országokból, 
amelyekbe szétszórta őket; és a maguk földjén fognak lakni.” (Jer 23,5–8)

Eljön majd az idő – Óra

A német meseíró, Michael Ende egyik rövid novellájában1 szerepel az a 
táncos, akit odaállítanak a színpadra, a leeresztett színpadi függöny mögé, 
és azt mondják neki, hogy ha az felemelkedik, rögtön kezdjen el táncolni. Ő 
pedig vár, de a függöny nem mozdul. Az előadása elkezdéséhez szükséges 
testtartás, amelybe helyezkedett, egyre kényelmetlenebbé válik számára, 
ezért gyorsan pozíciót vált, önmaga tükörképévé alakul. Aztán – mivel nem 
történik semmi – többször is kénytelen megtenni ugyanezt. Ahogy telik az 
idő, a táncos egyre türelmetlenebbé válik, később arra gondol, hogy kiszalad 
a színpad széléhez, szól a kellékesnek: húzza végre fel a függönyt; de nem 
mer mozdulni, hátha éppen akkor kellene kezdenie, amikor nincs a helyén. 
Ezért csak vár és vár. Türelmetlensége haraggá, később csalódottsággá, majd 
reménytelenséggé foszlik, és végül már azt is elfelejti, hogy miért vár és mire 
is vár tulajdonképpen.

Egy hiábavaló várakozás. Amikor fogynak a percek, az órák, a napok és 

1  Michael Ende: Fekete posztókelme csüng alá… In: uő: Tükör a tükörben. Ford. 
Lázár Magda. Officina Nova, Budapest, 1995. (Kobra Könyvek.) 37–39. o.
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évek, és valahogy mégsem jön el az idő, a döntő alkalom, a változást, újulást, 
kibontakozást hozó pillanat.

Újra advent. A naptárra tekintek: ismét eltelt egy esztendő. Az órámra 
pillantok: mechanikus szerkezet, gyakran igazítani kell pontosabban működő 
elektronikus társaihoz, de én így szeretem, mert ketyeg; mert velem lassul, 
ha nincs benne kellő járástartalék, és új energiát gyűjt, hogyha mozdulok.

„Eljön majd az idő” – eszméltet a prófétai szó. Vagyis várakozásaink nem 
maradnak válasz nélkül. A néha lassan, máskor gyorsabban haladó óramutató 
egyszer célba ér. Erről üzent Jeremiás szava annak idején, hogy amikor Izrael 
népére a babiloni uralom súlyos megpróbáltatása szakadt, a megtört és két-
ségbeesett kortársak szívébe új remény szikráját csiholja. És ugyanez az ígéret 
hozza el az áldott újulás, a nagy változás eljövetelének reménységét ma is.

„Eljön majd az idő.” A félelem és reszketés nélküli élet ideje, a szétszó-
ródás és elkallódás nélküli életé. Mozdulatlanságba és tétlenségbe dermedt 
várakozásainkat a beteljesedés örömteli elevensége válthatja föl.

Eljön! Eljövetele pedig el is kezdődött, sőt a döntő áttörés már végbement. 
Isten nagy ideje az első karácsonykor megérkezett. „Dávid igaz sarjadéka” 
megszületett. Itt élt, nem méltóságot és kényelmet jelentő paloták védfalai 
mögött, hanem vállalva a legmélyebb embersorsot is. Ismertető jele a jászol, 
a kereszt és az üres sír.

Eljön! Érkezése ma is nyilvánvaló. Hirdetett igében, élő örömhírben, ke-
resztség vizében, borban és kenyérben. Lelkének erejével, mely újítani képes 
elfáradt, elalélt, bűnökkel terhelt, csüggedt, beteg életünket.

Eljön! Egyszer teljességben. Hogy holnap betetőzze azt, aminek tegnap 
alapot vetett, s amit ma egyházaként épít. Mindenkori érkezésében így ka-
rol egymásba múlt, jelen és jövő, és így válhat bizonyossággá, hogy az idő 
múlása nem körforgás csupán.

A bölcsen uralkodó Király – Koszorú

Hittanosainknak mesélek Johann Wichern 1860-ban árva gyerekeknek készí-
tett, huszonnégy gyertyás „találmányáról”, az első adventi koszorúról. Ez is 
időmérő eszköz, amely várakozni tanít, és segít megszámlálni az Érkező lépteit.

Koszorú… Levélfonat, kitüntető jelvény: öröm, győzelem és dicsőség 
fejéke.

Koszorú-korona… Nincs kezdete és vége. Hatalom és örökkévalóság dísz-
köre, de kifejezi a teljességet is: az uralkodás egyetemességét, amely kiterjed 
az élet egészére.
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Korona-koszorú… Töviskorona-töviskoszorú… Benne összeér gyengeség 
és erő. Viselője megaláztatásban győztes, diadalban szenvedő. Személyében 
felismerhető a próféta által megjövendölt, bölcsen uralkodó Király.

Jézusban mindez egy személyben összpontosul. Benne kezdet és vég sű-
rűsödik egy pontba. Ő az Úr a mindenség felett. Teremtésnek, létnek nincs 
olyan szeglete, ahol ne volna érvényben illetékessége.

Milyen megnyugtató üzenet ez! Nem vagy társadalmi rendszerek, emberi 
hatalmi játszmák, kényszerű helyzetek kiszolgáltatottja. Nem vagy alattva-
lója saját önző és kicsinyes indulataidnak, hazugságaidnak, de bűneidnek 
sem. Ő mindezek fölött áll, és hatalma van mindeneken. Őhozzá tartozni 
reményt, biztonságot, felszabadult örömet és életet jelent.

Ugyanakkor töviskoronás Király ő. Olyan uralkodó, aki nem leigázni jött 
másokat, hanem „hogy megkeresse és megmentse azt, ami elveszett” (Lk 19,10).

Sámuel annak idején figyelmeztette Izrael népét: ha királyt akar magának, 
az majd háborúba viszi fiait, szolgamunkára fogja lányait, elveszi földjeit, 
és megadóztatja az országában élőket (1Sám 8,10–18). – „Földi” királyok 
ismertetőjegyei.

Krisztus királysága lényegét tekintve más. Ő nem kifosztja, hanem sze-
retetével, saját életével ajándékozza meg a hozzá tartozót. Gazdag létére 
szegénnyé lett értünk, hogy mi az ő szegénysége által meggazdagodjunk 
(2Kor 8,9). Olyan király, aki hajléktalanként születik, „igavonó állat csikó-
ján” vonul, gonosztevők között szenved kínhalált, és feltámadásának első 
hírhozói tanúskodásra alkalmatlannak tartott asszonyok.

Bolond király! – kiáltja rá az ember. Bölcsen uralkodó! – hirdeti ma is a 
prófétai ige. Aki „törvényesen és igazságosan jár el az országban. Az ő nap-
jaiban szabad lesz Júda, Izráel is biztonságban él…”

Törvényesség és igazságosság. Milyen szorosan összefüggnek, mégis 
mennyi küzdelem és erőfeszítés árán igyekszik az ember egyszerre érvényt 
szerezni mindkettőnek! Vajon képesek vagyunk-e rá? A törvényesség igaz-
ságosság nélkül tisztességtelen és embertelen, az igazságosság törvényesség 
nélkül működésképtelen, rosszabb esetben kegyetlenné és megtorlóvá aljasul. 
Hasonlóképpen törékeny a biztonság és a szabadság viszonya.

Illyés Gyula írja egyik versében:2

„Törvényt, de elevent, tehát,
hogy ne csapódjunk folyton össze,

2  Illyés Gyula: Óda a törvényhozóhoz. In: uő: Teremteni. Összegyűjtött versek 
1946–1968. Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1973. 548–551. o.
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hogy részlet-igazát
kiki illessze a közösbe,
úgy mégis: emberek maradjunk,
ne vályog-vályu sarává meredjünk;
atomok, atom magvakként kerengjünk;
helytálljunk, mégis szabadon szaladjunk.

A lét tegyen rendet, ne a halál!”

Törvényesség és igazságosság. Biztonság és szabadság. Mind együtt – erre 
vágyunk. Krisztus hozza el! Neki van hatalma és szeretete ehhez. „Az Úr a 
mi igazságunk!” Hirdetett magáról hasonlót Jeremiás kortársa, az Isten igéjét 
semmibe vevő Cidkijjá király is – Cidqijjáhú jelentése: igazságom az Úr –, 
de a mennyei Atya kegyelmes igazsága egyedül a Betlehemben megszületett 
Király személyében érkezett meg, és érkezik hozzánk ma is.

Aki hazahozza övéit – Gyertya

Meggyújtott gyertya pislákol a sötétben. Hétről hétre nő a fény, megvilágít 
emberarcokat – szelíd világossága összegyűjti, egybehívja a ház lakóit. A láng 
egy pontra irányítja tekintetem: összeszedetté, figyelmessé tesz.

Adventi gyertya… Torony… Világítótorony. Nem önmagához hív, de a 
biztonságos hazaérkezést szolgálja.

A prófétai igehirdetés is hazatérésről beszél. Az Úr összegyűjti és felhoz-
za majd észak földjéről Izrael házának utódait. Fogságban, idegen földön 
biztatást, hitet és reményt adó ígéret ez.

Ahogy ma is sokakat hazahoz Krisztus. Hazahoz idegen messzeségekből, 
lelki tompultságból, a félelem és gyűlölet sivár vidékeiről, sötét mélységek-
ből. Hazahoz bűnből. Advent páratlan ajándéka ez, hazaérkezésünk nagy 
lehetősége. Téged is, engem is ezzel az örömhírrel szólít most a prófétai ige: 
Akárhol vagy, bármilyen messze távolságba sodródtál, már érkezik hozzád, 
hogy újra Isten éltető közelébe vigyen a bölcsen uralkodó Király.

Óra, koszorú, gyertya – most mind őrá mutat.
Smidéliusz András

Okumenikus-igehirdetes-kotet.indd   12 2015.11.18.   10:02:19



13

Szabadulásomra!
ADVENT 2. VASÁRNAPJA

„Tekints le az égből, nézz le szent és dicső hajlékodból: Hol van féltő sze-
reteted és hatalmad? Szánalmadat, irgalmadat miért vonod meg tőlünk? 
Hiszen te vagy a mi atyánk, Ábrahám nem ismer bennünket, Izráel nem 
törődik velünk. Uram, te vagy a mi atyánk, ősidőktől fogva megváltónk-
nak nevezünk. Miért engeded, Uram, hogy letévedjünk utaidról? Miért 
engeded, hogy a szívünk kemény legyen, és ne féljen téged? Fordulj oda 
ismét a te szolgáidhoz, a törzsekhez, melyek a te örök tulajdonod! Kis 
időre elfoglalták szent néped birtokát, szentélyedet ellenségeink tapos-
ták. Olyanok lettünk, mintha sohasem uralkodtál volna rajtunk, mintha 
nem rólad neveztek volna el minket. 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.” (Ézs 63,15–64,3)

Minden család őriz egy családi krónikát, amelyet rendszerint közös ünnepe-
ken, a terített asztalnál ülve nyitnak ki – gondolatban. Történetek kerülnek 
elő belőle, vidámak vagy szomorúak, régiek és újabbak, olyanok, amelyek 
főszereplői talán már régen előrement, ismeretlen családtagok. Mégis mind-
egyikhez közünk van, rólunk szólnak, nekünk szólnak. 

A mi családi krónikánkból való a következő történet: Unokatestvérem, 
aki 3-4 éves kislány lehetett akkor, csirkecombot ebédelt a keresztanyjá-
nál, az én nagymamámnál. Nagymamám büszkén szemlélte az egyébként 
vékonyka kislány hirtelen jött nagy étvágyát és a gyorsan fogyó csirkecomb 
maradványait. A kislány pedig ette a húst, tömte, tömte, ahogy bírta. Hiába 
nyugtatgatta nagymamám, hogy egyen szépen, lassan, nem eszi meg előle 
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senki, ő csak habzsolt megállás nélkül. Mígnem egy nagyobb falat a torkán 
akadt. Köhögni, fuldokolni kezdett, sem lenyelni, sem kiköpni nem tudta 
a megakadt ételt. Nagymamám gyorsan cselekedett, mivel nem használt a 
hátütögetés, szakszerűen benyúlt a kislány szájába és kipiszkálta a kereszt-
befordult darabot. A nagy ijedtség után jött persze a dorgálás is, hogy ugye 
nem szabad ilyen mohón enni, mert lám, meglesz a következménye. De 
jött a frappáns gyerekválasz is: Ha látta, hogy túl nagy nekem, és úgysem 
tudom lenyelni, miért nem vette el tőlem? A történetnek ezen a pontján tör 
ki rendszerint a nevetés, majd gyorsan eszébe jut valakinek egy másik eset 
a családi gyűjteményből, és folytatódik a mesélés. 

Ézsaiás könyvének szavai, a fogságba jutott nép szabadulásért könyörgése 
felidézte bennem ezt a családi történetet, és nem hagy nyugodni a végén 
naivan feltett gyermeki kérdés. De tényleg miért? Miért nem vette el, ha látta, 
hogy szavainak nincs foganatja? Ha látta, hogy itt akár baj is lehet? Miért 
hagyta, hogy folytassa az evést, miért nem avatkozott közbe? 

Hiába csukom be a családi krónikát, újabb kérdések sorakoznak: Hol a ránk bí-
zottakért való felelősség határa? Mikor kell engedni, hagyni, és mikor kell akár 
drasztikusan közbeavatkozni? Kell-e a saját, akár elrettentő tapasztalat, vagy 
elég, ha megfogadjuk a tanácsot, ha elhisszük másnak, hogy egyes tetteknek 
mi lehet a következménye? És miért vágyunk egyáltalán határokat feszegetni, 
más utakat felfedezni? Miért nem maradunk meg a biztonságos közegben, 
miért nem tudunk bízni abban, hogy aki felelős értünk, az a javunkat akarja?

Mert kár tagadni, az élet tele van nagy falatokkal: egy feladat, amelynek el-
végzésére nem biztos, hogy alkalmasak vagyunk, egy váltás, amire talán nem 
készültünk fel eléggé, váratlan élethelyzet, amely meghaladja az erőnket, nehéz 
döntés, amelyben ide-oda billeg a mérleg nyelve. De gyakran még a vágyott, a 
jónak, könnyűnek tűnő is túl nagy falatnak bizonyul, amivel nem tudunk meg-
birkózni. És ilyenkor jön a fuldoklás. Ki ne ismerné a bénító, torkunkat fojtogató 
érzést, amitől nem tudunk szabadulni, és ami egyre kilátástalanabb helyzetbe 
taszít? Hányszor éreztük már magunkat zsákutcában, amikor kikerülhetetlen 
problémák torlaszolják el a továbbvezető utat, vagy éppen olyan mélységben, 
ahova bár apró lépések tudatos egymásutánjával kerültünk, önerőből mégsem 
tudunk kijutni. De tisztázatlan kapcsolataink is elszívják az erőt, a levegőt, 
amikor nem megy a megbocsátás, a továbblépés, az elfogadás, a másik terhének 
hordozása, a szelíd szeretet. Milyen jó lenne, ha egy mozdulattal elhárulna az 
akadály, elegendő lenne egy határozott beavatkozás! Ha jönne valaki, aki tudja 
a megoldást, és gyorsan cselekszik, ha lenne valaki, aki megszabadít a fojtogató 
vergődésből, aki kisimítja az elakadásainkat. Milyen jó lenne!
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Erre várunk. A szabadulásra. Erre vártak, ebben reménykedtek, ezt kívánták 
mindennél jobban azok, akiket Ézsaiás vigasztal: van remény a hazatérésre. 
Hiszen utak épülnek a pusztában, a görbe kiegyenesedik, minden egyértel-
művé válik. Azért, mert Isten beavatkozik, határozott mozdulattal, a végső 
megoldást kínálva. 

Erre várunk mi is, advent második vasárnapján. Arra, hogy Isten beavat-
kozik. A mi életünkbe is, és nekünk is utat mutat: a haza vezetőt, minket is 
erősít, a mi életünk egyenetlenségeit is elsimítja, enyhíti a torkunk szorítását, 
újra szabadon enged lélegezni és felemelt fejjel járni. 

„Egyenesedjetek fel, és emeljétek fel fejeteket!” Egyenes derékkal és felemelt 
fejjel járva megvan a teremtmény szabadsága arra, hogy többet lásson a vi-
lágból. Lássa az utat, és azt is, hogyan lehet arról letérni. Lássa a teremtett 
világ ajándékait, amelyeket jóra használni teremtett Isten, de amelyekkel 
ártani is lehet. Lássa a kert összes fáját, a kert közepére ültetettet is. 

Nem lehet mindent elvenni az embertől, amivel ártani tud magának, még 
ha sokszor egyszerű megoldásnak tűnne is. Nem lehet minden utat lezárni, 
hogy az Isten útján járjon. Neki kell azon elindulnia belső meggyőződésből. 
Nem lehet mindenre előre figyelmeztetni, magának kell tudni, hogy tetteinek 
következménye van. 

Ezért engedi a szülő, hogy a kíváncsi gyermek megérintse a forró cse-
répkályha falát. Ugyanezért adja ki az apa a tékozlóvá váló kisebbik fiúnak 
a vagyon ráeső részét. Engedi, mert kérte, mert menni akart. És éppen 
ezért hangzik mentegetőzésként az Ézsaiásnál olvasható két kérdés: „Miért 
engeded, hogy letévedjünk az útról? Miért engeded, hogy szívünk kemény 
legyen?” Még messzebbre menve: Miért engedted, hogy szakítsunk a fáról?

Felesleges kérdések, már akkor tudjuk, amikor kimondjuk őket, hiszen 
nem változtatnak semmin. Már megízleltük a tiltott gyümölcsöt, már más 
úton lépkedünk, már eltékozoltuk a vagyont, már be van töltve a hely a szí-
vünk közepén. A „miért engedted?” már felesleges kérdésnek tűnik, amikor 
mi már döntöttünk, és már szüreteljük a gyümölcsöt, szenvedjük tetteink 
következményeit.

Közbe kell-e avatkozni? Ha nem elég a szelíd kérés, a féltő figyelmeztetés, 
kellenek-e a drasztikus tettek?

A válaszra várunk. Erre várakozunk most is, advent második vasárnapján. 
Mert valami készül, valami drasztikus, valami átformáló, valami mindent 
megváltoztató. Hiszen – és ezt már Ézsaiás könyvéből is kiolvashatjuk – nem 
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volt elég a szelíd kérés, a tiltás, a féltő figyelmeztetés, a kőtáblára vésett pa-
rancsolat. Kellett valami más, valami másfajta közeledés, látható, tapintható, 
hallható tapasztalat: Testté lett és közöttünk lakott.

Bármennyire is feleslegesnek tűnik, mégis fontos megkérdezni: Miért enge-
ded? Fontos, hogy ez a kérdés ott lebegjen előttünk adventkor is. Amikor 
még könnyű, sőt jóleső várakozni. Ez a várakozás még nem nehéz, sokkal 
inkább szájunk íze szerint való, mint a kereszt alatti, a húsvét hajnalig tartó. 
Ebben a várakozásban nincs benne a bizonytalanság félelme, a „mi lesz, 
ha…” gondja, csak öröm van, az új élet születése miatti öröm. De látunk-e 
már most addig, amikor újra kérdés lesz: „miért engeded ezt?” Amikor újra 
kérdés lesz a kertben imádkozva, a fájdalmak között a kereszten, kérdés 
lesz vér és veríték között. Mert valóban új életre várakozunk, de halál utáni 
újjászületésre, poklon át vezető feltámadásra. 

A kérdés tehát nem felesleges. A válasz pedig kinek-kinek személyesen 
adatik.

Reménység szerint személyes istenélményeink és elsimított kérdéseink 
után, magunk is ki tudjuk mondani: „Soha senki sem hallotta, fülébe sem jutott, 
szemével nem látta, hogy volna isten rajtad kívül, aki ilyet tenne a benne bízókért.” 

Ez lehet adventi várakozásunk hitvallása. Hiszen tudjuk, mire várunk. 

Pethő-Udvardi Andrea
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Vigasztalás: lilában és rózsaszínben
ADVENT 3. VASÁRNAPJA

„Vigasztaljátok, vigasztaljátok népemet! – mondja Istenetek. Beszéljetek 
szívhez szólóan Jeruzsálemmel, és hirdessétek neki, hogy letelt rabsága, 
megbűnhődött bűnéért, hiszen kétszeresen sújtotta az Úr keze minden 
vétkéért. Egy hang kiált: Építsetek utat a pusztában az Úrnak! Készítsetek 
egyenes utat Istenünknek a kietlen tájon át! Emelkedjék föl minden völgy, 
süllyedjen le minden hegy és halom, legyen az egyenetlen egyenessé és a 
dombvidék síksággá! Mert megjelenik az Úr dicsősége, látni fogja minden 
ember egyaránt. – Az Úr maga mondja ezt. Egy hang szól: Kiálts! Én 
megkérdeztem: Mit kiáltsak? Minden test csak fű, és minden szépsége, 
mint a mezei virágé. Elszárad a fű, elhervad a virág, ha ráfúj az Úr sze-
le. – Bizony, csak fű a nép! Elszárad a fű, elhervad a virág, de Istenünk 
igéje örökre megmarad. Magas hegyre menj föl, ki örömhírt viszel a Sion-
nak, harsány hangon kiálts, ki örömhírt viszel Jeruzsálemnek! Kiálts, ne 
félj! Mondd Júda városainak: Itt van Istenetek! Az én Uram, az Úr jön 
hatalommal, karja uralkodik. Vele jön szerzeménye, előtte jön, amiért 
fáradozott. Mint pásztor, úgy legelteti nyáját, karjára gyűjti a bárányo-
kat, ölébe veszi őket, az anyajuhokat szelíden terelgeti.” (Ézs 40,1–11)

Vigasztalni művészet

Vannak vigasztalannak tűnő helyzetek. Ha a szomorúság hirtelen olyan mély 
szakadékként nyílik meg, hogy nincs mentő kísérlet, amely fényt hozna a mé-
lyére, vagy olyan tartós állapotként tölt ki mindent, hogy az öröm bármilyen 
formája idegen, illetlen kísérletnek tűnik a vigasztalás. Vigasztalhatatlannak 
tűnik az ember. 

A vigasztalás feladatát hallva az az ember érzése, hogy ahol a leginkább 
vigasztalni kellene, ott a legnehezebb. Amikor valaki a szobájában síró ka-
maszt hallgatja, aki a közösség peremén kudarcok halmazaként ismeri meg 
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magát felnőttként, összeszorul a gyomrunk, és érezzük, vigasztalni nem 
egyszerűen tudás, hanem művészet. Már nem az eleső kisgyerek ő, akit 
felsegítve, figyelmét elterelve könnyen újra jókedvre deríthettünk. Míg a 
negatív tapasztalatokat valóságos pozitív megerősítő sikerek nem űzik el, 
vigasztalan a helyzet. És ott ólálkodik a kamasz gyanú, minden hamis vigasz 
éber kritikája. Ő maga frissebb és gyorsabb, igazságérzete pedig élesebb a 
jó szándékú, vigasztaló, együgyű féligazságnál. Megmérettetik a gyámolító 
viselkedés és szólás, és könnyen könnyűnek bizonyul a generációs távolságból 
adott tankönyv ízű tanács. Csak ha valódi felnőtt énem tudom belevonni, 
korlátaimmal és előremutató tapasztalatommal, csak akkor, valós együttér-
zéssel lehetséges a vigasz. Ha sikerült: bent a szobában egy érettebb szemé-
lyiség marad, kifele a szobából egy kockáztató és nyertes szerencsejátékos 
jön megkönnyebbülten.

Át nem élt nyomorúsághoz nyögve szavakat keresni. Aknamezőn tapo-
gatózva a „menni kell” tudatával, a „nem tudom, merre” bénító érzésével. 
Tettekre sarkallva a bénát, szavakra a némát, szabadságra a rabot, közben 
hitelessé csak a hasonló korlátok tapasztalata tesz. Ha nincs ilyen hiteles-
ség, akkor mentőövként csak az együttérzés csendes bölcsessége marad. 
A hallgatás lehet süket, lehet időt nyerő és lehet bizalmat építő művészet.

Művész, aki a metró tömegében a kifejezéstelen arcokban manipulátorok és 
demagógok alapanyagánál többet lát, felfedezi az egyéni szép vonást, amely 
minden egyes arcban sok por, indulat és ránc alatt van elrejtve. Kicsalni a 
mosolyt, amely közösséget formál: családot, várost, egyházat, népet, konti-
nenst, világot nyit, művészi helyreállító és alkotó képesség. Különösen nagy 
kihívás egy közösség vigasztalásának feladata, amire igénk megbízása szól. 
Nemcsak egy-egy arcot életre kelteni, hanem egyszerre egy egész közösség, 
csoport, gyülekezet, nép rossz lelkiállapotán változtatni a próféta dolga.

Merünk-e vigasztalni? 

Biztosabb gyorsan továbblépni, elismerve a pillanatnyi vereséget, de kimentve 
magunkat a fárasztó találkozásból. Csak tartsunk önvédelmi távolságot, ne 
vegyük magunkra más baját a maga teljességében – szól a hivatalos tanács 
is a lelkigondozóknak. Ebből könnyen születhet bölcsnek tűnő, ám felületes 
tanács. A baj valódi mélységét közös érdekből nem mondjuk ki, és a profi 
vigasztaló sikere leng körül. 

Korunk könyvesboltot kitöltő tudományos tanácsadó irodalmával za-
varba ejtően bátran és jól lehet vigasztalni egy vigasztalan társadalmat. 
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Sok mindenről szó van, de az ember végső kudarcát figyelmen kívül kell 
hagyni. Végső mélység helyett a jelen konkrét gondjaira adott konkrét vá-
laszoké a siker. A keresztyén vigasztalás nagy kérdése, hogy egyáltalán 
játékba hozható-e Isten a vigasztalás művészetében, vagy vigasztalan ül a 
szélen? Sajnos rosszul is játékba lehet őt hozni. Utána rossz a kijózanodás. 
Istennel vigasztalni is művészet, nem magától értődő automatikus képesség 
a hívő ember számára. Ézsaiás erre a művészetre kap felszólítást: tartósan 
vigasztalan közösség lelkét kell a jövő optimizmusába emelni, az Istennel 
való újratalálkozás lelki alapját lerakni.

Nem egy bánatos emberhez, hanem egy egész kiábrándult, kudarcokkal 
terhelt néphez kell szólnia. Legnagyobb álmuk a másnapi túlélés. Össze-
kötő közösségi élményük a történelmi balsors fölötti búslakodás. Erről a 
múltba révedő és álmait vesztett népről mondja a próféta, hogy a népnek 
keresnivalója van a népek között. Üzenete az, amit az ő saját történetében, 
kudarcaiban és újrakezdéseiben hordoz. A hatalmas erejű hang a földhöz 
ragadt képzeletű szolgatömeghez szól. Ki emeli fel a fejét? Ahhoz elég szem 
csillan fel a hívó szóra, hogy elinduljanak vissza, újjáépíteni a romokat és 
folytatást adni a történetnek. Szép reményeiket sok csalódás húzza le, amikor 
visszatérnek az ígéret földjére. 

Lila és rózsaszín advent

Advent meghitt és kijózanító egyszerre. Ez a furcsa kettősség rózsaszín és 
lila szín egyszerre. Meghitt, emberléptékű előtér a nagy ünnep mindent 
betöltő érkezése előtt. A várakozás vigasztaló kellemessége a béke hangjá-
val, gyertyafénnyel. Annyira más ez, mint a hétköznapok! Vigasztalás ez a 
rózsaszín: a vigasz békítő, örömteli, finom oldala. Mellette azonban ott van 
az igazság lilája. Józanná tesz az igazság. Az agyonhallgatott, kényelemből 
kikerült, most végre kimondott igazság vigasztal. Lila bűnbánat. 

A kettő egyszerre a vigasztalás művészete. A kettőt valami egyesíti, 
ugyanaz, ami karácsony lényege is. Az elmúlt hónapok legnagyobb hatású 
eszközeként ismerhettük meg. Meghittség és igazság egyesül benne, a gyer-
mekarcban. A gyermekarc ereje megdöbbentő. Normál állapota az öröm, 
és már örömével erős: örömöt teremt maga körül. Még sokkal erősebb az 
öröm hiánya az arcon. A vigaszra szoruló szomorúság, a gyermeki szenve-
dés a legkérgesebb szívben is érzelmet kelt. A gyermek a vigasztalás nagy 
művésze. A kicsi szemek öröme vigasztal és az öröm hiánya vigasztalásra 
késztet. A szemekben az ártatlanság a jövő ígéretével fogócskázik és játékra 
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hív. Bőrszínek, nyelvek, vallások sokaságában ragyog a teremtés ereje. A te-
remtő szó a semmiből valamit életre hívó jövő szava. A Teremtő alkotását 
csodáljuk. Vigaszra szorulva a vigasztalás lehetőségét hozza a gyermeki arc. 
Feladat, ami emberré emel. Minden más szomorú emberi arc ilyen feladat 
lehetne, de a gyermeki a legmegindítóbb. Mozdulattá alakítja a félelem bé-
naságát, érthető szóval hidat ver a nyelvek határán. 

Ne félj! – szól Isten meg nem szűnő, kiirthatatlan szava a fű életű embe-
rekhez. Ez az üzenet egy gyermekben érkezik meg, benne válik valósággá és 
teljesedik be karácsony éjjelén. Ez az érkezés emel emberré, teremtménnyé. 
A ne féljetek mondata húsvétkor fejti vissza a bénultság, harag, féltékenység, 
kisszerűség, önzés és halál szövedékét, ami fogva tart. A bűn hálójából a 
legmagasabb mennybe emel. 

Adventi útépítés

Ünnepnapon talán elhiszem, hétköznap azonban más szabály érvényes. 
Kamaszkorban ragadtunk. Már megismertük a rideg felnőttvilág szabályait 
és saját korlátainkat is. Gyermeki énünk, gyermeki hitünk siratjuk. A nagy 
érkezést, amelyről Ézsaiás beszél, nem tudjuk gyermeki lelkesedéssel, kri-
tika nélkül fogadni. Valami más lett, ami miatt vigaszra szorulunk. Nincs 
tudomány, rutin vagy módszer, ami vigasztalna. Útépítés kell. Helyreállítás 
és új építés egyszerre, amely a találkozás szándékát részemről kifejezi. Is-
ten jön, ahogy neki tetszik. Nem diktálhatom neki a lépéseket. Érkezését 
előkészíthetem magamban és környezetemben. Ennyi az adventi feladat. 
Múló erőmet az egyetlen, felém is áradó, örök erő szolgálatába állítom – ez 
értelmet ad az életemnek, és jövőt nyit. Megvigasztal.

Szabó B. András
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A hír
ADVENT 4. VASÁRNAPJA

„Milyen kedves annak az érkezése, aki örömhírrel jön a hegyeken át! Bé-
kességet hirdet, örömhírt hoz, szabadulást hirdet. Azt mondja Sionnak: 
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 mindenütt a földön Istenünk 
szabadítását.” (Ézs 52,7–10)

Egy professzor egyszer azt mondta igehirdetésre készülő teológusainak: „Pré-
dikáljatok a szenvedésről, és mindig lesz hallgatóságotok. Minden padban 
van egy megtört szív.” Igaz. Örömről prédikálni, a jóról írni nem annyira 
népszerű. A közönyösök talán unalmasnak tartják, a kétkedők legyintenek rá. 
Az információrobbanás korában már csak a rendkívülire és a rémhírre kapja 
föl a fejét az ember. Például arra, amikor ősszel megindult a tömeges migráció 
Európa felé. Naponta ezrével jöttek a határainkhoz megállíthatatlanul. Az 
volt ám a hír! Felbolygatott, vegyes érzelmeket gerjesztett. Megijedtünk és 
sajnálkoztunk. Mindenki tudott valamit, jót vagy rosszat mondani róla. Mit 
tegyünk? – találgattuk. Ijedeztünk és alamizsnálkodtunk. Kritizáltunk, poli-
tizáltunk, egymásnak is estünk. Figyeltük és adtuk-vettük a változó híreket. 
Ami szenzáció és ami tragikus, az a hír. A televízió csatornáin tömény dur-
vaság, lövöldözés, halál, szörnyek támadása, kegyetlenkedés, idegen szóval 
thriller filmek mennek. Azoknak magas a nézettségük. Mert a boldogságról 
nehezebb írni és jó filmet készíteni.
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Csak a rémhír?

De ha az ember telítődik a rosszal, a katasztrófákkal, a nyomasztó valóság-
gal, saját kínjaival, akkor végre ráéhezik a jóra. Volt egy ismerősöm, aki így 
köszönt: „Mi újság? Mondj valami jót! Nem baj, ha nem igaz, csak jó legyen!” 
A hazugság is jó, az áltatás, az altatás, az illúzió? Van olyan, hogy a torkunkig 
ér már a sok nyomorúság, és bármi megfelel, csak húzzon ki a kút mélyéből.

Az információs társadalomban sok az újság és az újdonság. Vajon nekünk, 
keresztyéneknek lehet-e és kell-e újat mondani? Vajon a jó hír szól-e akkorát, 
mint a rossz, hogy meghalljuk? Valóban csak a rémhírek kapnak figyelmet kö-
zöttünk is? Magunkba nézhetünk: nekem mi a hír? Mire vagy kire hallgatok? 
Mit adok tovább? Isten emberei a jó hír követei. Közéjük tartozom-e én is?

Igénkben a teológusok által második Ézsaiásnak nevezett próféta (Ézsa-
iás könyve 40–55. fejezetének szerzője) örömhírt, szó szerint evangéliumot 
mond: elérkezett a megváltás ideje. Ujjongó igeszakasz ez, melynek öröme 
túlárad a hírnökön, aki feltűnik a hegyeken, és belekiáltja a világba: hama-
rosan véget ér a fogság, a büntetés ideje lejár. A babiloni fogság ugyan nem 
jelentett rabbilincset vagy fizikai szenvedést, de megfosztotta az országot 
önállóságától, vezetőitől, értelmiségétől, és súlyos krízisbe vitte. Azt élték 
át elhurcoltak és otthon maradtak egyaránt, hogy elfordult tőlük és bünteti 
őket az Úr. Nagy vigasztalás tehát a közeledő hírnöknek már a látványa is.

Mára számtalan hírközlő eszközt fejlesztettünk ki (újság, rádió, televízió, 
internet), amelyek személytelenül és határtalanul ömlesztik szerteszét a 
híreket. Az Ószövetség világában azonban még szenzáció volt a hírnök 
megjelenése. A hírnök, a próféta, az Isten embere hozta megbízó Urától a 
kijelentést népének. Ezért írja később Pál: „Hogyan is higgyenek abban, akiről 
nem hallottak? Hogyan hallják meg igehirdető nélkül? (…) Csakhogy nem mindenki 
engedelmeskedett az evangéliumnak, hiszen Ézsaiás is ezt mondja: »Uram, ki hitt 
annak, amit tőlünk hallott?« A hit tehát hallásból van.” (Róm 10,14–17)

A rövid hír

Két szó. Ennyi: „Istened uralkodik!” Újra felépül majd a templom, és virág-
zik majd az ország. Isten egy nagy, diadalmas második exodust, kivonulást 
készít a foglyoknak. Az egykori élmény, hogy az egyiptomi rabszolgalétből 
megszabadult a nép, most megismétlődik. Isten megajándékozza övéit je-
lenlétével, megszabadítja és hazavezeti őket.

Mert Isten nem apatikus istenség, ahogyan sokan vádolták, és vádolják őt 
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ma is bajukban, amikor azt gondolják, lehet, hogy megteremtette, de magára 
hagyta a világot, benne minket is. Távol áll tőle a szenvedés, dicsőségében és 
szentségében trónol messze a mi problémáinktól. Ez és számtalan más igesza-
kasz azt mutatja, hogy éppen ellenkezőleg: Isten teremtményeivel együtt érző 
és együtt szenvedő Isten. Engedi, hogy a magunk feje után menjünk, rossz 
döntéseink következményeit nem közömbösíti. Olykor próbára tesz minket, de 
velünk van fogságban és szenvedésben, pusztában és sivatagos élményeinkben. 
Jézus Krisztusban azért lett emberré, hogy őbenne közel hozza és bemutassa 
nekünk jó atyai arcát, és könyörüljön rajtunk. Segít kibírni, elviselni nehéz-
ségeinket és néha fölülemelkedni is rajtuk. Előttünk jár és mögöttünk is ott 
van. Fölöttünk tartja kezét (lásd: Zsolt 139). Sebeinket hordozza és gyógyítja, 
hogy békességünk legyen, bűneinket magára veszi, hogy megszabaduljunk.

A próféta által megrajzolt látomásba belevegyül a józanító valóság: minde-
nütt romok vannak. De ebben a képben is fellelhető az örömhír. Még a romok 
is a remény hangját és ujjongó kiáltását visszhangozzák. Egy összeomló 
birodalom romjai ezek, amelyek a történelemben hamarosan bekövetkező 
esemény szimbólumai is egyben. A kövek is Isten szabadítását prófétálják. 
A perzsa kor beköszöntével lesz majd egy uralkodó, aki Isten akaratát viszi 
véghez (akaratlanul), megcselekszi azt, amit Isten eleve eltervezett. Babi-
lont elfoglalja, a fogságban élő népet hazaengedi. Új korszak veszi kezdetét, 
újjáépíthetik a romokat. Micsoda fantasztikusan jó hír ez!

Istennek ma is érvényes üzenete ez. Ha minden összeomlik, ha romba 
dőlnek fáradozásaink építményei: gazdaság, vagyon, politikai és társadalmi 
rendszer, kultusz, akármi… akkor is Isten uralkodik. Kezében van a sorsunk, 
az ember és az emberiség jövője, a történelem. Uralkodik akkor is, amikor 
engedi, hogy elrontsuk, beszennyezzük, összetörjük teremtett világát. Szép-
séges fájdalommal és reális bűnlátással fogalmazza meg a költő:

Mi törjük el, repesztjük ketté,
mi egyedül és mi magunk
azt, ami egy és oszthatatlan.

Utána azután
egy hosszú-hosszú életen keresztül
próbáljuk vakon, süketen, hiába
összefércelni a világ
makulátlan és eredendő szövetét.

(Pilinszky János: Egy életen keresztül – részlet)

Okumenikus-igehirdetes-kotet.indd   23 2015.11.18.   10:02:20



24

A hír sorsa

Megszoktuk, hogy a prédikációk többnyire egyéni problémáinkra, személyes 
bűneinkre adnak választ. Így az ószövetségi próféták kollektív megszólítását 
is magunkra értelmezzük. Vegyük magunkra az Igét! Isten ígéretei minden 
nemzedéknek, mindnyájunknak szólnak, és személy szerint nekem is.

Vannak igemagyarázók, akik ezt az igeszakaszt a végső időkre vonatkoz-
tatják. A két és félezer évvel ezelőtti prófécia ott és akkor szólt Isten népé-
nek, azután szólt, amikor Isten elküldte egyetlen Fiát minden embernek, 
hogy kiszabadítsa a bűn és a halál fogságából. Végül arra a reménységre is 
érvényes, hogy egyszer eljön a nagy találkozás Krisztussal, amikor mindenki 
előtt nyilvánvaló lesz dicsősége és szeretete. Amikor végre megértjük azt, 
ami ma még fáj, értelmetlen, hiábavaló vagy kudarc. Bevéshetjük a két dia-
dalmas szót: Istened uralkodik. Ennyi elég. Ez az ünnepi hír felüdít, erősít, 
biztonságot ad.

A jó hírt lehet nem meghallani, lehet nem elhinni, elhallgatni vagy el-
hallgattatni. De akkor a kövek fognak kiáltani. A gyerekek vagy a kövek 
– ahogyan Jézus jeruzsálemi bevonulása után mondta (Lk 19,40). A fizika 
felfedezése, a csillapított rezgések lecsengésének törvénye szerint a kimondott 
szó erőssége állandóan csökken, de nem válik semmivé. Kellő erősítéssel 
ismét hallhatóvá tehetnénk egy bármikor elhangzott beszédet. Valóság lehet 
egyszer így is a kövek kiáltása (Józs 24,27). Isten a kövekből, a romokból is 
támaszthat fiakat, hírnököket. Ne cáfoljuk! Legyünk Isten békességének és 
szabadításának angyalai! Örömmondók és békekövetek. Hittel és hitelesen. 
Azt megérzik, mert hat. Sőt hatalma van.

Nem tudjuk összefércelni, barkácsolni szétesett világunkat és álmainkat, 
de van, aki újjászövi az életszálakat, hogy a végére összeálljon. Felemelhetjük 
a fejünket és a tekintetünket. Isten meglátogatta népét egykor, testet öltött az 
idők közepén, sorsközösséget vállalt velünk, megváltott Jézus Krisztusban. 
És maradt. Nem vendég, aki előbb-utóbb elmegy. Ő marad. A „Vagyok, aki 
vagyok” (2Móz 3,14), a „Velünk az Isten” (Mt 1,23) marad a világ végezetéig 
irgalmas szeretetével. Ne félj! Bízzál! Örülj!

Karsay Eszter
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A meghitt percek ünnepe
KARÁCSONYESTE

„A nép, amely sötétségben jár, nagy világosságot lát. A halál árnyékának 
földjén lakókra világosság ragyog. Te megszaporítod a népet, nagy örömöt 
szerzel neki. Úgy örülnek színed előtt, mint aratáskor szoktak örülni; 
ahogyan vigadnak, ha zsákmányt osztanak. Mert terhes igáját, a hátát 
verő botot, sanyargatójának vesszejét összetöröd, mint Midján napján. 
Mert minden dübörögve menetelő csizma és véráztatta köpönyeg elég és 
tűz martaléka lesz. Mert egy gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk. 
Az uralom az ő vállán lesz, és így fogják nevezni: Csodálatos Tanácsos, 
Erős Isten, Örökkévaló Atya, Békesség Fejedelme! Uralma növekedésének 
és a békének nem lesz vége a Dávid trónján és országában, mert megerősíti 
és megszilárdítja törvénnyel és igazsággal mostantól fogva mindörökké. 
A Seregek Urának féltő szeretete viszi véghez ezt!” (Ézs 9,1–6)

Nem könnyű ma meghitt percekhez jutni

Pedig hatalmas igényünk van az ilyen pillanatokra. Amikor távol maradnak a 
napi küzdelmek, nem idegesítenek a kisebb-nagyobb hétköznapi feszültségek, 
hanem csak a lelkünket erősítő, az érzelmeinket megmozgató gondolatok és 
események töltik ki az időnket. Tisztán és közvetlenül. Tervezzük is lelkesen 
az ilyen lehetőségeket. Meg is álmodjuk őket. Várunk is rájuk. És nagyon 
szeretjük, ha épp a karácsonyi időszakban megérkeznek. A szenteste menet-
rend szerint ilyen időnek számít az életünkben. Jut-e mindenkinek belőle? 
Jut-e nekünk belőle?

Sokszor eltervezzük, hogy lélekemelő órákat töltünk majd szeretteinkkel, 
barátainkkal, de sajnos gyakran valami hirtelen közbejött esemény áthúzza 
a terveket, és semmi sem valósul meg belőlük. Váratlan események pedig 
rendületlenül történnek. Nem várt fordulatok is. Aztán születnek a kifo-
gások, működésbe lépnek az elhárító manőverek. Fontosabb programok 
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jönnek közbe, el se jutunk a tervezett személyes találkozásokig. Időhiány. 
Energiahiány. Elfoglaltság miatt pont azok mondják le a találkozást, akiket 
mindenképpen fontos lenne végre kellemesebb környezetben látnunk. Meg-
hitten és nyugodtan. Kikapcsolva és felszabadultan. Kötöttségek nélkül és 
őszintén. De minden más megvalósul, csak épp ez marad ki. Családban sem 
egyszerű ez, gyülekezetben sem természetes.

Nem könnyű ma meghitt percekhez jutni. A szentesti csendért és annak 
meghitt perceiért is meg kell küzdeni. Bár kívülről úgy tűnik, menetrend 
szerint minden családban mindenkinek van erre lehetősége, a valóság mégis 
mást mutat. Azt gondoljuk, ha valamikor, hát karácsonyeste biztosan jut 
mindenkinek egy kis darab meghittség, egy apró közösségi élmény abból a 
szeretetből és odafordulásból, amit meg is hirdetünk az ünnep lényegével 
kapcsolatos tanításunkban mindenfajta keresztény kommunikációban. Az 
adventi szószékeken különösen is.

Mégis azt hiszem, egyáltalán nincsenek kevesen, akik eleve kimaradnak 
ebből. Akik nélkülözik mindezt. Mi magunk is veszélyben vagyunk abban 
az értelemben, hogy bár mindent száz százalékosan elterveztünk és elő is 
készítettünk, lehet, hogy mégsem sikerül átélni és megtapasztalni a vágya-
inkban, álmainkban elképzelt karácsonyi perceket. Mi hiányzik ehhez? Mi 
az, ami zavarja a megvalósulást? Mit felejtettünk el az ünnepből, ami még 
korábban megvolt? Merre kalandoztunk el mai ünneplési gyakorlatunkkal, 
hogy elveszítettünk sokakat a meghitt percek közös megéléséből? 

Nem könnyű ma meghitt percekhez jutni. Ézsaiás himnusza ma segít 
nekünk. A próféta költeménye visszaadhatja elveszített meghitt perceinket. 
Ha a személyesen ránk vonatkozó igéket meghalljuk belőle, akkor gyógyul-
hatunk is általuk. A négy legfontosabb értéket mutatja fel: világosság, öröm, 
szabadság és békesség. Ha ezek hiányoznak, nincsenek meghitt percek. Ha nem 
ezekért küzdünk, akkor hamis látásunk van az életről. De lehet javítani, 
lehet kiemelkedni a mélyből és újra rátalálni a legfontosabb értékekre. Újra 
tanulhatjuk az éleslátást. Isten közelségére koncentrálhatunk. Isten mel-
lettünk való kiállását érezhetjük. Ismét megérthetjük Isten cselekedetének 
lényegét. Nem felejtjük el azt sem, milyen mélységből és mennyire remény-
telen sötétségből hozott ki személyesen minket is életünk során. Aprópénzre 
váltódik az ige jól ismert refrénje: „A Seregek Urának féltő szeretete viszi véghez 
ezeket!” (Ézs 9,6) Nem elvont messzeségben, hanem személyes közelségben. 
Nagyhatalmak nyomása alól vagy életünk félelmeiből is van szabadulás. Az, 
aki ma hozzánk érkezik, mindezek felett Úr.
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Karácsonyeste átélhetővé válik a csoda

A várakozás beteljesedik. Az elhagyottak pártfogóra találnak. Felhangzik az 
életmentő hír: „Mert egy gyermek születik nékünk, fiú adatik nékünk. Az uralom 
az Ő vállán lesz.” (Ézs 9,5) A várva várt jövő jelenné lesz.

Nem a mi erőlködésünk, nem a hangosan kihirdetett győzelmeink, sike-
reink hozzák el mindezt, hanem az érkezőhöz való kötődésünk és a benne 
való bizodalmunk. Az ő világossága akkor ragyog fel számunkra, ha képesek 
vagyunk rácsodálkozni értünk végzett cselekedeteire. Ha nem önmagunkra 
koncentrálunk megrögzötten, hanem készek vagyunk arra figyelni, amit ő 
tett értünk. Van, hogy kedvesen érkezik, mint a karácsonyesti gyertyagyújtás. 
Máskor reflektorként világítja be az életünket, mert ekkora fényerőre van 
szükség ahhoz, hogy feléledjünk és irányt váltsunk. Mindkét fény érkezése 
továbblendít és erőt ad. Hinni szabad mindkettőben. Várni szabad mindket-
tőre. Ő tudja legjobban, mikor melyikre van szükségünk.

Szenteste egy egészen új, személyesen hozzánk kötődő messiáskép raj-
zolódik ki előttünk. A mi Szabadítónk szól hozzánk! A mi Tanácsosunk ad 
útmutatást! A mi Erősségünk karol fel minket! Erre a személyes és közvetlen 
lehetőségre hívja fel a figyelmünket Ézsaiás ma. Erre biztat egyik karácsonyi 
énekünk is: „Tudja Ő a nevedet. Más helyetted nem mehet. Indulj bátran, 
terve van veled!” (EÉ 172,4) Isten mindent megtett azért, hogy nekünk 
személyesen megtapasztalható örömünk legyen és személyesen átéljük a 
felszabadulást. Karácsonyeste egy csendes gondolattal számba vehetjük ezt.

Nem könnyű meghitt percekhez jutni. Kevés az igazi beszélgetés, az igazán 
fontos tapasztalatok és élmények megosztása. Mindenki közölni akar ugyan 
valamit, mindenkinek vannak általános érvényű hírei és kijelentései, sőt érté-
kítéletei is. De kevesebben beszélnek olyan dolgokról, amelyek az érzelem, a 
mélység és a hit területén otthonosak. Pedig pont ezeket nem nélkülözhetjük. 
Szükségünk van egymás mélyebb gondolatainak és érzéseinek megismerésé-
re, szükségünk van a személyes szavak hitet erősítő és lelki értékeket növelő 
üzenetére. Karácsonyeste egyáltalán nem felesleges kimondani egymásnak 
azt, amit már régóta hordozunk és magunkba zártunk. Igazi jó hírrel lehet 
csak ünnepelni karácsonykor!

Ézsaiás bátran és egyértelműen vall arról, mit tett Isten az ő életükben, 
sok-sok évvel Krisztus születése előtt. Milyen tökéletes és teljes változásokat 
élhettek át, egyéni és közösségi összefüggésben egyaránt. Erről hallania kell 
minden nemzedéknek. Ennek el kell jutnia mindenki fülébe. Erről nem lehet 
hallgatni, mert e nélkül nincsen folytatás és nincsen igazi új kezdet. A már 
megtörténtek és a majd eljövendők egyaránt fontosak a próféta számára. 
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Lehetnek meghitt perceink Jézus születésének ünnepén!

Akikért Ézsaiás aggódik és küzd, azoknak egyszerre kell a múltban és a jöven-
dőben tájékozódniuk. Nem parkolhatnak le az eddig lejátszódott események 
talaján. Nem lehetünk olyanokká, akik örökké csak ismétlik és emlegetik 
a történelmet, a nagyhírű és dicső múltat a fiatalabbaknak. Nosztalgiából 
nem születik életmentő és aktív mai hit. Az élő hitnek aktuális élményre van 
szüksége. Úgy tűnik ma sokszor, mintha nem is kellene minden generáció-
nak megküzdenie a saját hitéért és reménységéért. Mintha az egyház élete 
is mehetne tovább a mai generáció vállalása nélkül a múlt tartalékaiból. Ha 
így gondoljuk, rosszul értelmezzük az örökség szót. Minden nemzedéknek 
meg kell találnia saját feleleteit. 

Ebből az egyéni küzdelemből nem maradhat ki senki sem. Más helyett 
senki sem tud belépni és helyette megszerezni a személyes tapasztalatokat és 
helytállást. Isten hívása személyes, és egyéneknek szól. Kinek-kinek a maga 
„sötétségével” és „árnyékaival” vagy éppen a „terhes igájával” személyesen 
kell szembenéznie. A meghitt órák és percek ebben segítenek ma minket. 
Karácsonyeste is, gyertyafénynél, éneklésnél vagy a terített családi asztalnál 
is. A közelre érkezett gyermek Jézus nem a távolság növelője az életünkben, 
hanem pont a fordítottja: a leghatékonyabb csökkentője. Isten és emberek 
irányában egyaránt. 

A karácsonyi örömben átélt személyes hit teszi lehetővé életünkben a meg-
újulást. A változáshoz itt meríthetünk erőt, így teljesedhet ki az Istenhez való 
kötődésünk, és ez messze túlmutat a földi életünkön. Erről vall mély érzésű 
versében Pilinszky János: „Rossz voltam, s te azt mondtad, jó vagyok. Csúf 
voltam, de te gyönyörűnek találtál. Végighallgattad mindig, amit mondtam. 
Halandóból így lettem halhatatlan.” Ennyire meghitt és ennyire közeli az, 
ahogyan megérkezik az életünkbe Krisztus a karácsonyi örömhírben. Nem a 
külsőségekben, hanem ebben a belső lelki mélységben. Ezért is vigyázzunk 
karácsony estéjén a meghitt és elmélyült ünneplésre, hogy általa megújult 
életünk lehessen. Lehetnek meghitt perceink Jézus születésének ünnepén! 
S ha vannak, ajtót nyitnak mások meghitt perceinek is. 

Szabó Lajos

Okumenikus-igehirdetes-kotet.indd   28 2015.11.18.   10:02:20



29

Idill és valóság
KARÁCSONY ÜNNEPE

„Történt pedig azokban a napokban, hogy Augustus császár rendeletet 
adott ki: írják össze az egész földet. Ez az első összeírás akkor történt, 
amikor Szíriában Cirénius volt a helytartó. Elment tehát mindenki a maga 
városába, hogy összeírják. Felment József is a galileai Názáretből Júdeába, 
a Dávid városába, amelyet Betlehemnek neveznek, mert Dávid házából és 
nemzetségéből való volt, hogy összeírják jegyesével, Máriával együtt, aki 
áldott állapotban volt. És történt, hogy amíg ott voltak, eljött szülésének 
ideje, és megszülte elsőszülött fiát. Bepólyálta, és jászolba fektette, mivel 
a szálláson nem volt számukra hely. Pásztorok tanyáztak azon a vidéken 
a szabad ég alatt, és őrködtek éjszaka a nyájuk mellett. És az Úr angyala 
megjelent nekik, körülragyogta őket az Úr dicsősége, és nagy félelem vett 
erőt rajtuk. Az angyal pedig ezt mondta nekik: »Ne féljetek, mert íme, 
hirdetek nektek nagy örömet, amely az egész nép öröme lesz: Üdvözítő 
született ma nektek, aki az Úr Krisztus, a Dávid városában. A jel pedig 
ez lesz számotokra: találtok egy kisgyermeket, aki bepólyálva fekszik a 
jászolban.« És hirtelen mennyei seregek sokasága jelent meg az angyallal, 
akik dicsérték az Istent, és ezt mondták: »Dicsőség a magasságban Istenek, 
és a földön békesség, és az emberekhez jóakarat.«” (Lk 2,1–14)

A történet úgy hangzik, mint a legszebb tündérmese. Szinte hallom a mesét 
hallgató gyerekek újra és újra felhangzó kérését szüleiknek: „Még egyszer!” 
Ezt az idilli hangulatot aztán fölerősítette a képzőművészet is, amely a 
keresztre feszítés képe mellett leggyakrabban éppen Jézus születésének 
történetét próbálta ábrázolni. Érthetően: itt nem a haldokló vagy halott 
Jézus borzalmas látványát kellett megjeleníteni, mint Grünewald tette híres 
szárnyas oltárán, hanem egy újszülött csecsemőt édesanyja mellett. Angyalok 
hirdetnek itt nagy örömet, pásztorok indulnak a pólyás imádására, a jászol 
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mellé aztán odakerül az ökör meg a szamár is. Ennél bájosabb idillt aligha 
lehet elképzelni!

A valóság azonban egészen más lehetett, kétszeresen is: más volt a földi 
valóság, de egészen más az égi, isteni történés. Hogy a földön lejátszódó ese-
mények ott, Betlehemben egyáltalán nem voltak olyan idilliek, amint jeleztük, 
arról leginkább akkor támadhat sejtésünk, ha felidézzük a hónapok óta érkező 
menekültek áradatának megrázó képeit, vagy akár személyes emlékeinket a 
velük való találkozásról. Kimerülten vánszorgó öregek, csecsemőjüket ölük-
ben cipelő asszonyok, nehezen mozgó várandós kismamák tülekednek-lök-
dösődnek a tömegben. Nem találnak maguknak emberhez méltó szállást, 
ahol megpihenhetnének, nemhogy olyan helyet, amely alkalmas lenne egy 
apás szülés levezetésére, minden hozzáértő bábai, asszonyi segítség nélkül. 

Ha képzeletünkben egymásra vetítjük a két képsort: a betlehemi látszat-
idillét és a menekültáradatról készült megrázó felvételeket, akkor támadhat 
sejtésünk arról, hogy mi játszódott le valójában ott és akkor.

Mindez azonban csak a földi szemmel látható eseményt mutatja meg. 
Amit idillnek neveztünk, az valójában egyáltalán nem valami szép, de kitalált 
mese, hanem minden emberi képzeletet felülmúló valóság, hiszen akkor és 
ott az Isten élete beleszövődött az emberiség történetébe. Az Úr dicsősége 
nemcsak a pásztorokat ragyogja be, hanem az egész emberiséget, hiszen 
megszületett az Istenfia, az ember üdvözítője. Az ég feltárul, belenyílik a 
földbe: az örök Isten egyszülött Fia hozzánk hasonló emberként születik 
meg. Ennek öröme tölti el a mennyei seregeket, hiszen ők már átlátják, 
mekkora fordulóponthoz érkezett az emberi történelem – sőt, hogy mek-
kora változást hozott ez még a mennyország életében, Isten öröklétében is. 
Ennek az örömnek a fénye ragyogja be a pásztorokat, akik lassan próbálják 
felfogni, mi is az az esemény, amely gyökerestül forgatja fel a világot. Az 
egyház évszázadokon át elmélkedett erről a titokról, mire nagy nehezen 
szavakba tudta foglalni a misztériumot. Ahogy a hitvallásban imádkozzuk: 
„Hiszek (…) Jézus Krisztusban, Isten egyszülött Fiában, a mi Urunkban, aki 
fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától.”

Mit jelent ez a születés? Mit jelent, hogy az Örök Atya Fia belészületett az 
emberiség családjába, hogy az Istenfia emberré lett, hogy ő a világ üdvözí-
tője? Pál második Ádámként emlegeti Jézust. Az első Ádám tragikus vétke 
az volt, hogy megörült az életének és az önállóságának, a világ fölött kapott 
uralmának, de nem ismerte föl benne Isten ajándékozó szeretetét. Nem 
ismerte föl, hogy ez a szabadság még nem a végcél, az élet teljessége. Nem 
ismerte föl, hogy a szeretet Istene azért teremtette őt, hogy szeretetének 
isteni közösségében részesítse. 
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A Teremtő azonban nem nyugodott bele a kudarcba, sőt teljessé tette a 
teremtés üdvösségre szóló tervét, az ember fölemelését szentháromságos 
szeretetébe. Ez következett be a „második Ádám”, az emberré lett Istenfia 
megszületésével. A szeretet ajándékos körforgása itt kilépett Isten öröklété-
ből, és beleszövődött az ember történelmébe. Az Istenfia megtestesülésével 
nemcsak az ég jött le a földre, de a föld is belenyílott az égbe. Az emberré vált 
Istenről elmélkedő egyházatyák „csodálatos cserét” emlegettek. Isten em-
bergyermekké lesz, hogy mi emberek istengyermekké lehessünk. A Teremtő 
Isten teremtett emberi testet vett magára, hogy átadja nekünk istenségét. De 
ez nem valami humán fajtanemesítés. Abban a szeretetkapcsolatban adott 
részt nekünk, amelyben ő él. Így válik teljessé a szeretet körforgása: Isten 
odaajándékozza magát az embernek Jézusban, hogy az ember Isten ajándé-
kává válhasson. Egy ember, egy „Ádám” a kezdet kezdetén széttépte ezt a 
kapcsolatot, egy másik ember, a „második Ádám” most megújítja és teljessé 
teszi azt. Eggyé lett velünk, hogy mi is eggyé lehessünk vele. 

Az emberré lett Istenfia testvérévé fogadott mindnyájunkat, s ezzel lehe-
tővé tette, hogy az örök isteni élet már itt a földi életben megszülethessen 
bennünk. Ez még nem a végső beteljesedés maradéktalan, boldog szere-
tetegysége Istenben. Még a hit félhomályában élünk, de aki a hitben őt 
befogadja, abban megkezdődik az Isten országa. Amikor Mária kimondta 
igenjét, és magába fogadta az Isten Fiát, létrejött Isten országa a földön. 
Azóta – és azelőtt – mindazoknak, akik befogadják őt, „hatalmat adott, hogy 
Isten gyermekei legyenek” (Jn 1,12). 

Jézus születésével a megváltás megtörtént, az emberiség életébe beleszövő-
dött Isten élete. Látszólag nem változott meg semmi, a történelem ugyanúgy 
folyik tovább, mint eddig: jóság és gonoszság, nagyszerű alkotások és iszo-
nyatos gaztettek követik egymást, mint azelőtt. A hívő ember is küszködik 
bűneivel, gyöngeségeivel, még a hite is meginoghat, látva, hogy a rossznak 
mekkora a hatalma itt, a földön.

A világ folyása, a történelem menete mégis alapjaiban más lett. Az evan-
gélium a történelem legfontosabb eseményéről tudósít: Jézusban Isten szü-
letett meg a földön, s ezáltal lehetővé vált, hogy az ember megszülethessen 
Istenben. Akik az Úrhoz tartoznak, magukban hordozzák az Isten országát, 
most még csíraszerűen, megpróbáltatásoknak kitéve, de a végső beteljesülés 
biztos reményével. „Az Isten országa bennetek van.” A földi gondok nem 
szűnnek meg, a bennük lévő isteni élet azonban – Isten szeretete bennük és 
az övék Istenben – világosságot gyújt bennük, amely a sötétben ragyog fel.

Jézus az éjszaka sötétjében születik az Írás szerint. Ő a világ világossága, 
de a sötétség mégsem fogadta be. Eljöttével végképp kettéválik a történelem: 
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az őt élet-halálra befogadók és az őt mereven elutasítók táborára; a két véglet 
között pedig a többség, az ingadozók, a botladozók, a botorkálók tömege. 
Akik befogadják, azoknak világosságot és békét hoz: békét az Atyával és békét 
mindazokkal, akik a világosság és a mennyei Atya gyermekei. A „sötétség 
fiait” azonban taszítja Krisztus fénye. A mennyei világosság fényében a bűn 
éjszakája még sötétebb és félelmesebb.

A megtestesülés és a gonoszság titka összetartozik. A gyermek hívogat: 
„Jöjjetek hozzám mindnyájan…” (Mt 11,28) Az angyalszóra el is indulnak az 
egyszerű pásztorok, a csillag hívására pedig az idegenből érkező bölcsek, és 
„nagy öröm tölti el őket”. A gyermek születése azonban fellobbantja Heródes 
féltékeny haragját, és az életére tör, ahogy később a farizeusok és az írástu-
dók. Az egyik oldalon: megnyílt szívű emberek, mindazok, akik követték az 
Úr hívását. Velük szemben az önmagát istenítő, önmagába zárult sötétség. 
Jézus őket is hívja, hiszen „nem tudják, mit tesznek”. Az újszülött színe 
előtt szétválnak a szellemek. Minket is válaszút elé állít: a sötétet vagy a 
fényt választjuk, a magunkba zárkózás egyedüllétét vagy a másokra kinyílt, 
a szeretethálóba belefonódó odaadás isteni–emberi közösségét. 

Jézus nem kényszerít senkit, csupán példát mutat és követésére hív. A világ 
sötétjében így gyulladnak ki újabb és újabb fénypontok: azok fénye, akik 
elszánták magukat követésére. Róluk mondja: „ti vagytok a világ világossága” 
(Mt 5,14). Ezek a fények is ki vannak téve veszélynek, kormoznak, pislákol-
nak olykor, ideig-óráig el is sötétülhetnek talán. De a garancia biztos: a világ 
világossága nem alszik el többé soha, a történelem – minden hányattatás és 
megpróbáltatás, minden borzalom és gonoszság ellenére – az igazi hajnal felé 
tart, amely Krisztus fölkelő napjának fénye. Ő hív mindnyájunkat: „Ki értünk 
szegény lett, Széna között nyugszik – Öleljük, át melegen! Mi is szeressük, ha 
ő így szeretett: Ó, jöjjetek, imádjuk! Ó, jöjjetek, imádjuk az Urat!” (EÉ 163,4)

Lukács László
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A kéksisakos angyalok üzenete
KARÁCSONY 2. NAPJA

„Miután elmentek tőlük az angyalok a mennybe, a pásztorok így szóltak 
egymáshoz: Menjünk el Betlehembe, és nézzük meg azt, ami ott történt, 
amit az Úr tudtunkra adott. Elmentek tehát sietve, és megtalálták Má-
riát, Józsefet és a jászolban fekvő kisgyermeket. Amikor meglátták őt, 
elmondták mindazt, amit erről a kisgyermekről az angyalok hirdettek, és 
mindenki, aki hallotta, elcsodálkozott azon, amit a pásztorok mondtak 
nekik. Mária pedig mindezeket a beszédeket megjegyezte, és szívében 
forgatta. A pásztorok pedig visszatértek, dicsőítve és magasztalva Istent 
mindazért, amit hallottak és láttak, úgy, ahogyan ő megüzente nekik.” 
(Lk 2,15–20)

A „kéksisakos angyalok” 

A karácsonyi történetben éppen csak hátulról látszanak az angyalok, ha 
egyáltalán látszanak… Kijelölt szakaszunk azzal kezdődik, hogy ezek a kü-
lönleges lények üzenetük átadása után éppen eltűnnek, utánuk pedig talán 
még az érkezésükkor tapasztaltnál is nagyobb csend és sötétség tölti be az 
éjszakát. Bár nem az angyalok vannak igénk reflektorfényében, néhány szót 
mégis megérdemelnek. Azért is, mert a pásztorokat ez a furcsa jelenet és a 
kapott üzenet indítja el Betlehem felé, de azért is, mert a kapott hír messze 
túlmutat a pásztorokon. 

Lukács evangélista nem írja le, hogyan nézett ki az először megjelenő 
angyal, és a mennyei seregként említett nagyobb csoportról sem ad semmi 
vizuális információt. A kék sisakot én adom képzeletben az angyalokra, 
hogy a földi jelképrendszerünk segítségével jobban megértsük szolgálatukat. 
A kék sisak nem a rendőrökre, nem a vízi rendészekre, hanem a békét őrző 
ENSZ katonákra utal. A békefenntartók nem harcoló alakulatok. Ők azért 
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vannak, hogy megálljon a vérontás, hogy a szemben álló felek ne essenek 
egymásnak, hogy a béke valósággá váljon. 

Az Ószövetségben vannak harcias angyalok is. Bálám szamarát egy kard-
ját előrántó angyal állította meg, Egyiptomban a tizedik csapást az öldöklő 
angyalok hajtották végre, akik megölték az egyiptomiak elsőszülötteit. 

Isten nem harcoló alakulatokat küldött a tőle elfordult bűnös világba. Nem 
leszámolni akar a vele ellenséges emberekkel, hanem meg akarja békéltetni 
őket önmagával. Ezért küldött „kék sisakos” angyalokat, akik a békesség 
fejedelmének érkezését hirdették meg. 

„Nézzük meg, hogyan is történt mindaz, 
amiről üzent nekünk az Úr.”

A pásztorok nem direkt parancsot kaptak arra, hogy menjenek el Betlehembe. 
Belülről érezték úgy, hogy ennek a hírnek utána kell járniuk. Mint a törté-
netet lejegyző evangélista, Lukács doktor, aki evangéliuma elején írja, maga 
is jónak látta, hogy elejétől fogva mindennek pontosan utánajárjon. A hit 
nem vak elfogadást jelent, hanem nyitottságot Isten tetteinek megismerésére. 
A hit nem az érzékszervek és az értelem kikapcsolása, hanem odafigyelés 
Isten jelzéseire. A pásztorok elindulása az üzenet komolyan vételét jelenti. 
Nem hárítottak, mint ahogy az emberek oly gyakran teszik, tesszük. Nem 
hallucinációról beszéltek, nem okoskodtak és nem természettudományos 
magyarázatot kerestek. Nem kifogásokat találtak ki, hanem egyszerűen 
elindultak. A nyájat is otthagyva mentek Betlehembe a jászolban fekvő 
gyermekhez.

Érdemes felfigyelni arra is, hogy egy későbbi példázatában Jézus miként 
beszélt a jó pásztorról. Azt mondja róla, otthagyva a kilencvenkilencet az 
egy elveszett keresésére indult. Első hallásra egyáltalán nem tűnik valami 
jó pásztornak a juhait magára hagyó ember. A jézusi példázat zsenialitása 
azonban abban mutatkozik meg, hogy a történet elmesélésekor kiszélesedő 
perspektívában, a nagyobb összefüggésben feltárul és szépen a helyére kerül 
minden. A jó pásztor nem elhanyagolja, nem elhagyja a kilencvenkilencet, 
hanem az egyetlen iránt érzett kiemelt felelősségéből és szeretetéből az 
elveszettnek ered utána. Egyikről sem akar lemondani, mert mindegyik 
fontos neki. Meg akarja menteni és a többiek közé vissza akarja hozni az 
elveszettet is, hogy biztonságba helyezze. 

A pásztorok a sötét éjszakában ballagnak Betlehem felé. Ez a történet is 
a nagyobb összefüggésben tárja fel igazi mondanivalóját. A pásztorok az 
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angyaltól kapott hírnek járnak utána, eközben egy világtörténeti esemény 
fontos tanúivá lesznek, amit feltételezhetően soha nem gondoltak volna. 
A pásztorok egy istállóba kiszorult családot találnak, a jászolban pedig egy 
újszülött kisgyermeket. Nem gondolom, hogy a pásztorok ott és akkor látták 
és tudták azt, ami később, nagyobb összefüggésben állt össze, hogy abban a 
gyermekben az igazi Jó Pásztor érkezett meg világunkba, hogy megkeresse 
és megmentse elveszett juhait.

Isten megtartja ígéreteit

A pásztorok az angyaltól kapott hír igazságáról győződtek meg azon az éj-
szakán. Le voltak nyűgözve tőle. Történetünkben azt olvassuk, hogy amikor 
visszatértek, dicsőítették és magasztalták Istent, hogy mindent „pontosan úgy 
hallottak és láttak, ahogyan ő megüzente nekik”.

Az elbeszélésből azonban az is kiviláglik, hogy az esemény szereplői a 
nagy képnek csupán apró elemeit, puzzle-darabkáit látták és érzékelték. Ott, 
az istállóban a pásztorok elbeszélése meglepetésként hatott, és csodálkozást 
váltott ki a hallgatókból. Még az édesanya, Mária is csodálkozott, figyelt és 
tanult. Így olvastuk: „mindezeket a dolgokat megőrizte és forgatta a szívében”. 

Megtartja ígéreteit az Isten. Nem csak olyan értelemben, ahogyan a pász-
torok megtapasztalták. Ők egy félelmetes és furcsa angyali jelenést éltek át. 
Úgy gondolom, hogy minden porcikájuk remegett ijedtükben. Nem véletlen, 
hogy az angyal mondanivalóját azzal kezdte, hogy nyugtatni próbálta őket: 
„Ne féljetek, mert nagy örömöt hirdetek nektek…” És néhány óra múlva meggyő-
ződhettek arról is, hogy nem álmodtak, nem képzelődtek, hanem tényleg 
égi üzenetet kaptak, ami szó szerint valóra is vált. 

Megtartja ígéreteit az Isten. Úgy is, hogy az évszázadokkal korábban 
megjövendölt ígéretek, próféciák beteljesültek. Régóta, sokszor és sokfé-
leképpen szóltak az ígéretek arról, hogy Isten szabadítást készít övéinek. 
Az, ami történt, mégis elképesztő, és minden emberi képzeletet felülmúló. 
Jézus megszületése, az Isten emberi testben való eljövetele világunkba nem 
logikus és nem érthető. A Teremtő teremtményeihez hasonló testben jött 
földünkre. Önmagát is alávetette e világ törvényeinek, beleértve a világi ha-
talmi struktúrákat is. Nem csak lehajolt hozzánk, hanem teljesen mellénk 
szegődött, a sorstársunkká és a testvérünkké lett. 

Ez az igazi békeüzenet. Ahogyan az emberek közötti hangtalan kommu-
nikációban a feltartott kéz, a másik felé mutatott nyitott tenyér jelzi: ne félj 
tőlem, mert nálam nincs semmi téged veszélyeztető fegyver. Döbbenetes, 
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hogy Jézusnak az oly sokat segítő és sokakat meggyógyító kezeit a földi 
hatalom emberei barbár módon keresztre szegezték. Kezeit ott is és akkor 
is áldón felénk fordította, hogy tisztán lássuk, nem tőle kell félnünk. Ő az 
Isten békéjét hozta el közénk. Feltámadása után is békességet kívánt tanít-
ványainak, majd megmutatta nekik átszegezett kezeit és átszúrt oldalát.

Ott fekszik a kis csecsemő aprócska kezeivel a jászolban. A történet egészét 
akkor még nem lehet látni. Ott, akkor csupán annyi látható, hogy minden úgy 
van, ahogyan azt a „kék sisakos” angyalok, a béke hírnökei a pásztoroknak 
megüzenték, mert Isten megtartja ígéreteit.

Szemerei János
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Észreveszed-e, ha megérkezik?
KARÁCSONY UTÁNI VASÁRNAP

„Apja és anyja csodálkoztak a róla mondottakon, Simeon pedig megál-
dotta őket, és ezt mondta anyjának, Máriának: »Íme, ő sokak elesésére és 
felemelésére rendeltetett Izráelben, és jelül, amelynek ellene mondanak – a 
te lelkedet is éles kard járja majd át –, hogy nyilvánvalóvá legyen sok szív 
gondolata.« Volt ott egy prófétanő is, Anna, Fánuel leánya, Ásér törzséből. 
Nagyon előrehaladott korú volt; csak hét évig élt férjével hajadonkora után, 
és már nyolcvannégy éve özvegyasszony volt. Nem távozott el a templom-
ból, mert böjtöléssel és imádkozással szolgált éjjel és nappal. Abban az 
órában ő is odaállt, hálát adott az Istennek, és beszélt róla mindazoknak, 
akik várták Jeruzsálem megváltását. Miután mindent elvégeztek az Úr 
törvénye szerint, visszatértek városukba, a galileai Názáretbe. A gyermek 
pedig növekedett és erősödött, megtelt bölcsességgel, és az Isten kegyelme 
volt rajta.” (Lk 2,33–40)

Ízlelgetem: nyolcvannégy év. Ezelőtt nyolcvannégy évvel, 1931-ben még 
előttünk volt a II. világháború, a két nagy diktatúra és azok bukása, a rend-
szerváltás, egy egész történelem. Nagyapám, aki már réges-régen elhunyt, 
ekkor még fiatal legény volt. Átláthatatlan idő.

Elgondolkodtatott Anna, a prófétanő élete. Egy özvegyasszony, főleg egy 
fiatal özvegyasszony magában vajmi keveset ért abban a társadalomban: 
ha nem volt fia, aki eltartsa, vagy nem talált magának új férjet, vagyis egy 
férfi nem szánta meg őt, és nem vette nagy kegyesen feleségül, a peremre 
került. Ebben a helyzetben az egyetlen életlehetőség jobb esetben a megalázó 
kegyelemkenyér, legrosszabb esetben koldulás vagy prostitúció. Özvegység-
ben élni állandó kitaszítottság: ez meg mit keres itt, hogyhogy még itt van, 
amikor már se férje, se fia?

És ezt az állapotot vállalta Anna – egy történelmi idő erejéig. Az egyik 
bibliafordítás szerint nyolcvannégy éves volt, a másik szerint ennyi ideje volt 
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özvegy. Így is, úgy is átláthatatlan ideig hordozott egy sorsot, amiről azt 
gondolnánk, egy napig is elviselhetetlen. 

Mi az, ami ide vezet egy asszonyt, ennek a vállalásához? Nem hiszem, hogy 
csak „így jött össze”; sorsa vállalt sors, nem véletlen. Özvegysége nem tragé-
diává, hanem eszközzé vált kezében. Eszközzé, hogy életcélját beteljesíthesse.

Simeon és Anna az Isten–ember kapcsolatnak és a figyelemnek az emberei. 
Míg mindenki tette a dolgát a mindennapokban, ők ketten figyeltek – ébren 
tartották a reményt, az újratalálás örömének reményét. Ahhoz kellett az 
özvegység, az öregkor, hogy semmi más ne érdekelje már őket, csak az, akire 
várnak akár a nép helyett is.

Nem sokkal vagyunk túl adventen. Négy vasárnapon át vártunk valamit, 
a közénk lépőt. Nem volt hosszú várakozás, épp csak egy kis szelete az 
évünknek, és mégis, az is teli volt sok minden mással: harc az őszi fáradtság 
és a téli megfázás ellen, a szervezések, az „ezerfelé kell futnom” időszaka. 
És örültünk, ha sikerült vasárnap esténként összeterelni a családot egy 
gyertyagyújtásra. (Nem szemrehányás ez, hiszen mindegyikünkre igaz, 
aki gyermeket nevel, napi munkáját végzi. Aki azt hiszi, egyszerre élheti a 
menedzseri, a családos és a szerzetesi meditáló életformát, illúziót kerget. 
Mindegyik jó, fontos, de lehetetlen mindegyiket együtt megélni.)

Be kell látnunk: életformánk nem alkalmas a hosszú, intenzív várakozásra. 
Ünnepeink is lerövidültek, a hozzájuk vezető utak is. Sokan hiszik, hogy ka-
rácsony csak a másodnapig tart, kevesen tudják, hogy valójában vízkeresztig. 
Rövidülnek útjaink, és mire megérkezünk, túl is futunk célunkon.

Kellenek az Annák: emberek, akik különös élethelyzetüket nem önsaj-
nálatra használják föl, hanem felkiáltójelnek: mások helyett is várnak, ha 
kell. Még akkor is, ha várakozásuk gyakran Godot-ra várásra emlékeztet, 
öncélúnak tűnik.

Persze a várakozásba való belefeledkezésnek lehetnek hátulütői is. Édes-
apám mesélte egyszer, hogy kamaszkorában, az ’50-es években Budapesten 
élt, szülei a Mátrában. Számomra már nem érthető, de valamilyen politikai 
okokból nagyapám nem tehette be lábát a fővárosba. Egyszer megüzente 
apámnak, hogy titokban meglátogatja, majd a biztonság kedvéért (hogy ne-
hezebb legyen felismerni) leborotválta a bajuszát, és felutazott Budapestre. 
Apám állt a pályaudvaron, nézte az érkező tömeget, amikor valaki megszó-
lította hátulról: kit vársz, fiam? Nem vette észre, hogy apja elment mellette. 
Életének megalázó eseményeként mesélte mindezt.

Kellenek hát, akik egyrészt tudnak várni, másrészt „kapcsolnak”, akik 
észreveszik az itt és most jelen lévő alkalmat, akik észreveszik, ha megér-
kezett az, akit vártak. Simeon és Anna várakozása célt ért, mert meglátták 
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Jézust, és ami fontosabb, felismerték benne azt, akit vártak. Anna életének 
csodája nemcsak a nyolcvannégy évnyi várakozás, hanem a cél, a Messiás 
eljövetelének felismerése is.

Ugyanakkor Simeon jövendölése úgy van jelen, mint rózsatüske a köröm 
alatt: nem tudjuk se kipiszkálni, se elfelejteni. Nagyszerű élmény azt látni, 
hallani, hogy megérkezett a várva várt Messiás, hogy eljöhetett a karácsony 
a maga illataival, örömével, jó esetben hóhullásával, ajándékaival. A mai 
vasárnap még szerves része a karácsonyi ünnepnek, a levegőben még ott a 
csillagszóró illata, a sarokban ott a feldíszített fenyőfa.

És ebbe az idillbe tör bele Simeon szava, ami annak idején Mária örömét 
is felkavarta: jelül (rendeltetett), amelynek ellene mondanak, a te lelkedet is éles 
kard járja majd át. Aki érkezik, azt nem fogják mindig örömmel fogadni: so-
kaknak a betlehemi kisded még jöhet, de aki utána lesz belőle… Pedig a kép 
csak így teljes: Betlehemben és a Golgotán ugyanazzal találkozunk. Mária 
öröme pedig fájdalomra fordul. Az egyik legismertebb Mária-ábrázolás épp 
ezt a szimbolikus tőrt teszi brutálisan láthatóvá. 

Hogy ezt a képet ne érezzük ünneprombolónak, jó tudatosítanunk valamit: 
egyszerre élünk két időben. Egyrészt az ünnepet, Jézus születését igyekszünk 
jelen időben megélni, másrészt van egy kétezer éves történelmi távlatunk, 
annak sok-sok tapasztalatával, tudásával. És ebben a történelmi tudásban 
már benne van nemcsak a karácsony és nemcsak a Simeon által megjövendölt 
nagypéntek, de benne van húsvét is, a feltámadás örömhíre, vagyis: benne 
van a Teljesség. Az a tökéletes dráma, ahogyan Isten újrateremti kapcsolatát 
az emberrel. Karácsonyi örömünnepünk ezért lehet teljessé, ezért csatlakoz-
hatunk Simeon és Anna énekéhez: nemcsak egy csecsemő, hanem az Isten 
szeretetének teljessége, a kegyelem érkezett el hozzánk. Isten Jézusban békét 
kötött a világgal.

Hegedűs Attila
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Biztosan visszajön
ÓÉV ESTE

„Legyen derekatok felövezve, és lámpásotok meggyújtva. Ti pedig legye-
tek hasonlók az olyan emberekhez, akik várják, mikor tér vissza uruk a 
menyegzőről, hogy amikor megérkezik és zörget, azonnal ajtót nyithas-
sanak neki. Boldogok azok a szolgák, akiket ébren talál az uruk, amikor 
megérkezik. Bizony mondom nektek, hogy felövezi magát, asztalhoz ülteti 
őket, odamegy, és felszolgál nekik. És ha éjfélkor vagy ha éjfél után érkezik 
is meg, és virrasztva találja őket: boldogok azok a szolgák! Gondoljatok 
arra, ha tudná a ház ura, hogy melyik órában jön a tolvaj, nem hagyná, 
hogy betörjön a házába. Ti is legyetek készen, mert abban az órában jön 
el az Emberfia, amelyikben nem is gondoljátok!” (Lk 12,35–40)

Cegléden töltött katonaévem alatt gyakran riadóztattak bennünket. Meg-
felelő kiképzést kaptunk arra vonatkozóan, hogy ha megszólal a szirénák 
hangja és hangzik a „Riadó!” vagy a „Harci riadó!” kiáltás a hangszórókból, 
mit kell tennünk. Az alvás állapotából néhány perc alatt kellett eljutnunk 
a harcra kész állapotig: felöltözni, felmálházni személyes felszereléseinket, 
fegyvereinket és lőszereinket felvenni a fegyverszobából, s majd a kijelölt 
helyre az üzemkész állapotba helyezett gépjárműveink mellé felsorakozni. 
Nem volt könnyű a szintidőt teljesíteni. Olykor megtörtént, hogy a tervezett 
riadó időpontja valahogy kiszivárgott. Már előre összepakoltunk, ruhában 
feküdtünk, és vártuk a jelzést. Ilyen előkészületek mellett kényelmes tem-
póban is könnyű volt időben teljesíteni a feladatot. Ugyanakkor megtörtént 
az is, hogy nem volt semmilyen előzetes információnk a riadó időpontjáról. 
Először el sem akartuk hinni, hogy ez lehetséges. Nem szóltak előre? Még 
az a gondolat is felmerült ilyenkor, hogy tényleg háborúba megyünk. Így 
teljesíteni a szintidőt már nem volt könnyű. Ebben az esetben különösen is 
értékesek voltak feletteseink elismerő szavai, örömmel nyugtáztuk, megy 
ez nekünk még így is.
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Ma, az év utolsó napján megszólal egy figyelmeztető hang: készülj. A nap-
tár is hirdeti, elfogyott ez az év, amely mintha csak most kezdődött volna, 
lejárt, nincs többé, és egyszer így fog elfogyni minden éved, napod és órád, 
ezért tedd a feladatod, amíg időd van. Jézus szavából most három fontos 
mozzanatra figyelünk.

Felövezni, azaz készenlétbe helyezni magunkat

A Jézus korabeli öltözet elengedhetetlen része volt az öv. A keleten használt 
hosszú ruhát megemelték és övvel megkötötték, így kényelmes volt benne 
dolgozni. Ahogyan a katonának is az öv magabiztosságot és bátorságot 
kölcsönzött, úgy a szolgán is a felkötött ruha a munkára való készséget, a 
készenlétet jelezte. A menyegzőbe távozott úr visszatérésének időpontja bi-
zonytalan. A felövezett derék azt jelezte, hogy a szolgák nem semmittevéssel 
csapták el az időt, hanem munkával és várakozással töltötték. Végezték a 
feladatukat. Most, az év utolsó napján vajon számot tudunk-e adni a kapott 
időről? Jól és helyesen használtuk-e? Mennyi határozott tervvel indultunk 
az év elején, s mi valósult meg belőle? Ilyenkor döbbenünk rá, hogy bizony 
az idő is véges, és amit elmulasztottunk, már nem biztos, hogy be tudjuk 
pótolni. Megértettük-e idén, hogy az idő nem magától értődő természetes 
valóság, hanem a teremtő Isten ajándéka. Bizonyos célokkal, feladatokkal 
együtt adja. Megható József Attila Istenem című verse, melyben a költő gyer-
meki hittel vall az Istennel való közösség vágyáról és a neki való szolgálat 
gyönyörűségéről:

József Attila: Istenem

Dolgaim elől rejtegetlek,
Istenem, én nagyon szeretlek.
Ha rikkancs volna mesterséged,
segítenék kiabálni néked.

Hogyha meg szántóvető lennél,
segítenék akkor is mindennél.
A lovaidat is szeretném
és szépen, okosan vezetném.
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Vagy inkább ekeszarvat fogva
szántanék én is nyomodba,
a szikre figyelnék, hogy ottan
a vasat még mélyebbre nyomjam.

Ha csősz volnál, hogy óvd a sarját
én zavarnám a fele varjat.
S bármi efféle volna munkád,
velem azt soha meg nem unnád.

Ha nevetnél, én is örülnék,
vacsora után melléd ülnék,
pipámat egy kicsit elkérnéd
s én hosszan, mindent elbeszélnék.

Nagyon szép hitvallás. Amikor a visszatérő Urat várjuk, nem tétlenül az időt 
kell számolgatnunk, vajon mennyi lehet még hátra. A tanítványok is faggatták 
mennybemenetele előtt Jézust: „Uram, nem ebben az időben állítod fel újra a 
királyságot Izraelnek?” Jézus így válaszolt: „Nem a ti dolgotok, hogy olyan időkről 
és alkalmakról tudjatok, amelyeket az Atya a maga hatalmába helyezett. Ellenben erőt 
kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek…” (ApCsel 1,6–8) 
Tehát maga a szolgálatba állító Úr övez fel bennünket Lelkének erejével, hogy 
túl korán el ne fáradjunk a Jézusra való várakozásunkban.

Lámpást gyújtani, azaz világítani 

Ma már megszoktuk, hogy mindig világosságot tudunk teremteni magunk 
körül, s felháborodunk egy néhány perces áramszüneten. Mindig kézközelben 
van a villanykapcsoló, vagy szükséghelyzetben akár a mobiltelefonunk vilá-
gító funkcióját kapcsoljuk be. Nehéz megértenünk, hogy a keleti embernek 
a lámpásra nagyon kellett ügyelnie. Tulajdonképpen külön odafigyelést, sőt 
munkát jelentett. A tíz szűz példázata is erre figyelmeztet. Ha elfogy az olaj, 
lemaradhat az ember valami nagyon fontosról és jóról. Bár szilveszterkor 
éppen azon fáradoznak sokan, hogy minél nagyobb zajt csapva, pirotech-
nikai eszközöket durrogtatva elhessegessék maguktól a számadás, az ítélet 
gondolatát, de Jézus lámpásgyújtásra és a láng őrzésére biztat minket. Vagyis 
időben figyelmeztet: lehet, hogy soká kell várni rá. A „második vagy har-
madik őrváltás” a gyakorlatban azt jelenti, hogy az elképzelhető legkésőbbi 
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időig is eltarthat, mire visszatér újra. A hosszú várakozásnak az lehet a 
kísértése, hogy az ember ellankad, a halogatott reménység beteggé teszi a 
szívet – mondja bölcs Salamon (Péld 13,12). Esetleg arra a következtetésre 
juthat valaki, hogy talán tévedés az egész, el is marad az Úr visszajövetele. 
Már Péter apostol figyelmeztet arra, hogy az utolsó napokban csúfolódók 
támadnak, akik majd ezt kérdezgetik: „Hol van az ő eljövetelének ígérete? 
Mert mióta az atyák elhunytak, minden úgy maradt, amint a teremtés kez-
detétől fogva van.” (2Pt 3,4) Krisztus követőinek tudniuk kell, hogy az Úr 
szava mindig beteljesedik. Jöhet az éjszaka, lehet nagy sötétség, élhetünk 
olyan időszakot, amikor semmit sem látunk az Isten hatalmából, a hit lángja 
pedig alig pislákol az egyházban. Jézus kérdése is ezt a lehetőséget vetíti elő-
re: „Amikor eljön az Emberfia, vajon talál-e hitet a földön?” (Lk 18,8) A lámpás 
nem más, mint a hit. Mivel Jézus ismeri erőtlenségünket, könyörög értünk, 
mint Péterért, hogy el ne fogyatkozzon a hitünk. Tudja, nem megy ez nekünk 
csak úgy magunktól, saját erőből. Ezért adja nekünk Szentlelkének erejét. 
Világunk egyetlen esélye, hogy vannak s lesznek, akik „lélekhordozók”, akik 
nehéz időben is tudják a világosságot szórni. Akik nem a sajátjukból adnak, 
hanem az Istentől kapott javakat adják tovább: hitet, reménységet, szeretetet.

Ajtót nyitni, azaz örömmel fogadni

Milyen boldog pillanat a megérkezés órája! Várva várt szeretett kedvesünk 
megérkezik külföldről, kollégiumból, talán gyógyultan a kórházból. Isten 
gyermekeinek öröme a visszatérő Krisztus. Akit szemeikkel nem láthattak, 
de hittek benne, mert már itt, a saját életükben megtapasztalták sorsfor-
dító erejét, a bűnbocsánat és az új élet hatalmát. Akit már régóta várunk, 
mi szeretnénk kényeztetni, lesni minden kívánságát. Ebben a példázatban 
meghökkentő módon a fordítottja történik. Számunkra elképzelhetetlen, 
hogy a hazatérő (fáradt) Úr szolgáljon azoknak a szolgáknak, akik eddig is 
otthon voltak. Ez csak egy egészen új rendben és korszakban képzelhető el. 
Bár a tanítványok már kaptak egy kis ízelítőt ebből akkor, amikor az utolsó 
vacsorán Jézus megmosta a lábukat, hogy készek legyenek a különleges 
vacsorára. Őket is meglepte Jézus alázata. Az ajtónyitással tehát Krisztus 
munkája előtt nyitjuk meg a lehetőséget, mert valójában ő az, aki munkál-
kodik. Velünk, bennünk, általunk, értünk. Ügyelnünk kell templomainkra 
is, hogy azok nyitottak legyenek. Bármennyire furcsának is tűnik, először 
Jézus előtt. Hogy jöhessen hozzánk mindig, hogy ő maga takaríthassa és 
tisztíthassa templomunkat. Sohase találkozzon Jézus zárt templomajtókkal, 
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közösségekkel, amelyek már nélküle is jól érzik magukat. Egyedül ő a gyüle-
kezetek megmaradásának garanciája. Ha templomaink nyitottak Jézus előtt, 
ott megújult életű keresztyének is megnyílnak előtte s a többi ember előtt. 
Így, ezt a nyitottságot megtapasztalva mások is beléphetnek a templomajtón 
Jézus elé. De őrizni kell az ajtót a tolvaj előtt, aki rabolni akar. Azaz résen 
is kell lennünk. A keresztyének nem mindenre rávehető balekok, ahogy 
sokan gondolják vagy szeretnék. Mi tudjuk igazán, kitől érdemes óvni a 
házat, és ki előtt érdemes kinyitni az ajtót. Az előtt, aki már mindent elké-
szített számunkra itt a földön a golgotai kereszten, és helyet készít nekünk 
a mennyben. Érdemes hát felkészülten várnunk őt. S a legjobb stratégia az 
önfeledt keresztyén szolgálat. Milyen dicsőséges pillanat lesz, ha munka 
közben talál visszatérő Urunk! 
Lelkészi szolgálatom első évében történt szilveszter estéjén. A kisbaboti 
templom szószékén hirdettem az érkező Jézust. A prédikáció közepén totális 
áramszünet lett, hirtelen felértékelődött az oltáron álló két gyertya fénye. 
Döbbent csend ült a templomra. Ez a különös isteni „illusztráció” elég volt. 
Megértettük, hogy ugyanígy bármikor megjelenhet közöttünk a menyegző 
Ura is.

Szabó András
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Újévi homília
ÚJÉV

„Amikor a nyolc nap elmúlt, és körül kellett őt metélni, a Jézus nevet 
adták neki, ahogyan az angyal nevezte őt, mielőtt még anyja méhében 
megfogant.” (Lk 2,21)

Néhány óra telt el eddig az újévből. Az éjszakában nemrég ért körpályája 
végére a Föld, s most kezdett egy újabb égi kör írásába. Fejünk fölött, mint 
forgó kristálygömb, a csillagos egyetem. De a mi szívünk ebben a pillanatban 
egyedül övé, e csodálatos mozgás, múlás és érkezés Uráé. S ezt ne feledjük el 
a legharsányabb szilveszteri zsivajban se: véghetetlen csendben és szelíden 
Isten most hajtja át csillagnyájait az óesztendőből az új esztendőbe. (Pilinszky 
János szabadon, Új Ember, 1961. december 31.)

Kedves Testvéreim!
A polgári év első napján Áron áldásának szavaival köszöntelek Benneteket, 
és ezekkel a szavakkal hirdetem az örömhírt: „Áldjon meg az Úr és oltalmaz-
zon benneteket! Ragyogtassa rátok arcát az Úr, s legyen hozzátok jóságos. 
Fordítsa felétek arcát az Úr, és szerezzen nektek üdvösséget!” Az Úr Jézus 
Krisztusban örökre felénk fordította arcát, mert szeret minket.

Testvéreim! Az olvasmányok egymásutánja úgy van elrendezve az egy-
házi évben, hogy a vasárnapokon és az ünnepeken hangoznak el a nagyobb 
jelentőségű szentírási helyek. A vasárnapi és ünnepi olvasmányrendnek a 
következő jellemzői vannak: mindegyik mise három olvasmányt tartalmaz: 
az elsőt az Ószövetségből, a másodikat az Apostolból (vagyis a levelekből és 
a Jelenések könyvéből, az év különböző időszakai szerint), a harmadikat az 
Evangéliumból. Ez az elrendezés világítja meg mindkét szövetségnek és az 
üdvösség történetének egységét, amelynek középpontja a húsvéti titokban 
ünnepelt Krisztus. Ma is megterítjük az ige asztalát. Újévi liturgiánk szent-
írási szakaszai csodálatos hármas képet, triptichont nyitnak ki előttünk. 
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Hívnak és tanítanak, hogy e csodálatos képekből és igékből évről évre hitet 
és reményt merítsünk magunknak.

Egykoron az Úr Mózes és Áron közvetítésével áldását adta Izrael népére. 
Áron főpap áldása az élet teljességének ígéretét hordozza: fényt, jóságot, 
üdvösséget. Pál apostol Jézus születése után már tudja, hogy „elérkezett az 
idők teljessége”. Az áldás maga a tény: „Isten elküldte Fiát, aki asszonytól szü-
letett, alávetette magát a mózesi törvénynek, hogy felszabadítson minket a törvény 
szolgaságából az »Isten fiainak szabadságára«”. „Mivel pedig Isten fiai vagyunk, 
Isten szívünkbe elküldte Fiának Lelkét, aki ezt kiáltja: »Abba! Atyám!«” (Gal 4,4–6)

Az üdvösséget egy név hordozza, más nem adatott: Jézus. Az üzenet tömör 
összefoglalását Lukács evangéliuma 2. fejezetének 21. verse foglalja össze 
számunkra. Fejtsük fel ennek a csodálatos és mély mondatnak a szövetét!

„Amikor a nyolc nap elmúlt, és körül kellett őt metélni, a Jézus nevet adták neki, 
ahogyan az angyal nevezte őt, mielőtt még anyja méhében megfogant.” (Lk 2,21) 
Jézus születésével belépett az emberi létbe. „Bepólyálták” József nemzetsé-
gébe, a zsidó nép közé, a szegények és kicsinyek sorába, a törvény kötele-
zettségeibe…

A mózesi törvény szabályozza Izrael fiának napjait, heteit és éveit. Amikor 
elmúlt a nyolc nap, akkor érintette először a törvény kötelezettsége: már itt 
„engedelmes lett”. A törvény rendje és annak teljesítése Jézus egész életének 
keretet ad. A törvény őáltala „teljesedik”, hiszen beteljesedik az értelme. 
A kezdettől fogva megmutatkozó engedelmességével kezdődik az új élet 
mindannyiunk számára.

Isten maga határozta meg a nevét is, ahogyan az angyal hívta: Jézus, az-
az Szabadító. Ezzel küldetését is meghatározta: „Isten a megmentő”. Isten 
Jézusban hozza meg az üdvösséget.

Az egész jelenetsor mögött ott áll Mária. Az evangéliumi hagyományban 
Mária elsősorban „Jézus anyja”. Ezt az anyaságot szabadon fogadta el. Fela-
data Jézus születésével megkezdődik, de anyai szerepe Jézus felnőttkorában 
is folytatódik. Ekkor azonban az „anya” háttérben marad a „hívő” mögött. 
Mária a pásztorok által is üzenetet kap fiáról. Ez az üzenet elmélyíti azt, 
amit Gábriel mondott és Erzsébet kiegészített. Nem csupán csodálkozik, 
hanem mind megőrizte ezeket a szavakat szívében. Úgy hallgatja az igét, 
figyeli a jeleket, ahogy Isten akarja. Benne jó talajra esik mindez. Mindig 
újat hall gyermekéről. Ki tudná egyszerre elmondani azt a teljességet, ami 
ebben a gyermekben rejlik?! A Krisztus kinyilatkoztatásában rejlő gazdagsá-
got mindig csak töredékekben, mozaikokban lehet továbbadni. De az egyes 
darabokat össze kell vetni és össze kell illeszteni. Az érett hit összeilleszti 
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a részleteket, beilleszti az újat abba, amit már régebben birtokol. Az élő hit 
kirajzolja előttünk Isten Jézusban adott arcát, képét.

Amit Mária az angyali üdvözletkor, az Erzsébetnél tett látogatásakor, a 
születés órájában átélt, kimeríthetetlen forrása volt elmélkedésének, elhatá-
rozásának, imádságának, dicsőítésének, hálájának, örömének és hűségének. 
(Az Istenszülő Szűz) Mária példaképévé válik már kezdettől fogva mind-
azoknak, akik helyesen fogadják be az igét, nyílt szívvel figyelik a jeleket. 
Példaképe lesz a hívőknek és így az egyháznak, mindazoknak, akik Krisztust 
a hit által magukba veszik és szívükben hordják.

Mária titka az egyház titkával összekapcsolva világosodik meg előttünk 
legjobban. Ott van az anyaság és a fiúság, ahol a Szentlélek. Az anyaság titka 
a Jézus titkával való teljes egységet foglalja magában a szenvedésen keresztül 
a dicsőségig. Jézus, az egyetlen Közvetítő, az Isten Fia Mária révén lett min-
den ember testvére, általa került mindenkivel kapcsolatba. Hasonlóképpen 
az emberek Krisztushoz csak az Egyházon keresztül jutnak. A keresztények 
Máriával kapcsolatos magatartását ez az alapvető tény határozza meg.

Mária és az egyház titkának összekapcsolódását így fejezi ki Ágoston 
egyházatya: „Amit itt megcsodáltatok Mária testében, azt lelketek mélyén 
utánozzátok. Aki szívével hisz és megigazulttá válik, az Krisztust foganta meg 
szívében. Aki szájával megvallja őt mint üdvösséget, az megszülte Krisztust 
(…) Fogadjátok magatokba a hit által Krisztust, és jócselekedetekkel hozzátok 
őt világra.” Így minden keresztény Krisztus anyjává válik…

Testvéreim! Azt olvassuk Lukács írása mai szakaszának tágabb össze-
függésében, hogy Mária is, hazatérve a pásztorok is dicsőítették és magasz-
talták az Istent. Velük együtt mi is, akik számára most a jelek által Jézus 
tettei nyilvánvalóvá válnak az eukarisztikus kenyértörésben, akik ebben a 
hálaadó áldozatban kapjuk meg Isten bőséges áldását az újesztendőre, hogy 
visszatérve a mindennapi munkánkhoz, erőfeszítéseinkhez, mi magunk is 
dicsőítsük és magasztaljuk Istent mindazért, amit hallottunk és láttunk: 
Jézusban Isten üdvösséget hozott mindannyiunknak, megáldott bennünket, 
arcát felénk fordította. 

Jézus áldás, jóság, fény, üdvösség.
Várszegi Asztrik OSB
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Menekültsors
ÚJÉV UTÁNI VASÁRNAP

„Miután eltávoztak, íme, az Úr angyala megjelent Józsefnek álmában, és 
így szólt: »Kelj fel, vedd a gyermeket és anyját, menekülj Egyiptomba, és 
maradj ott, amíg nem szólok neked, mert Heródes halálra fogja kerestetni 
a gyermeket.« Ő pedig felkelt, vette a gyermeket és anyját még éjnek ide-
jén, és elment Egyiptomba. Ott volt Heródes haláláig, hogy beteljesedjék 
az, amit az Úr mondott a próféta által: »Egyiptomból hívtam el fiamat.« 
Amikor Heródes látta, hogy a bölcsek túljártak az eszén, nagy haragra 
lobbant, elküldte embereit, és megöletett Betlehemben és annak egész 
környékén minden kétesztendős és ennél fiatalabb fiúgyermeket, annak 
az időpontnak megfelelően, amelyet pontosan megtudott a bölcsektől.

Ekkor teljesedett be az, amit Jeremiás prófétált: »Hang hallatszott 
Rámában, nagy sírás és jajgatás. Ráhel siratta gyermekeit, és nem akart 
megvigasztalódni, hogy már nincsenek.« Amikor Heródes meghalt, íme, 
az Úr angyala megjelent Józsefnek álmában Egyiptomban, és ezt mond-
ta: »Kelj fel, vedd a gyermeket és anyját, és menj Izráel földjére, mert 
meghaltak azok, akik a gyermek életére törtek.« Ő pedig felkelt, vette a 
gyermeket és anyját, és Izráel földjére ment. Amikor azonban meghal-
lotta, hogy Júdeában Arkhelaosz uralkodik atyja, Heródes után, félt oda 
visszatérni. Miután pedig kijelentést kapott álmában, Galilea területére 
vonult vissza; és amikor odaért, abban a városban telepedett le, amelyet 
Názáretnek neveztek, hogy beteljesedjék, amit a próféták mondottak: 
názáretinek fogják őt nevezni.” (Mt 2,13–23)

Egy történet 2015-ből, amelyet egy német újság írt meg:
Juszuf és Mirjam szír keresztények voltak. Üldözték őket, többször megfe-
nyegették, hogy ha nem tagadják meg hitüket, megölik őket. Már nem me-
hettek vissza otthonukba. Városuk háborús terület lett, régi házukat romba 
döntötték a bombák. Egy barlangban laktak gyermekükkel, a csupán néhány 
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hónapos kis Joshuával. Bizonytalanság és félelem volt a szívükben. Juszufot 
rossz előérzetek gyötörték. Minden éjjel rémálmok törtek rá. 

Most sem tud aludni, fel-felriad. Egy hang azt mondja neki: menekülj! 
Vedd a feleségedet, a gyermekedet, és indulj gyorsan! Mentsd az életedet! 
A sürgetés annyira erős, hogy Juszuf felkölti családját, és azonnal elindulnak. 
Ha átjutnak a határon, ott már biztonságban lesznek. Ahogy kiérnek az útra, 
száz és száz, ezer más emberrel találkoznak, mind menekültek. Menekülnek 
a diktátor elől, a háború elől.

És most halljuk egy másik menekült család történetét, amely 2015 év-
vel Juszuf családjának története előtt játszódik. Ezt a történetet Máté, az 
evangélista írta meg. Hallgassuk meg: „…az Úr angyala megjelent Józsefnek 
álmában, és így szólt: »Kelj fel, vedd a gyermeket és anyját, menekülj Egyiptomba, 
és maradj ott, amíg nem szólok neked, mert Heródes halálra fogja kerestetni a 
gyermeket.« Ő pedig felkelt, vette a gyermeket és anyját még éjnek idején, és elment 
Egyiptomba. Ott volt Heródes haláláig, hogy beteljesedjék az, amit az Úr mondott a 
próféta által: »Egyiptomból hívtam el fiamat.« Amikor Heródes látta, hogy a bölcsek 
túljártak az eszén, nagy haragra lobbant, elküldte embereit, és megöletett Betlehem-
ben és annak egész környékén minden kétesztendős és ennél fiatalabb fiúgyermeket, 
annak az időpontnak megfelelően, amelyet pontosan megtudott a bölcsektől. Ekkor 
teljesedett be az, amit Jeremiás prófétált: »Hang hallatszott Rámában, nagy sírás és 
jajgatás. Ráhel siratta gyermekeit, és nem akart megvigasztalódni, hogy már nin-
csenek.« Amikor Heródes meghalt, íme, az Úr angyala megjelent Józsefnek álmában 
Egyiptomban, és ezt mondta: »Kelj fel, vedd a gyermeket és anyját, és menj Izráel 
földjére, mert meghaltak azok, akik a gyermek életére törtek.« Ő pedig felkelt, vette 
a gyermeket és anyját, és Izráel földjére ment. Amikor azonban meghallotta, hogy 
Júdeában Arkhelaosz uralkodik atyja, Heródes után, félt oda visszatérni. Miután 
pedig kijelentést kapott álmában, Galilea területére vonult vissza; és amikor odaért, 
abban a városban telepedett le, amelyet Názáretnek neveztek, hogy beteljesedjék, amit 
a próféták mondottak: názáretinek fogják őt nevezni.” (Mt 2,16–23)

A történet az Újszövetség legismertebb történetei közé tartozik. Heródes 
betlehemi gyermekgyilkosságát még azok is emlegetik, akik egyébként szinte 
semmit nem ismernek a bibliai történetekből. Az idők folyamán művészek, 
írók fantáziáját lendítette meg, és kellően kiszínezve formálták szenzációvá 
és legendává az eseményt.

De nézzük, hogy mi is ez az esemény tárgyilagosan nézve? Nagy Heródes 
király, Róma kegyéből Jeruzsálem uralkodója és Róma iránti lojalitása miatt 
megtűrt diktátora tudomást szerez arról, hogy a nép körében nyugtalanság 
terjed. A rómaiak által elrendelt adóösszeírás miatt mindenféle gyanús 
alakokkal van tele a főváros, újra mozgolódnak a római uralom ellenes 
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csoportok, valamiféle távol-keleti bölcsek is érkeztek, akik valamilyen most 
született új király felől érdeklődnek, és ennek nyomán megint elkezdődött 
a suttogás a Messiás eljöveteléről, aki szabadságot szerez a népnek.

Heródes nyugtalan. Gyorsan határoz: információkat gyűjt, tervet készít, 
diplomáciai módszereket vet be. Szívélyesen fogadja a bölcseket, megbízot-
taivá nevezi ki őket: Menjetek, keressétek meg a gyermeket, fejezzétek ki 
tiszteleteteket az én nevemben is, és aztán majd gyertek vissza, számoljatok 
be mindenről, hogy én is illő módon tiszteletemet tehessem nála. A terv 
kész: konkrétumokat megtudni, és aztán lecsapni. A diktátorok régi, jól 
bevált receptje.

Ám Heródes tervét, számítását keresztülhúzza két álom. Az egyikben 
a bölcsek kapnak figyelmeztetést, hogy ne menjenek vissza Heródeshez. 
A másik: egy verejtékes rémálom, amelyet József lát, amelyben menekülni 
kell, mert meg akarják ölni gyermeküket. József nem késlekedik, fogja a kis 
családot, és átlépik a határt, Egyiptomba menekülnek. 

Isten két álommal keresztülhúzta Heródes tervét. Csakhogy Heródes az 
álmokról semmit nem tud. Ő csak azt látja, hogy a bölcsek nem jöttek visz-
sza, nincs pontos információja a kiiktatandó célszemélyről. Heródesnek ez 
sem okoz gondot. Legfeljebb kiszélesíti a műveletet, és nem egy gyermeket 
gyilkoltat le, hanem több tucatot. Ki szólna ellene? A hatalom az övé, a nép 
meghúzza magát, a jajgatást megszokta már, az átkokkal nem törődik, és a 
rómaiak sem fognak szólni, fontosabb nekik Heródes lojalitása. Így történik 
meg tehát a betlehemi gyermekgyilkosság.

De Jézus ekkor már Egyiptomban van. Az a rémálom, amit József álmo-
dott, megmentette őket.

Szeretett Testvéreim, innen azután sokfelé el lehetne indulnunk. Lehetne a 
továbbiakban arról beszélni, hogy milyen gyorsan, kegyetlenül és brutálisan 
lépnek fel a hatalmon lévők azokkal szemben, akikben potenciális veszélyt 
látnak. Lehetne beszélni arról is, mennyire a diktatúrák kedvelt módszere, 
hogy az ellenfelet addig kell megtalálni és elpusztítani, amíg kicsi, erőtlen. 
Lehetne beszélni a mai nagy menekültáradatról és annak okairól is.

De most nem a politikáról és nem menekültekről akarok beszélni, hanem 
abba az irányba továbbmenni, amely egészen mélyre, a dolgok felszíne alatti 
összefüggéseinek megértéséhez visz minket: a Jó és a Gonosz, az Isten és a 
Sátán harcáról. 

A Gonosz jelenlétét és Isten elleni harcát nemcsak a betlehemi gyer-
mekgyilkosság történetében, nemcsak az emberiség történetében, nemcsak 
a politikában vagy a sors eseményeiben leljük fel, de legfájóbban önmagunk 
belsejében. Mert a gonoszság elleni küzdelem mindig a saját házunk táján 
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kezdődik. Az ennek következtében kibontakozó önismeret és öntisztulás 
lesz mindig a legerősebb fegyverünk. A büszkeség bűne pedig, amelyik azt 
jelenti, hogy valaki a valóságtól elrugaszkodva tagadja saját bűnösségét, ter-
mészetének fogyatkozásait, és ragaszkodik az önmagáról kialakított tökéletes 
személyiségképhez, a gonoszság fegyverévé lesz.

Akkor válunk tehát gonosszá, ha megpróbálunk elrejtőzni saját magunk 
elől. Ha nem nézünk szembe azzal, amit Isten igéje úgy mond, hogy gonosz 
az ember szívének szándéka ifjúságától fogva (1Móz 8,21), akkor felkészü-
letlenül ér minket minden kísértés. A modern lélektan megteremtője, C. G. 
Jung szerint a gonoszság annak a következménye, hogy a személy nem képes 
találkozni az árnyékszemélyiségével. 

Jézus erre a találkozásra szólít fel, amikor azt mondja: Térjetek meg! 
Merjetek magatokba, lelketek, személyiségetek mélyébe nézni, és lássátok 
meg a bennetek lévő eltitkolt, letagadott sötétséget. Ne tagadjátok, hanem 
szálljatok szembe vele. Mert amíg magatokban nem győztétek le a Gonoszt, 
addig nem győzhetitek le magatokon kívül sem.

És Jézus azt is megmondja, hogyan győzhető le a Gonosz. A mi tévedésünk 
az, hogy erővel, nagyobb erővel és mindig nagyobb erővel akarunk győzni. 
De az erő csak felerősíti a Gonoszt, úgy, mint a Csillagok háborújában: az 
indulat, a düh, a harag, az erőszak a sötét oldal hatalmába von.

Isten nem hatalommal, nem erőszakkal küzd a Gonosz ellen. És záró-
jelben, ez válasz arra is, hogy miért engedi meg, hogy megtörténjen Heró-
des gyermekgyilkossága és az emberi gonoszság más rémtettei. Jézus úgy 
szállt szembe a Gonosszal, hogy lemondott isteni hatalmáról. Ő a jóval, a 
szeretet hatalmával győzte le a bűnt és a Gonoszt. Heródesnek nem kellett 
volna Jézustól félnie. Feleslegesen gyilkoltatta le a betlehemi gyermekeket. 
Jézus nem lett volna sohasem Heródes vetélytársává. Nem voltak politikai 
prédikációi, nem lázított a fennálló hatalmi viszonyok ellen, nem szervezett 
forradalmat, sem lázadást a rómaiak ellen, de hirdette: „Bocsássatok meg egy-
másnak”, „Szeressétek ellenségeteket”, „Áldjátok azokat, akik átkoznak titeket”, ne 
uralkodjatok egymáson, hanem szolgáljatok egymásnak. Jézus mindenben az 
ellentéte volt a földi hatalmasoknak. Azt is szelíd szeretettel tűrte, amikor 
elfogták, kihallgatásakor megalázták, megverték, és szelíd szeretettel tűrte, 
amikor kivégezték. Utolsó szava nem a bosszú, hanem az egész életében 
hirdetett megbocsátó szeretet volt; imádkozott kivégzőiért. „Atyám, bocsáss 
meg nekik, mert nem tudják, mit tesznek.” A kereszten úgy tűnt, hogy győzött a 
Gonosz. Sikerült az, ami Heródesnek nem; elpusztította ellenfelét, megölte 
az egyetlent, aki jó volt.

De ez a Jézus harmadnapon feltámadt. Isten igazolta őt, a jóság, az erőszak-
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mentesség, a szeretet megtestesítőjét. Isten igazolta, hogy a Gonoszt a Jóval 
lehet legyőzni. Minden más út, minden más módszer kudarcra van ítélve. De 
Jézus útja kétezer év óta ma is járható. Ezért az igazi kereszténységnek nincs, 
nem lehet köze az erőszakhoz, a kényszerhez, az uralomhoz. Elhibázott úton 
jár az egyház, ha hatalomra, politikai szerepre, befolyásra törekszik. Ezért 
nem kell keresztény Magyarországról vagy keresztény Európáról beszélni. 
Nem kell keresztény jelszavakkal tüntetni. Nem kell politikával kevert ke-
resztény jogokért harcolni. Nem kell közterületeken demonstrációs célból 
keresztet állítani. Élni kell, élni Jézus szelíd, szeretettel teli, jóságos életét, 
és ki merem mondani a nem szimpatikus gondolatot: ha úgy adja Isten, 
és úgy engedi meg a Gonosznak, akkor vállalni kell a lenézést, megvetést, 
megalázást, szenvedést, a menekültsorsot, és vállalni kell a keresztet. Jézus 
ezen az úton járt. Ő egész életében a menekültek sorsát járta. Ha mi nem 
az ő útján járunk, nem vagyunk a tanítványai. Ha azonban Jézussal járjuk 
utunkat, vele legyőzzük a Gonoszt: önmagunkban bizonyosan, magunk körül 
pedig hittel, Isten hatalmában, Jézus feltámadásának győzelmében bízva.

 
Balicza Iván

Okumenikus-igehirdetes-kotet.indd   52 2015.11.18.   10:02:21



53

Epifánia – a szeretet misztériuma
VÍZKERESZT ÜNNEPE

„Ezért vagyok én, Pál, a Krisztus Jézus foglya értetek, a pogányokért. Ha 
ugyan hallottatok az Isten kegyelme megbízásáról, amelyet nekem adott 
a ti javatokra, amikor kijelentésével ismertette meg velem a titkot, ahogy 
előbb röviden megírtam. Ha elolvassátok, megtudhatjátok belőle, hogyan 
értem én a Krisztus titkát, amely más nemzedékek idején nem vált ismertté 
az emberek fiai előtt úgy, ahogyan most kijelentette szent apostolainak 
és prófétáinak a Lélek által: hogy tudniillik a pogányok örököstársaink, 
velünk egy test, és velünk együtt részesek az ígéretben is Krisztus Jézusért 
az evangélium által. Ennek lettem szolgájává az Isten kegyelmének aján-
dékából, amelyben hatalmának ereje által részesített engem.” (Ef 3,1–7)

Szemléljük a közénk testesült isteni gyermeket, megállva az ő tudatosan 
vállalt szegény betlehemi barlangistállójánál, megkeresztelkedésénél halljuk 
a mennyei szózatot – „Ez az én szeretett fiam, akiben kedvem telik” (Mt 3,17) 
–, részesei vagyunk a víz és a bor csodájának az ember örömében osztozó 
kánai menyegzőn, s próbáljuk megismerni, megérteni a titkot, az Istent ma-
gát. Istent, aki Fiában belép az ember életébe. Benne arca lesz az Istennek, 
megismerhető, befogadható. Belép, hogy az ember ismerjen és értsen. Értse 
önmagát, a világot, kapcsolatait, jövőjét, de legfőképpen magát az Istent. 
A gyermek titok, az ő szegénysége titok, az elhangzó szó a maga erejében 
titok, a tisztulást, örömöt és megváltást hozó bor titok, az Isten kitett kö-
zelsége titok. Szeretnénk érteni, szeretnénk benne maradni.

És látjuk a kereső, a hosszú, ismeretlen, bizonytalan utat vállaló és a 
gyermek előtt ajándékaikkal leboruló bölcseket, a társörökösöket. A böl-
cseket, akik a népeket hozzák az Úr elé. Bennük megjelenik minden nép 
Istentől akart értéke, kultúrája, hagyománya, önismerete. Hozzák a népek 
gazdagságát, vágyakozását a mindent föltáró tudás után, az életet a maga 
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teljességében birtokló és ajándékozó Isten után, az üdvösség után. Bennük 
leborul a gyermek előtt a zarándokúton a gőgöt és az értelmetlenség félelmét 
hátrahagyó emberi értelem. A megtestesült Isten Fiában rátalál a jóra, és 
engedelmessé gyógyul a rosszra hajló emberi akarat. A megígért, az óhajtott 
mennyei béke ez.

Ez nem titok csupán, hanem misztérium. A titok megfejthető, megismer-
hető, megragadható, birtokolható. Nem kíván személyes elköteleződést, 
nem kívánja, hogy az életemet és annak minden területét rendeljem alá a 
megismert titok rendjének. Nem kíván kapcsolatot. A misztérium a maga 
teljességében nem megfejthető. Megismerhető ugyan, de nem tudom kime-
ríteni, újabb és újabb megismerésre vezet. Nem birtokolható. Megkívánja, 
hogy életemet, ismereteimet, akaratomat, vágyaimat, kapcsolataimat, jövő-
met rendeljem alá az önmagát egyre gazdagabban föltáró valóság számára. 
Hiszen a misztériumhoz történő közelítés, a sarut levető belépés – kapcsolat. 
Kapcsolatban tárja föl magát az Isten.

A megtestesülés, a pásztorok ajándéka, a bölcsek érkezése, Jézus vízbe 
lépése és a hangzó isteni szó: epifánia. A fátyol fellebbenése, az igazság föl-
ragyogása, elsőként szerető, védtelen önfeltárás. Megismerés és hódolat. Az 
értelem, az akarat, az érzelem, a lélek, a lét hódolata.

Jézus Krisztusban az Isten teljesen föltárja a misztériumát: „Isten akarata 
az, hogy minden ember üdvözüljön és eljusson az igazság ismeretére.” (1Tim 2,4) 
A gyermekben fölismerjük, hogy az Isten Atya, aki szenvedéllyel, szenvedés-
sel szereti az embert. Aki maga a szeretet (vö. 1Jn 4,16). Jézus Krisztusban, 
az engedelmes Fiúban pedig ráismerünk a lelkünkben vágyott, csodálatosan 
szép, Istenre hasonlító képmásra, arcra. Az ember teljességére, a teljes, a 
tiszta, az akaratában újjáteremtett emberre. 

Ettől a gyermektől akarunk tanulni. Ismerni és szeretni. Ismerni az Atyát, 
szeretni őt, szeretni önmagunkat, egymást, ellenséget, nélkülözést, megosz-
tást, ajándékozást. Az odaadást, a teljes önátadást, az élet ajándékozását. 
„Senki nem szeret jobban, mint az, aki életét adja barátaiért.” (Jn 15,13)

Az Istent föltáró gyermekben akarjuk megismerni az emberi lét méltó-
ságát, értékét és értelmét: az emberi élet egyszeri, megismételhetetlen, de 
odaadható, feláldozható, szétosztható, hogy másoknak élete legyen és ez az 
élet bőséges legyen (vö. Jn 10,10).

Ez az isteni önfeltárás kiárad, nem ismer korlátokat, és nem is korlátozza 
magát semmilyen embercsoportra, típusra, lelki alkatra, bizonyos szelle-
mi-lelki eredményeket már felmutatni képes emberekre vagy népekre. Így 
azokat az embereket is átöleli, akik nem kifejezetten, nem pontos fogal-
makban vagy kérdésekbe formált precíz gondolatokban fogalmazzák meg 
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felvetéseiket, vágyaikat, félelmeiket: istenüket. De mégis azzal a létezésből 
fakadó alapvető bizalommal, hogy van válasz, ez a válasz megismerhető, s 
a létünk alapját jelentő bizonyosság felszabadít, szabaddá tesz bennünket 
(vö. Jn 8,32).

A világ s benne minden ember keresi az Istent. Más néven, más méltó-
ságban, de kívánja ismerni, birtokolni, a maga javára fordítani. Sokszor sok 
és igen nagy áldozatot és lemondást is vállalva a remélt eredményért, idő-
ben, energiában, pénzben, kapcsolatokban, érzelmi és fizikai gyötrődésben. 
Sokszor hosszú – szellemi, lelki, fizikai – utak megtételére is vállalkozik, 
csak hogy láthassa, fölfedezze: „Szeretnénk látni az Atyát.” (vö. Jn 14,8) És 
az Isten megmutatja magát minden ember és minden nemzet számára. Föl-
tárja a hit kapuját minden nép számára (vö. ApCsel 14,27). Úgy és abban a 
formában, ahogy az ember, ahogy én keresem, vágyakozom utána, ahogy a 
magam számára megfogalmazom, megragadhatóvá teszem. Fölismerhető, 
megismerhető, követhető, érthető akar lenni. Jelenlétének jeleit helyezi el 
életemben, világunkban, hogy előkészítse a döntést, a találkozást, a színről 
színre való látást.

Az emberbe ülteti az igazság utáni vágyat. Mely vággyal kapcsolatban 
alapvetően az a bizonyosság vezeti, hogy van igazság, megismerhető, és az 
személyes elköteleződést kíván. Nem biztos, hogy valaki számára az igaz-
ság intellektuális megközelítése emelkedik ki kérdő módon, hanem sokkal 
inkább – és megkerülhetetlenül – annak az egzisztenciális, felszólító ereje: 
igaz vagyok-e, hiteles-e az életem.

Számtalan kérdés fogalmazódik meg nap nap után az emberi lét méltóságával 
kapcsolatban akár a kezdetére, akár a földi élet befejezésére vonatkozóan. 
De ugyanígy a szenvedés, az igazságosság, a szolidaritás, a szegénység, a 
teremtett világ javainak a méltó, igazságos felhasználásával kapcsolatban is.

Számtalan kérdés fogalmazódik meg az emberi lét legnagyobb, leglé-
nyegibb, az élet minden szakaszát és minden területét átjáró, sokszor mégis 
elbizonytalanító tapasztalatára vonatkozóan: mi a szeretet, mikor szeretek 
helyesen, ki mondja meg ezt nekem. S legfőképpen: ki tanít meg jól szeretni, 
kitől tanulhatom ezt meg soha, semmilyen életkörülmény között meg nem 
kérdőjelezhető módon?

Számtalan okot fedezhet fel az ember a remény és a reménykedés indo-
kaként. De csak a végső nagy kérdést is megválaszolni képes, azt legyőzni 
tudó válasz fogadható el számára: mi lesz a halálom után, mivé nemesedik 
az életem s benne cselekedeteim? Van-e valami, mi van a túlparton? Az 
ember személyes reménye csak a véget nem érő, teljes, boldog élet oldaláról 
értelmezhető, nyer értelmet!
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Mindezek az emberi létünk lényegét jelentő tapasztalatok, kérdések és 
legfőképpen a válaszok csak a lényegi szeretetkapcsolatban nyernek végső 
értelmet és választ minden ember számára. A kapcsolatban, a misztériumban 
elmélyülve, előtte leborulva, mert benne találjuk meg mindazt, ami útnak 
indított bennünket, s ami mindenképpen hazatalálást remél és ad.

Alázat kell, hogy a jászolban levő elé le tudjak tenni ajándékot, kutatást, 
kérdést, félelmet, akaratot, fegyvert, hazugságot, hamis elgondolást, hely-
telen útkeresést. Pusztán ezek válhatnak a mi lelkünk arany, tömjén, mirha 
ajándékaivá (vö. Mt 2,11). Jelezve, megértettük, hogy Isten megmentett ben-
nünket. Bátorság kell fölismerni az emberek között élő Istent, akit Atyának 
szólíthatunk (vö. Mt 6,9), szólíthat minden nép és nemzet.

Ez a leborulás fejezi ki a legteljesebb módon, hogy befogadtam az Isten 
életét, örököse vagyok ígéretének, tagja az ő testének Jézus Krisztusban.

Ez Isten szerető vágya az emberrel kapcsolatban, velem kapcsolatban: 
saját életének részévé tenni, ennek az életnek a lehetőségét mindenki szá-
mára fölkínálni, fölragyogtatni! Életem, minden eleme, darabja benne nyer 
értelmet, lesz értékessé, nemesül istenivé, mert megismertem a Szeretetet 
(vö. 1Jn 4,16).

Udvardy György
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Igazodási pontok
VÍZKERESZT ÜNNEPE UTÁN 1. VASÁRNAP

„Az Isten irgalmára kérlek tehát titeket, testvéreim, hogy okos istentisz-
teletként szánjátok oda testeteket élő és szent áldozatul, amely tetszik az 
Istennek; és ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek 
megújulásával, hogy megítélhessétek: mi az Isten akarata, mi az, ami jó, 
ami neki tetsző és tökéletes. A nekem adatott kegyelem által mondom 
tehát közöttetek mindenkinek: ne gondolja magát többnek, mint ameny-
nyinek gondolnia kell, hanem arra igyekezzék mindenki, hogy józanul 
gondolkozzék az Istentől kapott hit mértéke szerint. Mert ahogyan egy 
testnek sok tagja van, de nem minden tagnak ugyanaz a feladata, úgy 
sokan egy test vagyunk a Krisztusban, egyenként pedig egymásnak tag-
jai.” (Róm 12,1–5)

Első igazodási pont: istentisztelet

Amikor a 2000-es évek elején feleségemmel együtt egy nemzetközi keresz-
tyén iskolában dolgoztunk Indiában, több kollégával együtt mi is vezettünk 
egy úgynevezett Barnabás-csoportot. A számomra nagyon kedvessé vált ifis 
közösséggel minden héten egy-egy mondatot határoztunk meg, amelyet aztán 
hét közben minden találkozáskor – amire bentlakásos iskolában bőven volt 
lehetőség – elmondtunk egymásnak. Legtöbbször úgy, hogy egyikünk mondta 
a mondat elejét, a másik pedig befejezte. Például: „Egyszer megszülettünk – 
ezért majd egyszer meghalunk.” Vagy: „Te is más vagy – Te sem vagy más!” 
Az ilyen mondatok sorában szerepelt az „Istentisztelet – az életem!” kijelentés is.

Különösen fontos értelmet nyert ez a felkiáltás az után a beszélgetés után, 
amelyet az istentiszteletről folytattunk. Tíz és tizenegy között vasárnap dé-
lelőtt? Vagy hétfő délelőtti áhítat az iskolában, és akkor kipipálva az egy a 
168-ból? Nem! Worship – is a lifestyle! – hangzott a mondat Kodaikanalban, 
és szólhat ma is minden evangélikus szájából.
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Második igazodási pont: megtérés

Hiszem, hogy akkor válhat életünk istentiszteletté, ha odaszenteljük magun-
kat Istennek. Méghozzá úgy, hogy az igazi keresztyén élet mögött mindig az 
a személyes döntés áll, hogy én Istennek akarok élni. És nemcsak vasárnap 
tíz és tizenegy között. 

Attól azonban óvnám magunkat – amely hibába jó néhány „rajongó” test-
vérünk könnyen beleesik –, hogy ezt a saját döntést túlhangsúlyozzuk, és 
már el is felejtsük, hogy itt valójában egy reakcióról van szó. Egy re-akcióról. 
Ami azt feltételezi, hogy volt egy akció, hogy történt valami, amire nekem 
lehetőségem van reagálni.

Nem más, mint Isten felfoghatatlan szeretetének megnyilvánulása ez az 
akció, amelyre természetes reakció lehet az én odaszánásom. Reakció az ő 
akciójára, amit ugyanebben a levélben olvashatunk néhány fejezettel koráb-
ban: „Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor bűnösök voltunk” (Róm 5,8), 
vagy egy másik helyen: „…tulajdon fiát nem kímélte, hanem mindnyájunkért 
odaadta” (Róm 8,32). És tette mindezt szeretetből.

Erre az irgalomra nézve kér Pál mindenkit az odaszánásra. Isten irgalma 
tehát az, hogy nem azt kapjuk, amit érdemelnénk, hanem azt, amit Krisztus 
elvégzett értünk. Az erre adott válaszunk az odaszánás. Nem a mi gesztu-
sunk, nagyvonalúságunk vagy aszkéta életvitelünk, hanem valami sokkal 
átfogóbb, amit odaszánásnak nevezünk.

Ha van megújult értelmünk, akkor felismerhetjük, hogy mi Isten jó, ked-
ves és tökéletes akarata. Gyakorlatilag szerintem ez a megtérés. Az, amikor 
felismerem életem forrását, felismerem azt, hogy ő vezeti az életemet, és 
ehhez igazodva hozom meg döntéseimet nap mint nap. Ahogyan Babits olyan 
szépen megfogalmazza: „…felülről kimondhatatlan ujjal vezeti az övéit a 
mindenható Isten és irányítja.” 

Harmadik igazodási pont: józanság

A világban való élés és az ahhoz való igazodás nagyon is különböző. Ennek 
felismeréséhez szükséges a józanság. Lelkészavatási igémként ezt a monda-
tot választottam Jézus főpapi imájából: „Nem azt kérem, hogy vedd ki őket a 
világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól.” (Jn 17,15) Azért szeretném 
ezt megemlíteni, mert a józanság értelmezéséhez nekem fontos, hogy Jé-
zustól tanuljuk meg azt is, hogy a világot ne démonizáljuk, hanem vegyük 
észre, hogy itt van dolgunk. De azt is vegyük észre – és ehhez kell az igazi 
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józanság –, hogy mi a kettő közötti különbség: éljek itt a világban, de ne ez 
legyen az igazodási pontom.

Kívánom mindnyájunknak, hogy józanul tudjuk megélni az odaszánást, 
az áldozatot, a megismerést. Ezek – odaszánni, bemutatni, feláldozni – az 
áldozati kultusz kulcsszavai. Az áldozat az Ószövetség népe vallásában olyan 
szent cselekmény, amelyben az ember Istennek ad valamit (állatot, gabonát, 
tömjént) tiszteletének, hálájának kifejezéséül vagy éppen engesztelésül elkö-
vetett bűnei miatt. Az újszövetségi gondolkozásban azonban megerősödik 
az, hogy van szent hely, van Istennek háza, de ő maga nem rekeszthető falak 
közé. Az új, élő istentisztelet „temploma” a világ, végzésének „szent ideje” 
a gyülekezet hétköznapjai, Istennek bemutatandó „áldozata” pedig a hívő 
ember teljes személyisége, teljes valója. Így adjuk oda magunkat – teljesen, 
döntéseinket hozzá igazítva, józanul.

Negyedik igazodási pont: változás az egész részeként

Nem mindenkinek ugyanaz a feladata, de fontos, hogy minden a helyén 
legyen. Fontos, hogy mindenki megtalálja a saját útját. A sajátját, amely 
sosem ugyanolyan, mint a másiké. A másiknak is fontos megtalálni azt, 
hogy milyen területen tud kiteljesedni az élete. Szerintem ez a mai ige erre 
a változásra hív bennünket. Arra, amelyre az őszinte odaszánásnak és a 
hiteles ismeretnek kell indítania bennünket.

A saját út megtalálásához legyen segítségünkre Weöres Sándor és az 
általa használt kép:

A kereszt felső
ága égre mutat,

nagy örömhírt tudat:
„itt van a te utad”

a kereszt két karja a légbe szétszalad,
rajta sovány kezek tört vért virágzanak:

„vigyázz: őr a lélek, de a test megszakad,
kétfelé visz ösvény s te szabad vagy, szabad”

a keresztnek alsó
ága földre mutat:

„vesződj: itt áss kutat,
lásd benne arcodat.”

Weöres Sándor: Kereszt-árnykép
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Az itt látott forma és olvasható sorok azok, amelyek megerősíthetnek ben-
nünket abban, hogy valójában mihez szükséges igazodnunk. Ahhoz, aminek 
van egy alsó ága, egy felső ága és két karja. Ez kijelöli a helyemet, kijelöli a 
társam helyét és kijelöli megváltásunk helyét is. 

Vízkereszt utáni 1. vasárnapon vagyunk. Néhány napja egy új naptári 
évet kezdtünk. Lehet ez akár most induló évünk meghirdetett programja: 
megújult szívvel, értelemmel, odaszánt élettel, szemmel, lábbal, kézzel, akár 
pénztárcával szolgálni az élő Istennek. Mert az „istentisztelet – az életem!”

Mesterházy Balázs

Okumenikus-igehirdetes-kotet.indd   60 2015.11.18.   10:02:21



61

Nézz a fény felé!
VÍZKERESZT ÜNNEPE UTÁN UTOLSÓ VASÁRNAP

„Mert nem kitalált meséket követve ismertettük meg veletek a mi Urunk 
Jézus Krisztus hatalmát és megjelenését, hanem úgy, hogy szemtanúi 
voltunk isteni fenségének. Mert amikor az Atya Istentől tisztességet és 
dicsőséget nyert, és ilyen szózatot intézett hozzá a felséges dicsőség: »Ez 
az én szeretett Fiam, akiben gyönyörködöm«, ezt a mennyből jött szóza-
tot mi hallottuk, mert együtt voltunk vele a szent hegyen. Ezért egészen 
bizonyosnak tartjuk a prófétai beszédet, amelyre jól teszitek, ha mint 
sötét helyen világító lámpásra figyeltek, amíg felragyog a nap, és felkel 
a hajnalcsillag szívetekben. Mindenekelőtt tudnotok kell, hogy az Írás 
egyetlen próféciája sem ered önkényes magyarázatból, mert sohasem em-
ber akaratából származott a prófécia, hanem a Szentlélektől indíttatva 
szólaltak meg az Istentől küldött emberek.” (2Pt 1,16–21)

Budapest számtalan csodát rejt. Számtalan helyen, sokféle dallal ámítja a 
járókelőt. A nagy, bölcs Duna völgyéből felvezet a Gellért-hegyre vagy egészen 
a Budai Várba. A magas kilátón nemcsak igazi királyi palota várja a földi 
halandót, hanem évente egyszer mesebeli látványosság is. Amikor a nyár 
lassan kezd visszavonulni, Budapest még egy mesebeli pompás élménnyel 
ajándékozza meg a Duna-parti sokaságot. Szent István napján lélegzetelállító, 
szemet kápráztató fényjáték örvendezteti meg az ünneplő magyarságot. Az 
egész nap fennköltségével lelkemben kíváncsian szoktam felzarándokolni a 
Budai Vár valamelyik bástyájához. Általában próbálom idejében megtalálni 
a megfelelő kilátóhelyet, és ahogy nő a sötétség, egyre nő bennem az izga-
lom is. Végre fellövik az első tűzijátékot a Lánchídról. Ezt követően fél órán 
keresztül különböző színű, formájú, nagyságú fénycsóvák ragyogják be az 
eget. Nincs idő azon elmélkedni, ki honnan lövi ezeket. Mennyibe került 
vajon? Hány típusút lőttek most fel, hány méter magasba? Egyszerűen léleg-
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zet-visszafojtva figyeli mindenki a hegy tetejéről a mesebeli csillogó-villogó 
fényjátékot. Ezen az ünnepen, ilyen felemelő, szemet és fület kápráztató 
fényben jó magyarnak lenni. Ez az egész ünnep a maga pompájával mégis 
mindannyiunké, és ez jó érzéssel tölt el.

Ilyenkor nyáron, Szent István napján sok-sok szív együtt dobban, de utá-
na hamarosan elkezdődik az ősz a maga esős, hűvös, iskolapad illatú va-
lóságával. Ehhez hasonlót élünk át ilyenkor, a vízkereszti ünnepkör végén 
is. Sok családban még ott áll a karácsonyfa. Sok otthonban még ott lebeg 
a karácsony esti vacsora és az ünnep illatos emléke, de tovább már nem 
lehet ezt az emelkedettséget tartani. A fenyőfának hullanak a tűlevelei. 
A szobában szükség van a helyre. Amikor pedig minden karácsonyfadíszt 
elcsomagoltunk, felsóhajtunk: „Hát igen, évente egyszer ennyi jut nekünk az 
örömből, a fényből! Ennyi volt, mehetünk tovább. Szépek ezek a mesék. Jó, 
hogy egyszer-egyszer bele tudjuk élni magunkat. Az viszont, hogy mit hoz a 
holnap, már a mi hideg-rideg számító valóságunk koordinátái között zajlik.”

Ez a kiszámított „valóság” nehezedik gyülekezeteinkre, és ez a kiszámí-
tottan, véges lehetőségeket kínáló realitás nehezedett a korai keresztyén 
gyülekezetekre is. A mai alapigénk az Újszövetség legkésőbbi iratából szár-
mazik, és arról tudósít, hogy megkérdőjeleződött a keresztyén közösségek 
egyik legmélyebb reménysége. Hitték és várták, hogy a feltámadt, élő Krisz-
tus hamarosan visszatér közéjük. Az Úr viszont nem sietett visszajönni és 
pompás uralkodói hatalmának érvényt szerezni. Ennyi lett volna az egész? 
Egyszer felvillant a megváltó erő, és tova is tűnt? Ezek a kétségek kínoz-
ták a gyülekezeteket. Ehhez hasonló kétségek suttognak bennünk is egyre 
hangosabban. A világot átjáró nyomorúság, az értetlenség, tanácstalanság 
sötétsége és a háborús veszélyeztetettség riogatja a lelkeket. Meddig még, 
Uram? Meddig nőhet a sötétség? Hány emberáldozatot, életet követelhet 
magának? Harminchat fokos lázban égünk mindig, és Te nem ápolsz, Atyánk?

Péteri bizonyságtétel

Jézus tanítványának üzenete a kétségekkel küzdő gyülekezet számára hatá-
rozott, világos és erőteljes. Ki írja a levelet? Valóban az a Péter, aki három 
éven keresztül mindig Jézus nyomában volt? Az, aki többször visszatért csa-
ládjához, feleségéhez, és onnan indult újra és újra teljesíteni Ura megbízását? 
Az, aki mártírhalált halt Rómában? Ujjlenyomatos igazolásunk nem lesz 
erről soha, de az biztos, hogy ez az üzenet, ez a levél péteri bizonyságtétel. 
Miért fontos és hiteles Péter bizonyságtétele? Vajon azért, mert Jézus mint 
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kősziklára erre a tanítványra bízza az egyház nyájának legeltetését? Azért, 
mert ő ott volt az első a tanítványok között? A hitelességének ennél sokkal 
fontosabb kulcsa van. Péter bizonyságtétele hiteles, mert az ő személyes, 
megpróbált hite eredetien emberi. Ott volt Jézus mellett, látta a cselekedeteit, 
hallotta a szavait, és mélységesen gyarló módon nem értett belőle sokáig 
mást, mint pompás győzelmet. Jézus nem halhat meg, Jézust nem foghatják 
el. Manipulálható emberi lelke a legkönnyebb reménységbe kapaszkodott. 
A kijózanodásért nehéz árat fizetett, elbukott, mint sokszor mi mindannyi-
an. Félelmében megtagadta azt, akit szeretett. Háromszor tagadta meg. Ez 
a nagyon is ember Péter, amikor bűne után valóságosan átélte a feltámadott 
Krisztus megbocsátó szeretetét, valóban megtudta, hogy mit jelent az a 
mondat: „Te vagy a Krisztus, az élő Isten Fia!” (Mt 16,16)

Péter, aki lelke legmélyén, törékeny emberségében átélte Jézus szabadító 
erejét, búcsúzóul egy igen súlyos és határozott bizonyságtételt hagy a két-
ségekkel küzdő gyülekezeteknek: munkássága számára azt jelentette, hogy 
megismertette az emberekkel Jézus hatalmát és erejét. Elsődlegesen nem 
is az volt a fontos neki, hogy Jézus életéről, csodatételeiről, igehirdetéséről 
meséljen, hanem Jézus erejéről és jelenlétéről akart bizonyságot tenni: duv
namin kai parousivan, Jézus dinamikus erejéről vall. Úgy tapasztalta meg a 
Mestert, mint akinek van ereje és bölcsessége megfelelő időben a megfelelő 
szót szólni és cselekedni. Az erő mellett a másik jellemvonása a Jézusról szóló 
tanúságtételnek a parúzia. Egyből arra gondolunk, hogy itt biztos Jézus kö-
zeli visszajövetelére gondol, pedig ez a szó elsődlegesen valami mást takart. 
A parúzia azt jelenti, hogy jelenlét, ottlét, alkalmas időben való megjelenés. 
Igen, Jézusban teljesültek be az ószövetségi próféciák. Megjelent Isten üdvö-
zítő kegyelme minden embernek. Jézus által jelen van az Isten. A „Vagyok, 
aki vagyok” Istene közösséget vállalt a nyomorúság völgyének lakóival, és 
jelen van közöttük. Jézus evangéliumának ezt a két momentumát tartja a 
legfontosabbnak: erő és jelenlét.

Ezt a kristálytiszta üzenetet személyes bizonyságtételével alapozza meg. 
Ő nem kitalált mesék alapján hirdeti ország-világnak meggyőződését. Fontos 
neki ez a megkülönböztetés. Mintha tudná, hogy milyen kitalált, manipulált 
mesék keringenek a világban, hogy az embereket ideológiai áramlatokba 
tereljék. Ő egy igen személyes és különleges tapasztalatra épít. „Szemtanúi 
voltunk isteni fenségének. Mert amikor az Atya Istentől tisztességet és dicsőséget nyert, 
és ilyen szózatot intézett hozzá a felséges dicsőség: »Ez az én szeretett Fiam, akiben 
gyönyörködöm«, ezt a mennyből jött szózatot mi hallottuk, mert együtt voltunk vele 
a szent hegyen.” (2Pt 1,16b–18) 

A megdicsőülés hegyén, itt, a földi valóság koordinátái között lehetősége 
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volt Péternek arra, hogy megtapasztalja Jézus isteni hatalmát, mérhetetlen 
isteni dicsőségét, kegyelmét. Itt, a földi valóság koordinátái között tapasztal-
juk meg Szent István napján a lélek felemelő hegyén a pompás fényáradatot 
és az összetartozás mély forrását. Itt, a földi valóság koordinátái között 
tapasztaljuk meg legalább egyszer egy évben a karácsony meghittségében 
és tiszta, gyermeki üzenetében az Isten hozzánk hajló kegyelmét. Péter erre 
a tapasztalatra épít. Igen, itt, a földi valóság koordinátái között megtapasz-
taljuk a mi korlátainkat meghaladó Isten immanens valóságát. Ez gyönyörű, 
de Péter nem tudja, hogy a karácsonyfa tűlevelei elszáradnak és hullnak? 
Ilyen mulandó eseményre épít? Ő nagyon jól tudja, hogy maga a magasztos 
esemény, Isten dicsőségének közvetlen megtapasztalása rövid ideig tart. 
Hiába akart sátrat építeni a szent hegyen és ott maradni Jézussal a dicsőség 
békességében, teljességében. Jézus lehozta őt, vissza a nyomorúság völgyébe. 
Mégis miért épít erre a tapasztalatra? Azért épít erre, mert az élmény forrása 
és alapja maradandó és hiteles.

Azért vagyunk magyarok, mert évente egyszer elkápráztat egy tűzijáték? 
Azért élmény az ünnep, mert nemcsak tíz, hanem harminc percig tart az 
optikai doppingeffektus? Nem. Augusztus 20-át, a magyarság ünnepét az 
teszi különösen tartalmassá, hogy egy határozott, tiszta döntésre emléke-
zünk, amikor a magyarság elkötelezte magát a keresztyénség és az európai 
közösség mellett. Ebből táplálkozik az ünnep ereje és a hétköznapokban 
egymással megélt közösségünk.

A karácsony ereje sem a fényáradatban rejlik, hanem abban a tiszta isteni 
szeretetben, amely megszenteli az ünnepet, és nem csak azt. Ez a tiszta isteni 
szeretet a nyomorúság völgyében is jelen tud lenni erejével és jelenlétével.

Péter számára meghatározó volt az, hogy megtapasztalhatta láthatóan 
és hallhatóan Isten dicsőségét. Meghatározó volt azért is, mert megélhette 
azt is, hogy Isten kegyelme át tudja formálni az ő bűnös életét itt, a valóság 
koordinátái között. Ez a kettős tapasztalat, a fénynek és az Isten átformáló 
jelenlétének a tapasztalata adott erőt a szavainak, és ad erőt a gyülekeze-
teknek is, hogy vállalhassák a világban rájuk váró utat. Ez ad erőt a böjti 
önvizsgálat fáradságos sötétségét bizalommal és hittel vállalni. Ezzel a re-
ménységgel nézzünk a fény felé.
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Lámpás a hétköznapokban

Péter saját szemével látta és hallotta. A mai természettudományos világkép 
kizárólagos meghatározottságában élő ember számára vagy a tamási kéte-
lyeken rágódó ember számára csodálatos bizonyíték ez a kijelentés. Ő látta 
és hallotta. Ő látta… Hányan szeretnék újra és újra kiszámíthatóan, a világ 
leírható koordinátái között látni és tapintani dicsőségének közvetlen közelsé-
gét? A nyomorúság völgyében, a sötétség világában az Isten dicsőségét csak 
különleges látásmód számára tette elérhetővé. A sötétség völgyében a hit 
látása fedheti fel újra és újra a gondviselő Isten bölcsességét és dicsőségét szá-
munkra, de a nyirkos levegőjű, hűvös, ködös völgyet nem lehet megspórolni.

A völgyben, a sötétben viszont nem vagyunk egyedül és tanácstalanok: 
„Ezért egészen bizonyosnak tartjuk a prófétai beszédet, amelyre jól teszitek, ha mint 
sötét helyen világító lámpásra figyeltek, amíg felragyog a nap, és felkel a hajnalcsil-
lag szívetekben.” (2Pt 1,19) Az ünnep fénye most szertefoszlik, és mindenki 
elindul egyéni útján. Van, aki a böjti önvizsgálatra koncentrál. Van, akit a 
gyermekei fölötti aggodalmak foglalnak le. Van, aki a munkahelyi, hivatásbeli 
kihívások sűrűjébe ártja magát. Van, aki nap mint nap szembesül nem csak a 
bűnnel, hanem a szomorú, emberi nyomorúsággal, betegséggel, kiszolgálta-
tottsággal, otthontalansággal vagy ellenségeskedéssel is. Bármely helyzetben 
legyünk, jól tesszük, ha a prófétai szóra figyelünk, az a lámpásunk ebben 
a sötétségben. Isten igéje mindenki anyanyelvén hallhatóan hangzik hétről 
hétre templomainkban. Akár csetlő-botló, akár dörgedelmes nagy szavak, 
Isten igéje szól és hív mindenkit a vele való közösségbe. „Ilyen lesz az én igém is, 
amely számból kijön: nem tér vissza hozzám üresen, hanem véghezviszi, amit akarok, 
eléri célját, amiért küldtem.” (Ézs 55,11) A hangzó ige átvezet, átsegít, mint a 
világítótorony az eltévedt hajóst a nagy viharon. Ez a szó a dicsőség nagy 
fényéből táplálkozik, és hajnalcsillagként vezet lépésről lépésre a fény felé.

„Mindig a fénybe nézz
Mert szebbet még soha nem láttál.”
(Ákos: A fénybe nézz)

Adorjáni Dezső
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Magasba emelni a mennyet
HETVENED VASÁRNAP

„Ezt mondja az Úr: Ne dicsekedjék bölcsességével a bölcs, ne dicsekedjék 
erejével az erős, ne dicsekedjék gazdagságával a gazdag! Aki dicsekedni 
akar, azzal dicsekedjék, hogy érti és tudja rólam, hogy én vagyok az Úr, 
aki szeretetet, jogot és igazságot teremtek a földön, mert ezekben telik 
kedvem – így szól az Úr!” (Jer 9,22–23)

„Mendel rabbi egyszer megkérdezte tanítványát, Jákób rabbit: Jákób, mi 
végre lett teremtve az ember? A megkérdezett így válaszolt: Azért, hogy a 
lelkét tökéletesítse. Jákób – mondta a caddik [igazhívő] –, így tanultuk ezt 
tanítónktól, Bunan rabbitól: valójában az ember azért lett teremtve, hogy 
magasba emelje a mennyet.” Ez a rövid aforizma Martin Buber Haszid törté-
netek című gyűjteményéből való. Amikor először hallottam, meghökkentem: 
Magasba emelni a mennyet? Nincs az már így is elég magasan? És pont 
nekem, nekünk, embereknek kellene ezen fáradoznunk? Egyáltalán, hogyan 
érthette ezt Bunan rabbi?

„Ne vedd hiába Istened nevét!” A parancsolat szó szerinti fordításban így 
hangzik: Ne emeld föl hiábavaló módon Istened nevét! Ebből a megfogal-
mazásból az következik, hogy jól, helyesen viszont föl lehet emelni. Amikor 
Istent magasztaljuk – milyen szép is ez a magyar szó –, képletesen fölemeljük 
őt magunk fölé. Ezzel magasabbnak, végtelenül hatalmasabbnak valljuk 
őt önmagunknál. Őt dicsérni, őt magasztalni – szóval, tettel, élettel: ez az 
ember dolga a földön.

Gyermekkoromban egyszer hallottam egy idős lelkészt, aki így magyarázta 
el ezt a matematika nyelvén: Isten az „egyes” szám, mi, emberek a „nulla”. 
Ha őt hátrébb soroljuk önmagunknál, nem engedjük neki, hogy ő legyen 
az első, akkor mindig csak tört számot kapunk. Minél nagyobb „nullák” 
vagyunk, annál kisebb lesz a szám: 0,1; 0,001; 0,000001. Ha viszont megen-
gedjük neki, hogy ő álljon előttünk, ő legyen az első, akkor minél nagyobb 
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„nullák” vagyunk, annál nagyobb az a kerek szám is, amit így kapunk: 10; 
1000; 100000…

Amikor Isten „egyese” elénk kerül, egyszeriben tartalmat kap, kiteljesedik 
az életünk. Vele és általa rácsodálkozhatunk értékességünkre, amely mindig 
is a miénk volt. Vele és általa kibontakozhatnak azok az igazi értékeink, 
amelyek mindig is ott voltak bennünk.

Jeremiás prófétai igehirdetése lényegében erről szól. Egészen különleges 
az a két igevers, amely ennek a vasárnapnak az üzenetét adja. Úgy is mond-
hatnám, egy bölcsességteológiai orákulum, útmutató üzenet „ékelődik be” a 
prófétai kijelentések közé. Teljesen önmagában, előzmények nélkül áll. Előtte 
és utána egészen más témák kerülnek elő: siratóének, fenyegető jövendö-
lések, intelmek. Ennek a két igeversnek viszont merőben más a hangszíne. 

Az igeszakasz elején és a végén az fogalmazódik meg nyomatékosan, hogy 
itt és most Isten szól – vagyis neki van szava, üzenete az emberhez. Igéje 
tanítás, eligazítás, útmutatás. A téma pedig, amely konkrétan elénk kerül: 
a dicsekvés vállalhatatlan és lehetséges útjai. 

Azért, hogy könnyebben megérthető, megtanulható, emlékezetbe véshető 
legyen, három-három fogalmat állít egymással szembe a szentíró. Három 
helytelen dicsekvési mód és három helyes megnyilatkozás kerül kontrasztba 
egymással. Az ember önmagával dicsekedhet vagy önmagát háttérbe szorítva 
dicsérheti Istent. Csak ez a két út van. Az első, a 22. vers ezért az ember 
attitűdjét mutatja be, a második, a 23. vers viszont Istenre fókuszál. 

E két hozzáállás között óriási különbség van; mondhatnám úgy is: ég és 
föld. Ezt érzékelteti a bibliai szerző a két igevers közötti, nagyon erős hang-
súlyváltással. Ugyanakkor, érdekes módon, maga a bibliai szöveg kulcsszava: 
a dicsekvés is ezt a kettős irányultságot mutatja meg. A héber nyelvben a halal 
ige alapjelentése: dicséretet mondani, magasztalni, dicsőséget adni. Innen ered 
a fülünknek ismerősen csengő „halleluja” szó is: „Dicsérjétek az Urat!” Ugyan-
akkor ebből az alapszóból képeződik a dicsekvés fogalma is, amikor az ember 
saját magát dicséri, saját sikereivel, tulajdonságaival, eredményeivel kérkedik.

Ezt a különbséget jól szemlélteti az üveg mint anyag és jelenség. Átlátszó 
állapotában, „alapesetben” – ha például egy ablakról van szó – megláthatjuk 
rajta keresztül a járókelőket az utcán, vagy kiláthatunk a kertünk fáira: vagyis 
észrevehetünk másokat, a Másikat, a környezetünket. Ha viszont egy vékony, 
fémesen csillogó réteg kerül egy üveglap hátuljára, onnantól kezdve már 
csak saját magunkat szemlélhetjük benne. Elválaszt bennünket a többiektől.

A prófétai üzenet világosan különbséget tesz a dicsekvés helytelen és he-
lyes útja között. Egy szóval sem mondja, hogy a dicsekvés eleve tilos – ám 
egyáltalán nem mindegy, hogy kire irányul.
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Álljon itt ehhez kapcsolódva még egy humoros illusztráció: 
„Két kisgyerek így dicsekedett egymásnak:
– Az én apukám nagyon gazdag ember! Van tíz lova, öt autója és három 

repülője.
– Miért, mi a te apukád? – kérdezi csodálkozva a másik.
Mire az első, kicsit elgondolkodva:
– Hát… Körhintás.”
Az embert földi életének valóságában sokféle elérendő cél motiválja, moz-

gatja előre. Ezek közül a három legalapvetőbb: a tudás (bölcsesség), a hatalom 
és a gazdagság. A lehető legideálisabb dolog persze, ha mindhárom együtt 
teljesül. Ezek a vágyak, célok alapvetően pozitív tartalmat hordoznak. Ki 
vitatná közülünk, hogy önmagukban nem jelentenek értéket? Mégis: sajnos 
azt figyelhetjük meg, hogy jóval gyakrabban az ego, a hamis én törekvése-
ivé válnak. A cél a mások előtti előny, a mások fölötti uralom, a másokat 
háttérbe szorító győzelem.

Bölcsek, hatalmasok, gazdagok: Jeremiás próféta korában, a bibliai idők-
ben is voltak olyan sikeres emberek, akik a társadalom elismert, megbecsült 
tagjai közé számítottak. Tekintélyük kiemelte őket a hétköznapi, egyszerű, 
vidéki emberek köréből. Bár nem mindig váltak erre méltóvá…

Jeremiás jól ismeri kora társadalmi berendezkedését: erős kritikával illeti 
a korrupt vezetőket, a vallási és politikai elit tagjait, akik nem Isten rendje 
és Tórája szerint élnek és munkálkodnak, hanem csak a maguk hasznát 
keresik. A próféta strukturális kritikát is megfogalmaz: bírálja a fennálló 
(intézmény)rendszert, amely olyan gyakran ember- és közösségellenes. Régi 
téma ez, már az első próféták, Hóseás, Ámósz is ezt a kérdéskört állították 
üzenetük középpontjába.

Jeremiás tisztában van azzal, hogy a bölcsek (írástudók), a hatalmasok 
és a gazdagok önzésükkel veszélybe sodorhatják az egész nemzetet. Rossz 
pásztorokként, önmaguk körül forogva saját előbbre jutásukon dolgoznak, 
ennek rendelik alá hivatásukat. Jeremiás pontosan tudja: mindig az a kérdés, 
hogy az ember mire használja bölcsességét, hatalmát és gazdagságát.

A fejezet 21. versében, közvetlenül az alapigénk előtt kemény ítélet fogal-
mazódik meg: Izrael halott! Siratóéneket kell énekelni fölötte. Ezt a tragikus 
képet oldja föl valamennyire a prófétai intelem. Amíg Isten prófétái szólnak, 
amíg hangzik a rájuk bízott üzenet: a megtérésre hívás, addig még tart a ke-
gyelem ideje, még van remény! Ez gyakran már a 24. óra, az utolsó pillanat.

Ám a tragédia végül bekövetkezett. Izrael népe gazdagabb lett egy, a babi-
loni fogság tapasztalatán átszűrt bölcsességgel, nagy felismeréssel: egyedül 
Isten magasztalása, a vele való dicsekvés emeli föl, emeli ki az embert és 
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a közösséget az önzés, az egocentrizmus beteg állapotából. Végső soron 
minden a kapcsolatról szól: ez a boldogulás, az igaz, emberséges élet alapja. 
A prófétai üzenet arra tanít bennünket, hogy Isten megismerése lényegében 
a szeretetével, jó rendjével, igazságosságával való találkozás, szembesülés. 
Mindhárom fogalom kapcsolati tartalommal bír, aktivitást, elkötelezettséget 
jelent. A bibliai Izraelnek még egy sajátos fogalma volt minderre: Istennel 
való szövetség.

Isten kedvét leli a szeretet, a rend és az igazságosság világának építésé-
ben, előre mozdításában. Ez az ő hiteles, értünk való bölcsessége. És ez az 
ő országa, amelybe mint egy alternatív valóságba meghív minket, mindnyá-
junkat. Már az ószövetségi próféták is tudtak erről a „másvilágról”, és sok 
fontosat el is mondtak róla. A Názáreti Jézus viszont ezt a meghívást tette 
központi üzenetévé – mégpedig egy olyan korban, amikor szintén elkeseredett 
küzdelem folyt a vezető pozíciókért. Nem is csodálkozhatunk azon, hogy 
Jézusnak annyiszor meggyűlt a baja a magukat bölcsnek tartó írástudókkal, 
a hatalmi játszmákba teljesen belesüllyedő papokkal és politikai vezetőkkel, 
meg a szociálisan érzéketlen gazdagokkal.

Jézus arról beszélt fáradhatatlanul, hogy Isten szeretete az elnyomottak, 
a kicsinyek felé fordul – őket emeli föl, őket rehabilitálja. Azok, akiket nem 
dicsérnek, akik soha nem kapnak elismerést, mert szinte észre sem veszik 
őket a nagyok, a hatalmasok, Jézus számára ők lesznek Isten országának, 
a nagy lakomának a meghívottai. Ők, akiknek nincsenek érdemeik, nem 
dicsekedhetnek semmi bölcsességgel, hatalommal, földi gazdagsággal, ők 
kapnak polgárjogot ebben az új hazában.

Érdekes, hogy már az evangélium elején, Jézus megkísértésének törté-
netében is lényegében az igaz bölcsesség, hatalom és gazdagság kérdése 
kerül elénk. Jézus megtagadja a világ fölötti hatalmat és uralmat, a korlátlan 
birtoklás lehetőségét, és bölcsen lemond arról is, hogy isteni bölcsességével 
segíthessen magán a negyven napos éhezés után. Ő egészen szabad volt a 
hatalom minden formájának kényszeres akarásától: szabad volt arra, hogy 
lemondjon a megbecsülésről, gazdasági és politikai előnyökről. Lehetett 
volna belőle király, ha beadta volna a derekát. Ehelyett a „kereszten trónolt 
közöttünk”, és életével, halálával, feltámadásával Isten örök királyságát 
„modellezte” és valósította meg. Úgy is fogalmazhatunk, hogy Jézus maga 
lett Isten országának legfontosabb, legeredendőbb példázatává. 

Sok keresztény gondolkodik úgy, hogy az Istenbe vetett hit azt jelenti: elhi-
szem mindazt, amit az egyház tanít, amit a dogmatika megfogalmaz. Holott 
a hit elsősorban bizalmat jelent: kapcsolatot, találkozást, közelséget. Egyedül 
ebből a bizalomból fakadhat Isten megismerése, és egyedül ez a tudás tehet 
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„büszkévé” bennünket. Isten ismerete tehát nem csupán kognitív tudá-
sanyag, ismerethalmaz, hanem mindenekelőtt egy bensőséges, intim tudás: 
kapcsolat. Talán nem is meglepő, hogy a „megismerés” szava az ószövetségi 
gondolkodásban a házastársak közötti testi-lelki összetartozást is kifejezi. 

Ez a tudás, ismeret nem hamis dicsekvés, az egónk önmaga körüli forgása, 
hanem Isten istenségének elismerése. Együtt jár, szorosan összekapcsolódik 
ezzel az emberségünkre való ráébredésünk és kibontakozásunk – a szeretet, 
a belső rend és az igazságosság útján. Sokan várnak ránk, sokan szegődnek 
mellénk ezen az úton: keresők és kérdezők, bölcsek és együgyűek, földi 
remények nyomában vándorlók, számkivetettek és gondtalanok, szegények 
és gazdagok, erősek és bátortalanok…

Hetvened vasárnapjával kilépünk a karácsonyi és vízkereszti ünnepkörből, 
amely a megváltást és Krisztus istenségét szemléli, és az eljövetel csodája 
fölött örvendezik. A karácsonyi fények elhalványulnak, lassan útnak indulunk 
Jézus lábnyomában, hogy elkísérjük őt Jeruzsálemig: megfeszítése, halála és 
feltámadása helyszínéig.

Hetvened és az ezt követő két vasárnap témája a földi „számkivetettség” 
tapasztalata, az élet vándorútja, amely a Názáreti Jézus és követői számára 
mégis a kegyelem fényében való zarándoklatot jelenti. Éppen ezért a fókusz 
most az életünk helyes irányán, az útközben-létünk tapasztalatain van – de 
mindenekelőtt Isten útmutatásán.

Jeremiás próféta üzenete téren és időn „átutazva” elér hozzánk is. Int 
és figyelmeztet, hogy ne feledjük: az a dolgunk a világban, hogy magasba 
emeljük a mennyet. Minden ajándékot és áldást, minden képességünket, 
adottságunkat, minden sikerünket és erőnket, megtartó kapcsolatainkat és 
belső szabadságunkat onnan felülről, a világosság Atyjától, Istentől kapjuk. 
Őt magasztalja, őt emelheti föl hálaadásunk. Róla tanúskodhatunk hálás 
életünkkel és a Másikhoz, másokhoz útitársul szegődő szeretetünkkel.

Varga Gyöngyi
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Ézsaiás liftje – avagy az vagy nekem, 
mint távolságnak a találkozás
HATVANAD VASÁRNAP

„Keressétek az Urat, amíg megtalálható! Hívjátok segítségül, amíg közel 
van! Hagyja el útját a bűnös, és gondolatait az álnok ember! Térjen az 
Úrhoz, mert irgalmaz neki, Istenünkhöz, mert kész megbocsátani. Bi-
zony, a ti gondolataitok nem az én gondolataim, és a ti utaitok nem az 
én utaim – így szól az Úr. Mert amennyivel magasabb az ég a földnél, 
annyival magasabbak utaim a ti utaitoknál, és gondolataim a ti gondo-
lataitoknál. Mert ahogyan az eső és a hó lehull az égből, és nem tér oda 
vissza, hanem megöntözi a földet, termővé és gyümölcsözővé teszi; magot 
ad a magvetőnek és kenyeret az éhezőnek, ilyen lesz az én igém is, amely 
számból kijön: nem tér vissza hozzám üresen, hanem véghezviszi, amit 
akarok, eléri célját, amiért küldtem.” (Ézs 55,6–11)

Az vagy nekem, mint távolságnak a találkozás

A családi vacsora nagyon izgalmas műfaj, rengeteg alműfajjal. Ezek közül az 
alműfajok közül sikerült megismerkednem egy újjal néhány évvel ezelőtt. 
Ha nevet kellene neki adni, valami olyasmi lenne, hogy „skype-vacsora”. 

Ott ültünk szüleim budapesti lakásában a megterített asztal körül. A család 
– az öcsém kivételével. Vagyis ő is ott ült, és velünk evett – csak másképpen. 
Egy székre egy laptop volt rakva, és ott láthattuk, ahogy ő Norvégiában 
eszik, ő meg a saját laptopján látta, ahogyan mi eszünk Magyarországon. Az 
internet és a webkamerák segítségével – bármilyen abszurdan is hangzik – 
együtt vacsoráztunk aznap. 

Láttuk egymást, hallottuk egymást, pontosan nyomon követhettük, hogy 
ki mit, és ki mennyit eszik azon az estén. A távolság dacára, a természetes 
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találkozást természetesen nem pótolva, de egy roppant jól sikerült, közös 
családi vacsorát költöttünk el egy bizonyos szeptemberi estén, a vénasszonyok 
nyarának kellős közepén.

Ha abból a jól ismert közhelyből indulunk ki, hogy tudniillik „minden 
ember egy különálló sziget”, akkor még inkább felkavaró az a változás, ami 
azóta történt, hogy Deutero-Ézsaiás könyvének sorai megszülettek. Mert-
hogy azóta a földrajzi távolságok lecsökkentek, sőt bizonyos értelemben 
megszűntek. Az ézsaiási vízió, mely szerint legyőzvén a távolságokat az 
Isten üzenete mindenhova eljut ma – majdnem teljes mértékben – valósággá 
nemesült. Ma az a kép, amit Tichy Kálmán festett – nagyrészt alapigeként 
felolvasott textusunk alapján –, és ami a gyermekkori templomom, a nagy-
tarcsai evangélikus templom szárnyas-oltárának egyik festménye, az a kép 
ma már máshogy igaz. 

Aki nem ismeri a képet, annak röviden elmesélem, mi is látható rajta: a 
festményen szigetek vannak felfestve, és a szigeteken lakó emberek külön-
böző népviseletben mutatkoznak. A művész a pünkösdi csoda és az ézsaiási 
vízió harmonikus szimbiózisából született világképet tárja elénk, amikor 
is a szigetek mindegyikén ismert név az Isten neve, ismert ügy az egy élő 
Isten ügye. Szigetek egymástól különállóan, egymástól szinte függetlenül 
létezve láthatók; ami összeköti őket, az nem más, mint hogy az evangélium 
mindenhova eljutott, egészen úgy, ahogyan a próféta fogalmaz egy másik 
helyen (Ézs 49,6), „a föld határáig”.

Igen, ha minden ember egy sziget, és ez azt is jelenti egyben, hogy nagy 
távolság tátong a szigetek között, akkor ez ma már földrajzi értelemben a 
múlté, lásd az említett skype-vacsora esetét. Ilyen értelemben megszűnt a 
távolság. De ezzel együtt, ezzel párhuzamosan, valami olyan született meg 
és mélyült el, ami ennél a földrajzi távolságnál nagyságrendekkel fontosabb: 
soha nem volt talán ilyen nagy a távolság egymással együtt élők között, 
egymás mellett élők között, mint ma.

Egymás mellett élés: távolságban. Egymással élés: de valójában egymás 
nélkül. Egy helyen élve, de tulajdonképpen külön úton. Ami látszik, az a 
közelség, ami van, az a távolság. Az a fajta távolság, amiről Deutero-Ézsaiás 
beszél, ma már nincs vagy csak részben van. Amiről Tichy képet festett, az 
a fajta szigetlét, ma már csak nosztalgia. Ami ma van, az az úgynevezett 
posztmodern távolság.

A posztmodern távolság átjárja életünk megannyi pillanatát, életünk 
mélységeit, sőt vallásos hitéletünk megannyi zónáját. Ha lenne olyan, hogy 
távolságmérő, ami lemérné, hogy egymás mellett élők között – akik lát-
szólag a lehető legközelebb vannak egymáshoz – milyen nagy a távolság, 
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azt hiszem, sokan meglepődnénk. És ugyanez igaz saját kereszténységünk 
vívódásai közepette is. 

Az vagy nekem, mint távolságnak a találkozás. „Oly távol vagy tőlem, és még-
is közel” – dúdoljuk egy emberként az István a király című rockopera egyik 
leghíresebb dalának szövegét. És sokszor átéljük az istenkapcsolatunkban is 
ezt a fajta távolságot, sőt a bizonytalan méretű és alakú űrt. És keressük a 
hidat, keressük a „liftet” az Örökkévalóhoz, vagy legalábbis Jákób tovatűnni 
látszó létráját, amelyen angyalok járkálnak, fel és alá. 

Nagyon nagy kihívásnak, sőt sokszor szinte lehetetlen küldetésnek érez-
zük, hogy azt a távolságot, amely szeretteink és közöttünk tátong, valahogy 
betömjük. De valahogy az Istennel kapcsolatban érezzük: itt valami rajtunk 
kívül álló tényezőről is szó van. Nemcsak rajtunk múlik. Sőt ha mélyebbre 
ásunk, rá kell hogy döbbenjünk: elsősorban nem rajtunk múlik. Nem akarat, 
döntés kérdése, és még csak nem is neveltetésé. 

A közeledés ugyanis az Isten döntése. A távolságot nem mi csökkentjük, 
hanem ő. Ami ember és ember között működik elhatározás, cselekvés út-
ján, az a teremtő Istennel kapcsolatban csakis a hit érzékeny antennáján 
keresztül. Alázattal, bizalommal, várakozással. Mert Isten az, aki lép. Ő az, 
aki Jézusban közel jött. Ő az, aki hidat épített ég és föld között. Aki hidat, 
létrát, liftet adott.

De mindezzel együtt, amit Ézsaiás ír, ma is releváns. Sőt olyannyira az, 
hogy talán soha nem volt ekkora szüksége a világnak és benne Krisztus 
földi egyházának arra, hogy meghallja a prófétai biztatást, mint éppen ma, 
2016 hatvanad vasárnapján. „Keressétek az Urat, amíg megtalálható! Hívjátok 
segítségül, amíg közel van!” Micsoda evangélium ez, micsoda ajándék! Márai 
szavaival élve: „…a földig hajlok, úgy köszönöm meg.”

Az Isten szeretete ez, nem pedig fenyegetés: ő nemcsak megkereshető, de 
meg is található. Ő segítségül hívható, mert keresztényként hisszük, hogy 
Ézsaiás mondata Jézusban lett igenné és ámenné. Isten Jézusban vált közellé, 
közelséggé. Távolságból találkozássá. 

Nemcsak az inkarnáció csodájában, de hisszük, hogy egész életével, egész 
életében, a mi egész életünkért, örök életünkért. Csoda ez! A találkozás cso-
dája. Ezért mondható ki a mai napon az igehirdetés vasárnapján a csendes 
ima: Az vagy nekem, mint távolságnak a találkozás. 

Fantasztikus lendület van ebben a mai igeszakaszban. Olyan dinamika, 
amely képes felrázni lelassult vagy túlgyorsult napjainkat. Az Isten igéjének 
életet felrázó dinamikája ez. Rímel az oltár előtt felolvasandó „bestseller” 
jézusi példázatra, ahol a magvető vet, és ennek a magvetésnek következmé-
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nye, hatása van. Szinte halljuk, látjuk, érezzük, ahogyan működik, ahogyan 
mozdul, ahogyan megváltoztat, ahogyan ma is teremt. 

És bár Isten gondolatait oly sokszor messzinek érezzük, az útjait pedig 
bejárhatatlannak, a valóság az, hogy Isten lépése, az, hogy Jézusban nemcsak 
az Isten országát, de az ország egyetlen hídját is megépítette, reménységet 
adhat.

„Cél nélkül csak a felhő gyors, mint a kenyérért úszó hattyú” – írja Lovasi 
András Gomolygó című dalszövegében. A cél nélküliség szimbólumai mellé 
azonban most tegyük oda az eső és a hó szimbólumait, mellyel textusunkban 
a könyv szerzője az Isten igéjének pontos küldetését mutatja be. Célhoz ér. 
Nem esetleges, nem értelmetlen, nem öncélú, hanem ahogy hallhattuk: „…
megöntözi a földet, termővé és gyümölcsözővé teszi.”

Az vagy nekem, mint távolságnak a találkozás… Ki tudjuk ezt a mondatot 
mondani? El merjük mormolni ezt a fohászt? Van elég bizalmunk Isten 
ajándékához, közeledéséhez? Van bátorságunk találkozni vele ezen a mai 
ünnepen: igéjében, úrvacsorai közösségben? 

„Hívjátok segítségül, amíg közel van!” – hirdeti Ézsaiás. „Az ige testté lett” 
– hirdeti János. A gondolatok és az utak így összeérhetnek, és így lehet 
hatvanad vasárnapja a nagyhét és húsvét felé induló utunk egy fontos ál-
lomásává. Így lehet a mai ünnep, az igehirdetés vasárnapja, mint minden 
vasárnap, a testté lett ige ünnepe, igazi Jézus-ünnep, a szószéken felcsendülő 
élő ige ünnepe, az Isten teremtő szavának ünnepe. Amely célhoz ér. Célhoz 
érhet. Benned és bennem. Legyen igazi találkozássá ez a mai istentisztelet: 
egymással és Vele! Úgy legyen.

Gáncs Tamás
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A bölcsességet uraló istenfélelem
ÖTVENED VASÁRNAP

„A bölcsesség kezdete az Úrnak félelme, és a Szentnek a megismerése ad 
értelmet.” (Péld 9,10)

Az egymondatos igék veszélyesek, mert „vastagbetűsségükben”, ismerős-
ségüknél fogva arra csábítanak, hogy besoroljuk őket az úgynevezett „örök 
igazságok” poros raktárába, és nyugodni hagyjuk őket. Az „örök igazságok” 
ólomlábúak, hajlamosak a mozdulatlanságra. Csak úgy elvannak és meg-
merevednek.
Szerencsére a Példabeszédek könyvében elhangzó mondat bibliai környezete 
merő tiltakozás a szekrénybe zárás ellen, mert arról beszél, hogy az igazi böl-
csesség energikus, csupa életszerűség, érzelemmel telített és eleven valóság. 
Az igazi bölcsesség titka és értelme abban van, hogy amit tesz, azt Isten 
félelmében, Istennel számolva, Istent szem előtt tartva teszi, minden vonalat 
egészen Istenig húzva tervez, és nemcsak önmagának vagy külső elvárások-
nak igyekszik megfelelni, eleget tenni, hanem legfőképpen Istennek kíván 
engedelmeskedni. 
A Biblia azt nevezi bolondnak, aki istentelen, aki nem számol Istennel, aki 
Isten nélküli, aki azt mondja: nincs Isten, és ennek megfelelően, ennek a 
tudatában is éli az életét. A régiek tudták, hogy az ember a maga okossá-
gával nem sokra jut. Lehet, hogy rövid távon praktikus, de hosszú távon 
működésképtelen. Lehet, hogy élelmességnek látszik, de erkölcstelenségek 
sorával jár. Lehet, hogy gyorsabb, de egy életen át küzdünk, hogy helyre 
hozzuk a következményeit. Ezért amikor azt vallották, hogy a bölcsesség 
kezdete az istenfélelem, akkor azt nemcsak idői értelemben tekintették az 
istenhit eredőjének, elindulásának, hanem uralkodó és elsődleges értékjel-
zőnek szánták a „bölcsesség kezdete” szópárt, mert az istenfélelem nélküli 
bölcsesség értéktelen. 

Mégis, olyan sokféle értelemben és helyzetben használjuk a jelzőt: bölcs. 
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Bölcsnek érezzük az újszülötti viselkedést, hiszen egész kiszolgáltatott, töré-
keny léte kifejezi, hogy valójában mire van szükség az élet megerősödéséhez: 
szeretetre, elfogadásra, gondoskodásra, közelségre, érintésre, bizalomra. 
Bölcsnek ítéljük azt az embert is, aki el tudja fogadni a megváltoztathatat-
lant, de ha szükséges, nem gyáva felvállalni a küzdelmet. S ne lenne bölcs az 
árvává vált idős ember, aki befogadva egész élete tapasztalatait, az életről, a 
folytatásról mégis tud valami biztatót mondani? Talán nem vallják magukat 
istenfélőknek, bölcsességükön mégis átragyog az élet Urának jelenvalósága. 
Bölcsek a teremtettség jogán, amelyben a Szent érinti meg őket, s kínálja fel 
a bölcsesség kezdetét. 

Az istenfélelem ezt teszi teljessé. Mert „az istenfélelemben gyökerező 
bölcsesség igazít el a mindennapi élet szövevényes útjain, a Teremtőhöz és 
az embertárshoz kapcsol, és adja meg az élet igazi, belső töltését”.1 Istennek, 
a Szentnek a megismerése ad értelmet az embernek. Ha csak a magunk 
korlátait, végességét, hiányosságait, tehetetlenségét, képességét látnánk – az 
lesújtó lenne. A bölcs továbblát: látja azt, aki az életünk határán, korlátain, 
gyengeségén túl van: tud az Istenről! A bölcsesség kezdete az Úr félelme: 
gyakorlatilag ez az az ismeret, tudás, aminek nyomán emberhez méltó élet 
születik. A felülről való bölcsesség megtisztítja a földit, az emberit. „Meg-
formálatlan szív nélkül az ember veszedelmes állat: homo homini lupus! 
(ember embernek farkasa) – minden tudása és eszessége ellenére is, sőt 
minél eszesebb, annál rosszabb tud lenni.”2

Bölcsességvizsga nem szerepel az ember életének hivatalos tanpályája 
alatt sem a közoktatás, sem a felsőoktatás tantárgylistáin, mégis naponta 
vizsgázunk belőle a barátaink, az évfolyamtársaink, a házastársunk és a 
gyermekünk előtt, és de sokszor leszerepelünk a körülöttünk élők, a kelle-
metlen felettesek és kiállhatatlan pályatársak körében. Itt kell megmutatni, 
ki az értelmes és bölcs közöttünk.  

Boldogtalan ember az, akinek a tudása mellett nincs szíve, és ami a saját 
számításába nem fér bele, azt lesöpri, ami nem tetszik neki, azon átgázol. 
„A felülről való bölcsesség először is tiszta, azután békeszerető, méltányos, engedé-
keny, irgalommal és jó gyümölcsökkel teljes, nem részrehajló és nem képmutató” – írja 
Jakab apostol (Jak 3,17). Az apostol szavai leleplezőek. Kortársai tele vannak 
keserű irigységgel, önzéssel, dicsekvéssel és hazugsággal. Ahol a szívben 
ezek a mérgező indulatok vannak, ott az életellenes erők áradata rombol és 
az arrogancia tombol. 

1 Eszenyei Mária: Értelem és bizalom. Kolozsvár, 2008. 33. o.
2 Pákozdy László Márton: A bölcs szív. Református Igehirdető, 1941/6. 247. o.
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A világ szerint az a bölcs, aki ismeri a dolgok és a kapcsolatok felforgatá-
sának szabályait, aki a nagy szerteszét dobáló (diabolosz) tanítványa, aki a 
zavarosban halászás tudósa, a torzsalkodás világának építője, aki a korrupció 
csúcsain jár. Az efféle bölcsességre nem illik más, csak az ige három súlyos jel-
zője: földi, testi és ördögi. Hiányzik ebből a bölcsességből a türelmes szelídség 
és a békesség, aminek következtében megbomlik a rend, oda a nyugalom, 
tárva az ajtó a zűrzavar és a gonoszság előtt. A szép külső mögött sokszor 
ezek a torzulások húzódnak meg. A közösségrontás eszközei ugyanazok: 
féltékenység, irigység, civódás, sértődés, hiúság, önzés. 

A megoldás a felülről jövő bölcsesség elfogadása. Isten gondoskodott arról, 
hogy ez a bölcsesség ne csak elv, gondolat, egyesek privilégiuma legyen, mert 
kegyelméből ez a bölcsesség megtestesült. Jakab bölcsességhimnusza mögött 
Jézus Krisztus arcának és életének körvonalait láthatjuk kibontakozni. Ő a 
megszemélyesítője ennek a felülről, az Istentől származó bölcsességnek. 
Ő tanít meg rá és kötelez el bennünket arra, hogy így valósuljon meg a 
Krisztus követése. 

A mi Urunk szeretné látni rajtad és rajtam: 
– a tisztaságot és a szentséget, mint akik Isten jelenlétében élnek, akik-

nek az életét átminősíti a szentséges és makulátlanul tiszta Úr; 
– a békére való készséget minden korlátozás nélkül, a külső és belső 

békességet, a héber sálóm értelmében; 
– a méltányosságot, amely több mint igazságosság, mert tud megbocsá-

tani, ha a szigorú törvénymércéket elvetendőnek ítéli, tudja, mikor 
kell elnézést gyakorolni és nem a törvény szigorához ragaszkodni, 
és érti, hogyan lehet a törvény élét irgalmasság által elvenni; 

– az engedelmességet, amely teszi a jót, és a szeretet jele, a feltétlen 
elfogadás, igaznak tartás következménye, szemben az engedetlen-
séggel, amely a bűn jele; 

– az irgalmasságot, amelyben tükröződik az Atya részvéte, aki akkor 
is könyörül a nyomorulton, ha önnön nyomorúságáért ő maga a 
felelős; 

– a jó gyümölcsök megjelenését, hogy nyilvánvaló legyen: Isten gyermekei 
nem elégszenek meg a mások nyomorúságát látva érzelmi kitöré-
sekkel, hanem irgalmasságukból tett, konkrét segítség származik; 

– és pártatlanságot is szeretne látni övéin Isten, mint akik nem iga-
zodnak, hanem tudják, mit akarnak, és amellett szilárdan meg is 
maradnak.
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És mindezeket nem képmutató módon, nem pózolva, nem szerepet játszva, nem 
színlelve, hanem egyenesen és célirányosan szeretné megvalósulva látni. 

Ez az a bölcsesség, amit Isten kínál mindannyiunknak. Ez segíti abban, 
hogy egymásra találjon életünkben a tudás és az erkölcs, a jellem és a hit. „Ha 
pedig valaki nem elég bölcs, kérjen bölcsességet Istentől, aki készségesen és szemrehá-
nyás nélkül ad mindenkinek és meg is kapja.” (Jak 1,5) Ezen felbuzdulva kérjük 
az egyedül bölcs Istent: végtelen bölcsességedből juttass nekünk is felülről 
való bölcsességet, Urunk! Nélküled hamar magunkra ununk, eltévedünk, 
tanácstalanokká válunk. Adj biztosan ítélő lelkiismeretet, amelynek mértéke 
és iránytűje a te szereteted. Urunk! Állítsd be érzékenységünket a helyes 
mértékre, hogy ne jusson az életünk zsákutcába, légy segítségünkre, hogy 
megtaláljuk nekünk rendelt utadat. „Taníts úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs 
szívhez jussunk!” (Zsolt 90,12)

Fekete Károly
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Közelebb mindennél
BÖJT 1. VASÁRNAPJA (INVOCAVIT)

„Mivel tehát nagy főpapunk van, aki áthatolt az egeken, Jézus, az Isten 
Fia, ragaszkodjunk hitvallásunkhoz! Mert nem olyan főpapunk van, aki ne 
tudna megindulni erőtlenségeinken, hanem olyan, aki hozzánk hasonlóan 
kísértést szenvedett mindenben, kivéve a bűnt. Járuljunk tehát bizalommal 
a kegyelem trónusához, hogy irgalmat nyerjünk, és kegyelmet találjunk, 
amikor segítségre van szükségünk.” (Zsid 4,14–16)

„Bárcsak szétszakítanád az eget, és leszállnál!” – hangzott fel egykor az 
imádságos kiáltás Ézsaiás próféta fogságban megfáradt népéből. Egyike 
ez a legnagyobb imádságoknak a világon, amelyeket valaha is lejegyeztek: 
rezgett, létezett, keringett az embervilágban már jóval Ézsaiás előtt is, és 
olvassák, sóhajtják, suttogják azóta is szakadatlanul. Mindenütt jelenvaló ez 
az imádság, mert minden emberben megszólal előbb vagy utóbb, felszakad a 
reménykedésből, kitör a kétségbeesésből, kiárad a vágyakozásból. Hatalmas 
imádság ez, mert sok más imádsággal ellentétben ezt tanulni sem kell, ma-
gától terem meg az ember szívében – még talán azokéban is kivétel nélkül, 
akik sohasem hallottak Ézsaiásról, a Bibliáról, vagy akár bármiféle más 
bibliai fohászról. Mindenkor, mindenhol, mindenkihez közel van, ezért örök.

A Zsidókhoz írott levél megfogalmazójához, sőt minden valószínűség 
szerint ahhoz a keresztény közösséghez is, amelyben ő otthonosan mozgott, 
egészen biztosan még ennél is közelebb állt ez a várakozással teli lelki ál-
lapot. Csak azok tudhatnak ilyen nyers, egyszerű, átütő örömmel beszélni 
Jézusról, az egeken áthatoló nagy főpapról, akik jól ismerik és jól értik ezeket 
a „bárcsakkal” kezdődő, égre fohászkodó őszinte mondatokat is. Imádkozták 
maguk is akár egy gyermek érkezésére várakozva, akár egy lázas beteg ágya 
mellett állva vagy éppen egy megméretés, erőpróba felfokozott nyomása 
alatt. De meghallották éppenséggel mások szájából is – a körükbe érkező 
megfáradtaktól, szegényektől, özvegyektől, árváktól, kiszolgáltatott és ki-
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égett, önmagukban vagy másokban csalódott emberektől. Mert aki keresve, 
dacolva, kapaszkodva, imádkozva maga is nekifeszült már az égnek, hogy 
valamiképpen feltépje azt, az ismeri csak igazán azt a döbbent és rácsodál-
kozó örömöt, amikor egyszer csak „magától megnyílik az ég”.

Márpedig Jézus áthatolt az egeken, „mely nem tárult ki átokra, imára” – 
szólal meg a költő, Reményik Sándor –, mert „erő, akarat, kétségbeesés, bűn-
bánat – hasztalanul ostromolták”. Az elérhetetlen ég, a megoldhatatlannak 
bizonyuló élet alatt fulladó emberhez keresett utat Jézus, az Isten Fia, amikor 
ismételten szétszakította az útjába álló ezerféle lehetetlenséget. Hiszen már 
a születése is – „a szűz fogan méhében, és fiút szül” – azt a tiszta elszánást 
mutatja az irányunkban, amit majd a jeruzsálemi templom kárpitjának a 
kettéhasadása is hirdet nekünk a halála órájában: térjetek meg, mert megnyílt 
az út Isten és ember között, és egészen közel van az Isten országa! De újra 
és újra a lehetetlenséget szakította szét akkor is, amikor feloldozta új életre 
a bűnei kötelékében vergődő Zákeust és a samáriai asszonyt, vagy amikor 
megoldotta az addig néma ember letapadt nyelvét, vagy éppen a darabka 
kenyeret kettétépve lakatta jól a négyezer éhezőt.

Mert Jézusnak, a nagy főpapnak az ilyen istentisztelet tetszik: amikor 
leoldódnak a bűnösen felrakott bilincsek, amikor megszabadulnak az el-
nyomottak, és összetörik minden nyakba akasztott járom, amikor az éhező 
is részesül a közös kenyérből, és a testvér többé nem zárkózik el a testvér 
elől. Hiszen a sorsunk, a terhünk nem a fejünk felett, valahol az ostromlott 
égbolt magasában oldódik, oldódhat meg, hanem egyedül csak a valóság-
hoz, az életünkhöz közel. És nincs az az ünnepi liturgia, az a káprázatos 
spirituális helyszín, az az emelkedett egyházi alkalom, amelyben igazabbul 
lehetne valósággá az istentisztelet, mint amikor maga a főpap, Jézus hozza 
az ünnepet – a mi ünnepünket – az életünk közelébe. Milyen nehezen is 
ébredünk rá Ágoston régi imádságára: „sohasem távozol el tőlünk, és mi 
mégis alig-alig tudunk visszatérni hozzád”!

Felmérhetetlen azonban az a változás is, amely Jézusnak ebből az irántunk, 
emberek iránti megindultságából fakadóan átjárta a világot a Zsidókhoz írott 
levél születése óta. Ez a megindultság azóta keresztények millióit mozdította 
új, megnyíló – és olykor kockázatos – utakon hittestvéreik és felebarátaik 
felé. A jézusi megindultság ugyanis nem nyugszik meg önmagában, hanem 
nyomában nagyobb érzékenység, több együttérzés és irgalmasság tör elő. 
Akik megtapasztaltuk a jézusi megbocsátás, gondoskodás és szeretet erejét, 
ráadásul kapjuk ajándékba azt az e világi reménységet is, hogy nemcsak a 
hatalomnak és az erőszaknak, nemcsak a pénznek és a kapcsolati tőkének, 
nemcsak a közvéleménynek és a médiának van sorsfordító és életformáló 
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ereje, hanem a kegyelemnek és az irgalomnak is. Talán semmiben sem 
nehezedik ránk olyan irtózatos és pusztító nyomás manapság, mint hogy 
Jézusnak ezt a megindultságát az ember talpra állítására hír és nyom nélkül 
kitörölje az emlékezetből.

Pedig Jézusnak ez a megindultsága hatalmas és üdvösséges változásokat 
indított meg. Nélküle nemcsak a Zsidókhoz írott levél nem született volna 
meg, s lennének ezek az oldalak is semmitmondóan üresek ebben a prédi-
kációs kötetben, de hiányozna a világban a reménytelenségből életújulásra 
indulók története is. Nem mondhatnánk áldást a gyermekeinkre, nem hir-
dethetnénk reményt és vigaszt a koporsó mellett. Nem lehetne ugyanaz a 
művészet és tudomány sem, sőt nem ismernénk mai formájukban az emberi 
méltóság és alapjogok védelmében írt dokumentumokat sem. Hiszen Jézus 
emberszeretete ezer szállal járja már át tanítványainak az életét éppen úgy, 
mint az ellenségeiét, készíti elő az életbe való megérkezésünket éppen úgy, 
mint a továbbindulásunkat – és indít naponta bennünket is tovább, akik a 
kegyelem királyi székénél oly sokszor meghallgatásra találunk!

Ezért ragaszkodjunk mi is a hitvallásunkhoz: bátran hirdessük, amit Jézus-
sal, az Isten Fiával magunk is megtapasztaltunk! Aki kenyeret ad az éhezőnek 
és gyógyulást a rászorulónak, aki bocsánatot ad a bűnösnek és szabadulást 
a megkötözöttnek, aki hozzánk hasonlóan kísértést szenvedett mindenben, 
kivéve a bűnt, és mégis örömhírt hozott a világnak – ő a mi főpapunk, ő a mi 
Jézusunk! Szétszakította az eget, szétszakított minden elválasztó köteléket 
és akadályt – kísértéseinkben, erőtlenségeinkben, rászorultságunkban és 
szolgáló életünkben is közel van hozzánk. Mindennél közelebb.

Korányi András
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Mások vagyunk(?)
BÖJT 2. VASÁRNAPJA (REMINISCERE)

„Egyébként pedig, testvéreim, kérünk titeket, és intünk az Úr Jézus ne-
vében, hogy amint tőlünk tanultátok, hogyan kell Istennek tetsző módon 
élnetek – s amint éltek is –, ebben jussatok még előbbre. Hiszen tudjátok, 
milyen rendelkezéseket adtunk nektek az Úr Jézus nevében. Az az Isten 
akarata, hogy megszentelődjetek: hogy tartózkodjatok a paráznaságtól, 
hogy tanuljon meg mindenki szentségben és tisztaságban élni feleségével, 
nem a kívánság szenvedélyével, mint a pogányok, akik nem ismerik Istent; 
és senki ne károsítsa meg és ne csalja meg testvérét semmiféle ügyben. Mert 
bosszút áll az Úr mindezekért, ahogyan már előbb megmondtuk nektek, 
és bizonyságot is tettünk róla. Mert nem tisztátalanságra hívott el minket 
Isten, hanem megszentelődésre. Aki tehát ezt megveti, az nem embert vet 
meg, hanem Istent, aki Szentlelkét is rátok árasztja.” (1Thessz 4,1–8)

Mások vagyunk. Mások vagyunk? Se eleje, se vége a nyilvános térben a 
„másságról” szóló diskurzusnak. Ki az, aki más (egyén vagy társadalmi 
csoport), miben más, milyen jogok illetik? A „más” mindig kisebbség, hiszen 
valamihez mérten „más”, valami többségitől tér el. Kirekesztő-e a többség a 
kisebbséggel? Milyen toleranciát kell(ene) tanúsítania? Senki nem kerülheti 
meg ezeket a kérdéseket, a keresztény gyülekezet sem.

Ezzel együtt a keresztény gyülekezet is „más”. Kétszeresen is így van, 
egyrészt, mert – amint Pál sorait olvassuk – „az az Isten akarata, hogy meg-
szentelődjetek”. A megszentelt közösség az, amely Istennek szánja oda magát, 
és ebben az Isten számára való elválasztásban átformálódik az értékrendje, a 
gondolkodásmódja, a magatartása, az egész élete. A megszentelődés a mássá 
válás útja. Isten elhívott, és ezen az úton a korábbi életünkhöz, a bennünket 
körülvevő kultúrához képest változunk. Másrészt – a szó mai használatához 
igazodva – abban is „más” a keresztény közösség, hogy egyre inkább egy 
kisebbséget képvisel. Különösen így van ez a szexuális magatartás terén, 
amely a mai textus központi mondanivalója. 
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Másság: felhívás megszentelődésre

Pál apostol hangsúlyos felszólítást intéz a gyülekezethez. Kétszer hivatkozik 
arra, hogy amit mond, és amit korábban is mondott, azokat Jézus nevében teszi. 
Azaz nem saját emberi vagy akár apostoli tekintélyére hivatkozik, hanem 
Jézus tekintélyére. Ennek a tekintélynek az alapján rendelkezéseket adott a 
gyülekezetnek, amikor Thesszalonikában volt (ő alapította a gyülekezetet). 
Ez a kifejezés sokkal közelebb áll a katonai parancshoz, mint egy jó szándékú 
tanácshoz. Végül pedig, amint már hallottuk is, Isten akaratára hivatkozik 
minden óvatosság nélkül: „…az az Isten akarata, hogy megszentelődjetek.” 

Hogyan fogadhatja ezt be a thesszalonikai közösség? Hajlamosak lehetünk 
azt gondolni, hogy nincs annál veszélyesebb, mint amikor egy ember a maga 
véleménye alá akar rendelni bennünket, ráadásul Isten nevében. Jó-e, bölcs-e 
ilyenkor magunkat alárendelni Isten akaratának? A tekintéllyel érkező szó 
sok gyanakvást, elutasítást vált ki a mai emberből. Márpedig máshogyan 
nem nagyon lehet érteni az ige kijelentését: „…az az Isten akarata, hogy meg-
szentelődjetek.” Ha ez isteni akarat, akkor nem vita tárgya, akkor csak magunk 
alárendelése vagy Isten elutasítása a lehetőség. De hogyan rendelhetjük alá 
magunkat Isten akaratának?

A szöveg szigorúsága mellett lássuk azokat a finomságokat, amelyek tel-
jesebbé teszik a képet! Pál apostol nem újként írja ezeket, mintegy „derült 
égből villámcsapásként”. Többször is utal arra, hogy a gyülekezet tagjai már 
elindultak egy úton, és ez a jelen felhívás a már megkezdett úton való to-
vábbhaladásra vonatkozik: „…amint tőlünk tanultátok, hogyan kell Istennek 
tetsző módon élnetek – s amint éltek is –, ebben jussatok még előbbre.” Tehát ők 
már odaszánták magukat az Úrnak, alárendelték magukat Isten akaratának. 
Miért fontos az út elejét hangsúlyoznunk?

Azért, mert a megszentelődésre szóló felhívás azoknak szól, akik elfor-
dultak a bálványoktól, odafordultak Istenhez, hogy neki és vele éljenek. Az 
út kezdete egy új élet születése. Meghallottuk az evangéliumot, befogadtuk 
Jézus Krisztust, új emberré lettünk. És ebben az új életben – kér és int min-
ket is Pál – jussunk előbbre, teljesedjünk ki, mert Isten akarata, hogy mássá 
legyünk. Ezért nem rideg parancsolatként ér a felszólítás. Annak az Istennek 
rendeljük alá magunkat, aki Jézus Krisztusban kiszabadított a hiábavalóságok 
rabságából; annak az Istennek az akaratára hív, aki megvásárolt bennünket 
Krisztus élete és halála árán a magáénak; az az Isten hív, akinek azt mondtuk, 
hogy te vagy a mi Urunk és szerető Atyánk. Minden megszentelődésnek ez 
az alapja: már az övéi vagyunk, hiszen elhívott bennünket. 
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Másság: kerüljük a paráznaságot!

A megszentelődés az élet teljességére vonatkozik, azaz semmi sincs az éle-
tünkben, ami ne esne a fenti, általános felszólítás alá. Mégis, ebben a szakasz-
ban Pál apostol a szexualitással összefüggésben kezdi az általános felszólítást 
konkretizálni: „…tartózkodjatok a paráznaságtól.” Vajon miért ezzel kezdi?

Azért, mert a korabeli római-görög kultúra ezen a téren radikálisan kü-
lönbözött attól, amit Pál a teremtő Isten akaratának ismert. Ezért mindazok, 
akik abban a kultúrában lettek Krisztus követőivé, a szexualitás terüle-
tén azonnal konfliktusba kerültek. Konfliktusba az őket körülvevő hírhedt 
szexuális szabadossággal – amennyiben ők mássá lettek. De konfliktusba 
új önmagukkal és Istennel is, amennyiben nem tudták levetni a régi élet 
berögzött szokásait, vagy amennyiben egy ideig tartó megváltozott élet 
után a régiek elkezdtek visszalopózni életükbe. Demoszthenész szavai jól 
visszaadják az általános görög felfogást: „A szeretőket (hetérákat) a gyönyör 
miatt tartjuk, az ágyasokat, hogy nap mint nap kiszolgáljanak bennünket, a 
feleségeket pedig azért, hogy törvényes gyerekeket szüljenek nekünk és hű 
házvezetőink legyenek.”1 Az a zsidóságban oly erős gondolat, amelyet Pál 
képviselt Jézus követőjeként a keresztény gyülekezetek előtt, mely szerint 
a szexuális egyesülés Isten szerinti helye a házasság, férfi és nő nyilvános, 
törvényes, életre szóló elkötelezett kapcsolata, teljességgel idegen volt Thesz-
szalonikában. Ezért kezdi Pál a megszentelődésre vonatkozó felhívást azzal 
a területtel, ahol igen nehéz mássá lenni. 

Ezen belül két fő kérést fogalmaz meg az apostol. Az egyik a testünkhöz 
való viszonyulásunkat, a másik a másokhoz való viszonyulásunkat érinti. 
Miben legyünk mások?

Először abban, hogy megtanulunk uralkodni a testünk és kívánságai 
felett. Mert a szexuális vágy és energia hatalmas erő. Hatalmas erő, áldásra 
vagy pusztításra. Istentől való erő és energia, de nem mindegy, mi lesz vele, 
milyen mederbe kerül, vagy esetleg zabolátlanul tör ki. Ezen a ponton nem 
kerülhetjük ki, hogy kicsit mélyebben vizsgáljuk a bibliai szöveget. Károli 
így fordította a 4. verset: „…hogy mindenitek szentségben és tisztességben tudja 
bírni a maga edényét.” A fordítás nem egyértelmű, hiszen az „edény” kifejezés 
két értelmezési iránynak ad lehetőséget. Az új fordítású Biblia a „feleség” 
szó mellett dönt: „…tanuljon meg mindenki szentségben és tisztaságban élni fele-
ségével.” A másik lehetőség az „edény” szót a testre vonatkoztatja: „…hogy 

1 Demosthenés: Szónoklat Neaera ellen. http://mek.oszk.hu/02100/02110/
html/02.htm.
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mindegyikőtök szentül és tisztán őrizze meg testét…” (Károli-ford., 2011). Ez 
utóbbi fordítás azért is helyénvaló, mert nemcsak a férfiakat, hanem a nőket 
is megszólítja a gyülekezetben, valamint nem feltételezi, hogy a nő a férfi 
„edénye” lenne, ami összeegyeztethetetlen a házasság bibliai képével, férfi 
és nő egyenlőségével.

A summa tehát: tanuljunk meg uralkodni a testünk kívánságai felett, 
hogy – akár házasságban élünk, akár nem – szentségben és tisztaságban 
éljünk a szexualitásunkra nézve. Szeretném hangsúlyozni, hogy ez nem el-
fojtást, nem a test vagy a szexualitás megvetését, gyűlöletét jelenti. Szentül 
és tisztán, tisztességben, sőt tiszteletben megőrizni a testet (az eredeti görög 
szó inkább jelent tisztességet, mint tisztaságot) nem negatív, hanem pozitív 
viszonyulást feltételez a saját testünkkel. Azt jelenti, hogy a szexuális vágy 
nem a végső mozgatója, és az foglaltatik benne, hogy éppen azért őrizzük 
testünket, valamint uralkodunk rajta, mert értékeljük, mert nem mindegy, 
hogy – mint Isten megváltottjai – mit teszünk vele. 

A második intés a másokhoz való viszonyulásunkat állítja elénk: „…senki 
ne károsítsa meg és ne csalja meg testvérét semmiféle ügyben.” A szövegösszefüg-
gésből nyilvánvaló, hogy ezeket a sorokat is a paráznaságtól való tartózkodás 
fényében kell érteni – ami meglepő. Hiszen nem gondolunk arra, hogy a test 
kívánságai által vezérelt cselekvés vagy életforma könnyen vezet oda, hogy 
másokat megcsalunk – azaz használunk, kihasználunk, kifosztunk. Pál azt 
mondja, hogy amennyiben átlépjük a szexualitás Istentől rendelt medrét, a 
házasságot, akkor olyan területre lépünk, amely nem a miénk, és így másokat 
lopunk meg. Senki ne akarjon magának többet mások kárán – és ez igaz úgy 
a házasságtörésre, mint az elkötelezettség nélküli szexuális együttlétekre. 
És ha valaki azt kérdezi, hogyan áll ez meg, amennyiben mindkét fél bele-
egyezésével történik az együttlét, akkor gondoljunk arra, mi marad végül 
sokakban, amikor egy ilyen kapcsolat felbomlik. Kiégettség, kifosztottság- 
és kihasználtságérzés, becsapottság. Igen, tudjuk jól, hogy még akkor is így 
van, ha előtte hosszú ideig lángolt a szerelem és egekbe repített a kapcsolat. 
A történet vége veszteség, mert a remények, elvárások semmivé lettek, a 
csodálatos órák sebzettségbe és fájdalomba fordultak. A megszentelődés-
re hívott keresztény közösség tehát más: máshogy viszonyul a testhez, és 
másképpen a másik emberhez, mint ahogy az mindenki számára normális 
lenne. Tartózkodjunk a paráznaságtól!
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Hogyan lennénk (lehetnénk) mások?

Van-e innen út előre, vagy mindez pusztán álmodozás? Szükséges-e és 
lehetséges-e a szentség és tisztaság egy olyan korban, amely betegesnek, 
képmutatónak, abnormálisnak tartja mindazt, amiről az ige beszél? Hogyan 
lehetséges az egészen más élet egy olyan többségi kultúrában, amelyben 
bármiféle szexuális kapcsolat helyénvalónak mondatik, és nem pusztán tolerá-
landó, hanem egyre inkább mértékadó? Azaz nem az a más, aki a klasszikus 
zsidó-keresztény felfogástól eltér, és ezért tolerálni kell, hanem az a más – a 
kisebbség –, aki a bibliai értékrendet vallja, és a szerint kíván élni. Valamint 
hogyan lehetséges e hatalmas, ráadásul Istentől kapott, de akár veszélyes 
erőt, energiát őrizni, mederben tartani, vele szentül és tisztességben élni 
– vagy nem élni? Hogyan lehetséges ez házasságban élőknek, elváltaknak, 
egyedülállóknak?

A kulcs Isten ismerete: „…nem a kívánság szenvedélyével, mint a pogányok, 
akik nem ismerik Istent.” Mi köze Isten ismeretének a szexuális szenvedély 
feletti uralkodáshoz, kontrollhoz? Nyilván egyrészt etikai: tudjuk, mi Isten 
akarata. De az is igaz, hogy ez nem elégséges önmagában. Isten ismerete, 
amire Pál hivatkozik, nem más, mint az Istennel való mély közösség Jézus 
Krisztus által. Isten dicsőítése és tisztelete, mint ami az életben az első és 
legfőbb jó. Isten közelségének, szeretetének ízlelése és élvezete, mint ami 
minden egyéb szükséget és vágyat meghaladó valóság a keresztény gyüle-
kezet életében. Csak ez a nagyobb jó, nagyobb erő, nagyobb vágy és öröm 
az, ami által uralkodhatunk szexualitásunk nem megfelelő irányba induló 
késztetésein.

Isten a maga képére, férfivá és nővé teremtett minket. A szexualitás, a 
férfi és női lét, pólus Isten lényéhez tartozik. Férfi és nő szexualitása nem 
pusztán testi, érzéki, hanem érzelmi, lelki, személyiségi értelemben Istenből 
fakad, Isten lényéhez kötött. Amint az ember a bűnesetben elszakadt Isten-
től, mindaz, ami ennyire központi, fontos és értékes Istennek és embernek, 
sérült és torzult. Az áldott ajándék, ami az egy testté lételt hívatott kifejezni 
és elmélyíteni nő és férfi között, pusztító erővé lett. Amint az istenképű em-
ber, férfi és nő, megszűnt Istent magasztalni és rá nézve élni, mélyen sérült 
mindaz, ami a szexualitásához kötött. Ezért mondja Pál, hogy a pogányok 
nem ismerik Istent, de ti igen; ők nem dicsőítik, ezért ki vannak szolgáltat-
va vágyaiknak, testüknek, de ti nem. A Római levélben egészen konkrétan 
beszél Pál azokról, akik bálványokat imádnak az élő Isten helyett: „…ezért 
kiszolgáltatta őket Isten szívük vágyaiban a tisztátalanságnak, hogy meggyaláz-
zák egymás testét.” (Róm 1,25) Mindez pedig azt hirdeti nekünk, akik Jézus 
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Krisztust Úrnak valljuk, hogy gyógyulásunk, helyreállásunk megkezdődött. 
Amint Istennek tesszük ki magunkat, amint őt szemléljük és imádjuk, sze-
xualitásunk legmélyebb rétegeiben formálódik, hogy kik vagyunk női és 
férfi mivoltunkban, és hogyan élünk szentségben és tisztességben – egészen 
különböző élethelyzetekben. 

Mindez arra hív most bennünket, hogy jöjjünk annak jelenlétébe, aki szent 
és tiszta. Érezhetjük magunkat mocskosnak, miközben nem is tudjuk, miért 
van ez. Lehet bennünk konkrét bűnbánat, mert tudjuk, nem elhívásunk és 
megszentelődésünk útján jártunk. Lehet bennünk aggodalom, hogy nem, 
ez nekem úgysem fog menni. Lehet, hogy kétely van benned, tényleg erre 
hívja-e Isten a népét. Lehet, hogy valamiért dühös vagy frusztrált vagy… 
Isten Krisztusban az ő jelenlétébe hív, hogy Lelkét reánk árassza, hogy 
meggyőzzön, tisztítson, gyógyítson, felszabadítson. 

Lovas András
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Udvarunk végében
BÖJT 3. VASÁRNAPJA (OCULI)

„Legyetek tehát Isten követői mint szeretett gyermekei, és éljetek szere-
tetben, ahogyan Krisztus is szeretett minket, és önmagát adta értünk 
áldozati ajándékul, Istennek kedves illatként. Ellenben paráznaság, bár-
miféle tisztátalanság vagy nyerészkedés még szóba se kerüljön közöttetek, 
ahogyan ez szentekhez méltó, se szemérmetlenség, se ostoba beszéd vagy 
kétértelműség, mert ez nem illik, hanem inkább a hálaadás. Hiszen jól 
tudjátok, hogy egyetlen paráznának, tisztátalannak vagy nyerészkedőnek, 
azaz bálványimádónak sincs öröksége Krisztus és Isten országában. Senki 
meg ne tévesszen titeket üres beszédével, hiszen éppen ezekért sújtja Isten 
haragja az engedetlenség fiait. Ne vegyetek tehát részt ezekben! Mert 
egykor sötétség voltatok, most azonban világosság vagytok az Úrban: 
éljetek úgy, mint a világosság gyermekei. A világosság gyümölcse ugyanis 
csupa jóság, igazság és egyenesség.” (Ef 5,1–9)

Emlékszem nagyanyám kertjére. Szépen rendezett ágyásokban pompáztak 
virágai. Az ágyások között kicsiny ösvények, amelyeken még foltos mackó-
nadrágban is oly vigyázva jártunk, mintha vasárnapi öltönyünket vettük 
volna magunkra. Nagyanyám kertje maga volt az ünnep. S az ünnep szép 
rendjébe öltöztetett minket is.

A kert mögött az udvar egészen más. Az udvarban lehetett kergetőzni, 
focizni, ugrálni a verandáról. Az udvar a zsibongás helye – már amennyire 
a tisztviselőtelep szűk udvarain zsibongani lehetett. Ha a kert az ünnep, 
akkor az udvar a hétköznap. Ha a kert a jó rend, akkor az udvar a pajkosság, 
olykor-olykor a rosszaság helye is. Mert itt a bunker, itt lehet titkokat meg-
osztani, csínyeket elkövetni. Amire azonban nagyapám is előjön a házból, 
és rövid úton rendet teremt közöttünk. 

A 18. század nemzetféltő évtizedeiben a magyar nép romlásának oka-
it Berzsenyi Dániel a tiszta erkölcs elvesztésében látta. A mi időnkben, 
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amikor nemcsak nemzetünket, hanem az európai kultúrát féltve fogadjuk 
az ide áramló kis-ázsiai, afrikai bevándorlókat, többekben megfogalmazó-
dik a kérdés, vajon a vákuumot, amely idevonzza ezt a sokaságot, csupán 
az európai népesség számbeli fogyása okozza-e, vagy még inkább erkölcsi 
megfogyatkozása, nihilizmusa, széthullása? Ugye, mennyire szükség volna 
Pál apostol leveléhez hasonlóan nyíltan, tabuk nélkül kimondani, hogy a 
kényelem imádata, a pillanatnyi haszon lesése, a versenyre épülő társadalom, 
a gazdasági fejlődés bűvöletében élő állami berendezkedés, az egyént min-
denek fölé helyező rend pusztulást okoz. S ennek látható jele a közösségek 
széthullása, elsősorban a család válsága, az identitásukat veszített emberek 
sora, a közösségek szélére kerültek tömege, a kultúra hígulása, a vallásos és 
élvezeti pótszerek térhódítása, a szélsőséges viselkedésmódok és tanítások 
térnyerése. Bizonyos, hogy amiképpen Pál apostol idejében a keresztyénség-
ben megjelenő – nemcsak szóban és írásban, hanem valóságosan is gyakorolt 
– erkölcsi rend kiütközött a megszokott közül, egyeseknek megbotránkozást, 
másokban a jó utáni vágyat szülve, ugyanúgy ma is sokakat érzékenyen érint, 
ha a keresztyén erkölcsöt ennyire egyértelműen, direktív módon hirdetjük. 

Az erkölcsi rend meglazulása azonban inkább csak tünet. Az evangéli-
umban (Lk 11,14–28) Jézus arról beszél, hogy a kiűzött erős ember heted-
magával tér vissza, s foglalja el ismét a megtisztított szívet. Az erkölcsi rend 
bizonytalansága azt mutatja, hogy megtisztított szívünket, a reformációban 
újraélesztett szívünket elfoglalta a gonosz. „Nagyon elfelejtettük, hogy an-
gyalok voltunk, / Kövér vánkosokba tömtük fehér szárnyaink” – írta József 
Attila. Nagyon elfelejtettük, hogy Isten gyermekei vagyunk, és saját eszünk 
szerint terveztük életünket. Nagyon elfelejtettük, hogy a világosság fiai 
vagyunk, és mintha sötétségben élnénk, úgy botorkálunk, egymásba könyö-
kölve, egymáson keresztül esve. Éljetek úgy, mint a világosság gyermekei! 
– bátorít Pál apostol. 

Van, amikor elég a bátorítás, és megszületik bennünk a döntés, hogy igazul, 
egyenesen és jóságosan élünk a világban. Máskor pedig megrémiszt, és mint 
Illés (1Kir 19,1–8), mi is fáradtan omlunk le a magunk rekettyebokrának 
tövébe. És alszunk.

Míg fel nem ébreszt az angyal, és kenyeret, bort tesz elénk. Hogy annak 
erejével járjunk, mint a világosság gyermekei. Kenyeret és bort tesz elénk. 
Megtört testét, kiontott vérét az Úrnak. „Oly szép / virágot láttam / udva-
runk végében / hogy mindjárt / nem vétkeztem / többé” – vallja meg Szegedi 
Kovács György református kortárs költő. Nem a kertben, ahol nagymamám 
virágai rendezett ágyásokban pompáztak, hanem udvarunk végében. Isten 
irgalma ott jelent meg, ahol legkevésbé számítottunk rá. Csínytevéseink he-
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lyén, hétköznapjainkban, a gondozatlan udvar végében. A régiek így mondták: 
a bűnért feláldozott bárány alakjában. Megjelent Isten irgalma, az az oly szép 
virág, amelyet láttam. Udvarunk végében, elrejtetten és szinte vadon nőtt 
a virág. Áttörve a letaposott udvart, csonttá aszott hitünket, kinőtt a virág: 
a megfeszített Krisztus. Láttam, s már nem tudom levenni róla szemem. 
Láttam, és már kevésnek bizonyul a kert sok gyönyörű virágszála. Ez az egy, 
Krisztus ragadta meg tekintetemet. S ahogy nézem, ahogy elém tárja a gyü-
lekezet igehirdetése, ahogy ízlelem az úrvacsorában, valamiképpen magam 
is őhozzá hasonulok. „Legyetek tehát Isten követői, mint szeretett gyermekei, és 
éljetek szeretetben, ahogyan a Krisztus is szeretett minket, és önmagát adta értünk.” 

Bencze András
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A szabadság gyermekei
BÖJT 4. VASÁRNAPJA (LAETARE)

„Mondjátok meg nekem ti, akik a törvény uralma alatt akartok lenni, nem 
halljátok a törvényt? Mert meg van írva, hogy Ábrahámnak két fia volt: az 
egyik a rabszolganőtől, a másik a szabadtól. De a rabszolganőtől való csak 
test szerint született, a szabadtól való viszont az ígéret által. Ezeket átvitt 
értelemben kell venni, mert ezek az asszonyok két szövetséget jelentenek. 
Az egyik a Sínai-hegyi szövetség, amely szolgaságra szül: ez Hágár. Mert 
Hágár a Sínai-hegy Arábiában – megfelel a mostani Jeruzsálemnek –, 
amely szolgaságban van fiaival együtt. De a mennyei Jeruzsálem szabad: 
ez a mi anyánk. Mert meg van írva: »Ujjongj, te meddő, aki nem szültél, 
vigadj és örvendj, aki nem vajúdtál, mert több a gyermeke az elhagyottnak, 
mint a férjes asszonynak.« Ti pedig, testvéreim, Izsák módjára az ígéret 
gyermekei vagytok. De amint akkor a test szerint született üldözte a Lélek 
szerintit, úgy van ez most is. De mit mond az Írás? »Űzd el a rabszolganőt 
és a fiát, mert nem örökölhet együtt a rabszolganő fia a szabad asszony 
fiával.« Ezért tehát testvéreim: mi nem a rabszolganő, hanem a szabad 
asszony gyermekei vagyunk.” (Gal 4,21–31)

Az a helyzet, amelyben Pál apostol szavai elhangzanak, egy új keletű szol-
gaság, egy újabb irracionális tilalomrendszer előretörése és térhódítása egy 
közösség életében. Ebben a helyzetben a szabadság elvesztése vagy a tisz-
tánlátás visszanyerése általi megőrzése a tét. 

Van, hogy éppen a közösség akarja a világot félelmetesnek, veszélyesnek 
leírni, ami elől menekülni kell, és az általa gerjesztett félelmek elől felkínálja a 
menekülést egy szűk és korlátozott élet formájában. Van, hogy a közösség adja 
ránk a torzító üveggel szerelt szemüveget, mondván, hogy ez a helyes látásmód. 

Ennek a mechanizmusát jól szemlélteti a szudáni dinka és nuer törzsek 
furcsa hagyománya. Serdülő gyermekeiknek kiverik a felső két és az alsó négy 
metszőfogát. Ettől beesett állúak, és selypítő beszédűek lesznek. Ez a szokás 
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abból az időszakból ered, amikor az afrikai kontinensen járványszerűen terjedt 
a merevgörcs vagy más néven tetanusz. Ennek a betegségnek a hatására nem 
lehetett az állkapcsot szétnyitni, és ezért a zárt fogsoron át nem lehetett a 
beteget itatni. Ezért célszerű volt az életének megmentése érdekében néhány 
fogat eltávolítani, hogy így a beteg folyadékhoz jusson. Az évszázadokkal 
ezelőtti tetanuszjárvány elmúlt, de a szokás megmaradt. De nem egyszerűen 
csak megmaradt, hanem egész világkép és értékrend épült ki köré. Kialakult az 
a meggyőződés, hogy a fogak hiányának esztétikai értéke van. Az a közmondás 
járja náluk, hogy „csúnya az, akinek minden foga megvan, mert olyan, mint 
egy kannibál”. A törzs átformált értékrendje szerint a beesett áll látványa 
valójában vonzó. Sőt, a felnőtté avatási szertartás legfontosabb része lett a 
fogak kiütése. Hiszen „az ép fogsorú ember szamárhoz hasonlít” – állítják. 
Hogy a beszéd a fogak hiányában nem lehet tiszta? Erre az a válaszuk, hogy 
„tetszik nekünk a sziszegő hangú beszéd”.

Elliot Aronson szociológus ezt a szokást és annak leírását arra használja 
fel, hogy az önigazolást illusztrálja vele. Önigazolás egy közösség életében? 
Természetesen van ilyen. És ahogy Bodrog Miklós lelkész-pszichológus 
megfogalmazta: a közösségi önismeret mindig nehezebb, mint az egyéni. 

Egy másik példa: 1999-ben teljes napfogyatkozás volt, melynek látványáért 
feleségemmel elutaztunk a Dunántúlra, egészen pontosan Somogyvámosra, 
ahol barátom és lelkésztársam fogadott minket. Somogyvámos arról is ismert, 
hogy ott létesült pár évvel korábban a Krisna Tudatú Hívők önellátó települése. 
Ahogy autóval közeledtünk Somogyvámos felé, a környék tele volt szórva a 
krisnások plakátjaival, melyen arra hívták az embereket, hogy nézzék a krisnás 
faluban a napfogyatkozást. Házigazdánkhoz nem sokkal a napfogyatkozás 
után beállított az egyik krisnás lány, és kiderült, hogy ők egyáltalán nem 
nézték a napfogyatkozást. Mindenki bevonult a szentélybe, és ott várták ki 
együtt azt az időt, amíg a jelenség elmúlik, mondván, hogy egy démon – az 
indiai pantheon egy alakja – akarja elnyelni a napot és ezért a napfogyatkozás 
nézése rossz hatással van az emberre. Röviden összefoglalva ez volt a válasz 
lényege lelkész kollégám kérdésére, hogy nézték-e a napfogyatkozást. Feltétele-
zem, hogy amikor a napfogyatkozás várható időpontja elérte a nyilvánosságot, 
a Krisna-tudatú hívek úgy gondolhatták, remek „missziós” lehetőség, hogy 
a környék lakosságát megszólítsák és invitálják az élmény közös élvezetére. 
Közben azonban a vezetőség utána nézett a „szent szövegekben” (értsd: 
indiai mitológia), hogy miként gondolkodtak az archaikus korban Indiában 
a napfogyatkozásról, és amit találtak, az alapján megtiltották híveiknek a 
napfogyatkozás megnézését, mondván, hogy démoni erők szabadulnak el 
ilyenkor. És azok a krisnások, akik még az iskolában fizikából, csillagászatból 
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megtanulták a napfogyatkozás okát, saját tanult ismereteiket félretéve azt az 
abszurd lépést kellett hogy megtegyék magukban, hogy holmi démonoktól 
való félelem színterévé tegyék egymás közötti kommunikációjukat. 

A kommunista rendszer összeomlása után támadt szabadság lehetővé 
tette még a szabad gondolkodás elvesztését kínáló szekták megszületését is: 
igen, a szabadság önmaga ellentétét is kell hogy tartalmazza: Egy új keletű 
börtönét a gondolatoknak, a fanatizmus győzelmét a józan ész felett, és 
mindezt bizonyos „szent iratokra” való hivatkozással egy közösség életében. 

Minden ideológiával való találkozás során a szabadság elvesztése vagy meg-
őrzése a tét. Az emberek azért teszik a rosszat, mert nem elég szabadok a jóra. 
Éppen ilyen dilemmák miatt – mi lesz, ha elmulasztok megtenni egy vallásos 
törvény által előírt szabályt, mert nincs módom megtenni –, éppen az ilyen 
kérdésekben elbizonytalanodó emberek számára szól Jézus szava: „Jöjjetek 
énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és megnyugvást 
találtok lelketeknek.” Jézus nem a fizikai fáradtságról és megterhelésről beszél, 
hanem a lelkiről. Amikor valakinek a lelke fárad el a sok reá aggatott teher-
tétel, tilalom miatt. Ne tégy így, ne edd ezt, ne idd azt, ne használd ezt, ne 
érintsd azt… Tilalmak és félelmek szegélyezte úton haladt és halad a vallásos 
ember útja, melyen folyton azon retteghet, hogy mit ront el, mit csinál rosszul. 
Minden vallás válhat ilyen karakterűvé, aszerint hogy hirdetői, reprezentán-
sai milyennek akarják láttatni. Válhat a kereszténység is ilyenné: tilalmak és 
félelmek által megszabott életúttá, melyen a keskeny utat azonosítják a sok 
tilalmat betartó személy útjával. Keresztények között a zsidó vallást szokták 
ilyen tiltások és megszorítások által redukált útnak beállítani, talán éppen a 
Galatákhoz írt levél alapján. És még arról sincs szó, hogy a zsidó vallásra in-
kább jellemző, mint mondjuk a kereszténységre, hogy tiltásai és megszorításai 
alkotnák a lényegét. Ha valaki – példának okáért – olvasta Martin Buber Góg és 
Magóg című könyvét, az tudja, hogy mennyire nem igaz az a torz kép, melyet 
festeni szokás keresztény körökben a zsidó vallásról. Számomra Martin Buber 
és Franz Rosenzweig írásai képviselik a zsidó vallást. 

Tehát nem vallások és meggyőződések küzdenek egymással, és nem ezek 
között a küzdelmek között, az egyik oldal mellé állva halljuk Pál apostol vé-
leményét. Amiről itt szó van, ebben a Galatáknak szóló részben, az ugyanaz, 
mint amit Jézus a samáriai asszonynak mond János evangéliumában: Eljön 
az óra, amikor az Atya igazi tisztelői nem a Garizim hegyen és nem is Jeru-
zsálemben imádják őt, hanem lélekben és igazságban (Jn 4,23).

Léteznie kell egy olyan hitnek, mely képes az elválasztó falak fölé emelkedni, 
mely képes átlátni a hovatartozást lezáró, elválasztó falakon, mely meglátja a 
közöset a hitvallások között. Egy hit, mely lelki annyira, hogy nem kötik gúzs-
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ba a szabályok akkor, amikor cselekedni kell, ahogy az irgalmas samaritánus 
történetében is bemutatásra kerül. Egy hit, mely lelki annyira, hogy nem lehet 
a vallás ürügyén rávenni, hogy erőszakot kövessen el felebarátján. Egy hit, mely 
lelkiségében felismeri, hogy a legnagyobb szabadság nemcsak az elvevésben, 
hanem a lemondásban is megnyilvánulhat. Ezért is mondta Luther: „…nem a cse-
lekedetektől vagyunk szabadok, hanem a cselekedetekről alkotott vélekedéstől.” 

Léteznie kell egy olyan hitnek, mely nem azért nem vesz el, és nem azért 
utasít valamit vissza, mert fél, hanem mert szabad arra, hogy nemet is 
mondhasson. Legyen a ti beszédetek igen-igen, nem-nem, mondta Jézus. Ha 
a beszédet nemcsak egyszerűen kommunikációként, hanem magatartásként 
értjük, akkor ez a mondat a szabadságról szól, arról a szabadságról, melyet 
a Lélek adhat. A Lélek azt adhatja meg, hogy élhetsz is vele, de nemet is 
mondhatsz rá, mert megvan erre a szabadságod. És ez a nemet mondás olyan 
radikális is lehet, mint Jézusé, aki inkább a keresztet választotta, mint az 
erőszakot és a felszabadító háborút a rómaiak ellen, mivel nemet mondott 
a tömeghisztéria szuggesztiójának, ezért ölték meg. S amikor rákérdeztek 
magatartásának, nemet mondásának okára, akkor az volt a válasza, hogy az 
ő országa nem e világból való. Az övé a mennyei Jeruzsálem, és nem a földi. 

Így érkezünk vissza Pál galatákhoz írt levelének ehhez a részletéhez. Szolgai ál-
lapot áll itt szemben a Lélek adta szabadsággal. De ez nem két vallásnak felel meg. 
Pál nem a zsidó vallást állítja szembe a kereszténységgel. Hágár – Pál számára – a 
szolgaság jelképe, és megfelel a földi Jeruzsálemnek. Ez a szimbólumegyüttes 
sehogy sem feleltethető meg a zsidó vallással. Ahogy az ígéret gyermekeként 
említett Izsák sem a kereszténységgel. A lelkiséget és a szabadságot jelképező 
Izsák nem a kereszténység, Hágár pedig nem a zsidó vallás és még csak nem is 
a muszlim vallás. Ez a két út a szabadságot választók útja, illetve a félelmeknek 
behódoló, a tilalmak által biztosnak hitt megoldást választók útja. 

Isten a kinyilatkoztatásban úgy mutatja be önmagát, hogy ő a szabadság 
Istene. Számára az a legfontosabb, hogy az embert a reá aggatott bilincsekből, 
életének korlátaiból, a történelemben sokszor bekövetkező megalázó rabság-
ból kiemelje, és az embert létéhez méltón, létének legalapvetőbb értékéhez 
juttassa, azaz szabaddá tegye. Ezért belenyúl Isten a történelembe, azt mondja 
Mózesnek: „Le is szállok, hogy kimentsem őket Egyiptom hatalmából…” (2Móz 
3,8) Leszáll az Isten a földre, és harcot vív népének szabadságáért. Istennek 
olyan fontos ez a szabadság, hogy megküzd érte. Még emberré létele is ezt 
a célt szolgálta és szolgálja. Jézus azért jött, hogy az ember elvesztett sza-
badságát visszaadja. Azt a Jézust követjük, aki azt mondta: „Én azért jöttem, 
hogy életük legyen és bővelkedjenek.” 

Réz-Nagy Zoltán
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Almafákkal az élő Isten szolgálatában
BÖJT 5. VASÁRNAPJA (JUDICA)

„Krisztus pedig mint a jövendő javak főpapja a nagyobb és tökéletesebb 
sátoron át jelent meg, amely nem emberkéz alkotása, azaz nem e világból 
való. Nem is bakok és bikák vérével, hanem a tulajdon vérével ment be 
egyszer s mindenkorra a szentélybe, és örök váltságot szerzett. Mert ha 
bakok és bikák vére és tehén hamva a tisztátalanokra hintve megszentel, 
vagyis külsőleg tisztává tesz, akkor a Krisztus vére, aki örökkévaló Lélek 
által önmagát áldozta fel ártatlanul az Istennek, mennyivel inkább meg-
tisztítja lelkiismeretünket a holt cselekedetektől, hogy szolgáljunk az élő 
Istennek. Így tehát új szövetség közbenjárója lett Krisztus, mert meghalt 
az első szövetség alatt elkövetett bűnök váltságáért, hogy az elhívottak 
elnyerjék az örökkévaló örökség ígéretét.” (Zsid 9,11–15)

Dal egy nagykorúvá vált világban

Közel egy éve, 2014 áprilisában a „Fölszállott a páva” népzenei és néptáncos 
tehetségkutató tévéműsor döntőjében egy igen ősi és rendkívüli dal csendült 
fel. Vaszi Levente kosteleki magyartanár dala idegen volt a villogó reflektorok 
között, de a dal mégis valami titokzatos erővel uralta a teret. Miért? Hangjával 
érte ezt el Vaszi Levente? Kosteleki történetével, a gyimesi csángók szívet 
szorongató és életerőről tanúskodó történetével érte el? A dalt jómagam 
személyesen a 2. Köz-ép-pont erdélyi ifjúsági találkozón hallhattam. Ifjúsági 
találkozók zajos, zenés kavalkádjában megállt egy pillanatra az idő, amikor 
Vaszi Levente Borospatakán elénekelte egy részét ennek a böjti éneknek. 
„Lehullott a Jézus vére a szent keresztfa tövére. A szent angyalok felszedték, 
alázatosan tisztelték. De monda Jézus az angyalnak: Vidd fel mennybe szent 
Atyádnak! Nincs több hátra, csak egy óra, elvégződik minden munka. Men-
jetek a keresztfámhoz, üdvösségtek oltárához, soha el ne felejtsétek, hogy 
holtam meg érettetek. Ámen.” A dal egyszerre gyönyörű és idegen. A dal 
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szinte olyan, mintha a Zsidókhoz írt levél kivonatolt tartalmának gyimesi 
fordítása lenne. Egyszerre gyönyörű és idegen.

Miért idegen? Bonhoeffer szavaival élve napjainkban „nagykorúvá vált a 
világ”, és „vallástalan idők” szelei fújnak. A Zsidókhoz írt intő beszéd szavai 
alig-alig érthetőek ebben a nagykorú világban. A közösség, amelyhez ez a 
beszéd szólt, mély hitkrízist élt át. Isten igéje süket fülekre talált, többen 
távol maradtak a gyülekezeti közösségtől. A pusztában vándorló néphez 
lettek hasonlóak, akik bár nap mint nap átélték az élő Isten cselekedeteit, 
szemükkel és lelkükkel nem vettek tudomást ezekről. Az intő beszéd szer-
zője valószínűleg írástudó volt, és az Újszövetség legigényesebb görög szó-
készletével arról a Krisztusról beszélt, aki egyszer s mindenkorra váltságot 
szerzett. Érvelésében Jézus az igazi főpap, aki tökéletes áldozatot mutatott 
be. Az engesztelés napján, jóm kippuron a zsidók az év legnagyobb ünnepét 
élték át. A főpap csak ezen a napon mehetett be a templom legszentebb 
részébe, a szentek szentjébe, ahol feloldozást szerzett a nép lelkiismeretét 
terhelő vétkekért. Az engesztelés napjához 3Móz 16-ban részletesen leírt 
áldozati rituálék is tartoztak. Bikák és kecskebakok vére, vétekáldozat, 
illatáldozat és a pusztába küldött bak is arra szolgált, hogy megtisztítsa 
a népet bűneitől, és lehetővé tegye számukra, hogy megtapasztalhassák 
a nyugalom napját. Az intő beszéd olvasói számára nem volt idegen ez a 
gyakorlat. Így az értük aggódó szerző az áldozatok fogalomtárát használta 
fel, hogy Jézus váltságának egyediségéről, kizárólagos nagyságáról és a vele 
járó felelősségről beszéljen. „Nem is bakok és bikák vérével, hanem a tulajdon 
vérével ment be egyszer s mindenkorra a szentélybe, és örök váltságot szerzett.” 
(Zsid 9,12)

A krisztológia veretes mondata, Jézus főpapi tisztének kulcsmondata vi-
szont idegenül cseng napjaink közterein. Mit kezdhetünk a véresáldozat fo-
galmával most, a 21. században? Vajon nem csak a keresztyén múlt kulturális 
elemével van itt dolgunk, amely bár tiszteletet érdemel, de nincs esélye arra, 
hogy a ma élő ember életét, gondolkodását, cselekedeteit meghatározza? 
A tisztaság, a bűn fogalma is egyre érthetetlenebbé válik. A felvilágosodás 
kora utáni ember a maga ura kíván lenni, és szilárd meggyőződése, hogy 
képes is életét, a társadalom életét saját képességeivel úgy befolyásolni, 
hogy a lehető legtöbb ember számára biztosítson élhető életet. Megnehezíti 
számunkra a megértést az is, hogy hajlamosak lettünk nem érezni a bűn-
bocsánat és a megváltás szükségességét. A legnehezebb mégis talán annak 
a komolyan vétele, hogy Jézus halála egyszer s mindenkorra örök váltságot 
szerzett. Most, 2016 nagyböjtjében, két héttel a nagy ünnep, Krisztus feltá-
madásának ünnepe előtt van ereje a mi életükben Krisztusnak?
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A feszület előtt a vallástalan világ közepén

A templom szinte teljesen üres, az almafán az almákat hol varjak pusztítják, 
hol hernyók. Megdöbbentő történet az Ádám almái című film a „nagykorú 
világról”, ahol a vallástalanság szele fúj. A dán–német filmet 2005-ben mu-
tatták be Anders Thomas Jensen rendezésében. A neonáci Ádámot 12 hét 
közmunkára ítélik, amit egy dán lutheránus lelkész, Iván gyülekezetében kell 
letöltenie. A gyönyörű nagy templomban a vasárnapi istentiszteleten öten 
hallgatják az igehirdetést. Ami pedig még ennél is megdöbbentőbb, hogy 
Ádám egyáltalán nem vesz tudomást az őt körülvevő jó cselekedetekről. 
Nincs erre sem füle, sem szeme, sem szíve. Az egyszerű, de kellemes kör-
nyezetben Iván, a lelkész, bár tud Ádám gonosz múltjáról, mégis elárasztja 
őt bizalmával. Közös megegyezéssel egy egészen egyszerűnek tűnő, kedves 
célt jelölnek ki a következő 12 hétre. Ádám süt a templomkert gyönyörű al-
mafáján termő finom almákból egy almás lepényt. A cél az agresszív, kritikus 
Ádám előtt gyerekesnek tűnik, és nem is veszi komolyan. A lelkész viszont 
következetesen kitart a cél mellett. Túláradó optimizmussal elkendőzi saját 
tragikus élettörténetének szomorú eseményeit és a gyülekezetében élő bű-
nözők vétkeit. Úgy érzi, hogy különböző formában újra és újra küzd ellene a 
sátán, de ő Istennel az oldalán pozitívan át tud formálni minden nehézséget 
és emberi gyarlóságot. Ádám a „vallástalan világ” képviselője. A lelkész túl-
áradó optimizmusát, kifogyhatatlan reménykedését megvetően mustrálja. 
Ivánt meghatározza Isten jóságába vetett hite, és ezért Ádám nem egyszer 
elmebetegnek minősíti őt. Eldönti, megtöri ezt a hóbortos optimizmust. 

Közben a templomkert almafájával igen szomorú dolgok történnek. Egyik 
napról a másikra ellepik a varjak, és tönkreteszik az almákat. Lelövik a 
varjakat. Jönnek a hernyók, akik szintén keresztül-kasul átrágják azokat 
az almákat, amelyekből lepényt kellene sütni. Ádámot ez nem érdekli, ő 
most gonoszul Iván hitét ostromolja. Egy pár agresszív ütés után jön a lelki 
terror. Utoljára Jób könyvének nagy krízisét szegezi Ádám a lelkésznek. 
Lehet, hogy a sok nyomorúság, a felesége halála, a kisfia betegsége, a saját 
halálos betegsége az Istentől származik? Lehet, hogy ő nem is jó, és nincs is 
mellette a harcban?! Ezzel a kérdéssel sikerül áttörnie a reménység erődít-
ményét Iván szívében. Iván azonosul az életét terhelő tragédiák sorozatával 
és közelgő halálával. Ádám győzelmi mámorban lebeg. Közben az almafát 
elpusztítja a villám, és a bűnösök kicsiny gyülekezetében elszabadul a pokol. 
Iván reménye, hite nélkül az elárvult bűnözők szabadon engedik idegbeteg 
ösztöneiket. Iván a nagy káosz közepén egyedül csendben beül a templomba 
Krisztus keresztje elé, és ott ül napokon keresztül.
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Miért pont oda? Miért ülteti őt a rendező itt, a nagykorú, vallástalan világ 
közepén a feszület elé? Miért nem tör ki Iván nagy örömujjongásban akkor, 
amikor azzal „szembesítik”, hogy egyedül van, és a maga ura a harcban, nem 
parancsol neki senki? Miért csenghet egy nagykorú csillogó, villogó világ 
közepén felemelőn, „kiemelőn” az a dal, hogy „Menjetek a keresztfámhoz, 
üdvösségtek oltárához, soha el ne felejtsétek, hogy holtam meg érettetek”?

Ki az a Krisztus, akinek a feszülete ott van a szekularizált világban is? 
Ki az a Jézus, akinek a példaértékét a világ különböző vallásai is elismerik? 
Ő nemcsak Európa és a világ szellemtörténetének nagy tanítója, hanem az, 
aki a nagyobb és tökéletesebb sátoron át jelent meg, amely nem emberkéz al-
kotása, nem a teremtettség része. Mi a tökéletesebb sátor? A vándorló néppel 
együtt haladt Isten úgy, hogy az emberek által épített sátrat betöltötte. De 
Jézus nem egy ember által teremtett térben volt jelen, ő maga volt az Isten 
jelenléte, a tökéletes sátor. Ő, a szent és örök, az élő Isten Fia tudta, hogy az 
egész emberiség segítségre szorul a gonosz elleni harcban. Tudta, hogy az 
ember természetében ott van az a lázadás, amelyet a Szentírás Ádám és Éva 
tiltott gyümölcsöt, „almát” szaggató történetében fogalmazott meg. Tudta, 
hogy az engesztelésnapi áldozatokra az ember nagyon rászorul. Hiszen a 
folyamatos lázadás, az önfejűség, a nyughatatlan teljesítménykényszer erőt-
lenné, kedvetlenné, beszennyezetté teszi az emberi lelket, amelynek szük-
sége van arra, hogy fellélegezhessen. Vonuljon az egész világ Jeruzsálembe, 
és mutasson be tömérdek véres áldozatot, hogy évről évre megtanuljon 
reménykedni és Istennel, a Teremtővel és Megtartóval békességben élni? 
A bikák és bakok vérének lesz ereje ahhoz, hogy évezredek emberiségének 
beszennyezett, lázadó és haldokló lelkiismeretét megtisztítsa? Lesz ereje a 
bikák vérének, hogy a háborúkat gerjesztő, gyűlöletet szító, csatákat vívó, 
saját erejében bízó embert valaha is visszavezesse abba az istenkapcsolatba, 
amely az egyedüli esélye a túléléshez? Abba a kapcsolatba, ahol az ember 
valóban önmaga lenne és a helyén lehetne? Ő tudta, hogy ehhez nagyobb, 
örök érvényű áldozatra van szükség: „Nem is bakok és bikák vérével, hanem 
a tulajdon vérével ment be egyszer s mindenkorra a szentélybe, és örök váltságot 
szerzett.” Ő nem végezte el szó szerint jóm kippur rítusait, hanem egy örök 
érvényű jelet helyezett szenvedése árán a világba: a keresztet. A keresztfa 
örök jele az engesztelésnek, az új szövetségnek. Egyrészt azért, mert a rajta 
meghalt Isten Fia a legnagyobb tisztaságban, ártatlanságban, engedelmesen 
áldozta fel magát az emberiség megmentése érdekében. Másrészt viszont 
örök, vagyis valós és maradandó jele annak, hogy a legnagyobb szenvedésben 
és sorscsapásban is mellettünk van Krisztus által az Isten.

A legmélyebb reménységében megpróbált Iván a keresztfa előtt ül. A nép-
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zenei tehetségkutatón a keresztfáról szóló dal közönségdíjban részesült. 
Ádámnak elkezd megnyílni a szeme és a szíve. Lehet, hogy már nem az az 
élete célja, hogy vagány barátaival további gonoszságokat kövessenek el. 
Lehet, hogy ennek a hóbortosnak tűnő lelkésznek a józan elmét meghaladó 
reménykedése, akaratereje, optimizmusa nem is annyira hibás hozzáállás. 
Lehet, hogy a bűnösök gyülekezete, még ha nem is tökéletes, de több védel-
met nyújt az élet számára, mint a „nagykorú világ” istentelen igazságainak 
szajkózása. Jönnek a barátai, érvényt akarnak szerezni gyilkos szándékuknak, 
de ő már nem tud velük tartani. A „nagykorú” barátokat viszont nem tudja 
abban megakadályozni, hogy egy véletlen lövéssel ne lőjék át Iván koponyá-
ját. Akkor felismeri, hogy annak az embernek okozta a halálát, aki ellene 
semmit sem vétett. Ébredező, tisztuló lelkiismerete versenyt fut az idővel, 
hogy a tönkretett almafa egyetlen megmaradt almájából elkészítsen egy kis 
almás lepényt a halálán levő lelkésznek.

A reménység útján

Ott az élet-halál mezsgyéjén megérti, hogy a szeretet apró cselekedetei, a 
bizalom és a megbocsátás sokkal fontosabbak, mint a barátai fegyverei. Fon-
tos az az egyszerű almafa a templomkertben, ha azzal az életet szolgálhatja. 
Ha az emberi ráció már csak borúlátó, Luther szavaival élve, „még akkor is 
ültetnék egy almafát”. Ha az emberi erőlködés holtan, gyümölcstelenül hull 
vissza megterhelt vállunkra, akkor is van esély az élő Isten szolgálatában 
élve reménységet ültető gyermekei lenni az Örökkévalónak.
Iván fejéből kilőtték az óriási agydaganatot, kint ül a kertben, nagy kötéssel 
a fején. Ádám félve, de örvendő lélekkel megy oda hozzá, és átadja az almás 
lepényt. Elfelezik, és mintha mi sem történt volna, a kórház kertjében elkez-
dik ízlelni a finomságot. Ádám almái, avagy a hit ereje… Ádám ott marad 
Ivánnal a gyülekezetben, ő is fogadja a következő közmunkára ítélt bűnö-
zőket. Ott marad abban az istenközelségben, amely felnyitotta a szemét, és 
új célok fele néz az élő Isten szolgálatában. Fogadja a bűnözőket, és elkezd 
járni Iván mellett a reménység útján…

Kalit Eszter
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Erős várunk – koldus Királyunk
BÖJT 6. VASÁRNAPJA (PALMARUM)

„Amikor közeledtek Jeruzsálemhez, és Bétfagéba, az Olajfák hegyéhez 
értek, Jézus előreküldte két tanítványát, és ezt mondta nekik: »Menjetek 
az előttetek lévő faluba, és ott mindjárt találtok egy megkötött szamarat 
a csikójával együtt. Oldjátok el, és vezessétek hozzám! Ha valaki szólna 
nektek, mondjátok meg, hogy az Úrnak van szüksége rájuk, és azonnal 
elengedi azokat.« Ez pedig azért történt, hogy beteljesedjék, amit az Úr 
mondott a próféta által: »Mondjátok meg Sion leányának: Íme, királyod 
jön hozzád, aki alázatos, és szamárháton ül, igavonó állat csikóján.« 
A tanítványok pedig elmentek, és úgy cselekedtek, ahogy Jézus parancsolta 
nekik: odavezették a szamarat a csikójával együtt, ráterítették felsőruhá-
jukat, Jézus pedig felült rá. A sokaság az útra terítette felsőruháját, mások 
ágakat vagdaltak a fákról, és az útra szórták. Az előtte haladó és az őt 
követő sokaság pedig ezt kiáltotta: Hozsánna Dávid Fiának! Áldott, aki 
jön az Úr nevében! Hozsánna a magasságban! (Mt 21,1–9)

A ló neve

Minden ősszel, amikor a kertünket felszántották, ott álltam kisfiúként a 
kerítés mellett. A hajlott hátú Pista bácsit néztem. Eres kezével fogta az eke 
szarvát. Hatalmas lábaival a barázdákon úgy lépkedett, mint más a kikövezett 
járdán. A ló, amelyik az ekét húzta, szürke volt és öreg. Sörénye, farka itt-ott 
már megsárgult. Patája fölött vastag, bozontos, sárgás szőr nőtt. A munka 
után megsimogathattam. A nagy és puha orrlyukakon keresztül melegség 
áradt a kezemre, arcomba. A szürke, öreg ló nem volt szép látvány, de afféle 
gyereknek érdekes.

Amikor nagyobb lettem, megkérdeztem Pista bácsit, hogy is hívják ezt 
az öreg ló-urat. – Hát Sanyinak – jött a válasz… A ló neve Sanyi! Akárcsak 
az enyém! Majdnem elsüllyedtem szégyenemben. Mi lesz, ha megtudják 
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ezt az osztálytársaim?! Vagy kitudódik a faluban, hogy ez az öreg, ronda ló 
ugyanazt a nevet kapta, mint én? Micsoda szégyen!

Szamárháton

Sanyit, a szürke lovat szégyelltem. A nevemet is. Ezért el is határoztam, ha 
nagy leszek, új nevet választok majd magamnak. Elvégre nem hívhatnak 
úgy, mint egy vén gebét! A Kristóf hangzásában is szépnek tűnt. Hát még 
amikor később, érett fejjel megtudtam, a görög krisztoforosz szóból ered, és 
azt jelenti: „Krisztust hordozó”! A hivatalos névváltoztatás végül elmaradt. 
De sokáig úgy gondoltam, ha fiam születik, ezt a nevet viseli majd.

Miközben nevekről álmodozom, Jeruzsálem kapujában feltűnnek a zöld 
pálmaágak. Színes ruhákat lenget a tömeg, zöld faágakkal integetnek. 
Hozsannák dallamai szállnak az égbe. A tömegben pedig feltűnik az, akit 
Dávid Fiának, Isten Fiának és a világ Urának neveznek. Nem gurítottak 
elé piros szőnyeget. Nem zeng tiszteletére a fúvószenekar díszes indulót. 
Nem áll feszes vigyázban sorfalat neki a nemzetőrség. Egyszerűen érkezik 
a koldus Király. Ránézek. A sok színes ruha, zöld lomb között fel-fel villan 
egy régről ismerős, semmivel össze nem téveszthető szín: a jelentéktelen 
szürke. Olyan, mint a galambé. Olyan, mint az öreg lóé. Igen, ez a szín 
olyan, mint a szamáré. A világ Ura egy szürke szamár hátán érkezik a béke 
városába.

Krisztoforosz

Megint elszégyellem magam. Ismét a név miatt. Mert ez a szamár egy krisz-
toforosz, Kristóf, Krisztus-hordozó. De nem amiatt pirulok, hogy egy szamár 
nevét választottam volna magamnak vagy adtam volna a fiamnak. Nem! 
Hanem amiatt, hogy egy szamár egyszerűbben, szebben és igazabbul krisz-
toforosz, Krisztus-hordozó, mint a két lábon járó homo sapiens vagy mohó 
sapiens, ahogy jobban tetszik. Gyönyörű hivatása van: viszi Krisztust oda, 
ahova megy!

Krisztoforosz – Krisztust hordozó. Nem arany nyakláncon, egy szép me-
dáliára függesztve cipeli magával Krisztusát. Nincs rátetoválva egy ige, egy 
vallásos szimbólum sem. Ez a szamár egyszerűen viszi őt magával. Nem a 
nevében, hanem a létével Krisztus-hordozó.
Milyen boldogan lennék ilyen krisztoforosz! Nem a nevemben, hanem a 

Okumenikus-igehirdetes-kotet.indd   104 2015.11.18.   10:02:23



105

lényemben. Vinném magammal őt. Lennék szürke, mint ez a négylábú, és 
észrevétlen a hangos örömujjongás között, ami Jézusnak jár.

Boldogan lennék krisztoforosz, mert szabad lennék! Ő eloldozná a kötő-
féket, a bilincset, amivel oda voltam régi énemhez, régi világomhoz kötve. 
Lennék Krisztoforosz – Krisztus-hordozó: vinném magammal Jézust, bár-
merre járok.

A király álruhában

Szeretem a népmeséket. Leginkább a Mátyás királyról szóló történeteket. 
Úgy kezdődnek mindig, hogy a királyné varrogat az ablak mellett. Mátyás 
üldögél a széken, töpreng, gondolkodik. Amikor elbóbiskol a feleség, elszuny-
nyadnak az őrök, a király kisurran a trónteremből. Leveti a királyi palástot, 
a koronát, a drága cipőt. Deákgúnyát húz, vagy koldusbotot fog a kezébe, és 
útnak indul szétnézni az országba. Így tudja meg igazából, hogyan mennek 
a dolgok. Megáll beszélgetni az okos parasztjaival, és megbünteti a zsarno-
koskodó kiskirályokat. Azóta sem volt olyan vezetője ennek az országnak, 
aki elrejti rangját, és elvegyülve az egyszerű nép között a saját bőrén érezné 
meg, milyen nehéz a szegény embernek…

Jeruzsálemi bevonulás: a király álruhában. Nélkülöz minden pompát, 
híjával van hatalma jeleinek. Vagy talán az az igazi hatalom, amikor lemond 
mindarról, ami az övé? Lehet, hogy ezért választotta a szürke, jelentéktelen 
szamarat krisztoforosznak… Dávid Fia álruhában jár, hogy ne a kirakatokat, 
hanem a szíveket lássa. Hogy olyanok legyenek előtte az emberek, amilyenek.

Erős várunk – koldus Királyunk

Szeretem a népmeséket. Talán azért, mert abban kendőzetlenek a hősök. 
A szívük tiszta. Általában semmijük nincs, csak ez. A tiszta szívük. S ezzel 
nyernek maguknak barátot, feleséget, országot.

Talán azért is tűnik mindez olyan szépnek, mert mások vagyunk mi, mai 
hősök. Emberi szívünk olyan, mint egy erős vár egy magas hegy tetején. 
Védőfalai vastagok, hideg kőből vannak. Erős várunknak négy tornya van: 
az önbizalom, az önszeretet, az önigazság és az önakarat. Ezek őrzik a szívek 
várait. Ez a négy védőbástya mindennek ellenáll. Erős várunkba bejutni nem 
lehet. Ide csak egy álruhás király surranhatna be, akinek semmije nincs, és 
akitől éppen ezért félni sem kell.
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Virágvasárnap megérkezik Jézus a kapu elé. Felemeli tekintetét. Látja 
ezt a négy hatalmas tornyot az erős várunkon. Hogy milyen roppant nagy 
tud lenni az önbizalom. Hogy milyen rideg és kemény az önszeretet. Hogy 
milyen vastag, áthatolhatatlan falai vannak erős várunk önigazságának. És 
hogy milyen megdönthetetlen az önakarat bástyája.

A koldus Királyunk elindul az erős várunk ellen. Nincs semmije. Neki 
minden bizodalma Istenben van – ezért jut be könnyen a kapun. Szeretete 
szétfeszíti az önszeretet falait. Igazát szétosztja a nincstelenek között. Aka-
ratát egy imával – „Legyen meg a te akaratod” – az Atya kezébe teszi.

Erős várunk van. És koldus Királyunk. Aki előtt feltárulnak a kapuk. Ez 
az egyetlen reményünk. 

Percze Sándor
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Egész életünkben…
NAGYCSÜTÖRTÖK

„Közeledett a páska ünnepe, és Jézus tudta, hogy eljött az ő órája, amely-
ben át kell mennie e világból az Atyához. Szerette övéit e világban, szerette 
őket mindvégig. És vacsora közben, amikor az ördög már a szívébe sugallta 
Júdás Iskáriótesnek, Simon fiának, hogy árulja el őt, Jézus tudva, hogy 
az Atya mindent a kezébe adott, és hogy az Istentől jött, és az Istenhez 
megy, felkelt a vacsorától, letette felsőruháját, és egy kendőt kötött ma-
gára, azután vizet öntött a mosdótálba, és elkezdte a tanítványok lábát 
mosni és törölni a magára kötött kendővel. Simon Péterhez lépett, aki így 
szólt hozzá: »Uram, te mosod meg az én lábamat?« Jézus így válaszolt 
neki: »Amit én teszek, most még nem érted, de később majd megérted.« 
Péter így szólt hozzá: »Az én lábamat nem mosod meg soha.« Jézus így 
válaszolt neki: »Ha nem moslak meg, semmi közöd sincs hozzám.« Simon 
Péter erre ezt mondta neki: »Uram, ne csak a lábamat, hanem a kezemet, 
sőt a fejemet is!« Jézus így szólt hozzá: »Aki megfürdött, annak csak arra 
van szüksége, hogy a lábát mossák meg, különben teljesen tiszta. Ti is 
tiszták vagytok, de nem mind.« Mert tudta, ki árulja el, azért mondta: 
»Nem vagytok mindnyájan tiszták.« Miután megmosta a lábukat, és 
felvette a felsőruháját, ismét asztalhoz telepedett, és ezt mondta nekik: 
»Értitek, hogy mit tettem veletek? Ti Mesternek és Úrnak hívtok engem, 
és jól mondjátok, mert az vagyok. Ha tehát megmostam a ti lábatokat, 
én, az Úr és a Mester, nektek is meg kell mosnotok egymás lábát. Mert 
példát adtam nektek, hogy amint én tettem veletek, ti is úgy tegyetek.«” 
(Jn 13,1–15)

Nagycsütörtök van. Titokzatos este, amely más, mint a többi. Az emlékezés 
estéje. A páskavacsora napja. Emlékezete ez a vacsora a szabadulásnak, a 
szabadításnak. Az Isten nagy tetteire való emlékezés ünnepi, megrendítően 
szép alkalma. Az egyiptomi fogságból való kiszabadulásnak, a Vörös-tenge-
ren való átvonulásnak, az Ígéret földjére való bevezetésnek az emlékezete. 
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Jézus együtt van az apostolokkal. Azokkal, akiket nevükön szólított, meg-
hívott, akikkel együtt járt a Galileai tó partján, akik tanúi voltak betegek 
gyógyításának, akik hallották az emberek csodálkozó felkiáltásait: Mindent 
jól tesz. A vakoknak megnyitja a szemét, a süketeknek visszaadja a hallást, 
a némáknak a beszédet. 

Jézus, a Szabadító emlékezik ezen a vacsorán tanítványaival együtt az Isten 
csodálatos tetteiről. Arról, hogy az Úr az, aki kivezet a fogságból, ő az, aki 
átvezet a tengeren, átvezet a pusztai vándorlás labirintusán, és az Úr az, aki 
bevezet az életre. Csehov egyik elbeszélése egy diákról, egy teológus fiúról 
szól. Hideg van, hazafelé igyekszik. Útja az „özvegyek földje” mellett visz 
el, két özvegyasszony, anya és leánya lakik ott. Tűz ég a földön a sötétben, 
odamegy, beszédbe elegyedik velük. „Pontosan ilyen hideg éjszakán melege-
dett tűz mellett Péter apostol – mondotta a diák. (…) Ugye, ismered a négy 
evangélistát? – kérdi az idősebbtől. Igen. (…)

Ha még emlékszel, az utolsó. vacsorán Péter ezt mondta Jézusnak: Én 
kész vagyok mind tömlöcre, mind halálra menni. (…) S az Úr erre így szólt: 
Bizony mondom neked, Péter, ma nem szól addig a kakas, míg te háromszor 
meg nem tagadod, hogy ismersz engem…” És elmondja az egész éjszaka 
történetét. Az olajfák kertjét – az apostolok alusznak; a tagadást a főpap 
udvarában… „És Péter, messziről nézve Jézust, visszaemlékezett szavaira, 
melyeket neki mondott a vacsorán (…) Emlékezett, felocsúdott, és kiment 
az udvarból és keserves sírásra fakadt. Az evangéliumban írva van. Úgy 
el tudom képzelni: csöndes-csöndes, sötét-sötét a kert, és a csöndben alig 
hallható az ő elfojtott sírása…

A diák felsóhajtott – eltűnődött. Az asszony még mindig mosolyogva 
hirtelen felzokogott, nagy cseppekben bőségesen omlott a könnye arcára, 
és eltakarta arcát a tűz elől, mintha szégyellné könnyeit. A másik asszony 
pedig mozdulatlanul bámult a diákra, elvörösödött, arckifejezése feszült és 
súlyos lett – mint aki nagy erővel fojtja el fájdalmát… A diák az asszonyra 
gondolt: az ő sírása arra vall, hogy mindaz, ami azon a napon Péterrel tör-
tént, valami titokzatos vonatkozásban van vele. Ami sok-sok évszázaddal 
ezelőtt történt, annak köze van a jelen korhoz, mind a két asszonyhoz, sőt 
ebben az eldugott faluban mindenkihez, még őhozzá magához is. Az öreg-
asszony biztosan nem azért fakadt sírva, mert ő megindítóan tud mesélni, 
hanem azért, mert Péter közel áll a szívéhez, és egész lényét áthatja az, ami 
Péter lelkében végbement… És a diák rádöbbent: a múltat egymáshoz folyó 
események szakadatlan láncolata kapcsolja a jelenhez. És úgy tetszett neki, 
hogy ő most meglátta ennek a láncnak mindkét végét. Megérintette az egyi-
ket – mire a másik vége is megrezzent…”
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Vajon nem éppen ezért olyan sajátosan feszült-ünnepélyes ez az este? 
Mert ami évszázadokkal ezelőtt történt, annak köze van hozzánk is. Mert 
oly sokszor mi sem mertük vállalni, hogy igenis őhozzá tartozunk.

Együtt vannak az apostolok abban a bizonyos emeleti teremben, és ahogyan 
emberemlékezet óta tették ezen a napon, ugyanúgy teszik ők is, úgy, ahogyan 
az ősök által áthagyományozott szokások megkívánják ezen az estén.

De van valami egészen más ebben az ünneplésben. Más, mint bármelyik 
páskavacsorán, amelyet a hívő emlékezés szerint elfogyasztanak ott, akkor 
Jeruzsálemben a családok. Jézus ezen a vacsorán, amikor kezébe veszi a ko-
vásztalan kenyeret, valami egészen szokatlant, egészen váratlant és egészen 
elképzelhetetlent mond. „Ez az én testem, amelyet értetek adok. Ezt cselekedjétek 
emlékezetemre.” (Lk 22,19) Majd a kehellyel kapcsolatban: „Ez a kehely az új 
szövetség az én véremben, amelyet értetek ontok.”

Vajon mit értettek ebből az apostolok? A nagypéntek szenvedése, a halál 
– az áldozatul adott élet – sejlik föl ezekben a szavakban. A húsvéti törté-
net, az üres sír élménye, a Jézussal való új találkozás, az élet győzelmének 
megtapasztalása után válik minden érthetővé. Ezen a vacsorán történik még 
valami, ami János evangélista szerint Jézus szeretetének legnagyobb jele. 
Annak a Jézusnak, aki övéit a végsőkig, a halálig szerette. Úgy, hogy életét 
adta értük, sokakért, mindenkiért. Kendőt köt derekára, és elkezdi mosni 
tanítványainak a lábát. 

A szolga feladata ez. Az útról megérkező, fáradt lábú vendég lábát megmos-
ni több, mint udvariassági cselekedet. Most azonban ő, akit úrnak mondanak, 
ő mossa meg a tanítványok lábát. A szolgáló szeretet egyértelmű jele ez. Péter, 
akinek lobbanékonyságát jól ismerjük, tiltakozni kezd: Az én lábamat meg 
nem mosod soha! Vita? Feszült beszélgetés? Ellenkezés? Ha nem moslak 
meg, nem vagy velem közösségben! Erre Péterből felfakad: Akkor a fejemet 
is, mindenemet…

Egyértelmű a jel, a szolgáló szeretet jele. Nektek is meg kell mosnotok 
egymás lábát! Az életnek ez ad értelmet, a szolgálat, az odaadás, az, amit a 
sokszor üresen csengő szóval úgy hívunk, hogy szeretet. Jézus szeretetének 
legnagyobb jele ez. Azoknak adja, akik vele közösségben vannak. Aposto-
lainak, tanítványainak. 

Valamiért egészen más ez az este, mint a többi. Egészen más ez a vacsora, 
mint amit a páskaünnepen megszoktak. Valami kimondhatatlan feszültsége 
van ennek az estének, amikor Jézus imádkozik övéiért, és nem azt kéri az 
Atyától, hogy vegye ki tanítványait a világból, hanem azt kéri, hogy őrizze 
meg őket a gonosztól. A sötétség hatalma azonban mindannyiunk életében 
megjelenik. Péter, akit másik két apostollal – Jakabbal és Jánossal Jézus ma-
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gával vitt, amikor feltámasztotta Jairus leányát, minden fogadkozása ellenére 
a csütörtökről péntekre virradó éjszakán, ott, a tűz mellett, háromszor képes 
megtagadni Jézust, és határozottan kimondani: „Nem ismerem ezt az em-
bert.” Az a Péter, aki Jakabbal és Jánossal együtt fenn volt a Tábor-hegyen, 
amikor Jézus színében elváltozott, és megsejtette velük azt a valóságot, 
amely túl van minden érzékekkel megtapasztalhatón, az a Péter, aki az első 
ellenkezése után szinte könyörgött Jézusnak, hogy ne csak a lábát, hanem 
a fejét is mossa meg, az a Péter, aki korábban Jézus kérdésére, hogy kinek 
tartják őt az emberek, megvallotta: Te vagy a Messiás! Ez a Péter a harmadik 
tagadása után keserves sírásra fakad. 

A vacsora után következik az árulás és a cserbenhagyás éjszakája, amikor 
az emberségében megrendülő, vérrel verejtékező Jézus magára marad, el-
fogják, elítélik, bár szabadon bocsáthatnák. Majd a nagypénteki kigúnyolás, 
megostoroztatás, kereszthordozás, leroskadás, halálos szenvedés és meg-
feszíttetés következik, de úgy, hogy akikkel együtt költötte el a vacsorát, s 
akiknek szeretete legnagyobb jelét adta, amikor megmosta lábukat, az egy 
János kivételével mindannyian magára hagyják. 

De mégis: amit láttak, amit hallottak, amit kezükkel tapintottak, meg-
erősödve a pünkösdi Lélek kiáradása által, az élet Igéjét hirdették az egész 
világnak. Úgy, hogy készek voltak életüket is adni azért a hitért, hogy a 
Názáreti Jézus, aki szenvedett, meghalt és eltemettetett, úr lett a halálon, 
és föltámadt a halottak közül. 

Jézus szeretetének jele számunkra is valóság. Értünk adott és megtö-
retett teste, értünk kiontatott vére ma is, itt is erősít bennünket. Szolgáló 
szeretete hangosan figyelmeztet: ti is így cselekedjetek! Váljunk szolgála-
tunkkal, szeretetünkkel társaink támaszává, legyünk éltető kenyér mi is 
a világ életéért. 

Hogyan lehetséges mindez? Csak úgy, hogy miként Péter, mi magunk 
is őszintén meg tudjuk bánni tagadásainkat. Csak úgy, hogy miként Péter, 
Jézus kérdésére, hogy „Szeretsz-e engem?”, határozottan, újra és újra hittel 
válaszoljuk: Te tudod, hogy szeretlek téged. De nem elegendő a szép szó, 
a jámbor imádság, a szent szokások megtartása. Ennél sokkal többre van 
szükség. 

Minden alkalommal, amikor hittel egybegyűlünk az Úr oltáránál, és ma-
gunkhoz vesszük a kenyeret és a bort, az ő testét és vérét, halljuk a jézusi 
felszólítást: „Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre!” Mi pedig közösen 
mondjuk: „Halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk feltámadásodat, 
amíg el nem jössz.”

Benne vagyunk ebben a „szűk határú létben”. Élni szeretnénk. Tudjuk, 
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hogy az Úr azért jött, hogy nekünk életünk legyen, s ez az élet bőségben 
legyen. S szeretetének legnagyobb jelét azért adta, hogy soha ne felejtsük: a 
szeretet erősebb, mint a halál. 

Tudnunk kell, de nem elég csak tudnunk, hogy „Ha a búzaszem nem hull 
a földbe, egyedül marad. De ha földbe hull és elhal, akkor sok termést hoz.”

Egész életünkben mosnunk kell egymás lábát. 
Korzenszky Richárd OSB
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Diadal a Golgotán –  
János tanúbizonysága szerint
NAGYPÉNTEK

„Ekkor kiszolgáltatta őt nekik, hogy megfeszítsék. Átvették tehát Jézust, 
ő pedig maga vitte a keresztet, és kiért az úgynevezett Koponya-helyhez, 
amelyet héberül Golgotának neveznek. Ott megfeszítették őt, és vele másik 
kettőt, jobbról és balról, középen pedig Jézust. Pilátus feliratot is készít-
tetett, és rátétette a keresztre. Ez volt ráírva: A NÁZÁRETI JÉZUS, 
A ZSIDÓK KIRÁLYA. A zsidók közül sokan olvasták ezt a feliratot, 
amely héberül, latinul és görögül volt írva, ugyanis közel volt a városhoz 
az a hely, ahol megfeszítették Jézust. A zsidók főpapjai akkor szóltak 
Pilátusnak: »Ne azt írd: A zsidók királya, hanem ahogyan ő mondta: 
A zsidók királya vagyok.« Pilátus így válaszolt: »Amit megírtam, megír-
tam.« A katonák pedig, amikor megfeszítették Jézust, fogták felsőruháit, 
elosztották négy részre, mindegyik katonának egy részt. Fogták köntösét 
is, amely varratlan volt, felülről végig egybeszőve. Ezt mondták egymás-
nak: »Ezt ne szakítsuk szét, hanem vessünk rá sorsot, hogy kié legyen!« 
Így teljesedett be az Írás: »Elosztották ruháimat maguk között, és kön-
tösömre sorsot vetettek.« Ezt tették a katonák. Jézus keresztjénél ott állt 
anyja és anyjának nővére, Mária, Klópás felesége, valamint a magdalai 
Mária. Amikor Jézus meglátta, hogy ott áll anyja és az a tanítvány, akit 
szeretett, így szólt anyjához: »Asszony, íme, a te fiad!« Azután így szólt a 
tanítványhoz: »Íme, a te anyád!« És ettől az órától fogva otthonába fogadta 
őt az a tanítvány. Jézus ezek után tudva, hogy már minden elvégeztetett, 
hogy beteljesedjék az Írás, így szólt: »Szomjazom.« Volt ott egy ecettel tele 
edény. Egy szivacsot ecettel megtöltve izsópra tűztek, és odatartották a 
szájához. Miután Jézus elfogadta az ecetet, ezt mondta: »Elvégeztetett!« 
És fejét lehajtva, kilehelte lelkét.” (Jn 19,16–30)
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Vezetőnk: a negyedik evangéliumíró

Miközben János evangéliumát olvasom Megváltónk halálának napjáról, olyan 
érzésem van, mintha az apostol maga állna mellém, hogy megmutassa az 
utat a Koponya-hely felé, s elmondja nekem, mit értett meg e drámai nap 
kapcsán. Annak idején ő volt az, aki a legközelebb állt haláltusáját vívó 
Mesterünkhöz, s ő az, aki a legkésőbb írta le mindazt, amit látott. Közvet-
len élményei hosszú időn át érlelődtek benne, míg elbeszélésre inspirálta őt 
Krisztus Lelke. Ugyanazon az úton vezet, amelyet már Máté, Márk és Lukács 
is mutatott, mégis máshol áll meg, hogy egy-egy stációnál az őrá jellemző 
tömör fogalmazással, válogatott kifejezéseivel megmutasson üzenetértékű 
részleteket, hogy rámutasson nagy összefüggésekre. 

Ahogy János vezet minket a Golgota felé, az valahogy csendesebb, mint 
a többi evangélium útja. Beszámolójában nem szerepelnek az egyébként 
ismert személyek: nincsenek itt a Jézust sirató asszonyok, a keresztet cipelő 
Cirénei Simon, nem halljuk a gúnyolódó katonák mondatait, nem számol be 
a Jézussal együtt megfeszítettek szavairól sem. Szavai szomorkásak, meg-
rendültek – ugyanakkor reménységgel és bizakodással teltek. 

A vitatott tábla

Talán az első hely, ahol megállít minket egy apró részlet, a Jézus keresztjére 
szegezett táblára mutat. A többiek is beszéltek erről a több nyelven írott 
egyszerű mondatról, de János felidézi, hogy volt egy vita is a tábla körül. 
„A názáreti Jézus, a zsidók királya.” Pilátus feliratát helytelenítették a vallási 
vezetők, és azt kérték: „Az írd, ahogy ő mondta: a zsidók királya vagyok.” 
A helytartó nem tágított: „Amit megírtam, megírtam...” Egyfelől persze 
egy nagyon is érthető jelenet ez. Talán a néhány órával ezelőtt megzsarolt, 
sarokba szorított helytartó akar visszaszúrni Kajafáséknak. Nem nagy do-
log, de itt most már – mivel nincs kockázat – nem tágít: nem akarja meg-
változtatni az írást. Ugyanakkor, mintha akaratlanul másról is szólna ez 
momentum. Korábban is előfordult, hogy János Jézus ellenfeleinek szájából 
idézett már eddig is olyan mondatokat, amelyek – a beszélő szempontjából 
akaratlanul – nagyon fontos igazságot közölnek. Ilyen talán a Kajafás által 
eredetileg cinikusnak szánt mondat, amely a főpap álnokságán egyet csa-
varva, a Szentlélek által evangéliummá formálódott: „Jobb nektek, hogy 
ember haljon meg a népért, minthogy az egész nép elvesszen.” Hasonlóan 
hangzik a per során Pilátus jó néhány mondata: „Íme, az ember” – mondta 
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a megkorbácsoltra mutatva, „Íme, a királyotok” – szólt a tömegnek. És ta-
lán ilyen ez a keresztre írt mondat is. Akaratlanul kinyilatkoztatás lett ez 
az egyszerű felirat: nemcsak állította magáról, hanem tényleg uralkodó ez 
a Názáreti Jézus! A hatalom embereinek vitája felett ott áll csendesen egy 
mindenek felett álló roppant akarat – Isten terve és kinyilatkoztatása: az, 
aki ott függ a kereszten, valóban király!

Izsóp

Ahogy János vezet tovább és visszaemlékezik a kivégzésre, megmutat ne-
künk egy kis darab növényt. Jelentéktelennek látszó részlet, de elmondja, 
hogy amire a szivacsot feltűzték, nem nád, hanem izsóp volt. Zavarba ejtő 
megjegyzés ez, hiszen látszólag nincs értelme: az izsóp lágyszárú növény – 
nemigen alkalmas arra, hogy ilyen segédeszköz legyen. Az izsópot inkább 
egyfajta „ecsetként” szokták használni, mint például a zsidó hagyományban 
a páskaliturgiában, az ajtófélfa megkenésében. És talán éppen ezt akarja 
elmondani a Golgota titkáról János! Ez a péntek nagy nap – ahogy később 
is említi a temetés kapcsán –, a páska kezdő napja. S ami a Koponya-helyen 
történik, olyan, mint a páskaáldozat. Amikor a kivégzés zajlik, akkor áldoz-
zák fel Jeruzsálem-szerte a bárányt, s kenik meg liturgikusan az ajtófélfákat 
izsóppal. Ám a város, sőt a világ fölé emelkedve ugyanekkor feláldoztatik az 
Isten Báránya. Vére ott a fán, aki bízik az ő áldozatában, akinek menedék-
helye a kereszt, azt kikerüli a halál angyala! 

Mária és a szeretett tanítvány

Aztán, ahogy János a már haldokló Mesterére gondol, felidéz egy jelenetet a 
kereszt tövében. Miközben a nagy összefüggésre utal, többször egy hétköz-
napi, nagyon személyes részlet is előkerül. Jézus észreveszi keresztjénél ott 
álló anyját, Máriát és a szeretett tanítványt, magát az evangéliumírót – és 
egymásra bízza őket.

Milyen megrendítő lehetett erre visszaemlékeznie Jánosnak! Miközben Ura 
az ember legádázabb ellenfelével, a halállal készül szembenézni, miközben 
tekintete évezredeket pásztáz múltban és jövőben, miközben most az egész 
emberiségről kell gondoskodnia, megpihen tekintete egyetlen tanítványon. 
Számon tartja a nagy egészben az egyes embert, a név szerint elhívottat, 
szeretettet. Mennyire jellemzi ez a tett Megváltónkat! Mindeneket átölelő 
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nagy terve végkifejlete zajlik, de közben gondoskodó szeretete egyesével 
számolja tanítványait. Mintha azt üzenné János: Látod, ilyen ő: nincs olyan 
élethelyzet, amikor ne számíthatnál az ő figyelmére. Számon tart, megpihen 
tekintete rajtad is!

Egy különös szó: „elvégeztetett”

Aztán az utolsó percek jönnek – s ezzel kapcsolatban János egy különös szót 
idéz fel tanúbizonyságképpen nekünk: „Elvégeztetett.” Kétszer is említi ezt, 
ahogy vezet az úton: „Jézus jól tudván, hogy minden elvégeztetett…” És most 
az utolsó szó is ez! Mintha az öreg János ránk nézne, és halkan, de jelentő-
ségteljesen tanítana: ugye, érted ezt az utolsó szót? Ugye, érzékeled, hogy 
nem közönséges, nem a szokásos utolsó sóhaja ez egy összetört elítéltnek, 
és még csak nem is egy legyőzött ember keserű kiáltása. Ez a reménység 
szava! Mindent beteljesített, mindent elvégzett értünk, hogy a sötétség he-
lyett a világosságban járhassunk, hogy akik befogadjuk őt, Isten gyermekei 
lehessünk. Elvégeztetett!

Átadta

Amikor pedig már azt gondolnánk, hogy nagypénteki „idegenvezetőnknek” 
nincs több mondandója Jézus Krisztus halála kapcsán a többi evangélistához 
képest, akkor az öreg János még egyszer a figyelmünket kéri, és felhangosít 
egy utolsó apró részletet, egy szót: „…és fejét lehajtva kilehelte (az eredetiben: 
átadta) lelkét.” Érdekes megfigyelni, hogy ugyanezzel a görög szóval írja le 
mind a másik három evangélium azt a mozzanatot, ahogy a zsarolás nyomá-
sára Pilátus beadja a derekát és dönt: kiszolgáltatja Jézust az ellenfeleinek 
a megfeszítéshez. Viszont csak János az, aki ugyanezzel görög szóval zárja 
le Jézus haláltusájának utolsó mozzanatát, amikor kileheli lelkét – ahogy ő 
fogalmaz: Jézus átadta lelkét…

Ezzel kezdődik és ezzel végződik a János vezette Koponya-helyre tartó 
zarándoklat. És ez nagyon tanulságos. Olyan végzetesnek tűnt az indulásnál 
ez a szó, „átadta” őt Pilátus nekik. Nekik, vagyis a saját lakóhelyüktől még 
több ezer kilométerre is befolyással bíró hatalmasoknak, akik ismerik a 
figyelemelterelés, a tömegmanipulálás, a hatalomban maradás játszmáinak 
minden trükkjét. S akik elszántan, mindenen áttaposva védik érdekeiket. 
Ijesztő és félelmetes a kép – hiszen úgy tűnik, ők uralkodnak, övék a dön-
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tő szó, ők formálják a történelmet, az emberi életet. Szinte zsigereinkben 
érezzük a félelmet, hogy innen, ebből az „átadott”, kiszolgáltatott helyzet-
ből nincs tovább. De nem erről szól a Golgotáról szóló bizonyságtétel! Van 
tovább: Jézus nem marad ellenfelei, sőt a halál markában sem. Lehet, hogy 
Pilátus átadta őt ellenfeleinek, de Jézus átadja lelkét – az Atyának. Lehet, 
hogy a helytartó kiszolgáltatta őt a hatalmaskodóknak, de Jézus kiszolgáltatja 
magát – az igazi hatalomnak: mindenek szerető Atyjának. János visszaem-
lékezése eme pontján mintha felsóhajtana maga is, és bár a felidézett sok 
szenvedéstől megrendülten, de a bizakodástól tisztán csengő hanggal fejezi 
be bizonyságtételét, amely Megváltónk Golgotán aratott diadaláról szól.

Sefcsik Zoltán
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Amikor nem történik semmi
NAGYSZOMBAT

„Amikor beesteledett, eljött egy Arimátiából való gazdag ember, név 
szerint József, aki maga is tanítványa volt Jézusnak. Elment Pilátushoz, 
és elkérte Jézus holttestét. Akkor Pilátus megparancsolta, hogy adják ki 
neki. József elvitte a holttestet, tiszta gyolcsba göngyölte, és elhelyezte a 
maga új sírjába, amelyet a sziklába vágatott. A sír bejáratához egy nagy 
követ hengerített, és elment. Ott volt pedig a magdalai Mária és a másik 
Mária, akik a sírral szemben ültek. Másnap pedig, szombaton, összegyűl-
tek a főpapok és a farizeusok Pilátusnál, és így szóltak: »Uram, eszünkbe 
jutott, hogy ez a csaló még életében ezt mondta: Három nap múlva fel-
támadok! Ezért parancsold meg, hogy őrizzék a sírt a harmadik napig, 
nehogy tanítványai odamenjenek, és ellopják őt, azután azt mondják a 
népnek: Feltámadt a halottak közül! Ez az utóbbi csalás rosszabb lenne 
az előzőnél.« Pilátus azonban ezt válaszolta: »Van őrségetek, menjetek, 
őriztessétek ti, ahogyan tudjátok!« Ők pedig elmentek, lepecsételték a 
követ, és őrséggel őriztették a sírt.” (Mt 27,57–66)

Az élet árnyékos oldalán – egy átlagos emberi életet élve – mindenkinek meg 
kell állni. A végső ponton, a befejezésnél már alig hangsúlyos a születés, mint 
az élet első pontja. Az elmúlás szinte mindent eltakar. 

A veszteségek terhe alatt jó lenne találkozni azokkal, akik értik a törté-
néseket. Akik akkor nem el- vagy megítélnek, nem kezdenek felesleges fej-
tegetésekbe vagy éppen dicshimnuszokba. Hanem egyszerűen csak mellém 
állnak. Akiknek a jelenlétében talán az elengedés is valamivel könnyebb, akik 
segítenek eltemetni azt, aki elment. Ezáltal is számomra mintegy gyógyító 
közösséggé válva.

Persze ez nem mindig ilyen magától értetődő. Van, akinek egyedül kell 
megtenni és elrendezni mindent. Milyen jó, ha képes erre valaki akkor, 
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amikor nincs mellette senki! Mintha mindenki eltűnt volna, vagy éppen a 
tehetetlenségüket élik meg. 

A nagypéntek este és a nagyszombati történet elsősorban azokról beszél, 
akik cselekszenek. Az élet befejeződött, és mindenki teszi a magáét. Csak 
az nem mindegy, hogy mit.

A kényszerű szereposztás egy kétszínű történetben

ARIMÁTIAI JÓZSEF – AZ ELSŐ SZÍN

Egy gazdag ember kerül elő az eddigi, evangéliumi névtelenségből. Akkor, 
amikor mások sehol sincsenek, vagy nincs módjuk bármit is tenni, akkor 
még mindig maradt egy ember, akinek módjában volt cselekedni. 

Milyen érdekes, hogy az evangéliumi elbeszélések összehasonlításában 
röpködnek a különböző jelzők Józsefről! Míg Máté gazdag emberről beszél, 
addig mások tekintélyes emberről (Mk) vagy éppen derék emberről (Lk) 
és titkos tanítványról (Jn). Annyi azonban biztos, hogy erről az emberről 
akkor derül ki valami nagyon pozitív, amikor ebben a minőségében szövi 
Jézus élettörténetét. Máté szerint Jézus születésénél és az élete kényszerű 
befejezésnél Józsefek vannak. Ezekben van valami minőségi többlet ahhoz, 
hogy eszközök lehessenek a legnagyobb Rendező kezében. 

Ez a gazdag ember itt mintha egyedül lenne. Nincs oka a félelemre? Vagy 
ha van is, a tisztelet akkor is sokkal nagyobb benne? Nem fontos a hírnév, 
nincs semmi kockázatos ebben a tettben? Pedig félthette volna összegyűjtött 
kincseit, amelyek könnyen elveszhettek volna, ha kitudódik a Jézushoz való 
ragaszkodása. Tekintélyes ember és tagja a zsidók legfelsőbb tanácsának. 
Félthette volna ilyenképp tekintélyét is. Félhetett volna a megbélyegzettség-
től, amelynek következményei kiszámíthatatlanok. És ez az ember mégis 
„eljött”, mert maga is „tanítványa volt Jézusnak”.

Miközben József gazdagsága mintha Máté számára egy alapvető tájéko-
zódási pont lenne, aközben azt is megtudjuk majd: ez egy egészen más gaz-
dagság, mint később, a korabeli sírőrzést is megfizetni kész jézusi ellenfelek 
gazdagsága.

Ebben a helyzetben nem könnyű dolog Jézus mellett megállni és a Jézus 
iránti szeretetet mutatni. Emberi tulajdonság, hogy amikor valaki veszede-
lemben forog és a veszedelem kockázatot jelent, akkor az ember igyekszik 
mintegy visszavonulni, ahogyan Péter tette, amikor megtagadta az Urat. Sok 
példát nyújt a történelem, hogy amíg dicsőségben és köztiszteletben álltak 
nagy férfiak, legyenek akár egyháziak, akár egyházon kívüliek, addig sokan 
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sorakoztak fel mellettük; mikor pedig elveszett a dicsőségük vagy éppen meg-
haltak, akkor eltűntek a lelkes követők. A halott Jézusnál tényleg veszedelmes 
volt kimutatni a szeretetet, hiszen a törvény szerint mint gonosztevő halt meg.

József hűsége beágyazódott a nagyszombati sötétségbe. Hűsége nem a 
halálnak, hanem az életnek szól. Annak az életnek, amelyik őt valahol, va-
lamilyen módon megszólította. A mostani tette része az ő válaszadásának.

A nagypéntek esti történet szomorú, mégis visszaköszön egy másik evan-
géliumi gondolat fordítottja, amelyik azt üzeni: „Uram, van emberem!” Van 
egy arimátiai származású ember, akire lehet számítani. Ez az ember odaáll 
a kivégzett áldozat emléke mellé, akinek az élete többet üzen mindennél. 
Milyen emberekre van szüksége a világnak? Együttérző és ebből fakadóan 
cselekvő emberekre.

AZOK, AKIKNEK SEMMI SEM DRÁGA – A MÁSODIK SZÍN

A történet második fele nem hasonló az elsőhöz. Míg mások számára a 
veszteség és a végtisztesség a kérdés, addig vannak, akik továbbra is saját 
érdekeiket, pozíciójukat védve cselekszenek. Akiknek semmi sem drága. De 
akik az általuk eltüntetett és félretett embernek még az emlékétől is félnek. 
Nehogy feltámadjon még csak az emléke is!

Eltüntetni a nyomokat, hogy semmi ne maradjon. Hazudni és pénzen 
megvenni mindent, ami megvehető, csak azért, nehogy kiderüljön az igazság. 
Ráadásul milyen módon: szombaton bemenni egy pogány ember házába, 
úrnak szólítani a helytartót? Mindennek a teteje és az abszolút útja annak, 
hogyan lehet kifordulni teljesen önmagunkból. 

Az ilyen lelkületű emberek sajnos nem tűnnek el. Desmond Tutu, a No-
bel-békedíjas anglikán püspök vezetője volt a dél-afrikai apartheid rendszer 
bukása után az úgynevezett „megbékélés” bizottságnak. Elmondása szerint 
voltak, akik beismerték és megbánták tetteiket. Voltak, akik azonban nem 
bántak semmit, és szégyenérzet nélkül elmondták: „Egy barbecue alatt éppen 
elég egy emberi test is.”

PILÁTUS – AKI MINDEN SZÍNBEN OTT VAN

A hivatalnok, aki elfogulatlan. Nem hajlik erre vagy arra: mindenkinek 
egyformán ad esélyt. Még azt is mondhatnánk: milyen korrekt ember. Vagy 
éppen egy arc nélküli ember? De valójában „csak egy végrehajtó” hatalmas-
ság. Számára valószínűleg teljesen mindegy, kivel mi történik. Egy kellék 
a színekben, igaz: kitörölhetetlen módon. Ezekkel kell(ene) együtt élni?!

Okumenikus-igehirdetes-kotet.indd   119 2015.11.18.   10:02:23



120

TEOLÓGIAI MEGJEGYZÉSEK – A RENDEZŐ UTASÍTÁSAI

Máté két irányban is maradandó utasításokat ad. Egyrészt: arimátiai Józsefre 
úgy mutat, mintha a „szántóföldben elrejtett kincs” lenne. Másrészt: nem 
kíméli a korabeli izraeli vallási és politikai elitet. Lerántja róluk a leplet ebben 
az ő egyedi, a sír őrzéséről szóló részletében. A minősítés kitörölhetetlen, 
ezt ezek az emberek már nem tudják jóvátenni. Ilyenek voltak azok, akik 
lehettek volna mások is. Vagy Luther gondolatait átfogalmazva: „Itt állunk, 
de lehetne ez másként is!”

Ugyanakkor a későbbiek számára – mintegy apologetikai részletként – 
azért is fontos ez a történet, mert el szeretné kerülni azt a tévhitet, hogy 
Jézus csak látszólag volt testi ember. 

A LÉLEK REZZENÉSE – A KÖZÖNSÉG AZ ELŐADÁS UTÁN HAZAINDUL

Számtalan embernek nincsenek hozzátartozói. Névtelen vagy elfelejtett 
sírokban, nemegyszer tömegsírokban lehetetlen megtalálni őket. Nincs 
végtisztesség és már senki sincs, aki felemelné értük a szavát. Hálásak le-
hetünk, ha ettől megkímél(t) minket az élet. Ha méltó módon jöhettünk és 
méltó módon lehet elmennünk.

Nagyon jól tudjuk, mit jelent a beesteledéssel járó sötétség: bizonytalan 
lesz a járás, kísért a félelem, nem lehet látni a leskelődő veszedelmeket. 
Amennyire igaz, hogy van külső beesteledés, éppoly bizonyos, hogy a lélek-
nek is van estéli sötétsége. Aki már temetett, jól ismeri ezt a belső elsöté-
tedést. Kétségek, aggodalmak és próbák között hánykódik a szív, mert akit 
szeretett: meghalt.

Áldozatról és annak eltemetéséről szól a történet eleje. Mintha áldozatokra 
minden korban szükség lenne. Vagy pontosabban, az élet nehéz szakaszai 
áldozatokat, bűnbakokat találnak (R. Girard: A bűnbak című könyve). Nem 
jól mennek a dolgok! Ki tehet róla? Vajon minden esetben a „fekete bárány”, 
a bűnbak? Vagy magában a rendszerben van a hiba, amivel azonban sokkal 
nehezebb foglalkozni, mint egy áldozatot, bűnbakot találni?

Miközben van a történetben egy cselekvő személy, József, aközben ott 
vannak a szemlélődő Máriák. Most nem rajtuk van a sor. De mintha Máté 
egyben előkészítené a folytatást: ezek a Máriák lesznek a hírnökök, de majd 
valami másról. Az egyik embernek most csak a tisztes eltemetés jut, má-
soknak majd csak ezután jön el az idejük. A Jézus-történet nem arimátiai 
Józseffel fejeződik be, de nélküle nem tudjuk, merre fordult volna. Becsüljem 
meg a saját lehetőségeimet, éljek vele és merjem a folytatást ráhagyni mások-
ra! Vagy ha éppen rajtam a sor, akkor tegyem, amit tennem kell vagy lehet.
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Arimátiai József számomra azt is üzeni: valóban van és cselekszik egy 
„láthatatlan” egyház. Együttérző emberek, akik tudják, mikor és mire van 
szükség („Sympathy is what we need, my friend.”1). Miközben van, aki a 
történések adott pillanatában semmire nem képes. Eközben ráhagyni magam 
a láthatatlanságból előkerülő Józsefekre, akik élnek a lehetőségeikkel. Ha ő 
ott és akkor nem lett volna, akkor…? Az ismert és ismeretlen jótevők, akik-
nek az emléke gyakran elhalványul, és mégis ezek által ment tovább az élet.

Vannak helyzetek, idők, amelyek mintha arról szólnának: nem történik 
semmi! Nagypéntek este és nagyszombat is ilyennek látszik. De tudjuk, 
hogy az élet megy tovább akkor is, ha mi nem látunk mindent. Néha jobb is, 
néha pedig kár, ha emiatt lemaradunk valamiről. Számomra biztató ebben a 
történetben – bár a sorrendiség erre nem ad okot –, hogy az Isten-történet 
Jézusban nemcsak azokra van bízva, akik eltörölnének belőle mindent. Bár 
a történet két színe szerint a nagy kő és a pecsét annak adja jelét, hogy itt 
sok mindenre már nem lehet számítani. 

Mégis vannak olyanok is, akik „átmentik” a holtat, hogy majd ismét élő 
lehessen. Az élet akkor válaszol, ha megkockáztatom a következő lépést. Ez 
pedig rajtam is múlhat. 

A könyvvallások addig élnek, míg lesz, aki a történetet tovább meséli.

Kocsev Miklós

1 https://www.youtube.com/watch?v=NJsZfO4zGGY.
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A feltámadás dalai
HÚSVÉT ÜNNEPE

„Akkor így imádkozott Anna: Örvendez szívem az Úrban, visszaadta 
erőmet az Úr. Felnyílt a szám ellenségeim ellen, mert örülhetek szabadí-
tásodnak. Nincs olyan szent, mint az Úr, rajtad kívül senki sincsen, nincs 
olyan kőszikla, mint a mi Istenünk. Ne beszéljetek oly sokat, büszkén, 
gőgösen, ne hagyja el szátokat kérkedő szó! Hiszen mindentudó Isten az 
Úr, és a tetteket Ő méri le. A hősök íja összetörik, de az elesettek erőt 
öveznek fel. A jóllakottak elszegődnek kenyérért, de akik éheztek, folyton 
ünnepelnek. Hetet szül, aki meddő volt, és gyászol, akinek sok fia volt. Az 
Úr megöl és megelevenít, sírba visz és felhoz onnét. Az Úr tesz szegénnyé 
és gazdaggá, megaláz és felmagasztal. Fölemeli a porból a szűkölködőt, és 
kiemeli a szemétből a szegényt, leülteti az előkelőkkel együtt, és főhelyet 
juttat neki. Mert az Úréi a föld oszlopai, rájuk helyezte a földkereksé-
get. Híveinek lábát megőrzi, de a bűnösök a sötétben vesznek el. Senkit 
sem tesz hőssé a maga ereje. Összetörnek, akik az Úrral szállnak perbe, 
mennydörög ellenük az égben. Megítéli az Úr az egész földet, de királyát 
megerősíti, felkentjének hatalmat ad.” (1Sám 2,1–10)

Egy asszony éneke segítségével gondolkodunk el a húsvéti történeten. Nem 
volna ebben semmi meglepő, ha ez a zsoltár a húsvéti üres sírnál hangozna el, 
és tartalma az volna: Jézus teste nincs itt. Ő feltámadott! Ebben az esetben a 
vékony női hangot hamarosan egy hatalmas kórus erősítené fel: „Győzelmet 
vettél, ó, Feltámadott!” Ez azonban nem Mária Magdaléna vagy a feltámadás 
valamely női tanújának himnusza, hanem az ószövetségi Anna éneke. Ennek 
az asszonynak pedig mindenre oka volna, csak éppen győzedelmes himnusz 
éneklésére nem. De húsvét nem éppen azt jelenti, hogy a valóságos sírás 
igazi nevetésre fordul? Nem arról van szó, hogy a halál árnyékának völgyében 
járunk – aztán váratlanul az élet világossága árad ránk? Nem reménytelen-
nek tűnő helyzetekből tudunk felállni? Nem a magunk csüggedtségével jön 
szembe a mosolygó Feltámadott?
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Anna reménysége

Egy csaknem ezer évvel Jézus kora előtt született elbeszélés egy sokat próbált 
asszony sorsát hozza elénk. A Sámuel első könyvében leírt történet szerint 
Anna kétszer is imádkozik. Mielőtt a húsvéti alapigéül szolgáló zsoltár tar-
talmára figyelnénk, vegyük észre azt, miként is imádkozik ő ezt megelőzően. 
A könyv első fejezetében azt olvassuk, hogy „hosszan imádkozott az Úr színe 
előtt” (1,12). Figyeljük ezt az asszonyt! Nemcsak szavakkal, hanem egész 
testével imádkozik. Karját az ég felé emeli. Előre-hátra dülöngél. Szeméből 
patakban folynak a könnyek. A külső szemlélő számára nem érthető, hogy 
mozgó ajkaival miket is mond. Mert bizony van külső szemlélő. Olyan valaki, 
aki nem imádkozik vele. Ellenkezőleg: megfigyeli őt. Gyanúsan méregeti. 
Nem véletlen az előítélet: mielőtt Anna ide a templomba érkezett, már 
megelőzte őt hosszú árnyéka. A reménytelenség és szégyen, amitől nem 
szakadhatott el. Ugyanis nem lehetett gyereke, bármennyire szerették is 
egymás férjével, Elkánával. A másik feleségnek, Penninának bezzeg voltak 
gyermekei. De Anna méhét bezárta az Úr (1,6). Ezért az ő szenvedélyes, 
sírásba csukló imádsága. Amíg ő így hajlong, Éli főpap ott ül egy széken, az 
Úr templomának ajtófélfájánál. Egy idő után megelégeli az asszony siralmait, 
és hangosan rászól. Mert a főpap ezt is megteheti. Szavában nincs semmi 
részvét, ellenkezőleg: gúnyosan förmed rá. „Meddig tart még részegséged? Józa-
nodj ki mámorodból!” (1,14) A szavak ostorcsapásként érik Anna meggörnyedt 
hátát. Ám megszokta már a megaláztatást, így aztán most is szelíden válaszol: 
Nem vagyok én részeg, csak egy bánatos lelkű asszony (1,15).

Anna szomorúságában ott van megannyi bibliai asszony fájdalma. Sáráé, 
akinek ugyancsak nem lehet gyermeke, és akit – saját férje részéről is – annyi 
megaláztatás ér. A poklossággal büntetett Mirjámé, akit félig már oszlásnak 
indult testtel Mózes parancsára kizárnak a táborból. A megalázottságot 
átélő Máriáé, akit József el akar bocsátani. A samáriai asszonyé, aki sokak 
pimasz beszólását elkerülendő rekkenő hőségben mer csak vízért menni. 
A házasságtörő asszonyé, aki ott áll a kör közepén, és várja, hogy eltalálják 
őt a gyakran álszent férfiak kövei. Az asszonyé, akit – bár zokogva bánja 
meg bűneit –, a farizeusok nem akarnak Jézushoz engedni. És hosszan le-
hetne folytatni a megalázott asszonyok sorát. Akik sírása aztán mégiscsak 
nevetésbe fordul. Nem azért, mert a múló idő elfedtette nyomorúságukat, 
vagy mert megtalálták volna az öngyógyítás útját, hanem azért, mert tud-
ták, kihez kell fordulniuk. Az Úrhoz. Jézushoz. Kétségbeesett imádságuk 
meghallgatásra talált. 
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Ezért újabb imádságát már így kezdheti Anna: „Ujjong a szívem az Úrban!” 
Vallja, hogy visszaadta erejét az Úr. Bizonyságot tesz arról, hogy Isten fölemeli 
a porból a szűkölködőt. „Hetet szül, aki meddő volt” (2,5), kiáltja boldogan. 
Talán akaratlanul is prófétává válik: „Az Úr megöl, és megelevenít, sírba visz, 
de felhoz onnét” (2,6); „Fölkentjének hatalmat ad az Úr!” (2,10).

Mária reménysége

Ezen a ponton evangéliumi tartalmat kap Anna imádsága. Az ő sorsa mint-
egy előképe megannyi újszövetségi asszonytörténetnek. Az előbb említett 
asszonyok közül elsősorban Máriára gondolok, akinek Lukács evangélista 
által megőrzött imája, a Magnificat, feltűnő párhuzamban áll Anna imád-
ságával. Ő is, akárcsak ószövetségi elődje, a „magasztalja lelkem az Urat, és 
az én lelkem ujjong Istenben” boldog szavakkal kezdi zsoltárát (Lk 1,46–47). 
A „megalázott szolgálóleány” átéli az Úr irgalmát, amely „nemzedékről nemze-
dékre megmarad” (Lk 1,48–50). Az Anna által megénekelt helycserét („Hetet 
szül, aki meddő volt, és gyászol, akinek sok fia volt”) ő is vallja: „Hatalmasokat 
döntött le trónjukról, és megalázottakat emelt fel.” Az „Éhezőket látott el javakkal, 
és bővelkedőket küldött el üres kézzel” (1,52–53) mondat pedig szinte szó sze-
rinti idézet Anna imájából: „A jóllakottak elszegődnek kenyérért, de akik éheztek, 
folyton ünnepelnek” (1Sám 2,5).

Ahogyan az ószövetségi Annának, úgy Máriának is tovább kellett fo-
hászkodnia. Imája nem érhetett véget azzal, hogy a megrendítő Magnificat 
végén kimondta az áment. Nem is volt mindig ujjongó ez az ima, hiszen már 
csecsemője fölött kapta a próféciát: „…a te lelkedet is éles kard járja majd át” 
(Lk 2,35). Vagyis számolnia kellett fiának szenvedésével és halálával. Ezért 
lett a kedves szolgálóleányból Mater Dolorosa. Mindkettőben jellemezte 
őt a hit és az engedelmesség. Ezért kísérte el Jézust – asszonytársaival és 
a tanítványok közül az egy szem Jánossal – egészen a keresztig. Ott állt a 
Golgotán. Az éles kard átjárta a szívét. 

Ezek az asszonyok sírtak nagypénteken, sírtak nagyszombaton. Vasár-
nap hajnalban pedig fakó hangon kérdezgették egymástól: „Ki hengeríti el a 
követ?” Ahogy egykor a meddő Anna méhét bezárta az Úr, úgy kellett Jézus 
sírjának is bezáródnia. Lepecsételve, a megnyílás reménye nélkül. A súlyos 
sziklatömbbel a bejárat előtt. 

És ekkor történt a húsvéti csoda. Ahogy Anna méhe megnyílt, és benne 
élet támadt, úgy nyílt meg a sziklasír, és új élet hírnökeként lépett ki abból 
Jézus. Első zsengeként feltámadt.
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A mi reménységünk

Miként történt mindez? Nem tudhatjuk. Anna kisfia, Sámuel megfogant és 
megszületett. Csoda a feltámadás is. Felette nagy titok – ez is, az is.

Nagy utat kell megtennünk, amíg eljutunk a feltámadás hitére. Amikor 
Anna imádkozott, részegnek vélte őt az oly magabiztos Éli főpap, és kinevette 
a szerencsétlen asszonyt. Amikor az első pünkösdkor átszellemülten prédi-
káltak az apostolok, akkor némelyek megint így gúnyolódtak: „Édes bortól 
részegedtek meg!” (ApCsel 2,13): Péter azonban bátran tett tanúságot arról, 
hogy Jézus nem maradt a halottak világában, hanem Isten feltámasztotta 
őt (ApCsel 2,31–32). 

Hasonlóképpen kinevették Pált, amikor az Areopagoszon a feltámadott 
Jézusról kezdett prédikálni (ApCsel 17,32). 

Ugyanígy amikor ő Fesztusz előtt arról tett bizonyságot, hogy a próféták 
jövendölése szerint „a Krisztusnak szenvednie kell, és mint aki elsőnek támad fel 
a halottak közül, világosságot fog hirdetni a népnek és a pogányoknak” (ApCsel 
26,23), akkor a helytartó így fakadt kacagásra: „Bolond vagy te Pál! A sok 
tudomány elvette az eszedet!” (ApCsel 26,24). 

Láthatjuk, hogy az Apostolok cselekedeteiről szóló könyvön végigvonul 
az a motívum, hogy a feltámadásról szóló tanítást sokan igyekeznek nevet-
ségessé tenni. De gúnnyal dacolva mondhatjuk az apostoli hitvallást újra és 
újra: „…hiszem […] a test feltámadását és az örök életet.” 

Erre ugyanis mandátumunk van. Erre példát adnak az apostolok. Pünkösd-
kor ezt vallja Péter a feltámadásról: „valamennyien tanúi vagyunk!” (ApCsel 
2,33). Pál a sokak szerint kudarcos areopagoszi beszéd után is folytatja 
misszióját, Fesztusznak aztán így válaszol: „Nem vagyok bolond (…) Igaz és 
józan beszédet szólok (…) bátran szólok.” (ApCsel 26,25–26)

Nekünk is bátran kell szólnunk. Szólnunk arról, hogy véget ér a megaláz-
tatás és a szenvedés. Hogy nem zárul be végleg sem az anyaméh, sem a földi 
sír. Hogy élet, új élet támad.

Az állítólagos sok tudomány – amiből soha nem lehet elég – nem veszi 
el az eszünket. Mind az Ó-, mind az Újszövetségben egy asszony példáját 
láttuk. Az újabb korban is tanulhatunk a hívő és bölcs asszonyoktól. Állítólag 
Pascal mondta egy helyen: „Mivel sokat tanultam, akkora hitem van, mint a 
provence-i parasztembernek. Ha még többet tanultam volna, akkora hitem 
lenne, mint egy provence-i parasztasszonynak.”

Legyen Anna, Mária és ez az ismeretlen asszony hite példa előttünk. És 
hogy azért egy férfira is utaljak, valljuk Pál apostollal együtt: „Mert meg vagyok 
győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, sem jelenvalók, 

Okumenikus-igehirdetes-kotet.indd   125 2015.11.18.   10:02:23



126

sem eljövendők, sem hatalmak, sem magasság, sem mélység, sem semmiféle más 
teremtmény nem választhat el minket az Isten szeretetétől, amely megjelent Jézus 
Krisztusban, a mi Urunkban.” (Róm 8,38–39) 

Ezért ilyen előzmények után már nemcsak Anna énekét vagy Mária zsol-
tárát visszhangozzuk, hanem a diadalmas éneket is: „Győzelmet vettél, ó, 
Feltámadott!”

Fabiny Tamás
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Húsvét, az élet-halál kérdés
HÚSVÉT 2. NAPJA

„Ezeket énekelte Mózes Izráel fiaival együtt az Úrnak: Éneket mondok 
az Úrnak, mert igen felséges, lovat lovasával a tengerbe vetett. Erőm és 
énekem az Úr, megszabadított engem. Ő az én Istenem, őt dicsőítem, 
atyám Istene, őt magasztalom. Az Úr vitéz harcos, »az Úr« az ő neve. 
Szekereit, hadát a fáraónak tengerbe vetette, válogatott, legjobb harcosai 
belevesztek a Vörös-tengerbe. Elborította őket a mélység, kőként szálltak 
a mélybe. Jobbod, Uram, dicső az erőtől, jobbod, Uram, szétzúzza az 
ellenséget. Nagy fenséggel elsöpröd támadóidat. Ha elszabadul haragod, 
megemészti őket, mint tarlót a tűz. Haragod szelétől föltornyosultak a 
vizek, gátként megálltak a futó habok. Megmerevedett a mélység a tenger 
szívében. Üldözöm, megvan! – így szólt az ellenség. – Zsákmányt osztok 
mindjárt, kitöltöm a bosszúmat rajtuk. Kardomat kirántom ellenük, ke-
zemmel kiirtom őket. Rájuk fújtál szeleddel, s elborította őket a tenger. 
Mint ólom merültek el a hatalmas vízben. Kicsoda olyan az istenek kö-
zött, mint te, Uram? Kicsoda olyan felséges szentségében, félelmetes dicső 
tetteiben, csodákat cselekvő, mint te?” (2Móz 15,1–11)

Húsvét második napját ünnepeljük. Krisztus feltámadt, valóban feltámadt! – 
szól az ősi bizonyságtétel, és ez a mi élő, örömteli tapasztalatunk is. Ahogy 
egyik énekünkben megvalljuk: Itt van Isten köztünk, jertek őt imádni! (…) 
Itt van a középen, minden csendre térve, ő előtte hulljon térdre!1 Jézusban 
az isteni jelenlétnek ma is részesei vagyunk, ő áll ma is köztünk, és ő akar 
minket ma is tanítani. Láthatatlan ez a jelenlét, de érezhető, átélhető valóság. 
Jézus köztünk van, hozzá tartozunk, és erről tanúskodunk.

Egy indiai történet szerint mintegy százötven évvel ezelőtt walesi misz-
szionáriusok érkeztek egy nagyon erőszakos és kemény északkelet-indiai 

1 Gerhard Tersteegen költeménye, Dicséretek 178. éneke, Magyarországi 
Metodista Egyház, 2004.
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fejvadász törzs közé. Az egyik misszionárius szolgálatakor megtért egy két-
gyermekes család, akiknek hite fertőzőnek bizonyult: hatásukra sok falubeli 
kezdte elfogadni a kereszténységet. A falu vezetője természetesen rosszul 
fogadta a hírt, dühösen hívta össze a lakókat. A nyilvánosság előtt a családtól 
a hitük megtagadását követelte, és kivégzéssel fenyegette meg őket. 

A drámai percben az apa azonban elutasította ezt. „Eldőlt a szívemben, 
követem Jézust.” A főnök parancsára az íjászok elkezdték a család kivégzését. 
„Ha nincs is társam itt, követem mégis őt.” Hiába fenyegette, hitét meg nem 
tagadta. „Mögöttem a világ, előttem a kereszt.” 

De a kivégzettek halálával egy csoda történt: a törzsfőnököt megrendítette 
az apa hite. „Hogyan halhatott meg ez a férfi, a felesége és két gyermekük egy 
olyan emberért, aki egy távoli országban, egy másik földrészen élt, majdnem 
2000 évvel ezelőtt? Valami természetfölötti erőnek állnia kellett a család 
mögött, és ez az erő nekem is kell.” A törzsfőnök megtette az első lépést 
Krisztus felé hitben, s innentől az egész falu élete megváltozott.

Jézus ma is él. És a Jézushoz tartozásnak tétje van. Élet-halál kérdés ez. Az 
ősi keresztény gyakorlat szerint a húsvét a keresztelői ünnepnek is időpontja. 
A megtérő, egyházhoz csatlakozni szándékozó katekumének („tanulók”, 
„hit-tanosok”) a húsvét előtti időszakban készültek keresztelésükre, a gyü-
lekezet előtti hitvallásuk megtételére. Nem véletlen az időzítés: a keresztség 
szentsége a meghalás és feltámadás szimbóluma. Meghalás a régi életnek, a 
bűnnek, és feltámadás egy új életre, Isten tulajdonaként.

Új életben járó Izrael

Ma azonban egy ószövetségi igeszakasz áll előttünk. Izrael nagy szabadulás-
története, az Egyiptomból való kivonulás és a Vörös-tengeren történő átkelés 
pillanatai. Egy hálaadó ének attól az embertől, aki Istennek különös eszköze 
volt, és aki már kisgyermekkorától egész identitásában hordozta a kiszaba-
dulás élményét. Ő a vízből kihúzott, a kosárból kimentett Mózes. Egykor a 
Nílusból gyermekként, másodszor pedig idős férfiként a Vörös-tengerből. 

Nagyon elgondolkodtató, hogy újszövetségi értelemben a tengeri átkelés 
egy keresztelői mozdulat volt. A korinthusi gyülekezetnek írja Pál 1Kor 
10,1-ben: „…atyáink mindnyájan a felhő alatt voltak, és mindnyájan a tengeren 
mentek át, és mindnyájan megkeresztelkedtek Mózesre a felhőben és a tengerben.” 
Hogy lehet ez keresztelés? Milyen értelemben tekinthető annak? Meghalás 
a régi életnek, Egyiptomnak, a szolgaságnak, szenvedésnek, és feltámadás 
egy újnak, az ígéret földje felé tartó útnak, a szabadságnak.
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Istennel való feltámadás, Istentől kapott szabadítás és új élet: ahol elmon-
dom, hogy erőm és énekem az Úr! Részem volt ebben, részese voltam az 
átkelésnek, a szabadításnak és egy új életben járok. Részed volt már neked 
is ilyen átkelésben? Ismered a szabadításnak ezt az élményét?

Mózes diadaléneke

Mózes ismerte, átélte, és nem felejtett el hálát adni ezért. Mi sokszor úgy va-
gyunk, hogy a nehéz helyzetben, a Vörös-tenger előtt állva, elakadásainkban 
kérjük a segítséget, a mennyei erőt, isteni közbeavatkozást, szabadulást. S 
amikor ez megtörténik, elfelejtjük, hogy ki az, aki cselekedett. Aki imádsá-
got hallgatott meg. Aki tenyerén hordozott, átvezetett. Mózes nem felejt el 
hálát adni. Nem később döbben rá arra, hogy mi történt, hanem tudatosan, 
azonnal látja az eseményeket, és érti, ki cselekedett.

Isten az ember közreműködésével cselekedett: Mózesnek ki kellett nyújtani 
kezét az Úr parancsára, hogy az isteni győzelem megtörténhessen (1Móz 
14,26). Meg kellett tennie az emberi részt, a feladatot, amely rajta állt. De 
nem esett abba a hibába, hogy ezért a győzelemért magának gratuláljon, és 
a saját vállait veregesse meg. Tudta, hogy ki győzött! És tudta, hogy kinek 
tartozik ezért hálával. 

Az Úr vitéz harcos – hangzik ebben a hálaénekben. Harcosokat győzött 
le, „lovat lovasával tengerbe vetett” – olvassuk a kezdősorokat. Pedig ezek 
válogatott katonák voltak, tanúskodik Mózes az üldöző egyiptomi seregről. 
Egy veszélyeztetett helyzet, üldöztetés, támadás, emberi nehézségek. 

Ilyenkor rendszerint jönnek az emberi megoldási javaslatok, ötletek is. 
Mit tenne a modern ember? Hidat verne, alagutat fúrna, megszervezné az 
átkelést, feltalálná magát, feltalálná a megoldást. A modern ember bízik 
önmagában: mindent meg akar oldani egyedül, Isten nélkül. Tervez, próbál-
kozik, aztán küszködik, elesik, kudarcot szenved. Fiatal korában erejében, 
tehetségében, később talán vagyonában bízik. Egészségében, egzisztenciájá-
ban. Aztán betegsége idején a gyógyszerben, orvosában, pszichológusában. 
Emberi próbálkozások.

Mózes imádságának óriási felismerése, hogy ő látta a harcot maga mögött. 
De ez nem ember és ember között zajlott. Hanem Isten harcolt a népéért. 
Értünk. Az Úr vitéz harcos. Ne te küszködj magadért. Alapozz az Úr erejé-
re, amely csodálatosan megmutatkozott Jézusban és az ő feltámadásában 
is. És ez az erő ma is megmutatkozik. Az Úr harcol érted. Élj kegyelemből! 
Hidd el, hogy nem feledkezik meg rólad. Izraelnek a csodálatos átkelés utáni 
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hónapokban, években újra meg újra fel kellett frissíteni a lelki memóriáját, 
emlékezőképességét: az Úr harcolt érted, és ezt megteszi most is. Ő terólad 
meg nem feledkezik. Nehézségeid idején az egy sor lábnyom nem a tied, 
hanem az Úré, aki ölébe vett, vállaira emelt és hordoz téged. Ő harcol érted 
és értünk.

Ez itt egy közösség felismerése is. A dicsőítő, hálaadó ének egy közösség 
hangja, egy közösség hitvallása. Nem mi győztünk, nem mi harcoltunk, Is-
ten vezetett ki, az Úr mentett meg, ő a szabadítónk. Az igében így olvassuk: 
Mózes Izrael fiaival együtt énekelte.

És aki esetleg nem énekelt, azt külön is felhívták az ige szerint erre: éne-
keljetek, énekeljetek velünk és örömmel. Mózes és Áron testvére, Mirjám 
is dicsőítő dalra kezd. Egyetlen szó eltéréssel: a felszólítás hangsúlyával 
kezdődik Mirjám éneke és dicsőítő tánca. Hadd szóljon nekünk is húsvét 
ünnepén ez a felszólítás: Énekeljünk a győztes, feltámadott Úrnak. Aki harcol 
értünk, aki győzött értünk a kereszten, a bűn felett és a halál felett, és aki 
segít győzelmet szerezni napi küzdelmeinkben is. 

Lélek 

Végül figyeljük meg azt az utat és módot, ahogy Isten győzött egykor, és 
győzelmet szerez ma is. A szakaszban így olvassuk: „Ráfújtál szeleddel, a tenger 
elborította őket.” (10. vers) Ez az isteni szél, lehelet az isteni Lélek. Amely 
legyőz életeket. De ne feledjük, húsvét után, pünkösd felé: Jeruzsálemben 
szélzúgás hallatszott, és az isteni Lélek életeket, sorsokat változtatott meg. 
Tanítványokat formál át, bizonyságtevő erőt, örömet, lelkesedést gyújt. 

De fúj ez a Lélek ma is: legyőzi életünket, hogy újjáteremtsen. Életünk 
viharaiban is megoldást hozna, megnyugvást, megbékélést, megoldásokat és 
szabadulást. A húsvét utáni időben, korban élünk: Jézussal, a Feltámadot-
tal a Lélek által találkozunk. Ebben a találkozásban megújít, megváltoztat 
minket, hogy bejárjuk az előttünk álló utakat. Izrael egykor egy új életre 
jutott el ebben a tengeri „keresztségében”, de az új élet egy nagy vándorút 
kezdete volt. 

Kezdjük el utunkat mi is a feltámadott Jézussal! 
Krisztus feltámadt, valóban feltámadt!

Khaled-Abdó László
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Evangélium. A szó ereje
HÚSVÉT ÜNNEPE UTÁN 1. VASÁRNAP

„Kihez hasonlíthatnátok engem, kivel mérhetnétek össze? – mondja a Szent. 
Tekintsetek föl a magasba, és nézzétek: ki teremtette az ott levőket? Kivezeti 
seregüket szám szerint, mindnyájukat név szerint szólítja; olyan hatalmas 
és erőteljes, hogy egy sem mer hiányozni. Miért mondod ezt, Jákób, miért 
beszélsz így, Izráel: Rejtve van sorsom az Úr előtt, nem kerül ügyem Isten 
elé. Hát nem tudod, hát nem hallottad? Örökkévaló Isten az Úr, ő a földke-
rekség teremtője! Nem fárad el, és nem lankad el, értelme kifürkészhetetlen. 
Erőt ad a megfáradtnak, és az erőtlent nagyon erőssé teszi. Elfáradnak és 
ellankadnak az ifjak, még a legkiválóbbak is megbotlanak. De akik az Úr-
ban bíznak, erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a sasok, futnak, és nem 
lankadnak meg, járnak, és nem fáradnak el.” (Ézs 40,25–31)

Összetörten ül a templompadban. A külvilág hangjai már napok óta nem 
hatolnak át a fájdalom falán. „Végső búcsú” – nem képes felfogni. Csak ül 
a padban, gépiesen, kiüresedve. Nincs vigasz. Ez az egy, amit biztosan tud. 
Aztán lassan hangok szűrődnek le a karzatról. Hömpölyögve, gömbölyűen 
árad a háta mögül a kórus éneke: „…Aranyból koronát, hófehér gyolcsru-
hát…” Emberi hang szól. Közelről, mégis valahogy „odaátról”. Érzi, hogy 
a szó áthatol a falon. A gyász falán. Tökéletes harmóniában van az egyre 
csak hömpölygő zene és az emberi szó. Ugyanannak az üzenetét közvetíti. 
Maga se hiszi, de lelkében lassan, szinte észrevehetetlenül enyhülés árad 
szét. A tények mind megmaradtak. Az elmúlt hónapok küzdelmei, a gyász 
és a hiány. De a szó és a hömpölygő zene mintha felemelné, hátára venné és 
vinné. Evangélium. A szó ereje.

Buliból jelentkezett hittanra. Vallás sose érdekelte, ismerete se volt róla. Jó 
vicc lesz, gondolták páran, és a hittant választották. Mint egy idegen bolygón 
– eleinte olyan volt. Hajmeresztő dolgokat hallott, „tanult”. Szavakat, amiket 
ki se mondott még soha életében. Nem is hitte, hogy valaha fog. Párszor 
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a „hülye voltam” gondolatával is eljátszott. Abba kellene hagyni. Mégis ott 
ült minden héten. Maga se tudta, mi vezérli. Aztán hosszabb szünet jött a 
télen, és hiányérzete támadt. Eszébe jutottak a furcsa szavak, a Názáreti, aki 
szinte visszataszítóan idegen volt az elején, most meg valahogy belül hallja 
a hangját. Tavasz lett. Konfirmációra énekeskönyvet kért, hogy majd vasár-
naponként a jobboldali padsor utolsó előtti sorában a sajátjából énekeljen. 
Evangélium. A szó ereje.

Hogy valaha hittantáborokba járt, hogy ő volt a „főkonfirmandus”, hogy alél-
tan dúdolta a dallamokat, vagy ütemesen tapsolt a gitár hangjára – homályosan 
dereng már csak. Felnőtt, és másfelé kanyarodott az élete. Olyasmiket is meg-
élt, amik nem illenének ahhoz a hajdani Balaton-parti tábortűzhöz. Villámok 
is csapkodtak körülötte, tragédiák szele suhintotta meg. Mégis, most, hogy 
szorgalmasan vezeti a babanaplót, és igyekszik „mindent megadni”, őrületes 
bizonytalanságérzet keríti hatalmába. Eleinte nem ismeri fel, csak a nyugtalan-
ság furdalja. Aztán – hihetetlen és példátlan módon – összetalálkozik valakivel 
a villamoson, és szinte orrában érzi a régi templom illatát, ujjai emlékeznek a 
Biblia lapjainak finomságára, szavak bukkannak fel az emlékezet mélyéről. Egy 
pillanat alatt jelenné válik a múlt. Aztán már egymást gördítik az események. 
Jön a Facebook-értesítés, lábai felismerik a lépcső repedéseit. A régi helyén ül, 
csak most baba-mama klubnak hívják az „alkalmat”. Evangélium. A szó ereje.

Elfeledve

Nagy nyomorúságban hangzott fel először ez az erős szó a próféta ajkán. 
Izrael babiloni fogságának a végén. A vége hét évtized végét jelenti. Ennyit 
töltöttek idegen földön, legyőzöttként, az asszimiláció reális veszélye által 
fenyegetve. Az elején nagy a dráma, még pontosan tudjuk, mi történik. Kép-
ben vagyunk, küzdünk és fogadkozunk. Összeszedjük erőnket a kitartáshoz, 
és várjuk, hogy megszabadít az Isten. Beletörődünk, talán be is látjuk, min-
dent megtettünk ezért az összeomlásért. Isten prófétákat küldött, a józan 
belátásunkra hivatkozott, mindhiába. Mentünk a magunk feje után. Erősnek 
képzeltük magunkat, azt hittük, miénk a világ. Aztán erőfitogtatásunk a 
realitások mérlegén nevetséges nagyzolásnak bizonyult, és legyőztek minket. 
Megérdemeltük. Minden igaz volt, amit Isten évtizedeken át üzent, minden 
figyelmeztetésnek alapja volt, de későn adtunk igazat neki. Akkor láttuk be 
katasztrofális tévedésünket és felelőtlenségünket, amikor sorra indultak a 
deportáltak menetei kelet felé. Valahogy így kezdődött a babiloni fogság. 

Aztán két érzés következett: minden körülmények között ki kell tartani és 
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túl kell élni. Emlékezni arra, kik vagyunk és honnan jöttünk, nem beolvadni, 
mert eltűnünk a történelem süllyesztőjében. Ez volt az egyik mozgató erő. 
A másik természetesen a reménység. Az az Isten, aki kihozott minket Egyip-
tomból, aki sasszárnyon hordozva vezérelt, védett, most sem fog elfeledkezni 
rólunk. Előbb-utóbb megkönyörül rajtunk, és ha kell, most is szétválaszt majd 
előttünk folyót és tengert, vizet fakaszt mai pusztában, és hazavezérel. Konk-
rét lépések történtek ennek az életérzésnek a jegyében. Szüntelenül szóltak a 
próféták. Írásba foglalták Izrael hitét és történetét az Örökkévalóval. Közben 
berendezkedtek és igyekeztek boldogulni a hétköznapi életben. Csakhogy teltek 
az évek, sőt az évtizedek, és a világon semmi nem változott. Senki nem jött a 
segítségükre, szikrányit sem mozdult a politikai helyzet, hogy fordulatot hoz-
zon. Mintha minden bebetonozódott volna. Hetven éven át nem lehet gyászolni 
és Babilon folyói mellett a Sionra emlékezni! Nem jöhet más, csak a fásultság, 
ami rosszabb a lázadásnál, a drámánál, mindennél. Az a döbbent ráébredés, 
hogy semmi sem fog változni. Engem itt felejtettek! És ez tényleg a vég…

A kérdezés művészete

És épp ekkor, valahonnan a semmiből hang hallatszik. Valaki kérdez. Kihez 
hasonlíthatnátok engem? Kivel mérhetnétek össze? A kérdés arra a szürke, 
beletörődő érzésre válaszol, ami belepte a hajdani Izraelt, de elborít minket 
is. Isten gyengébb, mint a gonoszság. Vagy legalábbis esze ágában sincs ér-
vényt szerezni igazságának. Tombol az erőszak, győz a gonoszság, diadalt 
ül a kiáltó igazságtalanság – de ő nem tesz semmit. Hagyja, hogy maga alá 
temessen minket ez a gyilkos por. A keserű beletörődöttségbe szól bele a 
kérdés: Tekintsetek föl a magasba, és nézzétek: ki teremtette az ott lévőket? 
Akkor is én vagyok a Teremtő – sugallja a költői kérdés –, ha mások tetsze-
legnek a mindenható szerepében! S aztán olyan bensőséges hangon szól, 
amelyet jól ismertünk, mi is beszéltünk hetven évvel ezelőtti nyelvünkön: 
…mindnyájukat név szerint szólítja, olyan hatalmas és erőteljes, hogy egy 
sem mer hiányozni. Igen, a boldog békeidőkben jól értettük ezt a nyelvet, 
rájárt a fülünk és az agyunk a képies beszédre: olyan Teremtő a mi Urunk, 
hogy névsorolvasást tart a világmindenségben. És szavára minden szépen 
előáll – a csillagrendszerektől az utolsó porszemig. Igen, hajdan szerintünk 
is ilyen volt a világ rendje. Minden a helyén. Csakhogy közben sarkaiból 
fordult ki – és ez látszik állandónak! 

A kérdező szó ekkor közelebb hajol: Miért mondod ezt, Jákób, miért be-
szélsz így, Izrael: Rejtve van sorsom az Úr előtt, nem kerül ügyem Isten elé? 
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Tényleg, miért is? Hát mert minden tapasztalatom ezt támasztja alá. Merj 
a pillanatnyi tapasztalatok mögé nézni – sugallja a kérdés. Még hetven év 
tapasztalatainak is lehet mögé nézni… Biztos, hogy ez a sok negatívum az 
egyetlen tapasztalatod? Semmire sem emlékszel, ami a melléd álló szeretetről 
szólt volna? Akár a te saját hetven éved alatt is? A te életed nehéz szakaszai 
alatt is? Biztos, hogy csak rossz történt? Gondolkodj el, hátha észreveszed, 
hogy akkor sem hagyott magadra az Isten! A kérdések élni segítenek. Túlélni 
vagy igazabban élni. Tartalmasabban. Kezdj el erőforrást keresni! Meg fogsz 
lepődni. Több van, több volt, mint gondolnád.

Evangélium. A szó ereje

Miért mondod, hogy rejtve van sorsom az Úr előtt? Miért gondolod, hogy itt 
felejtett? A vigasztalás hangján szól a kérdés. Az kezd a vigasztalásunkba, 
aki tudja, nemcsak az aggastyánok fáradnak el, halálos kimerültség kerítheti 
hatalmába az ifjakat is. Olyan ólmos belefáradás, hogy tényleg azt mondjuk, 
mindegy, történjen, ami történik. Nincs bennem semmi erő ellenállni. Az 
kezd a vigasztalásunkba, aki tudja, nem csak a selejt botlik meg, elesnek a 
legkiválóbbak is, akikre büszke a család és a rokonság. És azt is tudja, nincs 
olyan belső erő, amely ilyesfajta elfáradásból és ilyen botlásból felemelne. 
Külső erő kell! Aki vigasztalásunkba kezd, úgy mutatkozik be, hogy ő nem 
lankad el, nem fárad el, értelmén pedig nem lehet túljárni. 

Nem a körülmények javulását ígéri. Szinte sosem ígér ilyet, annak ellenére, 
hogy mi folyamatosan ezt kérjük. Helyette a külső erőt ígéri: nem fogunk 
ellankadni, miközben tovább futjuk a pályát. Tovább kell járni, talpalni, dol-
gozni, megoldani, de nem fogunk elfáradni. Megsokasítja az erőtlen erejét 
– mondja régi Bibliánk. És hozzáfűz egy gyereknek is elképzelhető, bátorító 
képet: szárnyra keltek, mint a sas. De a szárnyra keléshez bátorság kell! Elru-
gaszkodni, nekilendülni – és csak másodpercek múlva érezzük meg a levegő 
tartóerejét magunk alatt. Az elején szinte a semmibe ugrottunk. Mi bátorított? 
Mi vett rá erre a „könnyelmű” cselekedetre? Az evangélium. A szó ereje.

És közben a körülmények is változnak. Valahol már fogalmazzák azt a 
türelmi rendeletet, amely visszaadja Izrael szabadságát. Valahol a holnap 
fénye pirkad. De ne feledjük: ez a szabadság hetven év utáni szabadság! 
Nem varázsszó, amely elhárít minden bajt, hanem a túlélés ígérete, a mégis 
lehetséges jövő. A bizonyos külső erő, ami a szavakban ér el minket. Az 
evangéliumban. Isten szavának erejében.

Szabóné Mátrai Marianna
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Megalázottak felemeltetése
HÚSVÉT UTÁN 2. VASÁRNAP (MISERICORDIA DOMINI)

„Ellenben ha kitartóan cselekszitek a jót, és tűritek érte a szenvedést, az 
kedves az Isten szemében. Hiszen erre hívattatok el, mivel Krisztus is szen-
vedett értetek, és példát adott nektek, hogy az ő nyomdokait kövessétek: 
ő nem tett bűnt, álnokság sem hagyta el a száját, mikor gyalázták, nem 
viszonozta a gyalázást; amikor szenvedett, nem fenyegetőzött, hanem 
rábízta ezt arra, aki igazságosan ítél. Bűneinket maga vitte fel testében a 
fára, hogy miután meghaltunk a bűnöknek, az igazságnak éljünk: az ő sebei 
által gyógyultatok meg. Mert olyanok voltatok, mint a tévelygő juhok, de 
most megtértetek lelketek pásztorához és gondviselőjéhez.” (1Pt 2,20b–25)

A megalázottak felemeltetéséről szól Péter apostol első leveléből igesza-
kaszunk. Megalázottnak, alávetettnek lenni, úgy gondolom, mindnyájunk 
számára ismerős élethelyzet és megpróbáltatás. 

Sokan átélik a munkahelyi alávetettséget. Egy fiatalember biztonsági őr 
lett egy nagyvárosban. Egyre inkább úgy érezte, hogy főnökei kihasználják, 
hiszen mindig a legnehezebb helyre küldték, túlóráztatták. Panaszosan 
mondta, olyan ez, mint a rabszolgaság! De lehetne példát hozni más helyről is, 
a multinacionális cégek sokszor megteszik, hogy alkalmazottaikat 6 órában 
foglalkoztatják és fizetik, ugyanakkor 8-9 órában dolgoztatják. 

Van megalázás az emberi kapcsolatokban, a családban, a házasságban és 
együttélésben is. Az egyik uralkodni akar a másikon, akár erőfölényével, 
akár erőtlenségével rátelepszik a másikra, megalázva őt ezzel. S van aláve-
tettség a nemzedékek közti kapcsolatokban is, sokszor hallunk gyermekek 
bántalmazásáról, családi erőszakról. De van olyan is, amikor a felnőtt 
gyermek nem bánik megfelelő módon idősödő szüleivel. És lehetne sorolni 
a példákat…

Van-e vigasz, van-e igei üzenet az ilyen helyzetben? Igen, van, mostani 
igeszakaszunk éppen erről szól.
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Isten igéje a megalázottakat keresi 

Hányszor látjuk, hogy éppen ők a címzettjei Isten szavának? Az ószövetségi 
próféták igehirdetését elsősorban az egyszerű emberek értették meg. Az Úr 
Jézus Krisztus szava pedig különösen is kereste és megtalálta a kivetetteket, 
elesetteket, a mások által lenézett embereket. 

Péter apostol ezt a levelét a megaláztatásban, szenvedések közt, szétszórt-
ságban élő keresztyéneknek írta. De a mai ige közülük is kiemel és megszólít 
egy különös csoportot: a rabszolgákat. A Római Birodalom rabszolgái mély 
alávetettségben éltek. Ha volt a világ történelmében megalázott és sanyarú 
sors, az a Birodalom rabszolgáié volt. Jogokat nem ismerhettek, beszélő 
szerszámként adták-vették őket, s teljesen ki voltak szolgáltatva uruk kényé-
nek-kedvének. Sokszor volt részük fizikai bántalmazásokban.

Őket keresi és találja meg Isten igéje, az apostoli buzdítás. Jó tudni, hogy 
az ige megtalál a mélységben! Sok rabszolga hallotta meg Krisztus evangé-
liumát, s megtérve a keresztyén gyülekezet tagjává lett. Nekik szól most az 
apostol szava: az felemeltetésük kezdete, hogy az ige megszólal életükben. 
Buzdítás hangzik: a jó cselekvése és a tűrés nem hiábavaló! Mindaddig el-
hordozhatatlan teher a megalázottság, amíg emberre, a megalázónkra vagy 
éppen önmagunkra nézünk. Meg lehet tanulni egy más szempontot is: „ha 
kitartónak cselekszitek a jót, és tűritek érte a szenvedést, az kedves az Isten 
szemében.” Igen, Isten szemében kedves. Ne emberre nézz! Nézz a te Uradra, 
ő ad erőt, és ő lesz igaz Bírája minden élőnek.

Tanuljuk meg, Testvéreim, bármilyen helyzetben élünk is, tanuljuk meg 
ezt: az Úrért teszem! Nem emberekért, nem a magam dicsőségéért, hanem 
az Úrért. Ő mindent értünk tett – milyen jó mindent érte tenni!

Krisztus szenvedése példa és erőforrás  
a megaláztatás elhordozásában

Péter apostol a buzdításban továbblép. Arra buzdítja a megalázott rabszolgá-
kat és gyülekezeti tagokat: nézzetek Krisztusra! A felemeltetés folytatódik, 
mert fölfelé kell tekinteni.

Nézzetek Krisztusra, az ő megaláztatása, ártatlan szenvedése legyen a 
szemetek előtt! Az apostol így fogalmaz: Krisztus „példát hagyott rátok”. 
A példa (hypogrammos) szó az oktatás világából való: a tanár felírja a táblára a 
betűt, és a diáknak le kell másolnia. Előttetek van Krisztus engedelmessége, 
odaadása, lehet őt követni.
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Megaláztatásban a keresztre nézz! Jézus Krisztus szenvedésével példát ha-
gyott, s tekintetedet, figyelmedet magához emeli. 
Nagyhét és húsvét után vagyunk, felidéződnek előttünk a passió igéi, esemé-
nyei. Péter apostol Ézsaiás prófétát idézi, az Úr szenvedő Szolgájáról szóló 
igéket sorolja: „nem tett bűnt” – ő valóban mindenben hasonló lett hozzánk, 
kivéve a bűnt (Zsid 4,15). Nem lett gonosszá a maga érdekében. És beszéde 
nem volt álnok, hanem egyenes és tiszta. Nem viszonozta a gyalázást, és 
nem fenyegetőzött (22–23. vers). Ezek afféle emberi menedékek, amelyeket 
a visszaadás és a bosszú lelke kínál fel. A mi Urunk nem nyúlt ilyen eszkö-
zökhöz. Az ember olyan sokszor éppen a bűnnel akarja könnyíteni a lelkét… 
Mennyi tanulnivalónk van a Mestertől! Hányszor akarjuk a magunk kezébe 
venni sorsunk irányítását, ő viszont mindent az Atya kezébe tett, mindent 
az igazságosan ítélőre bízott.

Nemcsak példa, hanem nagy erőforrás is Krisztus szenvedése, a kereszt. 
Tudjuk, hogy hitvalló elődeink, a gályarabok ezzel erősítették lelküket, s 
néhányan ezért élték túl a megpróbáltatásokat, mert tudták és énekelték: 
„Szenvedek békével, / Magamat is ezzel / Biztatom mindenekben / Szenve-
dett Megváltóm / Többet én jól tudom, / Üdvösségemért testben.” (Református 
énekeskönyv, 262. ének)

Krisztus szenvedésének célja a mi felemeltetésünk

„Helyettem, Énhelyettem! Énhelyettem!” – visszhangzik Túrmezei Erzsébet 
Barabbás-versében a felismerés (Túrmezei Erzsébet: Aki helyett a Krisztus 
vérezett). Ez a mi felemeltetésünk titka, hogy rájövünk: helyettünk, miattunk, 
értünk tette az Úr. Hogy ami a kereszten történt, annak mi vagyunk a cím-
zettjei. „Bűneinket maga vitte fel testében a fára” – igen, a mi bűneinkről 
van szó, ezekért tett eleget, hogy mi az igazságnak élhessünk. Az Ószövet-
ségben az áldozati bárány fejére kellett tenni a kezet, vele együtt a bűnöket, 
az Újszövetségben viszont Krisztus tökéletes áldozata az, amely elvette az 
ítéletet rólunk. Ő felemeltetett az ég és föld közé, hogy minket felemeljen a 
megalázottságból, a bűn fogságából az Isten fiai szabadságára. Ő meghalt, 
hogy életünk legyen, összegyűjtött, mint jó Pásztor, hogy ne tévelyegjünk. 
Őhozzá tartozunk!

Ez nyit új távlatot a rabszolga előtt, az alávetett sorsú keresztyén előtt. S 
ma is ez ad békességet és erőt minden megalázottnak. Nem a külső helyzet 
fog megváltozni – bár az is mennyire kívánatos lenne! –, hanem belül kezdő-
dik a változás. Aki Krisztusban felemeltetett, az új látás, mennyei szempont 
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szerint tekinthet életére és sorsára: Krisztushoz tartozom! Ő lelkem pásztora 
és gondviselője. Lehetek próba alatt, hordozhatok erőm feletti terheket a 
munkahelyen, a családban, kapcsolataimban vagy egészségi állapotomban, 
de ő felemel és hordoz engemet. Érhetnek méltatlanságok, lehetek elszen-
vedője igazságtalan döntéseknek, lehetnek sebei lelkemnek – de az ő sebei 
által gyógyulok meg. 

Ez a megalázottak felemeltetése: Krisztus felemeltetett, és magához emel! 
Vigasztaljon és erősítsen megpróbáltatásainkban és küzdelmeinkben Urunk 
igéje! Úgy legyen. 

Kádár Ferenc
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Jövevények és idegenek e világban
HÚSVÉT ÜNNEPE UTÁN 3. VASÁRNAP (JUBILATE)

„Szeretteim, kérlek titeket, mint jövevényeket és idegeneket: tartózkodjatok 
a testi vágyaktól, amelyek a lélek ellen harcolnak. Tisztességesen éljetek a 
pogányok között, hogy ha valamivel rágalmaznak titeket, mint gonosztevő-
ket, a ti jó cselekedeteiteket látva, dicsőítsék Istent a meglátogatás napján. 
Engedelmeskedjetek minden emberi rendnek az Úrért, akár a királynak 
mint a legfőbb hatalomnak, akár a helytartóknak mint akiket ő küld a 
gonosztevők megbüntetésére és a jót cselekvők megdicsérésére. Mert Isten 
akarata az, hogy jót cselekedve némítsátok el az értelmetlen emberek tu-
datlanságát mint szabadok: nem úgy, mint akik a szabadságot a gonoszság 
takarójául használják, hanem mint Isten szolgái. Mindenkinek adjátok 
meg a tiszteletet, a testvéreket szeressétek, az Istent féljétek, a királyt 
tiszteljétek. Ti, szolgák pedig teljes félelemmel engedelmeskedjetek urai-
toknak, ne csak a jóknak és méltányosaknak, hanem a kíméletleneknek is. 
Mert kegyelem az, ha valaki Istenre néző lelkiismerettel tűr el sérelmeket, 
amikor igazságtalanul szenved. De milyen dicsőség az, ha kitartóan tűritek 
a hibátok miatt kapott verést? Ellenben ha kitartóan cselekszitek a jót, és 
tűritek érte a szenvedést, az kedves az Isten szemében.” (1Pt 2,11–20)

Ha az ember idegen országba utazik, akkor más szokásokkal, viselkedésekkel, 
életformával találkozik, mint amit ő megszokott. Nem az ő nyelvét beszélik, 
nem az ő kultúrájában élnek.

Idegen országban az ember mégsem arra törekszik, hogy megváltoztasson 
minden rendet és szokást, hanem arra, hogy saját országának sajátosságait 
képviselje. Az idegen ország lakói rajta keresztül nyernek valamennyi isme-
retet az utazó országáról és népéről, rajta keresztül tájékozódnak a másik 
nép szokásairól, életformájáról és nyelvéről. Ezért idegen országban hang-
súlyosabban érvényesül a származás.

Az idegen országba utazónak tehát küldetése van: képviselni saját hazáját, 
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nyelvét, kultúráját. Képviselni úgy, hogy az hiteles, valódi képet adjon, s ha 
szükséges, akkor hazafias, népét szerető módon védelmezze nemzetét. 

Egy idegen országban maga az odautazó az idegen. Ez az idegen, ezek 
az idegenek és jövevények mi magunk vagyunk, mi, keresztények ebben a 
világban. Hiszen a világ egy kultúrát képvisel: a reklámok által irányított, 
csak külső, pénzben mérhető értékek megszerzésére irányuló, önakarat és 
belső érték nélküli fogyasztó kultúráját. Miközben e kultúra egyede ugyanazt 
a hamburgert fogyasztja Coca Colával, ugyanazt a tucatfilmet nézi a tévében 
vagy az interneten, ugyanúgy éli életét házasságon kívül, ugyanúgy gürcöl, 
hogy tobzódhasson az anyagi javakban, mint az összes többi, akkor még azt 
is hiszi, hogy ezzel megvalósítja önmagát és egyéniséggé válik.

A keresztény életforma azonban más. Idegen ebben a világban. Az volt 
már a kezdetektől fogva. Igénk ezt mutatja már az első keresztényeknél is. 
Hiszen a keresztény élet, közösségi élet – nem individualista, önös érdekű. 
A keresztény ember más nyelvet is beszél, mint a világ: a Krisztusban átélt 
testvériség nyelvét. Krisztus által ugyanis az ember társsá válik, testvérré, s 
ha szüksége van a testvérnek rám, akkor bennem segítségre talál.

Krisztusban más származást nyertünk. Benne és általa felülről születettek, 
a Szentlélektől születettek lettünk, akiknek igazi otthonuk, valódi hazájuk 
ott van, ahol maga Krisztus. Ez a haza vár minket, s mi mindvégig, amíg e 
földön járunk, készülünk vissza, a mennyei hazába. De addig küldetésünk 
van. Képviselni a világban a mi hazánkat, a mi Urunkat. Megmutatni a 
világnak megváltó Krisztusunkat. Megmutatni a világban hitünk alapját, 
lényegét és erejét. Megmutatni a világnak a hitből fakadó életformát, melyben 
meghatározó a szeretet, a megbocsátás, az igazságkeresés. Ez a küldetésünk.

E küldetés nagyon fontos, hogy hiteles legyen. Hiszen a világ is érzi és 
tudja, hogy benne a keresztény ember idegen. Tapasztalataim mutatják, 
hogy amikor megmondom valahol, hogy lelkész vagyok, s ezzel egyúttal 
megvallom hitemet is, mennyire megváltozik az emberek magatartása. Ma 
már nem, de korábban volt, aki letűnt korok itt maradt Don Quijotéjának 
tekintett. Ma inkább az fordul elő, hogy egy kalap alá vesznek holmi kuru-
zslók által vezetett csoportok embereivel. De leggyakrabban az történik, 
hogy meg nem érdemelten nagy tisztelettel vesznek körül. Egy azonban 
mindig azonos: érzékenyen, felfokozottan, másként kezdenek viselkedni. 
Mert mi, keresztények, idegenek és jövevények vagyunk e világban. Ha asz-
szimilálódni akarnánk, vagyis hasonlóvá lenni a világhoz, akkor keresztény 
létünk elszakadna Krisztustól. Már nem ő, hanem a világ kerülne életünk 
középpontjába. Ha elvonulnánk a világtól, hogy mentsük hitünket a világ 
hatásaitól, akkor keresztény életformánkkal nem tudnánk javára lenni a vi-
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lágnak. Ha gyökeresen fel akarnánk forgatni a világ rendjét, társadalmakat, 
államformákat megdöntve, és keresztény világot létrehozva, akkor elveszí-
tenénk küldetésünket.

Ha azonban itt és most a világban élve, de mégis idegenként élünk abban, 
elfogadva annak rendjét, mégsem azonosulva vele, akkor teljesíteni tudjuk 
küldetésünket. Mert így hirdethetjük a világ számára is láthatóan Isten nagy-
ságos dolgait. Küldetésünk van, s e küldetésben bizony csak akkor leszünk 
hitelesek, ha kicsiny kovászként élesztjük, kelesztjük a nagy tésztát.

Meglehet, hogy e hiteles küldetés betöltésében ellenségeink lesznek. Meg-
lehet, hogy bajunk is származik abból, ha kereszténynek valljuk magunkat. 
Voltak olyan történelmi idők, amikor ez megtörtént, és jöhetnek is ilyen évek. 
Igénk egy olyan keresztény gyülekezetnek szóló levélből származik, amely 
hatalmas megpróbáltatás előtt állt. Az őskeresztény gyülekezeteket akkor 
üldözés, börtön és a mártírhalál fenyegette. A mindennapok kilátástalannak 
tűntek a gyülekezet tagjai számára.

De ma is vannak olyanok, akik örömüket lelik abban, ha kinevethetnek, 
megszólhatnak minket, keresztényeket. Vannak olyanok, akik a számunkra 
fontos szent helyeket és épületeket, templomokat megrongálják vagy megy-
gyalázzák. A küldetésbe beletartozik tehát a kereszthordozás. Ezért Péter 
levelének biztatása nekünk is szól: kegyelem az, ha valaki Istenre néző lelkiis-
merettel tűr el sérelmeket. Kegyelem ez annak a kereszténynek, aki elviseli a 
bántást, a sérelmet. De kegyelem annak is, aki a sérelmet okozza. Hogyan?

Jézus azt mondja a Hegyi beszédben: „…annak, aki arcul üt jobb felől, tartsd 
oda másik arcodat is.” (Mt 5,39) Ha Jézus szava szerint cselekszünk, akkor 
úgy tudunk viselkedni bántó helyzetben, ahogyan Jézus tudott: türelemmel 
elviseljük azt. Az ártatlanok türelme pedig megdöbbentő, elgondolkodásra 
késztető és hitet ébresztő. A türelemmel Krisztus szelíd, evangéliumi maga-
tartását mutatjuk be – s ez eljut a bántó ember szívéig, és megérkezik hozzá 
a kegyelem. Így bántóból a bántottak közösségéhez tartozó lehet. Mert ilyen 
nagy hatalma van a kegyelemnek és a kegyelem által hitelesen betöltött, 
sérelmek esetén türelmes küldetésnek.

Ennek a vasárnapnak amellett, hogy a húsvét utáni 3. vasárnap, van egy 
önálló neve is: Jubilate, azaz „ujjongjatok”. Ez az ige arra a küldetésre mutat 
rá, amely alapja lehet az ujjongásnak. Ujjonghatunk, mert küldetésünk van. 
Ujjonghatunk, mert az erőt ehhez Krisztustól megkapjuk. És ujjonghatunk, 
ha küldetésünket hitelesen végezzük, és türelmünk gyümölcse beérik, amikor 
egy-egy, addig minket bántó és sértegető ember a kicsiny nyáj tagja lesz, a 
kicsiny kovász részévé válik. Ujjongjunk hát, ujjongjatok hát! 

Isó Dorottya
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Felülről jövő kezdeményezés
HÚSVÉT ÜNNEPE UTÁN 4. VASÁRNAP (CANTATE)

„Ne tévelyegjetek, szeretett testvéreim: minden jó adomány és minden 
tökéletes ajándék onnan felülről, a világosság Atyjától száll alá, akiben 
nincs változás, sem fénynek és árnyéknak váltakozása. Az ő akarata 
szült minket az igazság igéje által, hogy mintegy első zsengéje legyünk 
teremtményeinek. Tanuljátok meg tehát, szeretett testvéreim: legyen 
minden ember gyors a hallásra, késedelmes a szólásra, késedelmes a ha-
ragra, mert az ember haragja nem szolgálja Isten igazságát. Ezért tehát 
vessetek el magatoktól minden tisztátalanságot és minden gonoszságot, 
és szelíden fogadjátok a belétek oltott igét, amely meg tudja tartani lel-
keteket.” (Jak 1,16–21)

Madách Imre remekében, Az ember tragédiájában minden színben – mint 
valami óriási harangban a nyelv – lendül a hatalom hol a demokrácia, hol az 
egyeduralom oldalára. Az ember pedig hol azért lelkesedik, hogy végre olyan 
vezetője van, aki átviszi minden tűzvészen, minden nyomorúságon valami 
szebb jövő felé, hol pedig azért, hogy lerázott magáról minden despotát, 
diktátort, és végre saját kezébe veheti sorsa irányítását. Minden szín elején 
reménykedés emeli a lelket, és minden szín végén csak a keserű kiábrándulás 
marad. És valóban: a történelem vérrel írott lapjai mind az ember sziszifuszi 
küzdelmét mutatják abban bízva, hogy pont az adott idő hozza el a végső és 
nagyszerű megoldást, amelyben az ember boldogan élhet. Szép vágy, igaz 
vágy, beteljesületlen vágy. De miért? Miért lehetetlen, hogy az ember kiter-
melje magából az igazságos társadalmat, a boldog emberiséget? Valami – úgy 
tűnik – mindig kimarad a számításból. 

A Szentírás – és a mai igénk – egyértelműen fogalmaz: tragikusan téved 
az, aki a jót és a tökéletességet emberi társadalmak, politikai rendszerek, 
eszmei áramlatok irányából várja. Mert a jó adomány és a tökéletes ajándék 
tőle, onnan fentről való. Bár az ember nem várta, mégis Isten lépett. Nem 
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bírta tovább nézni, hogy az ember hogyan kínlódik, hogy saját erejéből mire 
jut, és megoldást adott onnan fentről. 

Mi, emberek a demokratikus társadalmakban sokra szoktuk becsülni az 
alulról jövő kezdeményezést. Legyen a kis embereknek is szava, amely el-
hallatszik a hatalom legmagasabb szintjére is, és hatására változzanak meg 
a dolgok! Ez rendben is van. De kihez szóljunk, ha már annyi kiáltás után 
sem változik semmi? Vagy ha mi magunk vagyunk okai, ha sikertelenek 
vagyunk a munkánkban, ha nagyon nehéz a megélhetés, ha szétesett a csalá-
dunk vagy valamilyen más fontos emberi kapcsolatunk. Kihez kiáltsunk, ha 
vesznek az értékeink, ha gyermekeinket rossz úton látjuk, ha összeroppan az 
egészségünk, ha megannyi önzést és rosszindulatot látunk magunk körül? 

És újra szól Jakab: „Minden jó adomány és tökéletes ajándék onnan fentről 
érkezik.” Isten megoldása felülről, mondhatnánk úgy is: kívülről érkezik. 
Nem bennünk van a megoldás. Nem arról szól Isten megoldása, hogy elkezdi 
nevelni az embert – hátha jobb lesz. Nem arról szól, hogy elkezdi edzeni az 
embert – hátha többet kibír. Még csak nem is arról szól, hogy elkezdi verni 
az embert – hátha észre tér. De az ember sem gondolkodhat úgy a jövőjéről, 
hogy majd jobban megfeszítem magam, és minden jóra fordul. Majd lelki 
tréningeket tartok, és kihozom magamból a jó embert. Bizony hiábavaló 
lenne azt gondolni, hogy bennem van a megoldás, csak még nem tudtam 
előhozni…

De miért is gondoltuk, hogy ez lehetséges? Az Isten nélküli emberiség 
világában kevés a fény. Mondhatnánk: állandó félhomály van. De Istennél 
fény van, ő maga a fény. Amikor Jézus megérkezett, és kimondta ezt az egy-
szerű kijelentést: „Én vagyok a világ világossága” – elérkezett az emberiséghez  
Isten megoldása az ember minden bajára. Mert valójában a fény hiányzott 
belőlünk, félhomályban tapogatóztunk és csodálkoztunk, hogy nem sikerül 
semmi. De Jézus elérkezett hozzánk, meghalt és feltámadt, és ettől kezdve 
már nem ugyanaz a világ, mint addig volt. Aki nem akar a félhomályos bör-
tönében ülni egész életében, az kijön a fényre. 

Igen, a fényen élni teljesen más minőségű életet jelent. Igaz, a fényre kerül-
ve jól látszik a szenny, a bűn, a folt. Van, aki már a fényen tett első lépéseknél 
visszaretten a felismeréstől: itt minden ki fog derülni. Talán vissza is vágyódik  
régi emberének a félhomályába, úgy, ahogyan Arany János A rablelkek című 
versének szereplői, akik ezt mondják: „Hát ez a szabadság napja, mely így 
éget és vakít? Mely soha nem látogatta börtönünk gyász ablakit? Ah! Ez égő 
lángözönhöz gyenge szemünk nem szokott: Menjünk vissza börtönünkbe! 
Kedves félhomály van ott.” 

De a börtönben nem lehet átélni azt, amit szabadon. Ezért a Krisztushoz 
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tartozó emberek inkább vállalják a félhomályban maradók gúnyolódását, 
megjegyzéseit, de a felismert szabadságukról már nem hajlandók lemondani. 
Jakab nagyon-nagyon magasra emel minket. Isten teremtményei első zsen-
géjének nevez. A krisztusi-keresztyén ember születése csak a teremtéshez 
hasonlítható. Mert Isten újra belekezdett a teremtésbe, és előhívta ennek az 
új teremtésnek az első hajtásait: minket. 

Mivel Isten üdvösségterve világméretű, ő nem mond le arról, hogy minden 
ember üdvözüljön. De ahhoz, hogy a krisztusi életformához kedvet kapjanak 
az emberek, először azoknak kell példát mutatniuk, akik magukat keresz-
tyénnek nevezik. Bizony nem kevés múlik ezen. Ha jó példával tudunk mi, 
keresztyének elöl járni, ha látszik az életmódunkon, értékrendünkön az, hogy 
jó Krisztus tanítványának lenni, ha tudunk krisztusi zsengék lenni, akkor az 
első zsengék után következhet a nagy „termés” is. Mert Isten úgy látja, hogy 
az aratnivaló sok, mert a nagy „búzatábla” nemcsak egyes kiválasztottak, 
hanem minden ember kell hogy legyen. Ha vonzó az emberek számára a 
keresztyének példája, akkor teljesül Istennek ez a világméretű terve. De a 
fordítottja is igaz: ha mi, a hitre jutottak nem tudunk jó példával elöl járni, 
ha nem látszik életünkön Jézus fénye, az az öröm, amellyel megajándékozott, 
akkor elfordulnak Jézustól a tömegek. Nem látnak benne megoldást, hiszen 
a magukat keresztyénnek mondók élete sem változott…

Nagyon magasra emel minket Isten. Kiválasztott erre a tanítványságra, és 
egyenesen munkatársaivá tesz minket abban, hogy az igazi magot, az igét 
terjeszthetjük. Igazi kitüntetés ez, ugyanakkor óriási felelősség is. Mert ha 
már mi is igazi só és világosság lehetünk – persze a Jézustól kapott ízzel és 
fénnyel –, akkor a mi felelősségünk, ha mégis íztelenné válunk, vagy csak 
magunknak világítunk. A keresztyéni élet nem magánügy. Pont attól válik 
jézusivá, ha az első termés után jön a többi. Ezt hívják missziónak. 

Ha pedig belénk oltotta Isten az ő igéjét, akkor azok a megoldások, ame-
lyek Jézus nélkül megoldásnak látszottak, többé nem működnek. A Jézus 
nélküli világban szinte alapszabály a saját vélemény érvényre juttatása, mások 
szavának semmibe vétele. A gyors visszaszólás, a gyors haragra gerjedés. 
A mindenre és mindenkire való panaszkodás. A Krisztus nélküli világ együtt 
él a tisztátalan beszéddel, gondolatokkal, kívánságokkal, cselekedetekkel. 
A belénk oltott ige azonban mindezeket – mint egy szent vakcina – értel-
metlenné teszi, kiirtja. A hitre, azaz a krisztusi fény látására jutott ember 
felteszi magának a kérdést: hogyan tudtam én eddig annyi értelmetlen dolog 
után futni? Hogy tudtam annyi emberrel távolságtartó vagy haragtartó lenni? 
Hogy tudtam annyi szemetet megnézni a tévében? Hogy tudtam annyira el-
keseredni sikertelenségen, szegénységen, betegségen? Hogy tudtam ennyire 
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önző lenni minden gondolatomban és cselekedetemben? Hogy hagyhattam, 
hogy az ösztöneim irányítsanak? Hogy lehettem babonás? Miért akartam, 
hogy mindenben enyém legyen az utolsó szó? 

Isten nem mondott le rólunk, hanem kilép a veteményeskertjébe, és elkezdi 
újra meg újra plántálni szívünkbe az igét, a testté lett igét. Krisztus feltámadt, 
első „zsengéjeként” a halottaknak. Feltámadt, hogy lássuk: Istennek ez a 
végső célja a világgal. Ő újjáteremt téged és engem, első „zsengéjeként” a 
keresztyéneknek, hogy lássuk: ez a célja rajtad és rajtam keresztül is minden 
emberrel. 

Mekis Ádám
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Tükröződések
HÚSVÉT ÜNNEPE UTÁN 5. VASÁRNAP (ROGATE)

„Legyetek az igének cselekvői, ne csupán hallgatói, hogy be ne csapjátok 
magatokat. Mert ha valaki csak hallgatója az igének, de nem cselekszi, 
olyan, mint az az ember, aki a tükörben nézi meg az arcát. Megnézi ugyan 
magát, de elmegy, és nyomban el is felejti, hogy milyen volt. De aki a sza-
badság tökéletes törvényébe tekint bele, és megmarad mellette, úgyhogy 
nem feledékeny hallgatója, hanem tevékeny megvalósítója: azt boldoggá 
teszi cselekedete. Ha valaki azt hiszi, hogy kegyes, de nem fékezi meg a 
nyelvét, hanem még önmagát is becsapja, annak a kegyessége hiábavaló. 
Tiszta és szeplőtlen kegyesség az Isten és Atya előtt ez: meglátogatni az 
árvákat és az özvegyeket nyomorúságukban, és tisztán megőrizni az 
embernek önmagát a világtól.” (Jak 1,22–27)

Tükröm, tükröm, mondd meg nékem… A mesebeli gonosz mostoha ezzel a 
kérdéssel fordul igazmondó tükréhez, aki éveken át őt mondja a legszebbnek. 
Egyszer azonban rossz hírrel is szembesülnie kell: mégis van szebb nála a 
földkerekségen. 

Tükröm, tükröm… Szomorú valóság, hogy kortársaink közül mennyien 
milyen nagy jelentőséget tulajdonítanak a külsőségeknek. Sokan kínosan 
ügyelnek arra, hogy fenntartsák a látszatot. Életük a fiatalságot, egészséget, 
gondozott kertet, a tökéletes családi kapcsolatokat kell hirdesse. Nyilvánvaló, 
hogy a közösségi oldalakra feltett fotóikon is sikeres pillanatokkal, örömtől 
sugárzó arcukkal büszkélkednek, miközben a mélyben meghúzódó valóság 
távol áll ettől. Ahogyan a Példabeszédek könyvében is olvassuk: „Nevetés 
közben is fájhat a szív.” (Péld 14,13)

Van egy ismerősöm, akinek az otthona a színek és formák ámulatba ejtő 
harmóniája. Munkavégzése során is ilyen precíz. Ezért sokatmondó, hogy 
nem szeret tükörbe nézni. Jakab apostol is tükröt tart elénk, azonban őt a 
lelki valóság tükröződése érdekli. Témája a hiteles keresztény élet. Levelében 
a hit és a cselekedetek, a hallgatás és a beszéd, a kegyesség és a hiábavalóság 
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kifejezéseivel a mindennapi hívő élet terepére visz vissza. Az ő különleges 
tükrében láthatóvá lesz mindaz, ami a felszín alatt van. Amikor a szabadság 
tökéletes törvényébe tekintünk, az a Krisztussal való szembesülés alkalma. 
Ebben a találkozásban magunk előtt láthatjuk a Bűntelent, Tisztát és Igazat, 
ezért nyilvánvaló lesz, ami bennünk bűn, tisztátalan, hazug.

Rogate vasárnapján, az imádkozás ünnepén első szembesülésünk a sza-
vaink terén történik. Mit tükröz a beszédünk? Tudjuk-e, hogy szavaink és 
kegyességünk milyen szoros összefüggésben állnak egymással? „Ha valaki azt 
hiszi, hogy kegyes, de nem fékezi meg a nyelvét, hanem még önmagát is becsapja, 
annak a kegyessége hiábavaló.” (1,26) Aki átgondolatlanul fecseg, annak a 
közlése értéktelen. A parttalan beszéd a józan ésszel és a kegyesség gya-
korlásával is ellentmondásba kerül. Ha a magunk gondolatait kényszerítjük 
másokra, azzal kifejezzük, mennyire csak önmagunkkal törődünk. Jelzi ez 
azt is, nem vagyunk kíváncsiak a felebarátunkra, tehát kevés bennünk az 
irányában megélt szeretet. Amennyiben a saját közléskényszerünk motivál, 
akkor nem kap elegendő teret bennünk Isten igéje sem. Ilyenkor fontosabb 
a saját véleményünk, mint az ő éltető szava. Sőt teljesen háttérbe szorul, 
hogy ő olykor rajtunk keresztül akar megszólalni.

Gyülekezeteinkre igaz, hogy jó szándékú, szeretetteljes keresztyén em-
berek jönnek össze hétről hétre. Személyes helyzeteken túl mások is szóba 
kerülnek. Így van ez hétközi alkalmakkor vagy baráti találkozásaik során 
is. Miért ne beszélnének közös ismerőseikről vagy tágabb környezetük sze-
replőiről? Megosztják egymással az örömhírt, vagy együtt szörnyülködnek 
családi tragédiákon. Próbálnának kiutat találni külföldre utazott fiatalok, 
egyedül maradt idősek számára. Olykor sajnos a szavakban ott van a bot-
ránkozás és az ítélet hangja is. „Hogy fordulhat ilyen elő? Hogyan tehetett 
ilyet?” – kérdezik egymást egy zátonyra futott házasságról vagy egy magára 
hagyott beteg szomszédról hallva, utalva arra a családtagra, aki véleményük 
szerint szeretetlen volt. Természetes az, hogy nem közönyösen ülünk le, em-
bertársaink nehéz helyzete megindít bennünket. Ugyanígy a napi politika, 
településeink társadalmi élete is témává lesz, hiszen e világ keretei között 
élünk. De vajon jól beszélünk-e? Kell-e így figyelni egymásra? Hol húzódik 
a határ az együttérző törődés és a tolakodó bírálat között?

Isten igéje élethelyzeteinkkel vagy dilemmáinkkal szövetet képezni csak 
a csend jótékony közegében képes. Akkor, ha megfékezzük a nyelvünket, 
és készek vagyunk elhallgatni, eközben hallgatni a tiszta szóra, Istenünk 
igéjére. S ha ez megtörténik, kimondott szavaink is másként csendülnek fel, 
tisztábbak és találóak lesznek: a Szentlélekre hagyatkozva, valóban tisztán 
szólalhatunk meg.
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A kommunikációs robbanás korában nekünk szabad és kell is különb úton 
járni! „Számolj el tízig!” – hiszen felindultságból vagy rutinból főként bántó 
és elkoptatott mondatok születnek. „Ha hallgattál volna, bölcs maradtál 
volna!” – tanít a közmondás. Mert jobb a szótlanság, és okosabb nem rögtön 
lecsapni, visszaszúrni, azaz szavakkal hadakozni. A kegyesnek vigyáznia kell 
a beszédére! Nagy önfegyelemre tanít ez az ige!
Jézus ezt mondja: „Amivel csordultig van a szív, azt szólja a száj.” (Mt 12,34) 
Nem titkolható el érzelmi és hitbeli állapotunk. Ahogyan a szem a lélek tükre, 
szavaink a szív tartalmát láttatják. S ha ott nincs békesség, engedelmesség és 
alázat Istenünkkel szemben, az nagyon hamar kiderül. Ha ártó szó csúszott 
ki a szánkon, hiábavaló utána a kegyességünk igazát magyarázgatni.
Jézus várja bizonyságtételünket, azokat a szavakat, melyeket a miatta érzett 
hála és a benne való hit motivál. Várja, hogy igazat szóljunk szeretetben, és 
ne tagadjuk le, hogy hozzá tartozunk, se szavainkkal, se tetteinkkel. A tu-
datos keresztyén életforma annak a vállalása, hogy a tanítvány kontrollálja 
cselekedeteit és úgy szól, hogy az sóval fűszerezett és építő legyen.
Egy evangélizáció harmadik estéjén egy férfi felállt a helyéről, és elmondta, 
miként változott meg az élete Jézus által. A bizonyságtétele utáni rövid 
csendben a terem hátsó részéből egy női hang szólalt meg: „John, én is itt 
vagyok.” A felesége hangja volt… Sejthetjük, hogy ő másként látta a férjét, 
mint ahogyan az önmagáról beszámolt. Vajon a mi kegyességünk milyennek 
látszik a gyakorlatban? Tükrözik-e a tetteink a hitünkkel való egységet? 
„Tiszta és szeplőtlen kegyesség az Isten és Atya előtt ez: meglátogatni az árvákat 
és az özvegyeket nyomorúságukban, és tisztán megőrizni az embernek önmagát a 
világtól.” (Jak 1,27)

Teréz anya egyszer egy olyan nyomorult embert ápolt, akinek a sovány teste 
eltorzult a betegségtől. Már élősködők lepték, még az arcába is befurakodva. 
Mindenki taszítónak látta a szerencsétlen emberi torzót. Teréz anya nem 
fordította el a tekintetét, nem undorodott tőle. A kiszolgáltatott beteggel való 
közössége egyszerre mutatkozott meg lelki téren és a cselekvő szeretetben. 
A szerencsétlen csúf embernek ezt monda: „Isten dicsőségét látom rajtad!” 
Majd pedig megtisztította a sebeit, eltávolította a kínzó élősködőket is. 

Özvegy, árva, nyomorult, rászoruló… Ki látja meg szükséghelyzetüket? 
A szociális ellátórendszer? Az egyház diakóniai szolgálata? Jakab azt mond-
ja, hogy arról ismerszik meg a tiszta kegyesség, hogy észlel és cselekszik. 
A Krisztus melletti elköteleződést a tiszta beszéd mellett az irgalmas szeretet 
jeleníti meg. Aki Krisztus arcát is látja tükröződni azon a másikon, az kö-
nyörülettel bánik vele, nem róla beszél, hanem érte imádkozik és érte tesz. 

Hogyan tükröződik az életünkben, hogy igehallgatók vagyunk? Tiszta-e a 
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beszédünk? Tiszták-e kezeink? Megőrizzük-e magunkat a világi zavarossá-
goktól, vágyaktól, korszellemtől, a hamis elvárásoktól az Istenünknek szóló 
tiszta életre? Ha belenézünk a szabadság tökéletes törvényébe, ha rátekintünk 
Krisztusra, abban a tükörben nem magukat látjuk… Ezért imádkozzunk 
őszinte bűnbánattal! Kérve Urunkat, hogy ő tisztítsa meg a szánkat, a szí-
vünket és egész valónkat tettre kész szeretetre. Hadd tükrözhesse életünk 
őt magát tisztán és ragyogóan!

Uram, kérlek, taníts engem, és töltsd be a szívemet! Nélküled feleslegesen beszélő, 
önmagam körül forgó ember maradok. Szükségem van a szeretetedre! Bocsáss meg 
nekem, mert bár jól esik bízni benned, szűkmarkú vagyok jóságod továbbadásában! 
Tiszta szívet teremts bennem, és az erős lelket újítsd meg bennem, hogy szavaim és 
tetteim a Te tisztaságodat tükrözzék. Ámen.

Lázárné Skorka Katalin
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Reményteljes búcsúzás
MENNYBEMENETEL ÜNNEPE

„Végül pedig megjelent magának a tizenegynek is, amikor asztalnál ültek, 
és szemükre vetette hitetlenségüket és keményszívűségüket, hogy nem hittek 
azoknak, akik látták őt, miután feltámadt. Ezután így szólt hozzájuk: 
»Menjetek el szerte az egész világba, hirdessétek az evangéliumot minden 
teremtménynek! Aki hisz, és megkeresztelkedik, üdvözül, aki pedig nem 
hisz, elkárhozik. Azokat pedig, akik hisznek, ezek a jelek követik: az én 
nevemben ördögöket űznek ki, új nyelveken szólnak, kígyókat vesznek a 
kezükbe, és ha valami halálosat isznak, nem árt nekik, betegekre teszik 
rá a kezüket, és azok meggyógyulnak.« Az Úr Jézus pedig miután ezeket 
mondta nekik, felemeltetett a mennybe, és az Isten jobbjára ült. Azok 
pedig elmentek, hirdették az igét mindenütt, az Úr pedig együtt mun-
kálkodott velük, megerősítette az igehirdetést a nyomában járó jelekkel.” 
(Mk 16,14–20)

„Minden láng fölfelé lobog. Az emberi lélek is láng.” Gárdonyi Géza gondo-
lata jutott eszembe a mai nap, Jézus mennybemenetelének ünnepén, hiszen 
a tanítványok is fölfelé, az Atyához távozó Jézus után néztek. 

Az ünnep első üzenete: a búcsúzás

Jézus ezen a napon elbúcsúzik édesanyjától, Máriától, a tizenegy apostoltól, 
a jól ismert galileai tájtól, a Genezáreti-tótól, Betlehemtől, Jeruzsálemtől, 
az egész Földtől. Jézus búcsúja az apostoloktól olyan búcsúzásokra akar 
emlékeztetni, amelyeket mindannyiunknak meg kell tennünk az életben. 
El kellett búcsúznunk a gyermekkortól, a fiatalságunktól, a sikerek idősza-
kától, attól az időtől, amikor másoknak szükségük volt ránk, és mi álltunk 
a középpontban, amikor erőnk teljében voltunk. Szeretett személyektől és 
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helyektől kellett búcsút vennünk, ahol szívesen éltünk. És egyszer búcsút 
kell mondanunk Földünknek is. Minden búcsú fájdalommal jár, de minden 
búcsú magában rejt valami új lehetőséget is. Reményik Sándor erdélyi költő 
gyönyörűen foglalja ezt össze egyik versében.

Reményik Sándor: Mi mindig búcsúzunk

„Mondom néktek: mi mindig búcsúzunk. 
Az éjtől reggel, a nappaltól este,
A színektől, ha szürke por belepte,
A csöndtől, mikor hang zavarta fel,
A hangtól, mikor csöndbe halkul el,
Minden szótól, amit kimond a szánk,
Minden mosolytól, mely sugárzott ránk,
Minden sebtől, mely fájt és égetett,
Minden képtől, mely belénk mélyedett,
Az álmainktól, mik nem teljesültek, 
A lángjainktól, mik lassan kihűltek,
A tűnő tájtól, mit vonatról láttunk,
A kemény rögtől, min megállt a lábunk. 
Mert nincs napkelte kettő, ugyanaz,
Mert minden csönd más, – minden könny, – vigasz,
Elfut a perc, az örök Idő várja,
Lelkünk, mint fehér kendő, leng utána,
Sokszor könnyünk se hull, szívünk se fáj.
Hidegen hagy az elhagyott táj, –
Hogy eltemettük: róla nem tudunk.
És mégis mondom néktek:
Valamitől mi mindig búcsúzunk.” 

Az ünnep második üzenete: Jézus mennybemenetele 
nem a visszavonulást jelenti

Szószólói feladatot lát el, közbenjár értünk. Velünk van minden nap, és az 
életünk örömeit, gondjait viszi Isten színe elé. Ezekből is következik, hogy 
Jézus mennybemenetele semmiképpen sem a lezárás, a befejezés napja. 
A tanítványokat ettől a naptól kezdve nevezzük hivatalosan is apostoloknak. 
Amikor Jézus visszament a mennybe, nem távozott el ebből a világból, csak 
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a látható részéből lépett át a láthatatlanba. Ez a két világ megtestesülése 
óta együtt, egymásba fonódva létezik. A valóság két birodalma ez. Amikor 
Jézus testi, fizikai valójára nézve eltűnt az apostolok szeme elől, nem hagyta 
őket magukra. Semmivel sem lett távolabb tőlük, mint addig volt. A kérdés 
csak az: elhiszik-e ezt? A képzőművészet sem tud megbirkózni a feltámadt 
és mennybe felment test tulajdonságaival. 

Kolozsvári Tamás az 1427-es garamszentbenedeki Kálvária-szárnyasoltár 
egyik képén úgy oldja meg a mennybemenetelt, hogy Krisztusnak csak a lábait 
festi meg a kép felső részén. A teste elveszik a felhőkben. Alatta a Szűzanya 
és a fölfelé vizsgálódó apostolok töprengő arca tükrözi kétségeiket. Az ég-
ből leszálló angyal sem tudja feloldani aggodalmaikat. Innentől kezdve már 
nem látják őt szemükkel. Nem hallják őt fülükkel. Nem a dobhártyájukat 
rezegteti meg a levegő. De ennek ellenére meghallják, megtapasztalják az ő 
valóságát, jelenlétét. Érteni, sőt egyre jobban fogják érteni az ő gondolatait 
más módon. Ennek a vételnek az antennája viszont a hit. Lesz-e elég hitük?

Az ünnep harmadik üzenete: Jézus úgy búcsúzik övéitől, 
hogy feladatot, megbízást ad nekik az evangelizációra

Mintha csak azt mondaná nekik: Folytassátok, és fejezzétek be, amit elkezd-
tem. Hagytam nektek is bőven munkát! És ha esetleg attól tartanánk, hogy 
nem bírjuk erővel, adjunk hálát Szt. Márknak, aki feljegyezte Jézus mennybe-
menetelével kapcsolatban: „Az Úr együttműködött velük, és tanításukat csodákkal 
kísérte és hitelesítette.” Vagyis Jézus ereje, kegyelme ott lesz követőinek hiteles 
szavaiban és tetteiben, amikor másoknak hirdetik az evangéliumot, amikor 
embertársaikat vigasztalják, bátorítják, amikor különféle áldozatokat hoz-
nak értük. Előnyös volt nekünk, hogy Jézus test szerint elment, így ezentúl 
nemcsak bizonyos helyeken – például Galileában vagy Júdeában – lehet jelen, 
hanem mindenhol megtalálhatjuk őt:

– az imádságban és a tevékenységben;
– a szentségekben és testvéreinkben;
– az apostolban és a pogányban;
– a bűnös gyóntatóban és a gyónó bűnösben;
– mindenütt, ahol az ő kegyelme dolgozik, felszabadít és egyesít.

Mennybemenetel ünnepe számunkra is jel, észre kell vennünk, mit akar 
üzenni ezzel Jézus. Minden jelzésértékű lehet számunkra, még egy csillag 
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is. Attól függ, hogy csak a szemünkkel vagy a hitünkkel szemléljük-e. Ismét 
Gárdonyi Géza sorait idézem:

„Nézi a csillagot a paraszt.
Neki csak fehér szikra.
Nézi a csillagot a tudós.
Neki egy távol keringő világ.
Nézi a csillagot a bölcs.
Neki egy fénylő útmutató az Örökkévalóság felé.”

(Égre néző lélek)
Bárány Béla
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Imádság és szolgálat
HÚSVÉT ÜNNEPE UTÁN 6. VASÁRNAP (EX AUDI)

Mindennek a vége pedig már közel van: legyetek tehát bölcsek és józanok, 
hogy imádkozhassatok. Mindenekelőtt az egymás iránti szeretet legyen 
kitartó bennetek, mert a szeretet sok bűnt elfedez. Legyetek egymással 
vendégszeretők zúgolódás nélkül. Ki milyen lelki ajándékot kapott, úgy 
szolgáljatok azzal egymásnak, mint Isten sokféle kegyelmének jó sáfárai: 
ha valaki prédikál, úgy mondja szavait, mint Isten igéit, ha valaki szol-
gál, úgy szolgáljon, mint aki azt az Istentől kapott erővel végzi, hogy 
mindenkor az Isten dicsőíttessék Jézus Krisztus által, akié a dicsőség és a 
hatalom örökkön-örökké. Ámen. (1Pt 4,7–11)

Nursiai Benedek regulájának jól ismert mondatát – „Ora et labora!” – így 
formálnám át ennek az igének a fényében: Imádkozz és szolgálj! Péter apostol 
ugyanis erre inti és erre szólítja fel olvasóit levelében.

„Mindennek a vége pedig már közel van” – hangzik igénk első mondata Krisz-
tus visszajövetelének fényében. A korai parúzia várása a cselekvő hit Istent 
dicsérő szolgálatára indíthat ma is mindnyájunkat. Hiszen mindennek a célja 
nem más, mint Isten dicsősége. 

Nagyon kifejező a „Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mindörökké Ámen!” 
katolikus köszönési forma. Nem mintha nem lenne gyönyörű üzenete az 
„Erős vár a mi Istenünk!” evangélikus üdvözlésnek is, amely az Istenbe 
vetett bizalomnak szintén szép kifejezési módja, de katolikus testvéreink 
köszöntésében éppen a mai igénkben megfogalmazott üzenetet érzem hang-
súlyosnak, vagyis hogy rajtunk keresztül is dicsértessék a Jézus Krisztus! 
Mi, akik mennybemenetel ünnepe és pünkösd között hallgathatjuk Péter 
apostol szavait, még inkább megerősödhetünk abban a felismerésben, hogy 
mindez a Szentlélek ereje nélkül teljességgel lehetetlen számunkra. Hiszen 
Jézus küldi a Pártfogót, „aki az igazság Lelke, aki az Atyától származik, ő tesz 
majd bizonyságot énrólam” – ahogyan maga Jézus mondja a vasárnap evangé-
liumában (Jn 15,26).
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Péter apostol először is bölcsességre és józanságra szólítja fel olvasóit. „Mega-
lázkodás és eszünk használata, ebben áll az igazi kereszténység” – mondta 
egykor Blaise Pascal 17. századi francia keresztény gondolkodó. Mintha csak 
Péter apostol szavain tájékozódva írná le ezt a mondatát, aki a bölcsességet és 
a józanságot jelöli meg a Krisztus-várás alapjának. Mert az igazi bölcsesség 
nem más, mint az Isten előtti magalázkodás. Erre tanított már az ószövet-
ségi bölcsességirodalom is, ahol több helyen is olvashatjuk ezt a mondatot: 
„A bölcsesség kezdete az Úrnak félelme.” (Zsolt 111,10; Péld 1,7; 9,10) Mert az 
Istenben hívő élet a többet látás ajándékában realizálódik. A Prédikátor 
könyve szerint „a bölcsnek szemei vannak a fejében, a bolond pedig sötétben jár” 
(Préd 2,15). És bár a fizikai látás képességével éppen a „bolond” is rendel-
kezhet, a bölcs ember egyfajta belső látással is bír. S ez a belső látás az, amire 
Péter felszólít: „…legyetek tehát bölcsek és józanok…” (1Pt 4,7) Érdekes, hogy 
az itt használt két görög kifejezés egészen közel áll egymáshoz, mindkettő 
elsősorban józanságot jelent, de az első kifejezés mértékletességre, alázatra, 
szerénységre, míg a második inkább egyfajta bölcs előrelátásra utal. 

Ez pedig már egyenesen viszi tovább gondolatainkat a következő felszó-
lításhoz: „Az egymás iránti szeretet legyen kitartó bennetek.” Mert mi másban 
nyilvánulna meg az igazi bölcsesség, ha nem az egymás iránti szeretetben? 
Pál az Első korinthusi levélben ír arról, hogy az „Isten bolondsága” bölcsebb 
az emberek bölcsességénél (1Kor 1,25). Mert Isten bölcsességét a Krisztus ke-
resztjében mindnyájunk iránt megnyilvánuló isteni szeretetben lehet tetten 
érni. Vagyis mi sem magától értődőbb, mint az, hogy bennünk is ennek a 
szeretetnek kell megerősödnie. Ezért szólítja fel az apostol az ebben való 
kitartásra olvasóit. 

Mindnyájan érezzük, hogy mennyire sérülékeny a mi szeretetünk. A Jele-
nések könyvében olvassuk Krisztus panaszát, amit az efezusi gyülekezetnek 
üzen, hogy „nincs már meg benned az első szeretet” (Jel 2,4). Mert kihűlt, mert 
elmúlt, mert átalakult. Péter is tudja, hogy mennyire nagy a kísértése ennek, 
ezért mondja, hogy a szeretetnek kitartónak kell lennie. 

Goethe írta egykor: „…valamennyi kezdeményező és alkotó cselekedetet 
illetően egyetlen alapvető igazság létezik – abban a pillanatban, amikor valaki 
határozottan elkötelezi magát, a Gondviselés is működésbe lép.” A szeretet 
nyilván több, mint elköteleződés, de a mechanizmusa mindenképpen tetten 
érhető a Goethe által megfogalmazott gondolatban is. Mert kitartásunk az 
egymás iránti szeretetben csakis az odaszánásban, az elköteleződés komolyan 
vételében válhat valóra. Ez nem azt jelenti, hogy mi magunk munkálnánk 
azt, vagy mi segítenénk elő a szeretet megnyilvánulását, hiszen Isten leg-
nagyobb lelki ajándéka ez, ahogyan Pál azt a legkiválóbb útnak (1Kor 12,31) 
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nevezi, amit azután a 13. fejezet szeretethimnuszában fejt ki részletesen. De 
a szeretet „a bűnök elfedezésében és a zúgolódás nélküli vendégszeretetben” 
csak akkor válhat valósággá, ha kitartóak tudunk lenni abban. Máskülönben 
valóban kihűl és hatástalan marad.

A szeretetben való megerősödés hangsúlyozása után Péter áttér a lelki 
ajándékok sokféleségében való sáfárkodásra. „Ki milyen lelki ajándékot kapott, 
úgy szolgáljatok azzal egymásnak, mint Isten sokféle kegyelmének jó sáfárai.” Ke-
resztény missziónk hatékonyságának egyik nagy gátja talán éppen ebben van, 
hogy nem azzal szolgálunk, ami a mi karizmánk, amit éppen mi kaptunk 
Istentől. Hanem próbálunk megfelelni sok más területen is olyan elvárá-
soknak, amelyekkel nem kellene foglalkoznunk. Pedig ha mindenki a maga 
helyén végezné saját szolgálatát, amire éppen őt választotta ki Isten, akkor 
egészen biztosan hatékonyabb lenne az egyház missziója. Ennek meglátása 
sem történhet másként, csakis Isten Lelkének megvilágosító erejével. 

Weöres Sándor A teljesség felé című könyvében írja a következőket: „Az 
igazság nem mondatokban rejlik, hanem a torzíthatatlan létezésben. Az 
öröklét nem az időben rejlik, hanem az összhang állapotában.” Erre az összhang-
ra eljutni az Istent dicsérő élet lényege. Erre eljutni ugyanakkor egyáltalán 
nem egyszerű. Mondjuk ki, hogy önmagunktól nem is lehetséges. Mert 
igazából „az összhang visszhangja az Összhangnak”. Ezzel a szójátékkal 
próbáltuk meghatározni gyülekezetünk zenekarának, az Echo együttesnek 
a szolgálatát néhány évvel ezelőtt. Hiszen az összhang nem másból, csakis 
az Istenben lévő Összhangból jöhet létre, mindig abból táplálkozik, vagyis 
az isteni Összhang visszhangja. 

Éppen ezért kell visszakanyarodnunk a bevezetőben már felcsendült té-
mánk, az imádság létszükségletéhez. Mert ha nem vagyok kapcsolatban 
azzal, aki maga az Összhang, akkor mindig is izzadtságszagú lesz minden 
próbálkozásom, és az istendicséret legfeljebb passzív jókívánság marad éle-
temben, mint a csak megszokásból felhangzó „Dicsértessék a Jézus Krisz-
tus!” Isten azonban ennél többel akar megajándékozni. Részesíteni szeretne 
bennünket a szolgálat jó ízében, ami pedig csak az állandó kapcsolattartás 
útján válhat valóra.

Már textusunk elején – a bölcsesség és a józanság fejtegetésénél – szerepelt 
ugyanis ez a félmondat, amelyet rendkívül fontos kiemelnünk: „…le gyetek 
tehát bölcsek és józanok, hogy imádkozhassatok.” Mert az imádság az ember 
különleges lehetősége, amely nélkül szolgálata öncélú erőlködéssé válhat. 
Az imádkozó élettel azonban mindig kapunk új erőt, hogy kitartóak tudjunk 
lenni. Ezt felismerni, erre ráérezni – Isten legnagyobb ajándéka az életben. 
Ezért imádkozhatunk magunk is nap mint nap, hogy így tudjuk dicsérni Istent!
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Weöres Sándor a fent idézett helyen egy másik mondatot is leírt, amely 
még ismertebb, mint az előzőek. Így hangzik: „Egyetlen ismeret van, a többi 
csak toldás: Alattad a föld, fölötted az ég, benned a létra.” Használjuk hát a 
bennünk lévő létrát – az imádságnak azt az áldott lehetőségét –, amely min-
den helyzetben elegendő erőforrássá lehet számunkra, hogy Isten dicsőségére 
tudjunk élni, hogy rajtunk keresztül is és mindenkor az Isten dicsőíttessék 
Jézus Krisztus által, akié a dicsőség és a hatalom örökkön-örökké. 

Baranyay Csaba
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Memóriafrissítés
PÜNKÖSD ÜNNEPE

„Jézus így válaszolt: »Ha valaki szeret engem, az megtartja az én igémet; 
azt pedig az én Atyám is szeretni fogja, és elmegyünk hozzá, és nála 
maradunk. Aki nem szeret engem, nem tartja meg az én igéimet. Az az 
ige pedig, amelyet hallotok, nem az enyém, hanem az Atyáé, aki elkül-
dött engem. Elmondom ezeket nektek, amíg veletek vagyok. A Pártfogó 
pedig, a Szentlélek, akit az én nevemben küld az Atya, ő megtanít majd 
titeket mindenre, és eszetekbe juttat mindent, amit én mondtam nektek. 
Békességet hagyok nektek, az én békességemet adom nektek, de nem úgy 
adom nektek, ahogyan a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, ne 
is csüggedjen! Hallottátok, hogy én megmondtam nektek: elmegyek, és 
visszajövök hozzátok. Ha szeretnétek engem, örülnétek, hogy elmegyek 
az Atyához, mert az Atya nagyobb nálam. Most mondom ezt nektek, 
mielőtt megtörténik, hogy ha majd megtörténik, higgyetek. Már nem 
sokat beszélek veletek, mert eljön e világ fejedelme, bár felettem nincs 
hatalma. A világnak azonban meg kell tudnia, hogy szeretem az Atyát, 
és úgy cselekszem, ahogyan az Atya parancsolta. Keljetek fel, menjünk el 
innen!«” (Jn 14,23–31)

Amikor Isten belép a világunkba, az életterünkbe, többnyire pánikba esünk, 
és zavarodott kérdéseink támadnak. Így volt ez már az első karácsonykor, 
amikor az idők teljességében Isten belépett emberként a történelembe. Heró-
des királyt és az egész Jeruzsálemet nyugtalanság fogta el, amikor megér-
keztek a napkeleti bölcsek az új király születésének a hírével…

Így volt ez, amikor Isten azon az első húsvéthajnalon megtörte a terem-
tett világ megszokott rendjét, és előhívta Fiát a sziklasírból. Jézus ellenfelei 
pánikszerűen sír- és hullarablást kezdtek el híresztelni…

S nem volt ez másképp akkor sem, amikor ötven nappal később, azon 
az első pünkösdvasárnapon kiáradt a megígért Lélek az apostolokra, és 
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ők elkezdtek mindenki számára érthetően tanúskodni Jézus haláláról és 
feltámadásáról. Az emberek zavarodottan kezdték el kérdezgetni egymást: 
„Mi akar ez lenni?” (ApCsel 2,12b) Majd választ sem várva, egyesek rögtön 
részegséggel vádolták meg Pétert és társait…

Látszólag ez a harmadik isteni belépés a legszürkébb esemény, a legeny-
hébb provokáció. Itt nem születik, nem hal meg és nem támad fel senki. 
Sokan nem is értik, miért próbálunk pünkösdből karácsonyhoz és húsvéthoz 
hasonlóan jelentős, többnapos ünnepet kreálni.

S valóban, pünkösd lényegét, tartalmát tekintve nem igazán többnapos 
ünnep, de még csak nem is egynapos. Hanem sokkal inkább Isten radikális, 
hosszú távú, egész életünket átrendező és megváltoztató beavatkozási kísér-
lete. Ezúttal nem a történelem vagy a természet hagyományos rendjébe lép 
be, hanem a személyes életünk megszokott rendjét kavarja fel. S mindezt 
nem egyszer, valamikor, több ezer évvel ezelőtt tette, hanem itt és most 
akarja véghezvinni.

Ma szól bele az életünk rutinszerű rendjébe. Fordulatra, új kezdésre, 
újjászületésre, megtérésre hív. Nem másokat, nem régieket, nem távolikat, 
de nem is közelieket, nem a szomszédomat, a házastársamat, a testvéremet, 
a barátomat, de nem is az ellenségemet, hanem személy szerint engem. 
Talán éppen emiatt próbáljuk meg gyakran elfelejteni és elfeledtetni ezt az 
ünnepet…

Ennek a tudatos memóriazavarnak a kezelésére kínál gyógymódot Jézus 
búcsúbeszédében, melynek egyik fontos szakasza alapigénk. A Mester igyek-
szik gondosan felkészíteni tanítványait a közelgő eseményekre, beleértve 
a Lélek kiáradását: „A Pártfogó pedig, a Szentlélek, akit az én nevemben küld 
az Atya, ő megtanít majd titeket mindenre, és eszetekbe juttat mindent, amit én 
mondtam nektek. (…) Most mondom ezt nektek, mielőtt megtörténik, hogy ha majd 
megtörténik, higgyetek.” (Jn 14,26.29)

Aki számítógéppel dolgozik, jól tudja, hogy milyen fontos a különböző 
programok rendszeres frissítése. Ennek hiányában előbb-utóbb a gép műkö-
dése lelassul, sőt lefagyhat, megbénulhat a computer. Az okos gép általában 
udvariasan meg is kérdezi, hogy most vagy esetleg csak később engedjük a 
frissítést. 

Pünkösdkor itt a lehetőség a frissítésre, amikor a Lélek eszünkbe juttatja 
mindazt, amit Jézus mondott. Amikor újra felismerjük a Teremtőtől kapott 
istenképűségünk ajándékát, hogy ő a vele való szeretetközösségre alkotott 
minket. Frissen kapcsolhatunk, hogy Jézus által újra Isten gyermekei, egy-
másnak testvérei lehetünk. 

Pünkösd ajándéka, hogy nemcsak a világhálón lehetünk „on-line”, hanem 
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a mennyei hálózatra is rákapcsolódhatunk. Ezen keresztül nem csupán 
fontos adatokhoz, friss információkhoz juthatunk, hanem friss Lélek, az 
erő, a szeretet, a józanság, a bölcsesség és a békesség Lelke árad ki ránk, és 
betöltheti ünnepeinket éppen úgy, mint hétköznapjainkat.

Nem arról van szó, hogy valahol felettünk trónol egy láthatatlan Isten, 
aki megteremtette a világot, benne az embert, s most „a gép forog, az alkotó 
pihen”, semmi közünk egymáshoz…

Nem arról van szó, hogy kétezer éve megnyílt az ég, és Isten úgy döntött, 
hogy értünk emberré születik, köztünk él pár évet, azután sok szenvedés 
után meghal értünk, majd harmadnapra feltámad, és hamarosan visszatér 
mennyei trónusára.

Pünkösd nem emlékünnep, amely felidézi egy néhai Isten néhai nagy 
tetteit, hanem Isten jelenléte, megszólalása, belépése itteni és mostani éle-
tünk centrumába. Ő nem csupán egy jóságos Atya felettünk, egy szerető Fiú 
értünk, hanem az Atyának és a Fiúnak a Lelke, aki bennünk kíván lakozni, 
a mi mulandó testünket akarja a Lélek templomává szentelni.

Már a teremtés hajnalán Isten Lelke lebegett a vizek felett, amikor is 
megszólalt a káoszból kozmoszt teremtő ige: „Legyen világosság! És lett 
világosság”. Az első pünkösdkor is megszólalt az Isten, és hirtelen minden 
világos lett. Az emberek megdöbbentek azon, hogy értik Isten szavát, hogy 
Isten az ő anyanyelvüket is beszéli. Eltűnik a káosz, a bábeli zűrzavar ke-
serves öröksége: megértik Istent és megértik egymást. Az isteni kommuni-
káció nyomán megszületik a kommunió, a közösség a teremtő Istennel és 
a teremtménytárssal.

Ez a Lélek újjáteremtő munkája, ami az első teremtés csodáját idézheti fel 
bennünk, amikor úgy lettünk élőlénnyé, hogy Isten az ő lelkét lehelte belénk. 
Ha ezt a lelket elveszítjük, akkor élőlényekből félőlényekké torzulunk. Ezért 
köszönt a karácsonyi angyal így a betlehemi pásztorokra: „Ne féljetek…” 
Ezért üdvözli ugyanígy a nyitott sírba belépő döbbent asszonyokat az isteni 
küldött: „Ne féljetek…”

Ezt a félelmet űzi el Jézus a János evangéliumában olvasható pünkösdi 
történetben, amikor a zárt ajtók mögött rettegő tanítványok közé toppanva 
megáll középen, és rájuk köszön: „Békesség néktek!” Majd pedig rájuk lehel: 
„Vegyetek Szentlelket!” (Jn 20,22) Íme, az újjáteremtés pünkösdi csodája: a 
félőlények újra élőlényekké válhatnak!

Erről tesz bizonyságot Pál apostol is, aki így vall a Lélek munkájáról: „Mert 
nem a szolgaság lelkét kaptátok, hogy ismét féljetek, hanem a fiúság Lelkét kaptátok, 
aki által kiáltjuk: Abbá, Atya! Maga Lélek tesz bizonyságot a mi lelkünkkel együtt, 
hogy Isten gyermekei vagyunk.” (Róm 8,14)
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Pünkösd ajándéka nem kevesebb, mint hogy Isten Lelke által újjáteremtett, 
újonnan szült gyermekké, a mennyei Atya gyermekévé válhatunk. Egymásnak 
pedig testvéreivé lehetünk, akik többé nem árván, gazdátlanul, magányosan 
sodródunk a világmindenségben, hanem közösséget, közös nyelvet találunk 
egymással. Ez a csoda nem a múlt emléke, hanem a jelen ajándéka és a jövő 
záloga. Jézus határozott ígérete szerint, aki kéri a Lélek ajándékát a mennyei 
Atyától, az meg is kaphatja (Lk 11,13).

Míg karácsony és húsvét Isten megismételhetetlen, egyszeri belépése a 
történelembe, addig pünkösd csodája bárhol, bármikor megtapasztalható, 
átélhető csoda. A jézusi képpel élve: „A szél fúj, amerre akar, hallod a zúgását, 
de nem tudod, honnan jön és hová megy: így van mindenki, aki a Lélektől született.” 
(Jn 3,8)

A Lélekről igazán csak képekkel, képekben tudunk szólni. Ilyen klasszikus 
bibliai kép a szél, a tűz, a galamb, az eső, a harmat… De találhatunk mai 
képeket is a Lélek titokzatos munkájának megragadására. Ilyen például a 
már idézett memóriafrissítés hasonlata a számítógépek világából. Akár a 
mobiltelefonok működése is segíthet a Lélek munkájának illusztrálásában. 
A legtöbben talán nem is értjük igazán ennek a csodálatos szerkezetnek 
a pontos működését, de azt mindenki jól tudja, mi történik akkor, ha van 
térerő, és mi a következménye annak, ha eltűnik a térerő…

Ahol a Lélek kiárad, ott van térerő, ott lehetséges a kölcsönös kommuni-
káció, a függőleges, Isten–ember közötti, valamint a vízszintes, ember–ember 
közötti kapcsolatteremtés és kapcsolattartás.

Pünkösd örömhíre: újra van térerő, van kapcsolat, van közösség Istennel 
és egymással! Éljünk vele, éljünk belőle, éljünk általa!

Gáncs Péter
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Kétdöntéses predestináció
PÜNKÖSD 2. NAPJA

„Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz 
őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert az Isten nem azért 
küldte el a Fiút a világba, hogy elítélje a világot, hanem, hogy üdvözüljön 
a világ általa. Aki hisz őbenne, az nem jut ítéletre, aki pedig nem hisz, 
már ítélet alatt van, mert nem hitt az Isten egyszülött Fiának nevében. Az 
ítélet pedig azt jelenti, hogy a világosság eljött a világba, de az emberek 
jobban szerették a sötétséget, mint a világosságot, mert a cselekedeteik 
gonoszak. Mert aki rosszat cselekszik, gyűlöli a világosságot, és nem 
megy a világosságra, hogy le ne lepleződjenek a cselekedetei. Aki pedig 
az igazságot cselekszi, a világosságra megy, hogy kitűnjék cselekedeteiről, 
hogy Isten szerint cselekedte azokat.” (Jn 3,16–21)

A Szentlélek kitöltetésével fejeződik be Istennek az a kiválasztó munkája, 
melynek nyomán létrejön Krisztus népe ebben a világban. Amint azonban az 
emberiség egészéből kiemelkedik egy közösség, azonnal felvetődik a kérdés, 
hogy ki miért tartozik a kiválasztottak, mások meg miért a kívül maradottak 
köréhez. Péter a pünkösdi prédikációjának elején még nagyon bátran ter-
jeszti ki mindenkire Jóel próféta Izraelre vonatkozó szavait, és azt mondja, 
hogy „kitöltök Lelkemből minden halandóra” (ApCsel 2,17). S ezen az ak-
kor tapasztalható nagy lelki megújulást érti. Az idézet végére viszont már 
egyértelmű, hogy csak azok üdvözülnek, akik „segítségül hívják az Úrnak [a 
Küriosz-Krisztusnak] nevét”. Itt már csak a Krisztusnál menedéket keresők, 
csak az őhozzá menekülők, az őt bizalommal kérők megtartatásáról van szó.

Az üdvössége ügyében aggódó ember ezen a ponton általában még tovább 
kérdez. Akkor is, ha egyébként a Krisztus nevét segítségül hívók táborába 
tartozik. „És ezek bizonyosan megtartatnak? Nem kell még valamit teljesí-
teniük azért, hogy biztosítva legyen számukra az üdvösség?” Eszembe jut 
egy hívő asszony, aki nem mert kopogni az ajtón, mert azt hallotta valakitől, 
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hogy az a „lekopogás” okkult szokásának maradványa. Sok félelmes szívű 
hívő ember élete ott botorkál a kiválasztottak és a kívülállók között húzódó 
határvonalon és sohasem tudja bizonyosan, hogy melyik oldalhoz is tartozik. 
Nincs mit csodálkozni ezen. Ha két tábor van, akkor mindig jogosan vető-
dik fel a kérdés, hogy milyen alapon tartozik valaki az egyikhez, és milyen 
okból a másikhoz. Honnan tudhatom biztosan, hogy én az üdvözülők közé 
vagyok-e kiválasztva? 

A reformátorok, mivel koruk elvilágiasodott egyházával és a humanizmus 
szellemiségével álltak vitában, szükségképpen foglalkoztak a kegyelmi kivá-
lasztás és a predestináció kérdésével. Két meggyőződésből indultak ki: hitték, 
hogy Isten mindenható és minden ismeret birtokosa, tehát nélküle nemcsak 
jó, de rossz dolgok sem történhetnek ebben a világban, ugyanakkor arról 
is meg voltak győződve, hogy az ember semmit sem tehet az üdvösségéért, 
hanem azt tisztán kegyelemből, ajándékként kapja Istentől. Ehhez járult 
még az a tapasztalat, hogy nagyon sok ember ellenáll az evangéliumnak, és 
a bűn útját választja. Sőt abból kell kiindulnunk, hogy az ember a bűneset 
miatt annyira megromlott, hogy a maga megjobbítására is csak istenellenes 
módon képes. Nem választhat tehát szabadon az üdvösség és a kárhozat 
lehetőségei között. Bűnös volta egyben azt is jelenti, hogy rászolgált a kárho-
zatra. Jogosan sújtana le rá Isten ítélete. De Isten kegyelmes, és meg akarja 
tartani az embert. Kiválaszt tehát egyeseket, és nyilvánvalóvá teszi számukra 
szabadítását. Nem jóságuk vagy életszentségük alapján, hanem Krisztus 
kereszthalálának érdeméért. Az azonban titok marad, hogy ha az emberi 
érdemek semmit sem számítanak, akkor milyen megfontolás nyomán esik 
Isten választása egyesekre, hogy üdvözítse őket, mások meg miért maradnak 
ki ebből a hatalmas ajándékból.
Jézus szavaiból itt, a János evangéliumában ennél sokkal egyszerűbb és sze-
mélyesebb predestinációtan bontakozik ki. Olyan, amely szerint Isten min-
denkinek egyformán felkínálja az üdvösséget, az embernek kell eldöntenie, 
hogy azt elfogadja, vagy sem, és ennek megfelelően már a mostani életünkben 
is vagy a pokol sötétségében vagy pedig az Isten üdvös világosságában élünk.

Isten döntött, hogy mindenkinek felkínálja az üdvösséget

Ez a predestinációtan egy mindent megelőző tényből indul ki. Abból, hogy 
Isten szereti az embervilágot: bűnösen, istentagadó lelkületével, vérengző 
cselekedeteivel, önzésével és szeretetlenségével – azaz szeretetre, főképp Isten 
szeretetére méltatlannak látszó állapotában. Egyedülálló megfogalmazás ez. 

Okumenikus-igehirdetes-kotet.indd   166 2015.11.18.   10:02:25



167

Nincs még egy vallás a világon, amely szerint az ember Isten számára úgy 
lenne szeretetre méltó, amint van. Sokszor mi is csak félve mondjuk ki és 
nem merjük hangosan hirdetni, nehogy – úgymond – a bűnös ember még 
el is bizakodjék. Pedig ez a tény a kiindulópont, és nem az, hogy minden 
ember elveszett. Ez utóbbi is igaz, de megelőzi és körülöleli az a teljesebb 
igazság, hogy Isten minden embert szeret és üdvözíteni akar. Nemcsak a 
bűneset előtt, hanem utána is. 

Jézus azt mondja, hogy Isten válogatás nélkül szeret mindenkit. „Úgy 
szerette a világot, hogy egyszülött Fiát adta…” Ez az üdvösségünk alapja. 
Nagyobb ez az örömhír annál, mint amit általában ki szoktunk hallani belőle. 
Nem azt mondja ugyanis, hogy Krisztus keresztáldozata következményeként 
fordult át Isten haragja szeretetbe a bűnös ember iránt, hanem az áll itt, hogy 
feltétlen szeretete indította arra, hogy elküldje Fiát erre a világra. Emberi 
módon, az emberi lehetőségekhez, az ember felfogóképességéhez igazítva 
akarta tapasztalhatóvá tenni szeretetét az ember iránt. Azért küldte el Jézust, 
mert szerette az embert, és azt akarta, hogy „üdvözüljön a világ általa”. Nincs 
válogatás, mindenkihez egyaránt szól, és mindenkire egyformán vonatkozik 
ez az örömüzenet. 

Az ember feladata, hogy döntsön:  
elfogadja-e ezt a szeretetteljes isteni közeledést

Hatalmas felelősség. Az üdvösségünk kérdése egy pillanatra a mi kezünkbe 
kerül. Nem a mi döntésünk teremti meg az üdvösség lehetőségét. Az erre 
vonatkozó döntés már megszületett. Isten hozta meg. A mi elhatározásunk 
csak arra vonatkozik, hogy hajlandók vagyunk-e elhinni Jézusnak, hogy 
Atyánk van a mennyben, aki megtartó szeretettel tekint az emberre. Jézus 
a végsőkig elment, hogy erről meggyőzzön bennünket. Szinte lehetetlen 
nemet mondani rá, annyira egyértelmű tényként áll előttünk. Elutasítása 
nagyobb erőfeszítést igényel, mint az elfogadása. Olyan, mint lemondani a 
levegővételről – ami sokkalta nehezebb, mint lélegezni. Jézus hasonlatával: 
a nappali fényben körülményesebb elrejtőzni a világosság elől, mint benne 
maradni. Karl Barth, a 20. század talán legkiemelkedőbb teológusa az eluta-
sítás eshetőségét egy szójátékkal „lehetetlen lehetőségnek” nevezte. 

Képzeljünk el valakit, aki becsukott szemmel, fehér bottal a kezében 
közlekedik, vállalja, hogy a tűzhelynél megégeti magát, botladozva hol ebbe, 
hogy abba ütközik bele, sérüléseket szenved, holott csak ki kellene nyitnia 
a szemét és látna. Ugye, milyen abszurd? Vitathatatlan, hogy az Isten titka-
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ira érzéketlen szemmel indulunk neki az életnek, s csak úgy magától nem 
nyílnak fel a szemeink. Van azonban egy hely ebben a világban – a Krisztus 
keresztje –, ahol olyan világosan ragyog fel Isten szeretete, hogy nem lehet 
nem észrevenni. Ha tehát az önmagát értünk odaadó Krisztusra emeljük a 
tekintetünket, akkor kiderül, hogy látunk. 

Mi az oka mégis, hogy oly sok ember csukva tartja a szemét, és elzárkózik 
ez elől a világosság elől? Jézus nagyon egyszerű és hétköznapi magyarázatot 
ad: az rejtőzködik és ragaszkodik a sötétséghez, aki fél a lelepleződéstől, 
attól tart, hogy a cselekedeteinek gonosz volta nyilvánosságra kerül. Ez 
pedig azért zavarja, mert feltételezi Istenről, hogy keményen megtorolja a 
bűnöket. Hisz Istenben, de egy kegyetlen és nem a kegyelmes Istenben hisz. 
Abban, amilyennek maga képzeli, és nem abban, akinek Jézus mutatta be 
őt az embervilág előtt.

Az emberek többsége azért marad távol Istentől, mert rosszat feltételez 
róla. Azt hiszi, hogy elvesz, megszegényít, elviselhetetlen terheket ró az em-
berre, segítés helyett magunkra hagy, megbüntet, elszámoltat és a végén még 
kárhozatba is taszít. Minél negatívabb dolgokat gondol valaki Istenről, annál 
megvetendőbbnek tűnik fel előtte Isten személye, és annál erősebb lesz benne 
a harag iránta. Odáig jut, hogy már-már képtelen lesz bármi jót feltételezni 
róla, s ha ilyesmit hall, akkor azt azonnal elengedi a füle mellett, vagy ami 
még rosszabb, az ellenkezőjébe fordítja a tartalmát. A jóval kapcsolatban is 
valami rosszat vizionál. Az ilyen ember nem tud megszabadulni démonikus 
istenképzetétől, ezért egyre erősebbé válnak a lelkében az „Isten-gyilkos” 
indulatok. Már csak egy halott Isten hagyná békén. De az Istent – beleértve 
még a kis i-vel írottat is – nem lehet megölni. Legfeljebb el lehet rejtőzni 
előle, bujkálni lehet a sötétségben, és úgy tenni, mintha nem lenne világos. 
Pedig mennyivel egyszerűbb lenne nyitott szemmel kilépni a világosságra.

E döntési lehetőség miatt már itt a földi életben 
elkezdődik a pokol vagy az üdvösség

Jézus határozottan a jelenről beszél: aki pedig nem hisz az Isten Fiában 
– vagyis a szerető és kegyelmes Istenben –, az már elkárhozott. Az ugyanis 
a kárhozat, hogy az ember egy kegyetlenül büntető istent feltételezve, azaz 
a kegyelmes Istent nélkülözve él. Ezt a létformát mindenki maga választja, 
mert egy olyan „saját gyártású” isten kell hozzá, aki valójában nem létezik. 
Ahol az élő Isten van jelen, ott nincs kárhozat. Kárhozat csak ott van, ahol 
nincs jelen Isten, ahonnan elűzték, kiutasították, ahol „megölték”, mert 
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féltek tőle. Teljesen alaptalanul. Végső soron nem is tőle rettegtek, hanem 
egy bálványtól, egy képtől, akit Istennek gondoltak. Megszállottan gyűlölni, 
majd tagadni valakit, aki nincs, valóban „lehetetlen lehetőség”.

Az egyetlen igazi lehetőség ugyanis: elfogadni őt szerető Istennek, mint 
ahogy valóságosan az. Azért jött el Isten erre a világra Krisztusban, hogy 
megkönnyítse a döntéshozást. Jézus kereszthalála pedig azt teszi kétség-
telenné, hogy mi csak válaszolunk Isten kegyelmének megnyilvánulására. 
Szabadságunk van abban, hogy megdöbbenünk rajta és térdre esünk mond-
ván: „Én Uram és én Istenem!”, vagy becsukjuk a szemünket és elfordítjuk 
a fejünket. Amikor szembesülünk az evangéliummal, mindig két lehetőség 
áll előttünk: a kárhozat és az üdvösség lehetősége, egy „lehetetlen” és egy 
valóságos lehetőség. Most is döntésre késztet az evangélium, ezért „ma, ha az 
Ő szavát halljátok, ne keményítsétek meg a szíveteket” (Zsid 3,8). Ma kezdődhet 
az üdvösség – de jaj, a kárhozat is! Hála legyen Istennek, hogy újra és újra 
megteremti számunkra ezt a „mát”, hogy korrigálhassuk a korábban meg-
hozott rossz döntésünket, a jóban pedig megerősödjünk.

Németh Dávid
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Nikodémus
SZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE

„Volt a farizeusok között egy Nikodémus nevű ember, a zsidók egyik vezető 
embere. Ő egy éjjel elment Jézushoz, és így szólt hozzá: »Mester, tudjuk, 
hogy Istentől jöttél tanítóul, mert senki sem képes megtenni azokat a jeleket, 
amelyeket te teszel, csak ha Isten van vele.« Jézus így válaszolt: »Bizony, 
bizony, mondom neked: ha valaki nem születik újonnan, nem láthatja meg 
az Isten országát.« Nikodémus ezt kérdezte tőle: »Hogyan születhetik az 
ember, amikor vén? Bemehet anyja méhébe, és megszülethet ismét?« Jézus 
így felelt: »Bizony, bizony, mondom neked, ha valaki nem születik víztől 
és Lélektől, nem mehet be az Isten országába. Ami testtől született, test 
az, és ami Lélektől született, lélek az. Ne csodálkozz, hogy ezt mondtam 
neked: Újonnan kell születnetek. A szél fúj, amerre akar; hallod a zúgását, 
de nem tudod, honnan jön és hová megy: így van mindenki, aki a Lélektől 
született.« Nikodémus megkérdezte tőle: »Hogyan történhet meg mindez?« 
Jézus így válaszolt: »Te Izráel tanítója vagy, és ezt nem tudod? Bizony, 
bizony, mondom neked: amit tudunk, azt szóljuk, és amit láttunk, arról 
teszünk bizonyságot, de nem fogadjátok el a mi bizonyságtételünket. Ha a 
földi dolgokról szóltam nektek, és nem hisztek, akkor hogyan fogtok hinni, 
ha majd a mennyeiekről szólok nektek? Nem ment fel a mennybe senki, 
csak az, aki a mennyből szállt le, az Emberfia. És ahogyan Mózes felemelte 
a kígyót a pusztában, úgy kell az Emberfiának is felemeltetnie, hogy aki 
hisz, annak örök élete legyen őbenne.«” (Jn 3,1–11[12–15])

Harminc éve vagyok rendőr, de ilyen esettel még nem találkoztam. Tegnap 
behoztak a fiúk egy férfit, aki azzal szórakozott, hogy festékszóróval fújta 
le a jelzőtáblákat és a rendőrlámpákat. Több helyen káoszt idézett elő a 
városban, jelentős anyagi kár keletkezett, nem beszélve arról, hogy akár sú-
lyos balesetet is okozhatott volna. Amikor beszóltak rádión, hogy készítsük 
elő a vizsgálatit, azt hittem, egy dühöngő őrültet hoznak. De nem, éppen 
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ellenkezőleg. Jól öltözött, kellemes megjelenésű, békés természetűnek látszó 
fiatalember lépett be az őrsre, a viselkedésében nem volt semmi rendkívüli. 
A kollégák magatartásában is volt valami furcsa. Hasonló esetekben nem 
szoktak finomkodni a delikvensekkel, most azonban úgy kísérték, mintha 
vendéget hoztak volna. A kisugárzásában, személyiségében volt valami kü-
lönleges, ami nyugalmat árasztott és hatott a környezetére. Az adatfelvételnél 
készségesen válaszolt a kérdéseimre, mint aki fel sem fogja, hogy eljárás 
indul ellene. Mintha lakcímváltozást jött volna bejelenteni. Kiderült, hogy 
büntetlen előéletű, soha semmi komolyabb összeütközésbe nem került még 
a törvénnyel, rendezett életet él, egyetemi végzettsége van, nyelveket beszél. 

– Tisztában van tettének következményeivel? – kérdeztem tőle teljesen ösz-
szezavarodva, mert semmi összefüggést nem láttam a velem szemben helyet 
foglaló személy és az alig néhány órával korábban véghezvitt cselekedete között.

– Milyen következményekre gondol pontosan? – kérdezett vissza.
– Amit tett, az a közlekedés biztonsága elleni bűncselekmény, ami három 

évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető. És akkor nem beszéltem még 
az anyagi kár megtérítéséről, illetve ha személyi sérülést, halálesetet idézett 
volna elő, akkor a büntetési tétel tovább emelkedett volna. Köszönje meg 
a gyorsan intézkedő kollégáimnak, hogy legalább ettől nem kell tartania.

– Nem állt szándékomban ártani senkinek. Éppen ellenkezőleg – válaszolt 
csendesen, és mélyen a szemembe nézett közben.

– Mi az, hogy éppen ellenkezőleg? Talán segíteni akart ezzel?
– Bizonyos értelemben igen.
– Emberfia! Ez egy nagyváros, naponta több ezer ember közlekedik az 

utakon! Ha minden működik és minden a helyén van, akkor is történik 
tíz-tizenöt baleset minden egyes nap.

– Hát épp ez az.
– Mit akar ezzel mondani?
– A táblák, lámpák nem oldják meg a problémát. Inkább rontanak a hely-

zeten.
– Magának elment az esze! Tudja, micsoda káosz lenne itt táblák, szabá-

lyok nélkül? De hát maga egy iskolázott, értelmes ember, nem igaz, hogy 
nincs tisztában ezzel!

– Természetesen tisztában vagyok vele. És igen, először biztosan káosz 
lenne. De aztán kénytelenek lennénk másképpen kezelni a helyzetet. Táblák 
és szabályok nélkül. Például odafigyelni egymásra.

– Na jó, most már ne szórakozzon velem! Segítene magán, ha valamiféle 
megbánást tanúsítana, de ha nem, hát nem. A maga dolga. Az enyém csak 
annyi, hogy kivizsgáljam a körülményeket, megtudjam az indítékait. Mivel 
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nem garantálható, hogy nem ismétli meg a bűncselekményt, ezért ma éjszaka 
mindenképpen itt marad vizsgálati fogságban. A többit holnap meglátjuk. 
Jó éjszakát! Vezessétek el…

Szolgálat után indultam hazafelé. De nem tudtam szabadulni ettől az em-
bertől. Harminc éve vagyok rendőr, öt éve elmehettem volna nyugdíjba, de 
maradtam. Maradtam, mert szeretem a munkámat. Hiszek benne. Hiszek 
abban, hogy a törvény betartásával és betartatásával, a rossz szándékú embe-
rek féken tartásával rendet lehet tartani ebben a világban. Ahhoz már hozzá-
szoktam, hogy ezt nem mindenki gondolja így. Aki csak a saját érdekeit nézi, 
nincs tekintettel a másikra, a közösségre. Éppen ezért kellenek a szabályok, 
táblák, és kellünk mi, rendőrök. Eddig csak olyanokkal találkoztam, akik ártó 
szándékkal vagy önös érdekeiktől vezérelve, esetleg figyelmetlenségüknek 
köszönhetően kerültek összeütközésbe a törvénnyel. De ilyennel, mint ez a 
mai fiatalember, most találkoztam először. Aki „jó szándéktól” vezérelve, a 
„közjót” szeme előtt tartva megy szembe a törvénnyel. Ez az ember ugyanazt 
akarja, amit én, csak pont az ellenkezőjét cselekszi annak, mint amit én cse-
lekszem. A kollégáimat persze nem foglalkoztatja ez. Ők egy bolondot látnak 
benne, egy ábrándozó fanatikust vagy egyszerűen egy garázdát, aki rongál, és 
felforgatja a rendet. De hát valóban, miféle rend ez? Mintha egyenesen azért 
lennének a törvények, hogy legyen mit megszegni. Csak félelemből tartjuk be 
őket, de ha biztosak lehetünk benne, hogy nem lesz következménye, minden 
teketória nélkül megyünk át a pirosnál a zebrán, lépjük át a záróvonalat elő-
zéskor vagy a sebességhatárt lakott területen. Tulajdonképpen mindenkit le 
lehetne csukni a szabályok miatt, de csak az esetek töredéke lesz nyilvánvalóvá. 
És ez csak a közlekedés. Ott van még az összes többi, az élet minden terüle-
te… Hiszen ez nem is a közlekedésről szól! Ez az ember csak rájött valamire, 
felismert valamit, és kivitte az utcára. Oda, ahol az emberek észre is veszik. 
Hogy rákényszerüljenek arra, hogy kilépve az engedelmesség-engedetlenség 
csapdájából tudatosan, belülről vezérelve, önmagukra és egymásra figyelve 
cselekedjenek. Itt, ennél a pontnál megálltam hazafelé gyaloglásomban.

Ez a pont, ez a megállás fontos! Hiszen ez az egész a táblákkal, közlekedési 
lámpákkal csak… tanmese. Példázat. Megfordultam, siettem vissza a rendő-
rőrsre. Az ügyeletessel kinyittattam a vizsgálati cella ajtaját. A fiatalember 
felült a priccsen, és úgy nézett rám, mint aki már várt, és most örül, hogy 
megérkeztem. Leültem vele szemben a másik fekhely szélére.

– Azt hiszem – kezdtem bele rövid csend után –, megértettem. Megértet-
tem, hogy mit is akar.

– Éreztem. Nem tudom, jobb-e ez Önnek, mindenesetre én azért örülök neki. 
– Miből érezte?
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– Maga egy nemes lelkű ember.
– Egyszerű rendőr vagyok.
– Egyszerű rendőr nemes lélekkel. 
– Hm… Kérdezhetek?
– Természetesen.
– Miért pont a táblák, lámpák? Biztosan jó ötlet volt egy szép elképzelést 

így megvalósítani? 
– Hát, ha csak azt nézem, hogy szolgálaton kívül itt ül velem és beszélget, 

akkor már megérte. Való igaz, sokkal többet nem vártam ettől magam sem, 
talán még ennyit sem. (Nevet)

– Maga egy művelt, intelligens ember, ment volna inkább politikusnak, 
papnak, vagy próbálkozhatna a művészetekkel. Ezek valók az ilyen idealis-
táknak, mint amilyen maga.

– A politikára, művészetre, egyházra ma senki nem figyel. Csak ami velük, 
saját magukkal történik, arra figyelnek az emberek. Az utca egyedül, ami 
még valóságos. A többi mind mesterséges vagy hamis.

– Különös ember maga, hallja-e? De be kell ismernem, igaza van. A felét 
sem igazán értem annak, amit mond, mégis valami azt mondja bennem, 
hogy magának igaza van. Furcsa.

– Nincs ebben semmi furcsa. Így működik az igazság. Először magunk 
sem értjük, nem is nagyon vesszük észre, de belül valami megváltozik, és 
már semmi sem olyan, mint eddig volt. Olyan, mint a szél. Nem mi irányít-
juk, arra fúj, amerre akar. Csak ez amolyan „belső szél”. (A kezével a szíve 
magasságában fuvallatot utánzó mozdulatot tesz és mosolyog.)

– De ha engedek ennek a belső szélnek vagy minek, ennek a valóságnak, 
ahogy maga nevezi, akkor kimondom az eddigi életemről, hogy felesleges, 
hiábavaló, értelmetlen volt. 

– Ne így fogja fel. Nevezze inkább újjászületésnek. A régi elmúlt és valami 
új jött létre. Egy új ember. De ehhez a régi is kellett.

– Úgy érzem, így már nem tudom folytatni azt, amit eddig csináltam. 
– Szerintem próbálja meg. Ugyanazt, mint eddig, de már más lélekkel. 

Meglátja, nem lesz ugyanaz. 
Felállok. Kezet fogunk a cella homályában, elindulok az ajtó felé. A kü-

szöbről még visszafordulok.
– A kollégák reggel kiengedik. Vigyázzon magára! Valami azt súgja, mi 

még találkozunk.
– Bízzuk a szélre!
– Hmm… Bízzuk a szélre!

Németh Zoltán
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A „mindennapi túlélés igéi” 
vs. az örök üzenet
SZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE UTÁN 1. VASÁRNAP

„Halld meg, Izráel: Az Úr a mi Istenünk, egyedül az Úr! Szeresd azért 
az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes erődből! 
Maradjanak a szívedben azok az igék, amelyeket ma parancsolok neked. 
Ismételgesd azokat fiaid előtt, és beszélj azokról, akár a házadban vagy, 
akár úton jársz, akár lefekszel, akár fölkelsz! Kösd azokat jelként a kezed-
re, és legyenek fejdíszként a homlokodon; írd föl azokat házad ajtófélfáira 
és a kapuidra!” (5Móz 6,4–9)

Villanás, fénylő kijelző, jelzőhang, és itt egy újabb üzenet. Újabb felugró 
ablak, és ismét keres valaki.

Körülöttem a faliújságon és az asztalon, színes cetliken megannyi sebté-
ben felírt gondolat, feladat és pillanatnyilag nélkülözhetetlennek tűnő adat. 
Gyakorta előkerül a zsebnaptár is, és sok-sok fontos esemény felkerül a nagy 
falinaptárra. Míg körbenézek, újabb üzenet érkezik, pedig még az előzőt sem 
olvastam el. De legalább már szinte minden üzenet egy helyre fut be – te-
lefon és számítógép folyamatosan szinkronban vannak egymással, így ezek 
rendezésére legalább nincs gond.

Örülünk a technika által nyújtott lehetőségeknek, ugyanakkor tudott 
dolog, hogy viszonzást is várnak a digitális üzeneteinket továbbító, azokat 
rendszerező cégek, mégpedig pontosan azért nekünk magunknak is végig 
kell gondolni, mi mindent jelentenek a minket elérő vagy tőlünk kiinduló 
üzenetek.

Merthogy jelentenek – nem is keveset. Sőt digitális életünkben nemcsak 
a valaki vagy valami iránt való érdeklődésnek van szerepe, hanem ugyanúgy 
az elutasításnak is. Mára végeredményben minden újonnan piacra kerülő 
telekommunikációs eszköz, amelyet valamilyen hálózatba kötnek – minde-
nekelőtt a világhálóra –, igyekszik megjegyezni, hogy mi az, ami érdekli a 
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felhasználót. Miről keresek információt, vagyis mi az, ami vélhetőleg érdekel? 
Minek a helyes voltáról, hasznosságáról vagyok meggyőződve, tehát mi az, 
amit én magam ajánlok a másik embernek? Milyen módon szólok hozzá 
egy-egy kérdéshez, és emögött milyen ideológia, milyen lelkület húzódhat 
meg? Kikkel állok kapcsolatban? Kik és mi okból keresnek, és kik azok, 
akik meg is találnak?

Való igaz, hogy mindezekből az információkból sok minden kirajzolódik, 
és ezek mindenképp árulkodnak arról, ki és mi fontos nekem a jelenben. Még 
akkor is árulkodnak rólam, ha éppenséggel ezen a módon, méghozzá hamis 
információk segítségével vezetek félre másokat, és tudatosan olyasmit közlök 
magamról, ami nem illik vagy nem jellemző rám – manapság divatos kifeje-
zéssel élve: hamis profilt építek vagy építtetek fel másokkal saját magamról.

Mi van valójában bennem, amit ugyanakkor lelki üzenetként tovább tudok, 
tovább akarok adni a másik ember felé? Mi az, amit mindenféle fenntartás 
nélkül, bátran felvállalok a külvilág előtt? Mi az az alapvető üzenet, amely 
mindenhová követ, amerre csak járok, azaz mihez igazodom, és így akar-
va-akaratlanul is milyen irányba terelek másokat?

Teljesen más szándékkal, de éppen erre a mindenkor velem tartó, sze-
mélyemen keresztül megfogalmazódó üzenetre koncentrál az az erőteljes 
felhívás is, amely az ígéret mindenkori örököseit szólítja meg: „Halld meg, 
Izráel: Az Úr a mi Istenünk, egyedül az Úr! Szeresd azért az Urat, a te Istenedet 
teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes erődből!”

Vajon az, amit én üzenek a világnak a szavaim és a cselekedeteim által, 
mennyire kötődik szorosan ehhez a felhíváshoz? Tényleg nap mint nap az „el-
ső és legfontosabb parancsolat” jegyében szólok és cselekszem? Nem inkább 
a napi túlélés „igéi” vesznek körül, amelyeket túlontúl nagy becsben tartok?

Feladatok, amelyeket el kell végezni, személyek, akikkel feltétlenül kap-
csolatban kell lenni, telefonszámok, amelyeket fel kell hívni, e-mail címek, 
melyekre levelet kell küldeni, és esetleg még van hely néhány magvas gon-
dolatnak, amelyek motiválnak, inspirálnak és továbbsegítenek. Ugyanakkor 
ott marad a kérdés: valóban ezek teszik gazdaggá, értelmessé, boldoggá, 
sikeressé az életemet? Nem inkább rideggé tevő, lelket gyötrő, erőt elszívó 
üzenetek tömkelege vesz körül, amelyek csupán a végeshez, az ideig valóhoz 
kötnek, nem pedig az Örökkévalóhoz?

Tényleg ezeknek a feladatoknak a megoldása, teljesítése révén válok egyre 
csiszoltabbá, egyre tökéletesebbé, mindemellett pedig kellőképpen meg-
alapozott az életem ars poeticája? Mintha hétköznapi életünk ritmusa is 
tiltakozna az ellen, hogy a belső, lelki életünk folyamatosan csiszolódjék, 
tökéletesedjék. Ugyanakkor a túlélésre berendezkedett élet ritmusa is elüt 
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ettől a szándéktól, hiszen a napi túlélés nem a tökéletesedést tűzi ki célul, 
sőt megfojtja a lelkiséget.

A napi túlélés felőrlő monotonitást kínál, míg az olvasott szakaszban az 
állandó ismétlés lelki megerősödéshez vezet. Ez az erőteljes felhívás ugyanis 
titokzatos belső életünk egészére hat, és a célja is az, hogy minél jobban a 
részünkké váljon az üzenet: „Az Úr a mi Istenünk, egyedül az Úr!” Ez az üzenet 
pedig nem akar megállni nálam, hanem minél tartalmasabban, és a lehető 
leghitelesebben akar eljutni rajtam keresztül másokhoz, hogy azután a másik 
emberből is előhozza a saját esszenciális igazságát, és így jusson majd vissza 
hozzám az üzenet. Ez a közösségteremtő kapcsolat összehasonlíthatatlanul 
más ahhoz képest, amikor nincs kapcsolat, csupán egyirányú és egyoldalú 
feladatok, és nincs lelki közösség, csupán eredmények és megoldások.

Jézus Krisztus a Sömát egy egymásra hangolódó közösségnek szánta, ami-
kor Márk evangéliuma szerint hangosan felidézte a szóban forgó szakaszt. 
És meg is történik az üzenetváltás, amikor az ismeretlenségbe burkolózó 
írástudó önmagában forgatva a Sömá igéit, nem tesz mást, mint ismétel, ám 
közben mégis csiszolódik, lelki megerősítést kap, és hozzátéve a magáéból ő 
is útnak indítja az üzenetet: „Úgy van, Mester, helyesen mondtad, hogy egy 
Isten van, és rajta kívül nincsen más; és ha szeretjük őt teljes szívünkből, 
teljes elménkből és teljes erőnkből, és ha szeretjük felebarátunkat, mint 
magunkat, sokkal több az minden égő- és véresáldozatnál.” (Mk 12,32–33)

Egészen közel van Isten országához az, akinek ugyanígy a személyes 
életén keresztül szűrődik át ez az üzenet: „Az Úr a mi Istenünk, egyedül az 
Úr!” Ez a hitvallás ugyanis a legfontosabb, mindig csiszolódó, tökéletesedő 
kapcsolati hálót is jelenti minden Krisztusban reménykedő hívő között, s ez 
a háló mindig csak erősebbé válik azáltal, ha a magunk helyén, az Istennel 
való közösségünkhöz egyre több mindent hozzárendelve, tetteinkkel és 
szavainkkal a minket körülvevők közt adjuk tovább ezt a mindenek felett 
álló, lényegi üzenetet. 

Pethő Attila
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Meg ne vessétek azt, aki szól!
SZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE UTÁN 2. VASÁRNAP

„Ti szomjazók mind, jöjjetek vízért, még ha nincs is pénzetek! Jöjjetek, 
vegyetek és egyetek! Jöjjetek, vegyetek bort és tejet, nem pénzért és nem 
fizetségért! Minek adnátok pénzt azért, ami nem kenyér, keresményeteket 
azért, amivel nem lehet jóllakni? Hallgassatok csak rám, és jó ételt fogtok 
enni, élvezni fogjátok a kövér falatokat! Figyeljetek rám, jöjjetek hozzám! 
Hallgassatok rám, és élni fogtok! Örök szövetséget kötök veletek, mert 
hűséges maradok Dávidhoz. Tanúvá tettem őt a népek között, fejedelemmé 
és parancsolóvá a nemzetek fölött. Te pedig olyan népet hívsz, melyet nem 
is ismersz, és olyan népek futnak hozzád, amelyek nem ismertek: Istene-
dért, az Úrért, Izráel Szentjéért, aki dicsővé tesz téged.” (Ézs 55,1–5)

Szinte ingyen! Nekem kell!

Tömeghisztéria, lincshangulat és ostromállapot Budaörsön – ezzel a címmel jelent 
meg 2002. elején egy tudósítás az egyik intenetes hírportálon. Mi robban-
totta ki ezt a felfokozott állapotot? Aznap nyitotta meg kapuit egy nagy 
elektronikai szaküzlet, amelyben több ezer mosógépet, porszívót, televíziót 
és más műszaki cikket lehetett nagyon olcsó áron megvásárolni. A hatalmas 
kedvezmények híre már hetekkel a nyitás előtt bejárta Budapestet és kör-
nyékét. A várható kedvezmények miatt az emberek hálózsákokban aludtak 
a kemény betonon, azért, hogy nyitáskor jó helyről tudjanak berohanni az 
áruházba. A helyzet tarthatatlanná vált, s a nyitás pillanatában a vásárlók 
gyakorlatilag megrohamozták a helyszínt. Egy beszámoló szerint minden 
elképzelést felülmúló hisztéria alakult ki.

Két dolog volt együtt ebben a helyzetben: Egy átlagnál nagyobb ajándék 
meghirdetése és a cikkek után vágyakozó emberek felfokozott reakciója. 
Néhány olcsó porszívó és kenyérpirító elég volt ahhoz, hogy vásárlók felkel-
jenek, elinduljanak, tülekedjenek és veszekedjenek egymással…
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Tényleg ingyen! Nekem ez nem kell!

Alapigénkben Ézsaiás is meghirdette Isten „átlagnál nagyobb ajándékát”. 
Szinte mindent, ami egy ókori ember számára fontos volt és az életet jelen-
tette, ingyen el lehetett vinni: vizet, kenyeret, bort, tejet, sőt örök hűséget 
és szövetséget is. 

Tudjuk a Szentírásból, hogy ez az örömhír nem változtatta meg sem Izrael 
népét, sem a világ menetét. Az emberek nem kapkodtak, nem rohantak, nem 
tettek meg mindent, hogy hallják és éljék az Úr szavát. Sőt azóta eltelt újabb 
2700 esztendő – s ebből immár 2000 éve a kereszténység maga is hirdeti a 
saját „átlagnál nagyobb ajándékát”, az evangéliumot –, és mégse találkozunk 
tömött parkolókkal a templomok mellett. Nem látunk a templomkapuban 
már órákkal korábban az istentiszteletre várakozó embereket sem. Pedig itt 
az ingyen víz, kenyér, bor, hajszárító, televízió helyett sokkal többről van 
szó: bűnbocsánatról, kegyelemről, örök életről.

Hogy még jobban érezzük a kontrasztot, fordítsuk meg a dolgokat. Kép-
zeljük el, hogy egy ekkora reklámkampány és ekkora műszaki leárazás után 
szinte senki nem megy el az áruházba, és e mellé képzeljük el, hogy minden 
vasárnap 20 percet kell körözni a templom körül, míg az ember parkolót 
talál, olyan sokan vannak.

Ki gondolna arra, hogy valóság lehet ez a fordított helyzet? Senki, sőt 
teljesen elképzelhetetlennek tűnik mind a két eset! 

A képlet ma is ugyanaz, mint Ézsaiás korában: vannak „kincsek”, amelyek 
kellenek az embereknek, s amiért sokan nyomorogni, gürcölni, stresszben 
kimerülni, verekedni is képesek, és van olyan Kincs, ami nagyon keveseknek 
kell.

„Isten neve lehullott a porba…” – énekli Vikidál Gyula mint Péter apostol a 
Mária evangéliuma című rockoperában. Isten neve valóban lehullott a porba? 
Valóban a porba dobáljuk az Úr ajándékait? Valóban képtelenek vagyunk 
meghallani a szavát és aszerint élni? Valóban olyanok vagyunk ma is, mint 
Izrael népe, akik meghallották Ézsaiás szavát, és nem tettek semmit?

Mai vasárnapunk agendabeli mottója fenntartja ennek a lehetőségét: „Meg 
ne vessétek azt, aki szól!” Miért e figyelmeztetés? Azért, mert az ember képes 
még Isten szavát is megvetni! Ezt láttuk Ézsaiás korában, ezt láttuk Jézus 
korában, és azóta is a kereszténység évezredei alatt. Ezt látjuk ma is. 

Persze könnyű lenne a mottót félreérteni és arról beszélni, hogy az ige-
hirdetőket nem szabad megvetni, ők azok, akik szólnak. Ez is igaz, de az 
igehirdető nem a magáét mondja, hanem rajta keresztül a Szentlélek formálja 
a szavakat. Igénkben is az Úr szól, ő hozza tudtára a népének, hogy végtelen 
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szeretetéből fakadóan ingyen szeretne adni nekik mindent, csak forduljanak 
hozzá, ő legyen az első az életükben.

Fájdalmas megvetésben volt része az igét továbbadó Ézsaiásnak s még 
inkább az igét szájába adó Úrnak.

Mit látunk megvetendőnek?

Mit tartunk megvetendőnek, s miért vagyunk készek mindenünket odaadni? 
Ezt látom mai vasárnapunk legfontosabb kérdésének. Ezen áll vagy bukik 
minden, hiszen ami a szívünkben van, ami a vágyainkat irányítja, az fogja 
meghatározni a döntéseinket is. Ebből fakadóan azért fogunk áldozatot 
hozni, amit fontosnak tartunk, s azt fogjuk megvetni, ami nekünk semmit 
sem jelent.

A műszaki áruház előtt, a betonon alvó, kényelmetlenséget vállaló emberek 
számára ezek a dolgok voltak értékesek. Készek voltak fáradságot, nehézsé-
geket hordozni, hogy beteljesüljön a vágyuk. Ha így látjuk a világot, akkor 
onnét minden más kiszorul, minden egyéb megvetendő lesz a számunkra. 
Isten értékrendje egészen más, talán fel se fogjuk, hogy mennyire radikálisan 
más. Jézus földi élete alatt olyan dolgokat tartott fontosnak és értékesnek, 
amelyeket mások megvetendőnek, s ez az új értékrend „átragadt” követőire is.

Zákeus hosszú évekig megvetette Isten szavát, élete értékét a pénz adta. 
De miután Jézussal találkozott, minden megváltozott! A felé hangzó isteni 
szó átformálta, átrendezte a gondolkodását, s az az ember, aki eddig csak 
önmagával foglalkozott, kinyílt és hihetetlen dolgokat tett. Amiért eddig 
mindent odaadott, azt könnyű szívvel adta vissza másoknak. A mások által 
megvetett, de szeretettel teli jézusi szó megérintette, s tudta, mi az igazán 
fontos és lényeges.

Pál apostol megtérése után nem anyagi javairól mondott le, hanem a zsidók 
között kialakított korábbi jó híréről, elismertségéről, karrierjéről. De meg-
tette, mert Jézus mindennél fontosabb volt a számára. (Ahogy a földműves 
tette Jézus példázatában: örömében elmegy, eladja mindenét, amije van, és 
megveszi azt a szántóföldet.)
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Kell, nem kell – ma mi döntünk

Ézsaiáson keresztül az Úr csodálatos üzenetet küldött a világba, és azóta is 
várja, hogy meghalljuk szavát. Az évszázadok és évezredek alatt mindig adott 
embereket, akik belekiáltották a világba, hogy Isten ingyen ajándékokkal 
szeretne elárasztani bennünket. Ez a kiáltás ma is hangzik felénk, s rajtunk 
keresztül eljuthat másokhoz is.

Isten ma a figyelmünket kéri, mert tudja, hogy szava a mi életünket képes 
átformálni, boldoggá tenni.

Meghalljuk? Megfogadjuk? Hirdetjük? Valóban átformálja életünket?
Még ma kiderül, hiszen azért fogunk áldozatot vállalni, amit igazán fon-

tosnak tartunk. 
Deák László
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„Én nem vagyok következetes?”
SZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE UTÁN 3. VASÁRNAP

„Annak kell meghalnia, aki vétkezett. A fiú nem bűnhődik az apa bűne 
miatt, az apa sem bűnhődik a fia bűne miatt. Igazságáért csak az igaz kap 
jutalmat, a bűn pedig csak magát a bűnöst terheli. De ha a bűnös megtér, 
és nem követi el többé vétkeit, hanem megtartja minden rendelkezésemet, 
törvény és igazság szerint él: akkor élni fog, nem kell meghalnia. Azokat 
a vétkeket, amelyeket elkövetett, elfelejtem majd neki. Azokért az igaz 
tettekért, amelyeket véghezvitt, élni fog! Hiszen nem kívánom én a bűnös 
ember halálát – így szól az én Uram, az Úr –, hanem azt, hogy megtérjen 
útjáról, és éljen. Ha pedig az igaz eltér az igazságtól, és gonoszságot művel, 
elköveti azokat az utálatos dolgokat, amelyeket a bűnös ember szokott, az 
ilyen éljen-e? Igaz tetteit, amelyeket azelőtt véghezvitt, elfelejtem: Hűtlen-
ségéért, amelyre vetemedett, és vétkéért, amelyet elkövetett, meg fog halni! 
Ti azt mondjátok: Nem következetes az Úr. Figyeljetek ide, Izráel háza! 
Én nem vagyok következetes? Inkább ti nem vagytok következetesek! Ha 
az igaz eltér igazságától, gonoszságot művel és meghal: azért hal meg, 
mert gonoszságot művelt. Ha pedig a bűnös megtér, és nem követi el többé 
a bűneit, hanem törvény és igazság szerint él, akkor megmenti az életét. 
Ha belátásra jut és megtér, és nem követi el többé a vétkeit, élni fog, nem 
hal meg. De Izráel háza azt mondja: Nem következetes az Úr. Én nem 
vagyok következetes, Izráel háza? Inkább ti nem vagytok következetesek! 
Ezért mindenkit a maga tettei szerint ítélek meg, Izráel háza! – így szól 
az én Uram, az Úr. Térjetek hát meg, hagyjátok el vétkeiteket, és akkor 
nem fogtok elbukni bűneitek miatt! Hagyjatok fel vétkeitekkel, amelyeket 
elkövettetek, és újuljatok meg szívetekben és lelketekben! Miért halnátok 
meg, Izráel háza? Hiszen nem kívánom a halandó halálát – így szól az 
én Uram, az Úr –, térjetek hát meg, és éljetek!” (Ez 18,[1–19]20–32)
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Gondosan figyelem köztársasági elnökünk példamutató erőfeszítését, amelyet 
néhány vezető társával végez a klímaváltozással kapcsolatban. Bőrünkön 
érezzük, hogy immáron nem babra megy a játék. A nyilatkozatok kora lejárt, 
és cselekedni kell, hogy elkerüljük a katasztrófát. Regisztráltam a www.
elobolygo.hu honlapon, ahol gyűjtik a szimpatizánsok millióit. Alig telik el 
néhány másodperc, és érkezik a köszönet: 

„Kedves Gregersen-Labossa György!
Köszönöm, hogy Ön is támogatja e világméretű klímavédelmi akció cél-

ját. Aláírásával Ön egy olyan világméretű akcióhoz csatlakozott, amelynek 
motorja a jó szándék, az együttműködés és a felelősség. (…) A 24. órában 
vagyunk, ezért kell most felemelni a hangunkat! (…)” Eszembe jut, hogy húsz 
éve, teológushallgatóként egyik szigorlati dolgozatomnak a következő címet 
adtam: A keresztyén ember ökológiai felelőssége, a lutheri hivatásetika időszerűsége. 
Ennyi év távlatából is konstatálhatom, hogy valójában minden pusztulás és 
negatív folyamat mögött egyetlen teológiai kérdés áll, mégpedig az ember 
„istenkomplexusa” (Drewermann megfogalmazása).

A köszönőlevél mellbevágó mondata így hangzik: „Ha mi nem változta-
tunk, unokáinknak már nem lesz módjuk a beavatkozásra.” Már eszembe 
is jut a közmondás, amely Jeremiásnál is felbukkan, de Ezékiel könyvének 
18. fejezetében az Isten és népe közötti vita kiindulópontjául is szolgál, va-
lójában a keserű tapasztalat hangja: „Az apák ettek egrest, és a fiak foga vásott 
el tőle?” (Ez 18,2; Jer 31,29) 

Ezékiel pap-próféta volt, a Kr. e. 6. században működött, és átélte a zsi-
dók babilóniai deportálását. 586-ban, amikor Jeruzsálem pusztulása után 
új deportáltak érkeztek a fogságba, vélhetőleg közszájon forgott a régi zsidó 
bölcsesség. Ezékiel népét ostorozó szava mellett megszólal a lelkigondozói 
és a tanítói hang is. 

Napjainkban különösen érvényes a tétel, hogy igazi lelkipásztori munkát 
csak helyes tanításbeli alapokkal végezhetünk. Vallom, hogy a lélektan 
briliáns eredményeit és módszereit – amelyek gyakran tudományos alapon 
igazolják az apák egrese és a fiak foga közötti összefüggéseket – kívánatos a 
keresztyén közösség lelkigondozói munkájában egyre jobban alkalmaznunk, 
de nem feledhetjük egy percre sem, hogy ezzel együtt, sőt azt megelőzve, a 
hit titkainak tanításában és tanulásában is meg kell újulnunk. Ezzel ismét 
elérkeztünk egy keresztyén körökben ismert slágertémához, amely szerint 
a hit és tudás nem egymással szemben létezik, hanem összhangban. Nincs 
új a nap alatt! Figyeljünk csak Zinzendorf grófra, aki századokkal korábban 
már erre tanított: „Az értelmes ember ne legyen hitetlen, a hívő pedig ne 
legyen esztelen!” 
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A Babilonba deportált zsidók összetörtek és reménytelenek voltak. Óriási 
csalódásként élték meg, hogy Isten megengedte, hogy népe száműzetésbe 
jusson, sőt a szent város és templom romokban heverjen. Hiába szóltak a 
próféták előre, hangjuk pusztába kiáltott szónak bizonyult. Bekövetkezett 
a legrosszabb: a bánat és a tehetetlenség perlekedésben oldódott. Perleked-
tek Istennel, és miközben szakállukat tépkedték, talán a fenti közmondás 
mellett a Tóra – általunk a gyónási liturgiából jól ismert – sorait jajgatták: 
Megbüntetem az atyák bűnéért a fiakat harmad- és negyedízig, ha gyűlölnek 
engem (2Móz 20,5b). Ebben a hitbeli, erkölcsi és politikai krízisben szólal 
meg Ezékiel ajkán az Úr hangja, és a próféta úgy gyámolít, hogy közben 
tanít. „Mert minden lélek az enyém: az apák lelke is, meg a fiak lelke is az enyém. 
Annak a léleknek kell meghalnia, aki vétkezik.” (Ez 18,4) Hosszasan hangzik a 
prófétai tanítás, amely az egyéni felelősség kérdését hangsúlyozza, az eddig 
inkább megszokott kollektív felelősséggel szemben. A zsidó nép önazonos-
ságát mint nép, sőt mint választott nép élte meg jóban és rosszban egyaránt. 
Kultúrtörténetileg érdekes megfigyelést tett Karl Jaspers filozófus, aki a Kr. 
előtti 6. század egy új jelenségének ószövetségi nyomait vélte felfedezni a 
babiloni exilium idején hangzó prófétai tanításban. Nevezetesen Jaspers 
éppen erre az időre teszi a világtörténelem első olyan korszakát, amikor az 
egyén mint felelős személy kerül a zsidó teológia és görög filozófiai gondol-
kodás középpontjába. Az „individualizáció első berobbanásaként” írja le ezt 
a filozófus (Individualisierungsschub). 

Isten újfajta, másfajta igazságára derül fény, amikor a próféta hosszasan 
magyarázza, hogy ugyanazokért a vallási és ebből fakadó erkölcsi, gazdasági 
és szociális bűnökért, ha az atyák vétik, akkor az atyák felelősek, ha fiak 
követik el, akkor a fiak. A felelősség és a döntés szabadságának gondolata 
valóban újszerűen hat Ezékiel szavaiban. 

Segítő beszélgetéseken megrázó életutakat hallgatva nem egyszer megér-
tettem, hogy a felmenők öröksége súlyos teherként nehezedik a fiak-leányok 
életére. A pszichológia akkurátusan igyekszik feltárni és feldolgoztatni a 
múltat, sőt a tudattalanban rejlő örökséget is. Szenvedélybetegeknél, bű-
nözőknél gyakran halljuk az önfelmentést: nem tehetek róla, „ezt dobta a 
gép”. Embertársként megérintve könnyen eshetünk kísértésbe, hogy azono-
suljunk e szemlélettel, miközben hívő emberként ott állunk tarsolyunkban 
az ígérettel és az evangéliummal. Persze távol álljon tőlem, hogy kegyes 
frázisokkal olcsón üssem el emberi tragédiák véresen komoly ügyét, hisz 
Ezékiel sem bagatellizálja el a fogolynép perlekedő gondolatait. Azzal a 
kijelentésével, hogy az apák és fiak lelke egyaránt Isten tulajdona, világos 
hogy Isten mindenhatósága és istensége előtti imádatra és alázatra hívott, 
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még mielőtt különösebben megszólalt volna. Ebben a gondolatban rejlik az 
is, hogy a mi „lineáris” idő- és történelemszemléletünket felülírja az Isten 
mindenhatóságába vetett hit. Ugyanakkor szigorú teológiai tény, hogy min-
den generáció tagja, atyák és fiak ugyanazzal az indulattal születnek meg 
és élnek, mégpedig ösztönösen Isten ellenségeként. Innen nincs önerőből 
szabadulás, hanem egyedül a megváltás ment meg. Ezékiel prófétai hévvel 
szól a kegyelemről és a megtérésről. Nem vitás, hogy az Isten színe előtt élő 
ember élete nem következmények nélküli élet. Különös hangsúllyal és az 
Úrból a címben szereplő indulatot kiváltva – „Én nem vagyok következetes?” 
– kerül elő igénkben a vád Istennel szemben, ami szinte a blaszfémia határát 
súrolja: az Úr nem következetes Úr. Ezzel szemben az Úr következetessé-
gének, vagyis indokolatlan szeretetének nagy kijelentése a szakasz végén 
olvasható, ami Isten szövetségéhez való hűségének nagy kinyilatkoztatása: 
„Hiszen nem kívánom én a halandó halálát, hanem – így szól az én Uram, az Úr –, 
térjetek hát meg és éljetek!”

Isten következetességének legnagyobb bizonyítéka Jézus Krisztus. Ezékiel 
próféta evangéliumi szózata beteljesedett. Amikor Jézus Galileában hirdet-
ni kezdte: „Térjetek meg, mert elközelített a mennyek országa!”, éppen a 
próféták, Ezékiel és a Keresztelő ösvénye végén állt. Ő már nem az ösvényt 
taposta tovább, hanem Isten fiaként szólt, cselekedett, vállalta a keresztet, 
és feltámadásával beteljesítette az Atya akaratát. Ő az út, az igazság és az 
élet. Jézus Krisztusban Isten, az Úr következetessége immáron végleg nyilvá-
nossá és minden ember számára megragadhatóvá lett. Jézus a mi személyes 
megváltónk, így Ezékiel tanítása az egyéni felelősségről teljes értelmet nyert. 

Olykor gyötrött életű alkoholisták és szenvedélybetegek között ülve, szót-
lanul és megrendültem hallgatom bizonyságtételüket. Elrontott magánéletű 
emberek, börtönviselt egykori gazemberek beszélnek hitükről és új életükről. 
Elmondják kétes örökségüket, apáik és anyáik egresfalását és nyomorukat. 
Sokszor a bűntől vásott élet fáj, sajog és halálhörgésbe vész. De az Úr szava 
mindent újjáteremthet: „Hiszen nem kívánom a halandó halálát – így szól az 
én Uram, az Úr –, térjetek meg és éljetek!” Megváltott életre hív az Úr, amikor 
követésre szólít. A megtért ember – atya és fiú – felelősen él egyénileg, de 
közösségben is. Hivatásban él, amelynek gyümölcsei a fenti elnöki levél-
ben is olvasható felelősség, jó szándék, önmérséklet, lemondás. Az életünk 
megváltozásának jele a gyógyulás és gyógyítás. Gyógyulásra várnak a ránk 
bízottak és a teremtettség is. 

Régi történet: Egy vándor a barátjával vitába keveredett, és az egyik arcul 
csapta a másikat. A barát miután letörölte arcáról a vért, lehajolt és a homokba 
írta: „Ma a barátom arcul csapott.” Továbbmentek, majd elértek egy oázishoz, 
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ahol mindketten fürdőt vettek, de az arcul csapott vándor az iszapba esett 
és fuldokolni kezdett. A másik vándor odasietett, és az utolsó pillanatban 
megmentette a fuldokló életét. A barát miután magához tért, vésőt és kőtáblát 
vett kezébe, és bevéste a kőtáblába: „Ma a legjobb barátom megmentette az 
életem.” A másik megkérdezte tőle: „Most miért így tettél?” A megmentett 
ember így válaszolt: „Ha valaki fájdalmat, betegséget, bajt okoz neked, akkor 
írd a homokba, hogy a megbocsátás szele eltörölhesse. Viszont, ha valaki jót 
tesz veled, vésd kőbe, hogy emlékét semmi el ne törölje.”

Isten a megbocsátás szelét, Szentlelkét fújja felénk, hogy el ne vesszünk, és 
mi is megbocsáthassunk egymásnak. Mindezért nagy árat fizetett, az ő szent 
fiát áldozta értünk. Éppen ezért egy percre se tedd le a vésőt, és a kereszt jelét 
vésd kőbe, ércbe, de leginkább a szívedbe! Ő nem akarja a halandó halálát, 
térjetek meg és éljetek. Amíg van idő. 

Gregersen-Labossa György
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A jelen és a jövő
SZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE UTÁN 4. VASÁRNAP

„Mert azt tartom, hogy a jelen szenvedései nem hasonlíthatók ahhoz a 
dicsőséghez, amely láthatóvá lesz rajtunk. Mert a teremtett világ sóvárogva 
várja az Isten fiainak megjelenését. A teremtett világ ugyanis a hiábava-
lóságnak vettetett alá, nem önszántából, hanem az által, aki alávetette, 
mégpedig azzal a reménységgel, hogy a teremtett világ maga is meg fog 
szabadulni a romlandóság szolgaságából Isten gyermekeinek dicsőséges sza-
badságára. Hiszen tudjuk, hogy az egész teremtett világ együtt sóhajtozik 
és együtt vajúdik mind ez ideig. De nemcsak ez a világ, hanem még azok is, 
akik a Lélek első zsengéjét kapták, mi magunk is sóhajtozunk magunkban, 
várva a fiúságra, testünk megváltására. Mert üdvösségünk reménységre 
szól. Viszont az a reménység, amelyet már látunk, nem is reménység; hiszen 
amit lát valaki, azt miért kellene remélnie?” (Róm 8,18–24)

A jelen és a jövő kapcsolatáról szól ez az ige. Izgalmas, elevenünkbe vágó 
téma.

A jelen szenvedései

Mit mondhatunk a szenvedésről? Bizony sokféle, gyötrelmes, hosszadalmas 
kínok terhelik ezt a világot. Az ige világméretekben szól a szenvedésről. 
A szenvedés csak a saját bőrünkön tapasztalva szenvedés, egyébként csak 
okoskodás a szenvedésről. Jób könyvének az egyik üzenete éppen ez. A testi 
szenvedés konkrét, de a lelki szenvedések ezernyi fajtájáról se feledkezzünk 
meg. A bibliai emberszemlélet nem választja el egymástól a testet és a lelket, 
hiszen az emberi lélek csak a testünkben egzisztálhat, ez a kettő együtt az 
ember, amit aztán Isten Lelke éltet. Ezért, amikor fáj a test, gyötrődik a lélek 
is, és fordítva. De lehetne beszélni a társadalomban tapasztalt szenvedé-
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sekről, az ember–ember közötti konfliktusokról, csoport és csoport közötti 
vitákról, önző, gyilkos érdekharcokról. A Jézus Krisztusért vállalt szenvedés 
most nem tartozik ide, hiszen ez a hitből felvállalt tudatos küldetés része. 

Az apostol nem kisebbíti a jelen szenvedéseit, félre ne értsük az igét! 
Végképp nem akarja Pál az eljövendő dicsőség ígéretével bagatellizálni a 
jelen szenvedéseit, mert ami fáj, az fáj! Ha nem kapok levegőt, semmi más 
nem számít, mint az, hogy valahogy megszűnjön ez az érzés. Egyik isme-
rősöm már közel egy hete nem tudta üríteni a vizeletét, a kínok kínját élte 
át, mert ez a test nagyon tud fájni, legyen bár magas a fájdalomküszöbünk. 
Azt mondta, hogy megváltástapasztalata volt, amikor felhelyezték neki a 
katétert. Mit gyötrődik az, akit megaláztak, akit sorozatos kudarcok értek, 
aki „lelkében” betegedett meg! A jelen szenvedéseit semmiféle ígéret nem 
kisebbíti. Az apostol nem is erről beszél. A szenvedés természete a jelen idő, 
így ilyenkor csak elméleti szerepe lehet a jövőnek, de ettől a kín még kín 
marad. Ilyenkor minden vigasz olcsó vigasz.

Az eljövendő dicsőség

Amiről az apostol beszél, az egészen más. A jelen szenvedéseit komolyan kell 
venni. De a jelen szenvedései nem hasonlíthatók ahhoz a dicsőséghez, amely 
Isten hívő népére vár. Ez az összehasonlítás döntő az üzenet szempontjából, 
hiszen komolyan veszi a jelen szenvedéseit, de valóságosan számol az eljöven-
dő dicsőséggel, miközben a kettőt nem akarja egymás ellenében kijátszani. 

Az üdvösség ígérete, ahol már nincs szenvedés, nem ópiumként hat a jelen 
szenvedéseire, vagyis nem enyhíti azt, de értelmet ad a jelen szenvedéseinek, 
és éppen ezért hitben elhordozhatóvá, értelmezhetővé teszi azt, mégpedig 
ócska pótszerek igénybe vétele nélkül. 

Megfordítom, és ezzel egyszerűbben és érthetőbben mondom ki az üze-
netet: az eljövendő dicsőségbe vetett hit nélkül eleve semmi értelme nincs 
az ittlétnek, és előbb utóbb mindenről kiderül, hogy hiábavaló gyötrelem. 

Nem patikamérlegről van szó tehát ebben az összehasonlításban, hogy 
az eljövendő sokkal jobb valósága többet nyom a latban a jelen szenvedé-
seinél. Ez így elmélet, megélhetetlen. Arról van szó, hogy az apostol által 
említett összefüggésben helyére kerül a szenvedés, értelmet nyer az, aminek 
elhordozásában valójában nincs is választási lehetőségünk; de aminek az 
elhordozása így mennyei erővel történik.

Ezeken túl, a mindennapi élet, a hétköznapi terhek, szenvedések elhordo-
zásában pedig döntő jelentősége van ennek az igeversnek, hiszen az eljövendő 
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dicsőségre tekintve igenis igaz, hogy az ember nem ragad bele a hétköznapok 
apró-cseprő fájdalmaiba, mindennapi szürkeségébe; nem lesz ezektől rosz-
szkedvű; sőt örömmel éli életét, hiszen öröme nem a külső körülményektől 
függ, hanem örömének forrása a Jézus Krisztusban átélt dicsőség. Hiszen 
ez a dicsőség nem más, mint az, hogy minden bilincs és lepel lehullik, így 
Isten gyermekei eljutnak az Isten eredeti gondolata szerinti állapotra, ami 
maradéktalan, hiánytalan. Ez a dicsőség Jézus Krisztusban megjelent mint 
Isten üdvözítő kegyelme (Tit 2,11).

A jelen jövő nélkül: a sóhaj

Az igeszakaszból kivehető ugyanakkor az a kettősség, amelyet az ember 
megél ebben a világban, és ami a hívő embernél tudatosított tapasztalat: a 
jelen szenvedései és az eljövendő dicsőség együttese; hitben hordozzuk az 
egyiket és hitben tekintünk a másikra. 

Ez a már igen és a még nem feszültsége, amit az igeszakasz a „sóhajtás” 
kifejezéssel ad vissza (22). Sóhajtozunk, nyögünk ebben a feszültségben. 
A teljes szakasz gyönyörűen felépített, mert szól a teremtett világ (19–22), 
a hívő ember (23–25) és az Isten Lelkének sóhajtásáról (26). 

Az apostol először az egész teremtettség nyögéséről beszél. Nem összpon-
tosít ránk, emberekre, hanem embert, állatot, növényt és a kísérletezésnek 
általunk odakényszerített, a magunk céljaira befogott anyagot együtt említi: 
hangsúlyozva, hogy az egész teremtettség nyög (19). Ez az egész világmin-
denségre jellemző: nyög, sóhajtozik itt minden és mindenki; anyag, növény, 
állat, ember – tudva és tudatlanul is nyög és sóhajt (20). 

Leírta a Prédikátor könyve, mit jelent ez a hiábavalóságból fakadó sóhaj, 
az egész világ hasadtsága. Nemcsak az szenved itt, akinek tagadhatatlan testi 
kínjai vannak; hanem az is, aki hullafáradttá lett a hétköznapi robot és az 
egymással való harc kilátástalan köreiben. Sőt az is szenved itt, akinek, úgy 
tűnik, mindene megvan bőséggel, szép, okos, tehetséges, gazdag, egészsé-
ges – az is szenved, eszik, iszik, cigizik, kapcsolataiban kielégíthetetlen, ezer 
módon kompenzál, és semmi sincs rendben benne és körülötte. Szenved 
itt az állat, a kitikkadt növény, de nyög, recseg, ropog, hangokat ad még az 
ember által megregulázott, élettelen anyag is. 

Isten fülével hallható egyszerre ez a világra szóló nyögés: ő hallja egyszerre 
az egész teremtettség fájdalmát, amelyet az ember okoz. Ez a bűn. Szabó 
Magda Az ajtó című regényében, jelentéktelennek tűnő mellékszálként írja le 
pár mondatban egy szórakozásból dróttal az ajtókilincsre felakasztott macska 
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látványát. Tudjuk, emberekkel is csináltak ilyet és sok, hasonló rettenetet. 
Nincs itt mit szépíteni. 

A jelenben megélt jövő: a reménység

Az apostol célja, hogy ennek ellenére ébren tartsa bennünk a reménységet. 
Jézus Krisztusban üdvösségünk van, és üdvösségünk reménységre szól (24). 

A reménység tárgya, hogy eljött a szabadulás Jézus Krisztusban. Isten igéje 
soha nem spekulatív módon teszi fel a kérdéseket, ezért itt sem a rossz erede-
te érdekli: honnan van a szenvedés, miért engedi ezt Isten. Isten igéje a jelen 
szenvedéseinek tényét hangsúlyozza, és az ebből való szabadulás örömhírét. 
Ez a világ hiábavalóság alá vettetett, az által, aki majd elvégzi azt is, hogy 
kiteljesedjen a szabadítás (20). Ez az üzenet még inkább erősíti bennünk a 
reménységet, hiszen az egész „folyamat” a szabadító Isten kezében van, de 
nem mentesít az alól a felelősség alól, amit bűnnek nevezünk, és amellyel 
mindent tönkreteszünk, egymás életét pedig megkeserítjük.

A reménység mindig a még meg nem valósultra vonatkozik, mindig jövő 
idő, de Isten által megígért, ezért garantált jövő idő (21). Ami már látható, 
megtapasztalható valóság, ahhoz nem fűződhet reménység (24–25). A re-
ménység valóra válása, ebben a hasadt világban mindig csak ígéret lehet, 
hiszen ami itt megvalósul, azonnal széthullik darabokra. Itt mindent csalódás 
kísér. Szabadon idézve József Attilát: csak ami nincs, annak van bokra, ami 
van, az széthullik darabokra. 

De az isteni ígéret, az ige elég ahhoz, hogy értelmezzük (megérthetetlenül 
is elhordozzuk) a jelent, és állhatatosan várjuk a jövőt (25). A reménység 
állhatatos várakozást jelent, amely komolyan veszi a jelen szenvedéseit, de 
komolyan számol az üdvösséges jövővel, vagyis azzal, hogy az élő Isten, aki 
Jézus Krisztusban cselekedett, folyamatosan cselekszik értünk; még akkor 
is, ha testi szemeinkkel és érzékeinkkel ennek semmi jelét sem látjuk az 
adott helyzetben. 

A hívő ember vajúdik, illetve sóhajtva is vajúdik (23–25). Ebben az érte-
lemben a legpontosabb kifejezés a vajúdás, mert abban ott feszül a szenvedés 
értelme, az új élet születésének reménysége.

Boldogok, akik sírnak (Mt 5,4), mondja Jézus, mert ők jól látják a hely-
zetet: maguk, mások és a világ állapotát; boldogok, mert nem ámítják ma-
gukat, mert meghallják a nyögéseket. Az eljövendő dicsőség hitben megélt 
valóságának éppen itt van szerepe, hogy sírnak, de vigasztalást nyernek. Az 
ilyenek nem kenik el a problémákat, nem keresnek álmegoldásokat, nem 
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menekülnek; de nem is keserednek bele ebbe a helyzetbe – mert ismerik az 
egyetlen megoldást Jézus Krisztusban.

Isten is szenved az ember és a teremtett világ szenvedése miatt. Ne felejtsd 
el, minden egyes vajúdásból fakadó sóhaj az Isten Lelkének könyörgése ezért 
a világért (26). Mi ez, ha nem reménységre indító ige? Az apostol később 
himnikus szárnyalású bizonyossággal támasztja alá ezt a reménységet, el 
egészen Isten mindent megelőző, megváltást, életet szolgáló döntéséig és 
szeretetéig, amelytől senki és semmi nem választhat el bennünket (28–39).

Arról pedig még az ide vonatkozó igéket idézve is csak dadogva tudunk 
beszélni, hogy milyen lesz ez a dicsőséges jövő: Isten letöröl a szemünkről 
minden könnyet, minden hiányérzet megszűnik, a rossz közérzettel, ideges-
séggel, félelemmel, bűnnel, betegséggel, halállal együtt (Jel 21,4); és Isten 
mindent egybeszerkeszt a Jézus Krisztusban (1Kor 15,28). Felfoghatatlan, 
de ez a megváltás, az Isten békességének a teljessége, amely valóban min-
den értelmet meghalad (Fil 4,7). Ez a dicsőséges jövő konkrét, mert akkor 
megtapasztaljuk a testünk megváltását is (23). Ezt az eljövendő dicsőséget 
nem lehet eme világ dimenzióiból megérteni, de azt tudjuk, hogy ez a jövő 
sokkal jobb lesz mindennél (Fil 1,23), hiszen amit szem nem látott, fül nem 
hallott, emberi értelem el sem gondolt, azt készítette el Isten az őt szere-
tőknek (1Kor 2,9).

A jelent átható jövő: a szolgálat

Ez a reménység azonban soha nem tétlenül éli meg a várakozást, hanem 
Isten eszköze abban, hogy a saját helyén, saját lehetőségei között enyhítse 
a szenvedést. 

Fontos, hogy a saját lehetőségeink között cselekedhetünk, vagyis Isten soha 
nem a világ összes nyomorúságát kéri számon rajtunk. Ezért hangsúlyozza 
az ige, hogy a teremtett világ sóhaja várja az Isten fiainak megjelenését (19), 
Isten eszközeit, a megváltó Jézus Krisztus kinyújtott kezét; mindenhol ezen 
a világon, mert mindenütt sok a jelenvaló szenvedés. 

A szenvedés enyhítése nem lehetséges áldozathozatal, lemondás, ön-
megtagadás nélkül. De csak az tud lemondani, aki először töltekezett, aki 
szereti önmagát, mert tudja, hogy az Isten szereti őt; és ezáltal megbékült 
jelenvaló helyzetével. 

A modern ember jóléti társadalmai nem akarnak tudni másokról, az 
„én” mindent visz, ezért csak a szép, az okos, az erős, a tehetséges számít; 
csak ez a világ, a jelen, az itt, a most, a megfogható legtöbb és legjobb kell, 
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mégpedig azonnal. Ezért eldugunk, tagadunk, titkolunk minden szenvedést, 
pedig bennünket is feszít a sóhaj. Ezért kell, hogy a hívő ember bátran a 
szolgálatra előálljon, segítsen, sebeket kötözzön, szeressen; példát mutatva 
másokat is erre indítson. Tudod, már azzal szolgálsz, ha segíteni nem is 
tudsz, hogy legalább nem bántod, bököd, sebzed a másikat.

A jelen szenvedései és a jövő dicsősége között szivárványként ott feszül a 
reménység. Jöjj, Urunk Jézus Krisztus! (Jel 22,20)

Steinbach József
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Milyenek a keresztyének?
SZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE UTÁN 5. VASÁRNAP

„Végül pedig legyetek mindnyájan egyetértők, együttérzők, testvérszeretők, 
könyörületesek, alázatosak. Ne fizessetek a gonoszért gonosszal vagy a 
gyalázkodásért gyalázkodással, hanem ellenkezőleg: mondjatok áldást, 
hiszen arra hívattatok el, hogy áldást örököljetek. Mert aki szeretne 
örülni az életnek és jó napokat látni, óvja nyelvét a gonosztól, és ajkait, 
hogy ne szóljanak álnokságot; forduljon el a gonosztól, és cselekedjék jót, 
keresse és kövesse a békességet; mert az Úr szeme az igazakon van, és 
füle az ő könyörgésükre figyel, az Úr arca pedig a gonoszt cselekvők ellen 
fordul. De ki az, aki bántalmaz titeket, ha buzgón igyekeztek a jóra? 
De még ha szenvednétek is az igazságért, akkor is boldogok vagytok; a 
fenyegetésüktől pedig ne ijedjetek meg, se meg ne rettenjetek. Ellenben 
az Urat, a Krisztust tartsátok szentnek szívetekben, és legyetek készen 
mindenkor számot adni mindenkinek, aki számon kéri tőletek a bennetek 
élő reménységet.” (1Pt 3,8–15)

Az Apostolok cselekedeteiről írott bibliai könyvnek 28 fejezete van. Az 
utolsó fejezet hirtelen ér véget. Mintha folytatásra várna. Napjainkban egy 
keresztyén közösség ApCsel29 néven internetes honlapot hozott létre. Céljuk 
az apostolok munkájának folytatása, az evangélium hirdetése, gyülekeze-
tek építése, embertársaik szolgálata. Egyik írásuknak ez a címe: Milyenek a 
keresztények a Google találatai alapján? Ez az elektronikus böngésző az angol 
nyelvű Why are Christians so…? kérdésre leggyakrabban begépelt találatokat 
kínálja fel automatikusan legördülő menüjében. Ilyen találatok születtek: 
„A keresztények miért ennyire aljasok, ostobák, gyűlölködők, intoleránsak, 
erőszakosak, őrültek, arrogánsak, hiszékenyek? Nem értem – írja a szerző –, 
miért így néz ki ez a lista! Miért nem ezt generálják az internetes kereső-
motorok: a keresztények miért ennyire önzetlenek; örömteliek, kiegyensú-
lyozottak, őszinték, barátságosak, nagyvonalúak, segítőkészek, megértőek, 
szelídek, megbocsátóak, józanok?”

Okumenikus-igehirdetes-kotet.indd   192 2015.11.18.   10:02:25



193

Amikor Péter apostol első levele keletkezett, megindult a Néró-féle 
keresztyénüldözés. Hamis vádak alapján szenvedtek hátrányokat azok, 
akik Krisztust követték. Nevezték őket istentagadóknak, az emberiség 
ellenségeinek, gyújtogatóknak szó szerinti és átvitt értelemben egyaránt. 
Az üldöztetés a legkülönfélébb nehézségeket zúdította rájuk. Sokan éle-
tükkel fizettek hitükért. Ugyanakkor szerte a Római Birodalomban egyre 
többen figyeltek fel a keresztyénekre és életmódjukra: „A földön időznek, 
de a mennyben van polgárságuk. Engedelmeskednek a meghatározott tör-
vényeknek, de életükkel felülmúlják a törvényeket. Mindenkit szeretnek, 
mindenki üldözi őket. Félreismerik őket, elítélik őket; halálra adják őket, 
de életre támadnak. Szegények, és sokakat gazdagítanak; mindenben szű-
kölködnek, és mindenben bővelkednek. Gyalázzák őket, és a gyalázatban 
megdicsőülnek; káromolják őket, és megigazulnak. Szidják őket, és ők 
áldást mondanak. Megalázzák őket, és ők tiszteletet tanúsítanak. Jótevők, 
akiket gonosztevőkként büntetnek; amikor megkínozzák őket, örvendenek, 
mint akik életre támadtak” – jellemzi őket egy korabeli írás, a Diognét-
oszhoz írt levél. „Nézzétek, mennyire szeretik egymást!” – mondták róluk 
pogány kortársaik.

Péter apostol levelében emlékezteti az üldözött keresztyéneket Jézus ta-
nítására, melyet a Hegyi beszédben mondott: „Boldogok, akiket az igazságért 
üldöznek, mert övék a mennyek országa. Boldogok vagytok, ha énmiattam gyaláznak 
és üldöznek titeket, és mindenféle rosszat hazudnak rólatok. Örüljetek és ujjongjatok, 
mert jutalmatok bőséges a mennyekben.” (Mt 5,10–12) Arra inti olvasóit, miként 
bánjanak egymással, és hogyan viselkedjenek pogány környezetükkel szem-
ben. Üldöztetés, szenvedés, kísértés között is Krisztusról bizonyságot tevő 
életet kell élniük, mert csak így kap hiteles képet az őket körülvevő világ 
arról, milyenek a keresztyének.

Milyenek a keresztyének? Krisztust szívükben hordozók

Ez az, ami megkülönbözteti a hívőt a hit nélkülitől, az egyházat a világtól, 
a keresztyént a nem keresztyéntől: Krisztust tartják szentnek szívükben. 
Krisztust hordozzák szívükben. Krisztus áll hitük és életük középpontjá-
ban. A keresztyén azért keresztyén, mert Krisztusban hisz, mert Krisztust 
követi, mert krisztusi életet él. Számunkra különösen is szívhez szóló 
ez a tanítás. Ez áll evangélikus teológiai tanításunk centrumában. Még 
egyházunk jelképe, a Luther-rózsa szimbolikája is erről a Krisztus-köz-
pontúságról beszél:
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„Kinek szívében Krisztus keresztje,
Annak tövisek közt is rózsás lesz élete,
Reá kéklőn mosolyog az ég,
És Krisztus szeretete aranyozza be életét.”

Aki hittel befogadja szívébe Krisztust, annak minőségi változáson megy 
át az élete. Ennek a minőségi változásnak egyenes következménye: az áldást 
mondó élet.

Mert milyenek is a keresztyének? Áldást mondók

„Mondjatok áldást, hiszen arra hívattatok el, hogy áldást örököljetek” – biztat Péter 
apostol, majd a 34. zsoltárt idézi levelében: „Ki az az ember, akinek tetszik az 
élet, és szeretne jó napokat látni? Vigyázz, hogy nyelved ne szóljon rosszat, és ajkad 
ne beszéljen csalárdságot! Hagyj fel a rosszal, és cselekedj jót, törekedj békességre, és 
kövesd azt!” Ahogy a békesség nem csupán a harc nélküli állapotot jelenti, 
hanem az ember Istentől nyert és a nehéz körülmények ellenére is megva-
lósuló teljes lelki békéjét, úgy az áldás sem csupán egy jókívánság, hanem 
Isten szeretetének kiáradása az emberre, valamint a környezetében élőkre. 
Ha a keresztyének szívében ott él a Krisztus, akkor Istennek ez a békessége, 
áldása kiárad rájuk és a körülöttük élőkre. Hiszen ha a gonoszért gonosszal 
nem fizetnek, vagy a gyalázkodásért gyalázkodással; ha mindnyájan egyetértők, 
együttérzők, testvérszeretők, könyörületesek, alázatosak; ha sóként megízesítik, 
világosságként beragyogják környezetüket – akkor a kívülállók előbb-utóbb 
elgondolkodnak azon: Miért ilyenek ezek a keresztyének? Mi a titkuk? Ho-
gyan lehetne hozzájuk csatlakozni? De jó lenne úgy élni, ahogyan ők élnek! 
Ilyen békés, áldott életet! Ekkor jön el az ideje annak, hogy számot adjunk 
mindenkinek a bennünk élő reménységről.

Milyenek a keresztyének? Bizonyságtevők

Péter apostol, aki a Genezáret tavánál átélte a tanítványnak elhívás csodáját, 
azt, hogy emberek halászává lett, most szembesít ennek a tanítványságnak a 
lényegével. Ez pedig nem más, mint a vallástétel. Vallástétel szóval és tettel. 
Bizonyságtétel szavakkal a Krisztusban kapott reménységről, a bűnbocsánat, 
az örök élet evangéliumáról. Bizonyságtétel tettekkel arról, hogy Krisztus 
követése mindennapi életforma, mely a szeretet jócselekedeteiben valósul 
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meg. Ennek a bizonyságtételnek hangoznia kell a velük rokonszenvezők, az 
érdeklődők felé. De még inkább hangoznia kell mindazok felé, akik számon 
kérik őket. „Legyetek készen mindenkor számot adni mindenkinek, aki számon kéri 
tőletek a bennetek élő reménységet” – írja az apostol. De mi is ez a reménység? 
A három ifjú, Sadrak, Mésak és Abédnegó reménysége ez, akik az őket izzó 
tüzes kemencébe vető Nebukadneccar királynak ezt mondták: „Van nekünk 
Istenünk, akit mi tisztelünk: ő ki tud minket szabadítani az izzó tüzes kemencéből, 
és ki tud szabadítani a te kezedből is, ó, király! De ha nem tenné is, tudd meg, ó 
király, hogy mi a te isteneidet nem tiszteljük…” (Dán 3,17–18) István vértanú 
bizonyságtevő reménysége ez, aki halálra kövezése biztos tudatában „Szent-
lélekkel telve az égre függesztette a tekintetét, és látta Isten dicsőségét és Jézust, 
amint az Isten jobbja felől áll. Ekkor így szólt: „Íme, látom az eget megnyílva és az 
Emberfiát, amint az Isten jobbja felől áll.” (ApCsel 7,55–56) Philip Melanchthon 
hitvalló reménysége ez, aki 1530-ban az V. Károly császárnak és a birodalmi 
gyűlésnek benyújtott Ágostai hitvallás fölé a 119. zsoltár 46. versét írta: „És 
a királyok előtt szólok a Te bizonyságaidról, és nem szégyenülök meg.” A huszon-
egy, narancsruhába öltöztetett 21. századi kopt keresztyén reménysége ez, 
akik egyszerre kiáltották: „Ya rabbi Yasu!” – „Segíts, Uram, Jézus!”, mielőtt 
fejüket vették a Jézusról való bizonyságtételért. Az örök élet soha meg nem 
szégyenítő reménysége ez, amelyről mi vajon készen állunk-e a számadásra?

Milyenek a keresztyének? A kérdésre a világ válasza lehet kedvező vagy 
elítélő, igaz vagy hamis, pozitív vagy negatív…

Minket látva bárcsak így szólna a világ: Milyenek a keresztyének? Krisztust 
szívükben hordozók. Áldást mondók. Bizonyságtevők. Ilyenek a keresztyé-
nek!

Németh Mihály
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A halálból az életre
SZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE UTÁN 6. VASÁRNAP

„Vagy nem tudjátok, hogy mi, akik Krisztus Jézusba kereszteltettünk, az 
ő halálába kereszteltettünk? A keresztség által ugyanis eltemettettünk 
vele a halálba, hogy amiképpen Krisztus feltámadt a halálból az Atya 
dicsősége által, úgy mi is új életben járjunk. Ha ugyanis eggyé lettünk vele 
halálának hasonlóságában, még inkább eggyé leszünk vele feltámadásának 
hasonlóságában is. Hiszen tudjuk, hogy a mi óemberünk megfeszíttetett 
vele, hogy megerőtlenüljön a bűn hatalmában álló test, hogy többé ne 
szolgáljunk a bűnnek. Mert aki meghalt, az megszabadult a bűntől. Ha 
pedig meghaltunk Krisztussal, hisszük, hogy vele együtt élni is fogunk. 
Hiszen tudjuk, hogy Krisztus, aki feltámadt a halottak közül, többé 
nem hal meg, a halál többé nem uralkodik rajta. Mert meghalt a bűnnek 
egyszer s mindenkorra, amely életet pedig él, azt az Istennek éli. Így azt 
tartsátok ti is magatokról, hogy meghaltatok a bűnnek, de éltek Istennek 
Krisztus Jézusban!” (Róm 6,3–11)

A Magyar Rádió Kossuth adóján a hétköznapi reggeleken a hajnali ötórás 
hírek után meglepetésszerűen tónust vált a hírcsatorna, és 3-4 percben Igéző 
címmel személyes vallomásokat közöl a kultúra, az oktatás, az egészségügy, 
a vallás és a művészetek területeinek képviselőitől, akik önállóan választa-
nak egy „igét”, melynek alapján saját életük élményeiről szólnak. Ezek az 
élmények legtöbbször a halállal kapcsolatosak. Gyakran egy saját halálközeli 
élményt idéz fel a megszólaló vagy egy elhunyt szülő, házastárs vagy gyer-
mek emlékét az Igéző kora reggeli műsorában. A reggeli hírözönhöz szokott 
átlagembert ilyenkor egy olyan elmélkedő emberi hang állítja meg, mely a 
halálban nem a véget, hanem valaminek a kezdetét látja. Mivel a Szentírás az 
élő Isten szava, ezért nem is meglepő, hogy az Ó- és Újszövetség különböző 
helyeiről választott rövid igéknek a felhasználásával a tanúságtevő hangjában 
a személyes halálélmény elbeszélésével mindig az élet, az eltávozott jelenléte, 
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ma is meglévő hatása, a vele való találkozás várása és egyfajta ihletettség 
vagy megérintettség tapasztalható.

A kereszténység legfőbb mondanivalója éppen az, hogy Krisztus meghalt 
és feltámadt. Ő él! Ezért halálát és feltámadását kell hirdetni más-más szin-
teken, és ma különböző hullámhosszokon is. Kétezer évvel ezelőtt az akkor 
legelfogadottabb kommunikációs eszköz segítségével Pál apostol Efezusból 
ír levelet a rómaiaknak, akiket már hallomásból ismer, és tervezi, hogy maga 
is elmegy Rómába. Személyes hangú levelében akár általánosságban, akár a 
Római Birodalom fővárosából származó kérdésekre válaszolva a Krisztusban 
való megigazulás lényegére tér rá, vagyis arra, hogy „a keresztség által ugyanis 
eltemettettünk [Krisztussal] a halálba, hogy amiképpen Krisztus feltámadt a halál-
ból az Atya dicsősége által, úgy mi is új életben járjunk.” (Róm 6,4). Pál apostol 
biztos volt abban, hogy ez az az esemény, mely megragad minden embert, 
ha olvassa, vagy ha hall róla.

A világban, a történelemben és az emberi életben is szinte minden élet és 
halál kérdése. Van, aki úgy értelmezi saját életét, hogy azt arra kapta, hogy 
sikereket és karriert érjen el, és bármilyen áron, de érvényesüljön, ezt látja 
egyetlen célnak, mivel számol a halállal is. Ám aki a hit által megigazul és 
megkeresztelkedik, már itt a Földön a biológiai élet mellett egy természet-
fölötti élet birtokosa is. Ezt azonban nem magának köszönheti, és nem is 
saját erejéből jut el erre, hanem Isten kegyelméből fogadja el. Így világos 
lesz számára, hogy testi életének sem csak földi kifutása van, hanem már 
itteni vándorútján is eltöltheti az örök élet kezdete. Erről ugyancsak Pál 
apostol tesz vallomást, amikor így szól: „Élek, de már nem én, hanem Krisztus 
él bennem.” (Gal 2,20)

Amikor az első keresztényeket az egyház közössége befogadta, és húsvét 
éjszakáján részesítette őket a keresztség szentségében, akkor tudatában vol-
tak annak, hogy bűneik bocsánatot nyertek. Krisztussal mintegy meghaltak, 
mivel a régi, az óember vele megfeszíttetett, és feltámadt egy új, akin már 
nem uralkodik sem a bűn, sem a halál, mert tudja, hogyha megpróbáltatások 
közepette is, de „élete Krisztussal el van rejtve az Istenben” (Kol 3,3).

Amikor Kr. u. 185-ben Alexandriában megszületett Órigenész (185–254) 
egyházi író, akkor édesapja, Leonidász „gyakran megállt alvó gyermeke mel-
lett, feltárta keblét, mintha isteni lélek lakna benne, tisztelettel megcsókolta, 
és boldognak hitte magát, mert jó utódja van” – számol be erről Euszebiosz 
egyháztörténete (VI,2,11). A keresztség minden ember életében egyúttal az 
isteni lét megszületését is jelenti, és döntő lehet, ha a hívő ezt tudatosítva 
él, mert akkor a hitet sugározza a környezetében, és az ő keresztényi voltát 
mások az élete alapján felismerhetik.

Okumenikus-igehirdetes-kotet.indd   197 2015.11.18.   10:02:26



198

Ma, amikor a több évszázaddal ezelőtt kereszténnyé lett országok tagjai 
elfelejtik őseik hitét, és csak a pillanatnak, a szórakozásnak, az élvezeteknek 
vagy az érvényesülésnek élnek, akkor nekünk, hívőknek éppen azt az életet 
kell megmutatnunk, amelyet Krisztustól kaptunk, amikor megkeresztel-
kedtünk. „Mi már nem szolgálunk többé a bűnnek, mert meghaltunk a bűnnek, s 
ahogy Krisztus feltámadt a halálból és többé nem hal meg, ugyanúgy mi is élünk az 
Istennek Jézus Krisztusban.” (Róm 6,11) Ez a tanúságtétel hiányzik sokszor még 
a keresztények között is, mert nem élő a hitük, mert a világ eseményei vagy 
akár a saját magukról való gondoskodás sürgető szándéka eltereli figyelmüket 
az egyetlen lényegestől, az élet céljának felismerésétől, ami az Istennel való 
találkozásban, a halálból az életre való eljutás tudatosításában áll.

Ma tehát olyan apostolokká kell lennünk, akik Pálhoz hasonlóan szóban, 
írásban és cselekedetekben – felhasználva a modern eszközöket is – azt hir-
detik, hogy ha megkeresztelkedünk, akkor az életünket is Krisztushoz kell 
igazítani. És nekünk nem menekülni kell a haláltól, mert attól már Krisztus 
megszabadított, hanem tanúságot tenni arról, hogy Isten az élők Istene, és 
Krisztus azért jött, hogy életünk legyen, és bőségben legyen (Jn 10,9).

A keresztény hívő életét tehát meghatározza a Krisztussal való belső 
egység. Ennek következtében helyes és bátorító választ tud adni az emberek 
égető kérdéseire, melyeket mindenki feltesz, ha saját földi rendeltetésére és 
a jövőjére gondol. A Krisztushoz tartozó személyben a szeretet és a szolgálat 
egyszerre van jelen, úgy, ahogy ezt Krisztus is megélte. A hívő embernek már 
nem kell a saját életét „kitalálnia”, hanem a Szentlélek sugallatára hallgatva 
Isten eszközeként élhet a világban, és mintegy létrehozhatja önmagában azt 
a helyet, ahol Isten belép az emberi történelembe. Így lesz képes az istenha-
sonlóság elérésére és a krisztusi magatartás megvalósítására.

Ha kimondatlanul is, de mennyien várják, hogy az Isten betöltse az éle-
tüket és biztos jövőt adjon nekik! Kalkuttai Teréz anya mondta: „A testi 
betegségekre ott vannak a gyógyszerek, de a magányt, a kétségbeesést és a 
reménytelenséget egyedül a szeretet képes meggyógyítani. Sokan vannak a 
világban, akik egy darabka kenyérre éheznek, de még többen olyanok, akik 
csak egy kis szeretetre.” Az új életet elő keresztény ezt a táplálékot képes 
nyújtani a lelki éhezőknek.

Krisztus követése, mióta Isten Fia eljött közénk, és áldozatával eltörölte a 
bűnt és a halált, már nemcsak lehetőség, hanem az igazságot kereső ember 
számára kötelesség is. Számos lehetőség nyílik, hogy új, modern „háztetők-
ről”, a technika segítségével országokat, földrészeket átívelő hullámhosszo-
kon az emberi tapasztalatból kiindulva szólhatunk a halált a keresztje által 
megsemmisítő Jézus Krisztusról és az ő életét őrző és továbbadó egyházról, 
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mely megszólítja az embereket és várja gyermekeit, akiket szeretne megaján-
dékozni az újjászületés és az el nem múló élet kegyelmeivel. A keresztség 
a Jézus által hozott új életet bontja ki bennünk, és tesz képessé arra, hogy 
megdicsőítsük önmagunkban és a világban is az Atyát, úgy, ahogy ezt Krisz-
tus is tette a Szentlélekben. Ha átléptünk a halálból az életre, akkor új nevet 
kapunk, a keresztény nevet, mely nemcsak egy jelző, hanem az Úr Jézus 
életében részesítő meghatározó valóság. Mi már újjászülettünk! Legyünk 
tehát mindenben Krisztus követői! Legyünk az ő mai apostolai! Legyünk 
az új élet hirdetői!

Kránitz Mihály
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Irányváltás
SZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE UTÁN 7. VASÁRNAP

„Emberi módon beszélek, mert erőtlenek vagytok. Ahogyan tehát tagjai-
tokat a tisztátalanság és a törvénytelenség szolgálatába állítottátok, hogy 
törvénytelenekké legyenek, úgy most állítsátok tagjaitokat az igazság 
szolgálatába, hogy szentek legyenek. Mert amikor a bűn szolgái voltatok, 
szabadok voltatok az igazságtól. De milyen gyümölcsöt termett ez akkor 
nektek? Bizony, most szégyenkeztek miatta, mert ennek vége a halál! Most 
azonban, miután a bűntől megszabadultatok, és Isten szolgái lettetek, már 
ez meghozta nektek gyümölcsét, a megszentelődést, amelynek vége az örök 
élet. Mert a bűn zsoldja a halál, Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök 
élet Krisztus Jézusban, a mi Urunkban.” (Róm 6,19–23)

Megdöbbentő képsorozat vonta magára az olvasók figyelmét szűk évtizeddel 
ezelőtt a magyar sajtóban. A budapesti Kiskörúton egy szemfüles fotós lencse-
végre kapta, amint a nyári kánikulában az aszfaltot megolvasztó forróságtól a 
villamossínek kipattantak a helyükről, és felfelé kunkorodva meredtek az ég-
nek. A körutat lezárták. A közösségi közlekedést választó utasokat a helyszínre 
érkező javítókocsik szirénazúgása döbbentette rá: úti céljuk eléréséhez másfelé 
kell továbbindulniuk. Az áramszolgáltatás folyamatos volt. A közlekedési esz-
közök hibátlanul működtek. A locsolókocsik – egyebütt ugyan, de – hűtötték 
az izzó pályákat. Elméletileg semmi nem akadályozta a forgalmat. A hőségben 
a kiskörúti sínek szerepére és sebezhetőségére senki sem gondolt…

Ennél is különösebb volt egy még korábbi tudósítás, szintén a vasút vilá-
gából. Egyik megyénkben a gépjármű- és a vasúti forgalom találkozásánál a 
balesetmentességért felelős fénysorompók energiatároló berendezéseit isme-
retlen tettesek – ki tudja, mi okból – rendszeresen ellopták. A fények hol itt, 
hol ott hunytak ki az oszlopokon. A tájékozódás lehetetlenné, a közlekedés 
életveszélyessé vált. A sorompók szerepére és hibás működésük vagy műkö-
désképtelenségük veszélyére a szaporodó balesetek hívták fel a figyelmet. Az 
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ügy kapcsán megszólaltatott mérnök az elrettentő kilátásokat ecsetelte. Nem 
tippet akart adni a tolvajoknak, amikor elmondta, hogy a villamosenergiát 
igénylő vasúti váltókat is ugyanolyan berendezések látják el árammal, mint 
a fénysorompókat. Elemelésük hasonlóan könnyű feladat, a következmény 
azonban még veszedelmesebb lehet. A mérnöki aggodalom azt érzékeltette, 
hogy a váltóknak a sínek és a sorompók szerepénél is komolyabb rendelteté-
sük van. Míg a sínek vezetnek és a sorompók megállítanak vagy átengednek, 
a váltók a helyes irányért felelnek. A hibás, beragadt, működésképtelen váltó 
tömegszerencsétlenséget okozhat. A váltó átállítása azonban kijelöli az utat 
és megfelelő irányba tereli a szerelvényt. 

A váltóállítás gyakorlati vonatkozásán túl annak elvi, történelmi értelmét 
elemezte egy hasonló című kortárs konferencia a Magyar Tudományos Aka-
démián (Váltóállítás – Diktatúrák a vidéki Magyarországon 1945-ben, 2015. 
szeptember 29.). Hogyan befolyásolják a gyökeres változásokat előidéző 
történelmi folyamatok és fordulatok az egyes emberek, a családok vagy az 
egész társadalom mindennapjait? Rossz vagy jó irányba mozdul a közösség 
sorsa egy-egy történelmi váltóállítás után? Mi lesz velünk, ha elhibázott 
döntések vakvágányra juttatják életünket? A költő Ady így emlékezett az 
általa bejárt utakra és a változás, a hazatérés, az új kezdet szükségességére:

Hívott a titkok nagy mezője, 
Kellette magát száz sima ut 
És én legényesen, dalolva 
Csaptam mögöttem be a kaput.

Valamennyi út fölfelé tört, 
Ragyogón és virágba veszőn 
S én feledtem a csendes udvart, 
Rohantam részegen a mezőn.

Rohantam dalosan s vakultan, 
Befogtak új, csodás illatok 
S száz út végén nem vettem észre, 
Hogy már minden utam elhagyott.

Sehol, sehol a régi hajlék, 
Ködbe és éjszakába borult 
Rét, út, virág, illat és udvar, 
Kapu, hit, kedv, mámor, nóta, mult.
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Vad bozótok el-elbuktatnak, 
Emlékek és borzalmak között 
Taposom a vaksötét pusztát, 
Sorsomat és a sűrű ködöt.

Vissza, a vén csöndes udvarba 
Elsüllyedt azóta mind az ut 
S távolból hallom, ködben, éjben, 
Hogy nyitogatnak egy vén kaput.

(Ady Endre: Az elsüllyedt utak)

Szíve mélyén milyen erősen szerette volna Ady, hogy rohanó élete a rossz 
irányból a jó irányba forduljon! 

Az irányváltás igényét Pál apostol is ismerte. Hova, merre zakatolt életének 
vonata? Az állomások nevéről saját beszámolójából értesülünk: Jeruzsálem, 
farizeus, Jézus ellen, káromlásra kényszerítés, féktelen őrjöngés, főpapok 
felhatalmazása, üldözés, utazás, Damaszkusz, ragyogó világosság, Jézus, 
tanúbizonyság, kijelentés, oltalom, küldetés, hit, bűnbocsánat, Damaszkusz, 
Jeruzsálem, pogányok (ApCsel 26). Pál életének vázlatos részleteiből feltűn-
nek az irányváltás teológiai összefüggései. Megszállottan menetelt előre, és 
nem fordult meg a damaszkuszi úton sem. Isten állította át a váltót, hogy 
élete új irányt vegyen. Az eltévesztett célok további kergetése helyett az 
evangélium, a jó ügy apostolává lett. Saját példáján tájékozódva, a maga ve-
retes nyelvén így fogalmaz Pál: „…állítsátok tagjaitokat az igazság szolgálatába, 
hogy szentek legyenek.” Másutt azt írja: „Isten Krisztusban megbékéltette a világot 
önmagával, úgyhogy nem tulajdonította nekik vétkeiket, és ránk bízta a békéltetés 
igéjét. Tehát Krisztusért járva követségben, mintha Isten kérne általunk: Krisztusért 
kérünk, béküljetek meg Istennel!” (2Kor 5,19–20) Az új irányba indult tudós 
rabbi szavaiban mintha a 90. zsoltár csendülne fel: Térjetek vissza, emberek! 
Váltásra és változásra van szükség! Ha az előbbi nem sikerül, az utóbbi sem 
megy. Marad a régi út, az igazságtól való szabadság iránya, történelmi és 
teológiai értelemben egyaránt. Szerencsétlenség okozására hajlamos, törté-
nelemformálóként beállított politikai zsoldosok szavával: nem hazudok, csak 
nem tárom fel a teljes igazságot… Pállal kérdezhetjük: Milyen gyümölcsöt 
terem ez nekünk? Mi vár az út végén? Szégyen, avagy dicsőség? Halál vagy 
örök élet? Nem véletlen, hogy az emberiség életében az egyik nagy hatású 
történelmi és teológiai irányváltást, a reformációt kísérő 95 lutheri tétel közül 
az első arra szólítja a keresztény embert, hogy egész élete megtérés legyen. 
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Az utat azonban nem elég megmutatni. Az útra és az úton vezetni kell 
az embereket! Isten egyik ajándéka, hogy nemcsak kijelöli és megmutatja 
az utat, de szavával, Szentlelkével irányít és pásztorol is minket. Sir David 
Attenborough-t, a világhírű angol természettudóst egy televíziós műsorban 
a szüleiről kérdezték. Szerencsésnek mondta magát miattuk, mert kiváló 
pedagógiai érzékkel nevelték. Ismerték azt az egyszerű szabályt, hogy nem 
kész válaszokkal kell tanítani a gyermekeket, hanem azzal, hogy a helyes 
irányba tereljük őket. Találják meg ők maguk a választ kérdéseikre! Példát 
is mondott erre. Ha az iskolás gyermek azzal megy apjához, hogy nézd, mit 
találtam! Mi ez? Az apa nem azt mondja, hogy ez diplophyllum turbinatus, 
hanem azt: „Érdekes… Mi lehet ez? Nézz utána gyorsan, ahol csak tudsz!” 
Egy idő múlva a gyermek büszkén áll majd oda apja elé, és szakértő hangon 
azt mondja: „Ezt diplophyllum turbinatusnak hívják, és egy korallforma a 
Karbon-korszakból.” Az útra találás élménye! Isten adja, hogy legyen ben-
nünk elég erő a váltásra és a változásra minden nap. Ha erre készek vagyunk, 
ám olykor beragad a váltó, egymásra gondolva őszintén kérhetjük a költővel: 
„Hiányosságom váljék jósággá benned. Egyetlen parancs van, a többi csak 
tanács: igyekezz úgy érezni, gondolkozni, cselekedni, hogy mindennek javára 
legyél.” (Weöres Sándor: Szembe-fordított tükrök)

Bácskai Károly
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Elkötelezettség
SZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE UTÁN 8. VASÁRNAP

„Ezért, testvéreim, adósok vagyunk, de nem a testnek, hogy test szerint 
éljünk. Mert ha test szerint éltek, meg kell halnotok, de ha a Lélek által 
megölitek a test cselekedeteit, élni fogtok. Akiket pedig Isten Lelke vezérel, 
azok Isten fiai. Mert nem a szolgaság lelkét kaptátok, hogy ismét féljetek, 
hanem a fiúság Lelkét kaptátok, aki által kiáltjuk: »Abbá, Atyám!« Maga 
a Lélek tesz bizonyságot a mi lelkünkkel együtt arról, hogy Isten gyermekei 
vagyunk. Ha pedig gyermekek, akkor örökösök is: örökösei Istennek és 
örököstársai Krisztusnak, ha vele együtt szenvedünk, hogy vele együtt 
meg is dicsőüljünk.” (Róm 8,12–17)

Stephen King jól ismert könyvében, A remény rabjaiban a cselekmények egy 
börtönben játszódnak, ahol hosszú büntetésüket ülik a rabok. A regény 
fontos, emblematikus fordulata az, amikor az egyik elítéltet sok-sok év után 
szabadon bocsátják. A történetet elmesélő rab számára azért is fontos ez az 
élmény, mert évekkel később maga is átéli ezt a frusztráltságot. 

„Először fogalmam sem volt, hogy mihez kezdjek odakint. Én a börtön-
élethez szoktam hozzá, ez volt számomra a mérce, és nem gondoltam volna, 
hogy odakint ilyen nyers gyorsasággal változik meg minden; ilyen sebességgel 
élnek az emberek. Még a beszédük is gyorsabb lett. És hangosabb. Ez volt a 
legkeményebb lecke, amelyhez valaha is hozzá kellett szokjak, és még most 
sem sikerült megemésztenem…”

A történet tragikus fordulatot vesz, a szabadon engedett ember nemsokára 
meghal egy szegényházban. A regényből készült filmben viszont felakasztja 
magát. Nem bírja ki a szabadságot.

Mielőtt nagyon belemennénk abba a vonzó eszmefuttatásba, hogy lehet-e 
valaki rácsok mögött is szabad, és szabadon lehet-e rab, azelőtt szögezzük le 
nagyon határozottan, hogy az, amiről Stephen King beszél, torzulás, nagyon 
komoly lelki torzulás. Amikor valaki nem tud mit kezdeni a szabadsággal, 
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amikor szüksége van parancsokra, akkor az az ember tönkrement, és nagyon 
beszűkültek a lehetőségei.

Éppen erről kell azonban ma beszélnünk, mert amikor az embernek ki-
nyílik ennek figyelésére a szeme, akkor meghökkenve tapasztalja, hogy ez 
a fordulat – hogy valaki nem képes a szabadságra – milyen széles körben 
jelen van közöttünk. 

Gárdonyi Géza Láthatatlan emberében Zéta, a rabszolga rémülten hallja, 
hogy a gazdája fel akarja őt szabadítani.

„Kivettem a kis iratcsomót. Levertem róla a port. Fölbontottam, és olvastam 
hangosan:

Reggel a császár hívatott magához. Hosszan tanácskoztunk a margusi békekötésen. 
A hunok királyára ugyan nem kötés, csak ránk, mireánk! Jaj ennek az országnak, ha 
az a barbár felénk fordítja a lova fejét! Délután Maksziminoszhoz mentem. Ott egy kis 
rabszolgát találtam. Embertelenül bántak vele. Magamhoz váltottam. A neve Teofil.

A hangom elhalkult az utolsó sorokon. Zavarodottan néztem a gazdámra.
– Ma nyolc éve ennek – nézett rám Priszkosz nedves szemmel –, szabad vagy.
Mintha mellbe vágtak volna – de angyal kezével.
Csak néztem, nyitogattam a szememet: ébren vagyok-e?
Priszkosz fölvette a bőrzacskót:
– Íme, ezt neked raktam félre. Mától fogva süveget viselhetsz, házasodha-

tol, magad ura lehetsz, vagy beállhatsz katonának. Mától fogva csak annak 
köszönsz, akinek akarsz.

A szemem könnybe lábadt.
– Ó, jó uram – rebegtem térdre esve –, ne küldj el engem! Ne adj nekem 

pénzt! Hadd maradjak, ahogyan voltunk!”

Ez persze elég romantikus, de ott húzódik benne az a szorongás, amit min-
denki átél, aki egy szabályozott rendszerből, egy törvények által meghatáro-
zott logikából átlép a szabadságba. Pedig gyakran mondjuk, hogy ez minden 
vágyunk. Petőfi feláldozná érte a szerelmét is, amiért egy sorral előbb az 
életét is kész volt odaadni. Politikai értelemben gyakran válik demagógiává 
vagy jelszóvá, de személyes életünk minőségéhez mindenképpen szívesen 
társítjuk annak a jó érzését, hogy mindent megtehetünk, amit csak akarunk.

Akkor azonban, amikor hirtelen szembesülünk ennek a korlátlan lehető-
ségével, elbizonytalanodunk, kapaszkodók után kapkodunk.

A szabaddá váló népeknek elsőként a gazdasági és társadalmi anarchiával 
kell megküzdeniük, illetve azzal, hogy milyen nagyon nehéz ezt a szabad-
ságot rendbe szervezni.
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Dosztojevszkij híres poémája, A nagy inkvizítor döbbenetesen mutat rá az 
emberi közösségeknek erre a gyarlóságára. A történet arról szól, hogy Jézus 
visszatér a földre ötszáz évvel később, de a nagy inkvizítor bebörtönzi, mond-
ván, hogy Jézus már mindent elmondott, és már ne zavarja többé össze az 
embereket. Ők, a középkori egyház pontosan tudják, hogy mi az, ami kell a 
népnek. Azt mondja, hogy a Jézus által hirdetett szabadság csak szenvedést 
hozott, de amikor az egyház kész volt kenyeret adni, és megmutatta hatalmát, 
akkor az emberek örömmel tették lábai elé szabadságukat.

A Római levél most olvasott csodás részletében Pál őszintén örül a szabad-
ságnak. Számára talán ez a keresztyénség közepe: „Mert nem a szolgaság lelkét 
kaptátok, hogy ismét féljetek, hanem a fiúság Lelkét kaptátok, aki által kiáltjuk:» 
Abbá, Atyám!«”

Amikor pedig Pál a szabadságról beszél, akkor ez nem egy bizonyos hely-
zetben érvényesülő, nem felületes politikai, hanem az az egzisztenciális 
szabadság, amelyben olyan terek nyílnak ki az emberi élet előtt, melyekről 
álmodni sem mert. 

Fiak vagyunk – mondja. Nem azért vagyunk itt, hogy teljesítsünk, és utá-
na a teljesítményeink függvényében várjuk a jutalmat. Nyugodtan érezzük 
otthon magunkat! Sőt a Mindenhatót, a mindenség Teremtőjét apánknak ne-
vezhetjük, és itt egy olyan szót használ, amely talán mindenkinek megjelent 
az életében, az, ahogy az édesapját becézve szólította. Megszűnik a feszültség 
Isten és ember között, ő apánk, mi pedig fiai vagyunk, haza érkeztünk.

Ez mind nagyon rendben is lenne, ha nem lenne az egész mögött egy ret-
tenetes szabályozó rendszer, egy végtelenül erős törvény: az, hogy meg kell 
halnunk. Örömmel mondanánk, hogy a keresztyénség elég erőt adhat ahhoz, 
hogy lerázzuk ennek a félelmét, naponként megnyilvánuló hatalmát, de nem 
tehetjük, mert ez életünk nagy törvénye. Ahogy ezt Bach idézi Sirák fia 
könyvéből a 106. kantátájában: Ősi törvény mondja: Ember, meg kell halnod!

Pál szerint azonban nagyobb a baj. Le lehetne rázni az ősi törvényt, hiszen 
Krisztus feltámadt, de nem akarjuk. Hogyhogy nem akarjuk? Hiszen minden 
vágyunk az, hogy magunk mögött tudhassuk saját halálunk szorongását, és 
még inkább szeretteinkért érzett gyászunkat. Gyűlöljük a fájdalmat, amikor 
a halál közelsége elveszi a szavunkat, még a levegőnket is, amikor fuldoklunk 
magatehetetlenül, és bármit megtennénk, ha legyőzhetnénk. 

De az ősi törvény ennél mélyebben ivódott a bőrünk alá. Ragaszkodunk 
hozzá. Gyűlöljük, de ragaszkodunk hozzá. Megfojt, de mégis a miénk. 

Pál arra figyelmeztet, hogy az ősi törvény, mely szerint mégis a testnek, 
a húsnak legyünk elkötelezettjei – a mi fordításunk az adósai szót használja 
–, nem pedig a Léleknek, ott leselkedik a küszöbünkön, mint Kainnál, és 
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mi ahelyett, hogy uralkodnánk rajta, ugyanúgy, mint ő, beengedjük. Az ősi 
törvény hétköznapi törvénnyé lesz újra félelmet szülve. Elhal apánk utáni 
kiáltásunk, és marad a hétköznapi rettegés.

Ugyanúgy, mint ahogy képtelenek vagyunk a szabadságra, mint Stephen 
King nyomorult hőse vagy Zéta, a rabszolga vagy mi, ezer példaként hozható 
helyzetben, ugyanúgy képtelenek vagyunk elkötelezettek lenni a Lélek iránt. 

Ki kellene végeznünk legalább a halandósághoz kötődő cselekedeteinket 
– mondja Pál. Igaza van! Mennyi kapkodás, elhamarkodott döntés születik 
abból, hogy nincs időnk, hogy meg kell halnunk. Nevet szeretnénk szerezni 
magunknak, mint a bábeli torony építői, mert el fognak felejteni minket. És 
a halálban igazán ez rettent, hogy elfelejtenek. Mennyi keserűséget, irigy-
séget szül az, hogy naponkénti küzdelmet folytatunk mulandóságunkkal. 
Végezzétek ki ezeket – mondja Pál, és akkor kitárul számotokra az élet 
igazi valósága. Lehet, hogy porlad közben a testünk, hogy betegségekkel 
ijesztget a mulandóság, hogy rettent az elfelejtettség, de az élet ennél több, 
és a Lélek – ha iránta vagyunk elkötelezettek – nem engedi felednünk, hogy 
biztonságban vagyunk Mennyei Apánknál. 

Ennek az igehirdetésnek mégsem az a végső mondandója, hogy legyünk 
elkötelezettek ez iránt a végtelen szabadság iránt, mely maga mögött tudja az 
ősi törvény rettegését, hanem sokkal inkább az, hogy Isten pontosan tudja, 
hogy halandóságunk mennyire belénk ivódott. És mint egy jó apa, aki látja 
gyermeke erőtlenségét, erejévé válik a gyengének, és ő maga bizonygatja 
újra és újra, hogy hozzá tartozunk. Ő maga bizonygatja újra és újra, hogy 
hozzá tartozunk. 

Koczor Tamás
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„Aki még többet ad”
SZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE UTÁN 9. VASÁRNAP

„Tudjátok meg, testvéreim, hogy atyáink mindnyájan a felhő alatt voltak, 
és mindnyájan a tengeren mentek át, és mindnyájan megkeresztelkedtek 
Mózesre a felhőben és a tengerben. Mindnyájan ugyanazt a lelki eledelt 
ették, és mindnyájan ugyanazt a lelki italt itták, mert a lelki kősziklából 
ittak, amely velük ment. Az a kőszikla pedig Krisztus volt. De több-
ségükben nem lelte kedvét az Isten, úgyhogy elhullottak a pusztában. 
Mindez példává lett a számunkra, hogy ne kívánjunk gonosz dolgokat, 
amint ők kívántak. Bálványimádók se legyetek, mint közülük némelyek, 
amint meg van írva: »Leült a nép enni és inni, majd mulatozni kezdtek.« 
De ne is paráználkodjunk, mint ahogy közülük némelyek paráználkod-
tak, és elestek egyetlen napon huszonháromezren. Krisztust se kísértsük, 
ahogyan közülük némelyek kísértették, és elpusztultak a kígyóktól. De ne 
is zúgolódjatok, mint ahogyan közülük némelyek zúgolódtak, és elveszí-
tette őket a pusztító angyal. Mindez pedig példaképpen történt velük, és 
figyelmeztetésül íratott meg nekünk, akik az utolsó időkben élünk. Aki 
tehát azt gondolja, hogy áll, vigyázzon, hogy el ne essék! Emberi erőt 
meghaladó kísértés még nem ért titeket. Isten pedig hűséges, és nem hagy 
titeket erőtökön felül kísérteni; sőt a kísértéssel együtt el fogja készíteni a 
szabadulás útját is, hogy el bírjátok azt viselni.” (1Kor 10,1–13)

Nagy családban nőttem fel. Az élet négy lány- és három fiútestvér társasá-
gában kiváltság és kihívás is volt egyben. Szüleim mindent megtettek, hogy 
nyolc gyermeküket lelkiismeretesen felneveljék. Gyermekkorom élményeire 
visszagondolva családi ünnepek jutnak eszembe. A meghitt karácsonyok, 
„blokkosított” születésnapok, és az az érzés, vagy talán inkább tény, hogy 
szinte mindenünk közös volt. Ha a család egy tábla csokoládét kapott, azt 
nyolcfelé kellett osztani, hogy még a legkisebb is kivehesse részét belőle. 
Kevés olyan dolog volt, amire azt mondhattam: ez csak az enyém. 
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Ha viszont feladatokról és felelősségvállalásról volt szó, akkor a nyolc 
gyermekből hirtelen négy kicsi és négy nagy lett. Az idősebbek a feladatokat 
végezték, a kisebbek pedig élvezték a kiváltságokat. Negyedik gyermekként 
nem adatott meg számomra, hogy a kicsik közé számláltassam. Ránk – idő-
sebbekre – mindig „sokat bíztak, és többet kértek számon”. 

Pál a korinthusi gyülekezeten belüli viszonyokat is úgy írja le, mintha 
egy test, egy nagy család tagjairól lenne szó. Olyan emberekről, akik – ha 
akarják, ha nem – összetartoznak. Újból és újból testvéreknek nevezi őket. 
Így tartoznak egymáshoz „erősek” és „gyengék”, „ékesek” és „ékesség nélkül 
valók”, „kicsik” és „nagyok”. Ezekben a kapcsolatokban pedig az erőhöz, az 
ékességhez és a nagysághoz sokkal inkább a gyengék és az erőtlenek felé 
megnyilvánuló szolgálat kapcsolódik, semmint az elbizakodottság. Az apos-
tol következetes, amikor ebben a lelki családban az erősebb tagokra „sokat 
bíz”, és tőlük „többet kér számon”. De mit kaptak a hívők, mit bíztak a 
gyülekezetre Korinthusban, aminek eredményére az apostol most rákérdez? 

Pál szerint nagyon sok hasonlóság van a Mózes által vezetett nép, valamint 
az Isten Korinthusban levő gyülekezete között. Hasonlóság az Istentől ka-
pott adományokban, az Úr által a közösségre bízott kincsekben, ugyanakkor 
az ezzel együtt járó felelősségben is. Az apostol érzékenységét jól mutatja, 
hogy egy olyan közösség életében, amelynek tagjai pogány, bálványimádó 
háttérből érkeztek, kapcsolópontokat talál Mózessel és Isten Egyiptomból 
megszabadított népével. Ezek az emberek, bár évszázadok választják el őket 
egymástól, összetartoznak, egy lelki közösséget alkotnak.

Úgy kezd bele, hogy feltárja Isten szabadításának és gondviselésének egye-
temes és egyedi történetét. Teszi ezt olyan kézzelfogható módon, mintha a 
korinthusiak is ott lennének Egyiptomban, mintha szemlélői lennének annak, 
ahogyan felhőben és tűzoszlopban kivezeti őket a szolgaság házából. Mintha 
ők maguk is a jobbról és balról falként álló Vörös-tengeren mennének át. 
Mintha ízlelhetnék a mannát és azt, hogy valóban jó az Úr. Mintha szájukat 
a kősziklából fakadó friss víz hűsítené. Pál szerint a korinthusiak nemcsak 
„mintha”, hanem „mindnyájan” ugyanazt élik most át. Pál emlékezik és em-
lékeztet. Az Isten által elhívottak erőseit és gyengéit, kicsinyeit és nagyjait 
ez a közös emlékezés és emlékeztetés teszi valódi testvérekké Krisztusban. 

„Emlékezz keresztségedre, és légy hálás!” – imádkozzuk metodistaként a 
keresztségi emlékünnepélyünkön, buzdítva önmagunkat és egymást is Isten 
ajándékának újbóli átgondolására. „Meg vagyok keresztelve. Légy áldott 
ezért, Uram!” – mondják evangélikus testvéreink, miközben a keresztvízzel 
keresztet rajzolnak homlokukra. „Atyáink mindnyájan a tengeren mentek át, és 
mindnyájan megkeresztelkedtek Mózesre a felhőben és a tengerben” – emlékezteti 
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az apostol a korinthusi gyülekezet tagjait. Személyenként átélték Krisztus 
szabadítását, és miután őhozzá tartoznak, egymás testvéreivé lesznek. Meg-
nyerve a legnagyobb ajándékot, a legdrágább isteni adományt, a Szentlelket. 
Isten saját népének mindig „sokat ad”, sőt a legtöbbet adja. 

„Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre” – halljuk a szerzési igékben Jézus 
szavait, majd vesszük és ízleljük a kenyeret és a bort, ezzel elevenítve föl 
saját magunk és egymás számára a bennünket tápláló és értünk önmagát adó 
Isten szavait. Mert az emlékezés nem ér véget a szabadulással. A gondunkat 
viselő Isten jelenvalóságára is figyelünk. Ez a fajta emlékezés nem pusztán 
emlékezetbe idézést jelent, hanem ezzel együtt a múlt megelevenedését és 
sokszor újra átélését. „Mindnyájan ugyanazt a lelki eledelt ették, és mindnyájan 
ugyanazt a lelki italt itták” – eleveníti fel Pál a több száz éves eseményeket. 
És bár sokan nagyobb részt szerettek volna ebből az ételből és italból, „aki 
sokat szedett, annak nem lett többje, és aki keveset, annak nem lett kevesebbje”. Isten 
valamennyi gyermekéről gondoskodott, nem tett különbséget rámenős és 
bátortalan között. Isten valamennyi gyermekére „sokat bízott”. 

Ezért „kíván sokat”, ezért is „kér számon többet” az övéin. Ahogy Isten 
népe a pusztában nem hagyta magukra a kicsiket és az erőtleneket, úgy 
nem mondhatja az egyik tag a másiknak: „Nincs rád szükségem.” Nem. 
Inkább „vele együtt szenved a többi”, hordozva azok erőtlenségeit és sokszor 
szégyenét. 

Szabadulásunkra való emlékezésünk, Isten gondviselő szeretetének meg-
tapasztalása megmutatja saját rászorultságunkat és sebezhetőségünket is. 
Ráébredünk a korinthusiakkal együtt arra, hogy bár sokat kaptunk és sok 
bízatott ránk, mégsem tudunk többel elszámolni. Bár azt gondoljuk, hogy 
erősek vagyunk, hogy állunk, de akár kisebb kísértések is ledöntenek a lá-
bunkról. A legkisebbek is. Igen, a legkisebbek mindig kísértést jelentenek a 
lélekben „nagyok” számára. Így – mi magunk is – előszeretettel és könnyen 
botránkozunk meg a kicsik hitének naivságán, gyengeségén és sebezhető-
ségén. Testvérek vagyunk, ez igaz! De mi vagyunk az idősebbek, ők pedig 
a tékozlók. Egy család tagjai vagyunk, ez igaz! De mi vagyunk a nagyok, ők 
pedig a kicsik. És nekünk, nagyoknak mindig „sokat adnak”, ránk, időseb-
bekre mindig „sokat bíznak”. 

Mit ér azonban mindez, ha nincs semmi, amit számon kérhetnének? 
Valóban többet adunk, többek vagyunk? Nem a gyengék szégyenítik meg 
inkább az erőseket? Nem az ékesség nélkül valókat veszik körül nagyobb 
tisztességgel? Valóban többet adunk, többek vagyunk? Nem biztos. Mert 
nemcsak a szabadulás és a gondviselés tapasztalata közös Isten népe életében, 
hanem az elesés és a bukás valósága is. Ez pedig elsősorban azt veszélyez-
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teti, „aki azt hiszi, hogy áll”. Amikor a rosszra való hajlandóság – minden 
emberi erőfeszítésünk ellenére is – két vállra fektet minket. Pedig olyan 
biztosan álltunk! Amikor a bizonyságtételünkben Úrnak mondott Istent a 
gyakorlatban egyik pillanatról a másikra lecseréljük valami praktikusabbra 
és megfoghatóbbra. Amikor hitünk magabiztosságában egy valótlan világot 
építünk fel, majd keserűen kérjük számon Istent, amikor az összeomlik. 
A bukás lehetősége és valósága közös tapasztalatunk. 

Ezért figyelmeztet az Úr olykor csendben és tapintatosan, máskor tetteink 
következményének „ránk szabadításával”: „Aki azt gondolja, hogy áll, vigyáz-
zon!” Vigyázzunk és őrizkedjünk az elbizakodottságtól. Vigyázz! – szól az 
intés. De lehet a figyelmeztetés és az ítélet Isten ajándékozó kegyelmének egy 
különös módja. A számonkérés az isteni ajándékozás egy minősített formája, 
amely azáltal ad még többet, hogy kér. Nem részesül benne mindenki, csak 
az, „akinek sokat adtak”, csak az, „akire sokat bíztak”. Ezért nem még több 
elismerést, még nagyobb dicsőséget, hanem kísértéseket ad. Ezek által „kér 
többet számon”. Több belátást, több bizalmat és több érzékenységet. Segít be-
látnunk erőtlenségünket a kísértések között. Segít bíznunk Urunkban akkor 
is, amikor elesünk. Ezek által segít érzékennyé válnunk a hozzánk hasonló 
erőtlen és botladozó testvéreink felé. Ő, amikor kér, akkor még többet ad. 

Sok év telt el. Családunk valamennyi tagja felnőtt. Testvéreim közül többen 
társat találtak, saját családot alapítottak. Van, amiben a kicsik megelőztek 
bennünket, nagyokat. Az élet más területein azonban mindig is példaképek 
maradunk a család fiatalabb tagjai számára. Isten egymásra bízott bennün-
ket. Gyengéket az erősekre, erőseket a gyengékre. Mert Isten az övéinek 
sokat ad, rájuk sokat bíz, hogy többet kérhessen számon. Ha ad, ha kér: az 
ő jóságának a jele. 

Kovács Zoltán
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A rendkívüli hatás
SZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE UTÁN 10. VASÁRNAP

„A lelki ajándékokra nézve pedig, testvéreim, nem szeretném, ha tudatla-
nok lennétek. Tudjátok, hogy amikor pogányok voltatok, ellenállhatatlanul 
vitt és sodort valami benneteket a néma bálványokhoz. Ezért tudtotokra 
adom, hogy senki sem mondja: »Jézus átkozott«, aki Isten Lelke által szól; 
és senki sem mondhatja: »Jézus Úr«, csakis a Szentlélek által. 

A kegyelmi ajándékok között ugyan különbségek vannak, de a Lélek 
ugyanaz. Különbségek vannak a szolgálatokban is, de az Úr ugyanaz. És 
különbségek vannak az isteni erő megnyilvánulásaiban is, de Isten, aki 
mindezt véghezviszi mindenkiben, ugyanaz. 

A Lélek megnyilvánulása pedig mindenkinek azért adatik, hogy hasz-
náljon vele. Mert némelyik a Lélek által a bölcsesség igéjét kapta, a másik 
az ismeret igéjét, ugyanazon Lélek által. Egyik ugyanattól a Lélektől a 
hitet, a másik ugyanazon Lélek által a gyógyítások kegyelmi ajándékait. 
Van, aki az isteni erők munkáit vagy a prófétálást kapta; van, aki lelkek 
megkülönböztetését, a nyelveken való szólást, vagy pedig a nyelveken való 
szólás magyarázását kapta. De mindezt egy és ugyanaz a Lélek munkálja, 
aki úgy osztja szét kinek-kinek ajándékát, amint akarja.” (1Kor 12,1–11)

A gyülekezet beletörődött helyzetébe. Rendes, becsületes lelkészük volt, aki 
mindent megtett értük. Szépen prédikált vasárnap, bár néhány semleges 
köszöneten túl visszajelzést ritkán kapott. Hozzászokott. Néha ugyan erőt 
kellett vennie magán egy-egy vasárnap közeledtével, de mindig becsületesen 
megtartotta az istentiszteleteket. Hét közben egy bibliaóra volt, néhányan 
erre is eljártak a templomba járók közül, még figyeltek is egymásra. Ha va-
laki nem jött, rákérdeztek, mi van vele. Volt néhány hittanos gyerek is, akik 
ugyan néha rosszalkodtak a hittanórán, de azért rendületlenül végigjárták 
konfirmációig a hittant. Tudták, otthon is ezt hallották, hogy ezt így illik. 
A hittanos évek után jön a konfirmáció, mindenki szép ruhában konfirmált 
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le. Sajnos utána más városba kellett középiskolába utazniuk, így már nem 
volt idejük ifire járni. A fiatalok közül sokan el is költöztek, így ritkán, 
családi nagy eseményekkor találkoztak csak lelkészükkel. A gyülekezet 
beletörődött helyzetébe. Nekünk itt így jó – mondogatták. Nem a nagy 
számok számítanak, mi itt becsületes keresztények vagyunk, a papunkat is 
mennyire szeretjük.

Egy vasárnap a Korinthusi levélből prédikált a lelkész. Még ki sem mondta 
az alapige fejezetszámát, már mindenki várta, hogy biztos majd a szeretet-
himnuszról lesz szó. Azt nagyon szeretjük – gondolták többen –, bár talán 
egy kicsit sokszor hallottuk. De azért olyan szép és emelkedett – nyugtatgat-
ták magukat annak a néhány másodpercnek a töredékében, amíg meg nem 
hallották, hogy a lelkész bemondja a 12. fejezetet. A bibliaórások rögtön a 
Krisztus testéről szóló részre gondoltak, és arra, hogy jó lesz ez is, majdnem 
olyan ismert, mint a szeretethimnusz. De azon a vasárnapon egy ritkán 
hallott ige került elő. Lélekről, kegyelmi ajándékokról volt szó benne. A pré-
dikációban pedig szép lassan régmúlt idők történetei elevenedtek meg. Hogy 
honnan jutottak eszébe a lelkésznek ezek a történetek, senki sem értette, 
ezért nagyon figyelt mindenki. Például arra a történetre, ami a nyelveken 
szóló asszonyról szólt. Némelyeknek még derengett, hogy volt egy néni, aki 
érthetetlen nyelven tudott beszélni, de nem tudták, hogy ez az a nyelveken 
szólás, amiről Pál apostol is ír. Érdekes, mik vannak – gondolták többen –, 
pont itt a mi falunkban. Majd volt egy történet a háborúból hazaérkezett 
beteg katonáról, akinek senki sem jósolt hosszú életet. De a hadirokkant 
katona ágya mellett állandóan ott feküdt a Biblia, és nem csak úgy díszből, 
hanem valóban olvasta. Legtöbbször Jézus gyógyításainak történetét. Eze-
ket annyiszor elolvasta, hogy mindenki legnagyobb csodálkozására meg is 
gyógyult ezektől a történetektől. Legalábbis azt mondogatták, annyira hitt, 
hogy meg is gyógyult. A történetek közben a hallgatóság közül némelyeknek 
elkalandozott a figyelme. A múltbeli történetek hallatán újra kisgyermeknek 
érezték magukat, akik a kis sámlin ülve nagyszüleik anekdotáit hallgatták. 
Ezek a történetek kísérték egész életüket. Nem hívták ugyan ezeket az idős 
bácsikákat és nénikéket bölcseknek vagy prófétáknak, de talán valami hason-
ló tudásuk lehetett az életről, mert emberségről, becsületről, tisztességről, 
megmaradásról szóltak szavaik. 

Azon a vasárnapon mindenki szíve átforrósodott. Valami erőt éreztek 
kiáradni ezekből a történetekből, és olyan élettörténeteket ismertek meg, 
hogy egyszerre néma csendben, mégis különös mocorgással hallgatták végig 
a lelkész prédikációját. Furcsa hiányérzetük támadt. Úgy kellene, hogy ők is 
ilyen szívmelengető történeteknek a részeseivé válhassanak. Olyan jó lenne 
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érezni, hogy velük is történik valami, hogy ők is lehetnek fontosak, hogy 
róluk is szólnak majd történetek, és továbbadhatnak ők is valamit abból, 
amit itt ebben az életben megélnek. És akkor a lelkész kimondta, szavakba 
öntötte mindazt, amire vágytak: Testvérek, lelki ajándékokra van nekünk is 
szükségünk. És bár félt a lelkész mindezt kimondani, de ő sem tudta kivonni 
magát az alól a szükség alól, amit már olyan régen érzett: a lelki rezdülések 
utáni szükséget. Isten Lelke megmozdította most benne mindazt, amit ő 
már szinte észre sem vett, olyan mélyre temetett. De most ott volt a Lélek 
után, az Isten Lelke utáni vágyakozás az életében. És ott volt ez a felisme-
rés a gyülekezete tagjainak szívében is. Hinni, tudni, érezni akartak újra. 
Valami rendkívülire vágytak, ami kimozdítja őket a csendes belenyugvás és 
beletörődés állapotából.

A régi gyülekezet megszokott tagjaiból új gyülekezet született. A múltbéli 
történetek, a Lélek munkájának gyümölcsei bennük is felébresztették mind-
azt, amiről oly sokáig el is feledkeztek. Ha kis lépésekben is, de sok minden 
megújult körülöttük. A gyerekekkel egyre többeknek volt kedve foglalkozni. 
Még szigorú idős nénik szíve is meglágyult, amikor látták, hogyan tünteti el a 
sok kis apróság pillanatok alatt a frissen sütött farsangi fánkokat. A templom 
oltárán színesebbé és frissebbé váltak a virágok. Az asszonyok, ha kellett, 
összefogtak, buszra ültek, és a szomszéd város kórházában együtt látogatták 
meg a falubeli betegeket. Jó érzés volt közösséggé formálódni. Jó érzés volt 
megélni, hogy mindenki talált olyan lehetőséget, ami által örömet okozhatott 
a többieknek, és hasznosnak érezhette magát, a szolgálatát. A faluban is jó 
visszhangja volt a megújuló közösségnek. Számítottak rájuk az ünnepsé-
geken, sőt még a polgármester is tiszteletét tette az egyik istentiszteleten.

Majd egy bibliaórai alkalommal a lelkész egy darabig csak csendben la-
pozgatta a Bibliáját. Nem is értették a többiek, miért ilyen visszafogott. Pár 
percnyi csend után szólalt csak meg: Szeretném újra felolvasni 1 Korinthus 
12-t. Kíváncsi szempárok szegeződtek rá. Persze, olvassa csak, bólogattak a 
bibliaórások, de nem értették, hogy miért kellett ez az ünnepélyes csend egy 
egyszerű bibliaórához. Testvérek – kezdte a lelkész –, amilyen jó volt nekünk 
ebben az igében a Szentlélek munkálkodásának lehetőségéről hallani, sőt 
azt meg is élni, van még itt valami, ami nem hagy engem nyugodni, mert 
Pál apostolt is nagyon aggasztotta. Tudjátok, sokféle kegyelmi ajándék van, 
és én nagyon hálás vagyok nektek, hogy oly sok ajándékot és szolgálatot 
fordítotok a közösség javára. De tartok attól, hogy ez a sokféle szolgálat 
majd versenyhelyzetet teremt, ahogyan ezt ma divatosan mondani szokás, és 
néhányan közülünk majd többre tartják magukat a másiknál, vagy lenézik a 
másik szolgálatát. Pál apostolt nagyon bántotta, hogy a korinthusi gyülekezet 
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tagjai meghasonlottak egymással, és a szolgálatokban, a Lélek ajándékaiban 
versenyeztek egymással. Szeretném, nagyon szeretném, ha komolyan tud-
nánk venni ezt a figyelmeztetést, és el tudnánk kerülni ezt a veszélyt. Az 
természetes, hogy különbözőek vagyunk, de ne fordítsuk egymás ellen ezt a 
különbözőséget. Becsüljük meg, hogy ilyen kegyelmi ajándékokat, tehetséget 
és szolgálati lehetőségeket kapunk Istentől, és részesei lehetünk mindannak, 
amit Jézus Krisztus hozott el közénk ebbe a világba. Szeretném mindany-
nyiunknak azt javasolni, hogy még mielőtt bármilyen összehasonlítgatás 
történne a gyülekezetünkben, figyeljünk arra, ahogyan Jézus is megélte a 
velünk való közösséget. Mert ő azt, hogy Úr, soha nem használta fel mások 
ellen, sőt inkább alázatos volt, de a másik embert akkor is megbecsülte. Az 
ő hatalma a szeretet, a megbocsátás, a másik elfogadásának a hatalma. Ugye 
nem bánjátok – folytatta a lelkész –, hogy ebben az új lendületben és gyü-
lekezeti épülésben mégis felhívtam a figyelmet erre a lehetséges veszélyre? 

A bibliaórások közül néhányan kezüket tördelve hallgatták lelkészük sza-
vait. Voltak olyan mondatok, amelyekben magukra ismertek. De jó volt ez 
így. Jó volt bízni, hogy nem puszta fellángolás a lelkesedésük, és van miért 
vigyázniuk erre a rájuk bízott drága kincsre, a Lélek kegyelmi ajándékaira. 
Jó volt hinni, hogy Isten ilyen megújulást és fellendülést hozhat, és szeretete 
ilyen végtelen. Jó volt reménykedni, hogy együtt vihetik tovább annak a bi-
zonyos vasárnapi prédikációnak az üzenetét, amely által Isten felrázta őket a 
közömbösségből, és közöttük is életet, Krisztusban növekedő hitet teremtett.

Pángyánszky Ágnes
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Megigazulás − másként…
SZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE UTÁN 11. VASÁRNAP

„Némely elbizakodott embernek, aki igaznak tartotta magát, a többieket 
pedig lenézte, ezt a példázatot mondta: Két ember ment fel a templomba 
imádkozni: az egyik farizeus, a másik vámszedő. A farizeus megállt, és 
így imádkozott magában: Istenem, hálát adok neked, hogy nem vagyok 
olyan, mint a többi ember: rabló, gonosz, parázna, vagy mint ez a vámsze-
dő is. Böjtölök kétszer egy héten, tizedet adok mindenből, amit szerzek. 
A vámszedő pedig távol állva, még szemét sem akarta az égre emelni, 
hanem a mellét verve így szólt: Istenem, légy irgalmas nekem, bűnösnek! 
Mondom nektek, ez megigazulva ment haza, nem úgy, mint amaz. Mert 
aki felmagasztalja magát, megaláztatik, aki pedig megalázza magát, 
felmagasztaltatik.” (Lk 18,9–14)

Két ember jelenik meg a templomban. Micsoda különbség van közöttük – 
nagyobb már nem is lehetne! Az egyik a tisztességes, buzgó, erkölcsös és 
vallásos ember példája. Akire büszke lehet népe és nemzete. Első ránézésre 
ő a szimpatikus. A másik a hatalommal kollaboráló, saját népét eláruló, 
ellenséggel konspiráló, kapzsi lelkű vámszedő. Gerinctelen, gátlástalan ma-
gatartása antipatikussá teszi. Lehet, felsóhajtunk: amíg ilyenek vannak, 
s töltenek be kulcspozíciókat a társadalomban, nem csoda, hogy erkölcsi 
hanyatlásnak vagyunk tanúi.  

A történet ismerős: a farizeus és vámszedő példázatát hallottuk, amellyel 
sokszor és sokféle magyarázat, értelmezés szerint találkoztunk, igehirdeté-
sekben, hittanórán, bibliakörben. De a mindenkori igehallgató ember kérdése 
így hangzik: melyik alakban ismerem fel magam, melyikkel azonosulok szí-
vesebben? Első látásra, külső szemmel nézve azt mondhatjuk: nyilván nem 
a vámszedővel. Valóban, ki ne szeretne inkább népszerű, mint megvetett 
lenni? A történet végkimenetelét tekintve viszont elbizonytalanodunk, hiszen 
Jézus őt menti fel, s az előzőt elmarasztalja…
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Mit történik itt? Felborult az egészséges értékrend? Mi lenne világunk-
kal, ha a kollaboránsok, a kapzsik, a gátlástalanok lennének a példaképek, 
a nagymenők?

Nekünk is vannak antipatikus kortársaink: emberek, akiket nem szívesen 
látunk baráti körünkben, a buszon, boltban, utcán – vagy éppen itt a temp-
lomban. Vannak, akik mindig siránkoznak, mások dicsekszenek; akik mindig 
kérdeznek, másoknak a hallgatása idegesítő. Egyesek figyelmetlenek, mások 
törtetnek, pletykálkodnak és rágalmaznak… Vannak, akik nehézzé teszik 
az életet, s legszívesebben nem találkoznánk velük vagy kitérünk előlük. 
Ezekre épülne a jövő társadalma?

Érezzük, hogy ez a történet morális értékrendünk határait feszegeti. Érez-
zük, hogy meg kell találnunk e példázat magyarázatának a kulcsát. És érez-
zük, hogy az élet nem olyan egyszerű, hogy csak be kellene helyettesíteni 
magunkat egy-egy bibliai példázat keretei közé – s az erkölcs is bonyolul-
tabb annál, mint hogy egyszerűen érzésekre, szimpátiára alapozzuk! Ezért 
figyeljünk néhány részletre ebben a perikópában, s keressük együtt a helyes 
megértés kulcsait. Három ilyen kulcsfogalmat vagy szempontot emelhetünk 
ki a példázat tanításának megértéséhez.

Önigazság

Figyeljünk még egyszer a farizeus imádságára: „Istenem, hálát adok neked, 
hogy nem vagyok olyan, mint a többi ember: rabló, gonosz, parázna, vagy mint ez a 
vámszedő is.” (11. vers) Mi a probléma vele?

Mi kell ahhoz, hogy imánk helyes legyen? Az, hogy az imádságban Vele 
foglalkozzunk! Istennel legyünk kapcsolatban, engedjük, hogy ő munkálkod-
jon bennünk, és teljesen át tudjuk adni magunkat az imának. Kálvin János 
jegyzi meg az imádságról: „Gondoljuk csak meg, micsoda méltatlanság, 
hogy amikor Isten bizalmas beszélgetésre enged magához, ezzel a nagy jó-
ságával mi visszaélünk, összekeverjük a szent és a profán dolgokat, közben 
elménket nem tartja fogva a neki kijáró tisztelet átérzése, hanem imádság 
közben teljesen figyelmen kívül hagyjuk őt, és ide-oda csapongunk, mintha 
közönséges emberrel beszélgetnénk.” (Inst 3.20.5.)

Éppen ez a probléma a farizeus imádságával! Még valaki ott van az Istenen 
kívül a farizeus imádságában: a másik ember, a vámszedő. Nem is lenne baj, 
ha érte imádkozna, vagy azért, hogy meglássa benne az embert, az Isten te-
remtményét, hogy tudjon segíteni rajta lelki-hitbeli krízisének magányában. 
Nem – ő nem ezt teszi, hanem eszköznek használja. Degradálja embertársát 
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az imádságban, negatív tükörképpé alacsonyítja azért, hogy bizonyítsa Isten-
nek – ha ő nem látná véletlenül –, hogy ő nem olyan… S ezzel le is nullázza 
saját imádságának őszinteségét.

A farizeus imádságával a probléma az összehasonlítás. A világban is ez-
zel kezdődik minden konfliktus: ő nem olyan, mint én… Miért nem olyan? 
Hogyan merészel más lenni, másképp gondolkodni?

Ismerős? Akkor érzem jól magam, ha több vagyok, mint a másik, ha a 
szomszédnak, kollegának kevesebb van, nem olyan sikeres. Ha én többet 
megengedhetek magamnak, mint ő. Vagy éppen fordítva: akkor érzem rosz-
szul magam, ha kevesebbnek érzem magam, mint a másik. Igen, gyakran 
kerítenek hatalmukba kisebbrendűségi érzések. Ezek megkeserítik életünket, 
elbizonytalanítanak munkánkban, hivatásunkban, emberi helytállásunkban. 
Mindkettőnek a következménye az izoláltság: az önmagunk választotta elszi-
getelődés, a distancia azoktól, akik mások… Amikor önként vesszük fel ezt a 
távolságtartást a másik emberrel szemben, mert vagy nem tartjuk méltónak 
magunkhoz (például farizeus), vagy kitérünk előle, ha kisebbnek érezzük ma-
gunkat nála, vagy jelenléte felébreszti bennünk kisebbrendűségi érzésünket.

Miért ne lehetne hát úgy odaállni Isten elé, ahogyan vagyok, és elhinni, 
hogy Isten így szeret engem? Ő pontosan tudja érdemeimet és hibáimat, 
azokat nem kell neki felsorolni. S ha Isten így szeret engem, miért ne tud-
nám így elfogadni magamat – s úgy a másik embert, ahogyan teremtetett?!

A farizeus tehát elhatárolódik. Úgy gondolja, hogy ő az Isten oldalán áll. 
Van egy kedvenc szava: „én”. Én nem olyan vagyok, mint ott az a másik… 
Külső magabiztosságot sugároz – közben mégis, önkéntelenül is elárulja 
belső elbizonytalanodását. Azzal árulja el magát, hogy szüksége volt erre az 
oldalpillantásra… Az imádságban összehasonlítja magát a másikkal – és ez 
a bűne (amit nem ismer fel)! Isten ugyan látta odaadását, erkölcsös életét, 
írásismeretét – de ő mindezt lenullázta ezzel az önigazság-kereséssel! (Pedig 
írástudóként tudnia kellett volna – ahogyan egy katolikus teológus, J. Wer bick 
fogalmaz –, hogy a teológia nem más, mint végiggondolt imádság!)

A kegyelem bizonyossága 

Nézzük most a vámszedő imádságát: „Istenem, légy irgalmas nekem, bűnös-
nek!” (13. vers) A vámszedőknek sem a vallási, sem a polgári életben nem 
volt helyük. Az előbbiben tisztátalannak, az utóbbiban megbízhatatlannak 
minősültek. Ő is tudja a maga helyét: Istennel szemben és az emberek előtt. 
Félszeg tartása is ezt bizonyítja, hiszen távol állva, szemlesütve rebegi el 
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imáját. Nem csoda, hogy látszik rajta külső elbizonytalanodása – meg kellett 
szoknia az emberek megvető pillantását, s talán tudta, hogy ő is tehet róla…

Imája is – látszatra – ezt a külső bizonytalanságot mutatja. Nem bőbe-
szédű, tele van kétséggel, hiányoznak a szavak – a saját szavai, mert amit 
mond, az egybecseng az 51. zsoltár szavaival (nem baj, ha a Biblia szavaival 
imádkozunk). Egyet tud és mond: azt, hogy ő bűnös, és rá van utalva Isten 
kegyelmére.

A vámszedő elfogadja, hogy ő bűnös. Elfogadja az emberek ítéletét, amit 
magára vont, elfogadja a társadalom peremére való kiszorítottságot, kirekesz-
tettséget. Az ő elszigetelődése nem önként választott egzisztencia: kénytelen 
elfogadni a kitaszítottságot. Egyet nem fogad el: azt, hogy Isten kegyelméből 
is ki lenne rekesztve… s ez a belső bizonyosság vezeti őt ide a templomba 
(lehet, máshova már el sem járt). De ezt komolyan gondolja. Elfogadja Isten 
hívását, mert tudja: Istennek van füle a szegény, bűnös ember imájának 
meghallgatására is. Zsákutcába futott az élete, ő tehet róla, de egy dologban 
bizonyos marad: Isten megváltó-megigazító kegyelmének valóságában. Ezt 
nem akarja elengedni, ha annyi minden ki is csúszott már a kezéből.

Ez az üdvbizonyosság, ez az őszinte küzdelem az Isten irgalmáért – ez 
az, ami őt szimpatikussá teszi Jézus szemében, s amiért a példázata tanú-
ságában pozitív színben tünteti fel. És ez lehet, ami kiemelheti a vámszedőt 
korunk moralizáló kliséi közül, amelyekkel gyakran illetünk mi magunk is 
felületesen hozzá hasonló embereket.

A változás lehetősége

A farizeus és a vámszedő egymás tükörképei. Az egyik hihetetlenül magabiz-
tosnak látszik, magabiztosan mozog a vallásban, a templomban, a vallásos 
nyelvezetben – mégis elárulja belső elbizonytalanodását. A másik félszeg, 
mint riadt-űzött vad oson be a templomba, de nem akarja elengedni belső 
bizonyosságát, Isten megmentő irgalmába vetett hitét. Ma is nagyon sok 
ember küzd így vagy úgy komoly önértékelési problémákkal. Szociológiai 
megfigyelések bizonyítják, hogy a modern társadalmakban újfajta népbeteg-
ség van kialakulóban: a stressz, a munkahelyen, hivatásban vagy családban 
megfelelni nem tudás félelme, szorongása, s ennek következményeként az 
elbizonytalanodás. Hova és kihez lehetne fordulni ezzel a problémával?

Mai példázatunk azt bizonyítja, hogy mindkettő – külső magabiztosság 
belső bizonytalansággal, vagy elszigetelt élet belső üdvbizonyosságra való 
törekvéssel – rá van utalva a változásra. A farizeusnak meg kell tanulnia 
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elfogadni Isten igazságát, és nem előírni neki, hogy mi a világ rendje… 
A vámszedőnek pedig meg kell tanulnia radikálisan szakítani a bűnnel, ha 
komolyan gondolja Isten irgalmát!

Isten ugyanis nem a bűnt mentegeti, ez a történet sem ezt akarja sugallni. 
Ő a bűnöst akarja megmenteni. A bűnt elítéli – de meg tudja különböztetni 
az embert és cselekedeteit. Hogy ezzel a kegyelemmel élni tudjunk, ahhoz 
az kell, hogy merjünk változtatni külső és belső irányultságunkon!

Nagyon sok, főleg vidéki templomban az embereknek fix helyük van a 
padban. Talán az ősök, felmenők helyén ülnek. Ezért vagy más ok miatt 
vannak, akik előbbre szeretnek ülni – mások a hátsó padokba. De láttuk: 
aki elől ült (állt) a templomban, az hirtelen hátra kerül, s aki hátul ült (tá-
vol állva), az megigazul. Ne legyenek téves következtetéseink! Nem a hely 
számít, hanem az, hogy a helyemről hogyan viszonyulok Istenhez és a másik 
emberhez, azaz imádságomban mire használom Istent… és mire a másikat.

Hogy változott-e valami ténylegesen a farizeus és a vámszedő életében, 
arról nem tudósít az evangéliumi feljegyzés. A kérdés nyitva marad… De az 
első lépés Isten részéről megtörtént!

Amit mi is kaphatunk az Isten Szentlelke által: egy új „én”. Egy új önazo-
nosság, amely meghaladja az én-én-én magamutogató magabiztosságot, és 
felment az önmarcangoló, magammal mindig elégedetlen tépelődés alól… Ez 
az új „én”, az új identitásom a Krisztusban gyökerezik (a keresztség által), de 
azt karban is kell tartani: az istentisztelet, az igehallgatás és a (helyes) imádság 
által. Amúgy is belekeveredünk bűnláncolatokba. Egyre átláthatatlanabbá váló 
társadalmunkban szándékunk ellenére is belecsúszhatunk olyan helyzetek-
be, amelyekről azt mondhatjuk: nem vétkezve váltunk bűnösökké. Erre egy 
megoldás van: erősíteni magunkban a bizonyosságot, hogy Isten nem hagy 
elragadni a gonosz hatalma által, hanem megigazít, szeretett gyermekeiként 
tart számon – ma és ezután is!

Fazakasné Bartha Zsuzsanna
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Jézus szavára minden megnyílik
SZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE UTÁN 12. VASÁRNAP

„Jézus ismét elhagyta Tírusz határát, és Szidónon át a Galileai-tengerhez 
ment a Tízváros vidékén keresztül. Ekkor egy süketnémát vittek hozzá, 
és kérték, hogy tegye rá a kezét. Jézus félrevonta őt a sokaságtól, ujját a 
süket fülébe dugta, majd ujjára köpve megérintette a nyelvét; azután az 
égre tekintve fohászkodott, és így szólt hozzá: Effata, azaz: Nyílj meg! 
És megnyílt a füle, nyelvének bilincse is azonnal megoldódott, úgyhogy 
rendesen tudott beszélni. Jézus megparancsolta nekik, hogy ezt senkinek 
se mondják el; de minél inkább tiltotta, annál inkább híresztelték, és 
szerfölött álmélkodtak, és ezt mondták: Milyen jó mindaz, amit tesz! 
Képes azt is megtenni, hogy a süketek halljanak, és a némák beszéljenek!” 
(Mk 7,31–37)

Bezáródott ajtó, kapu mögött élő, zárkózott személyisége, halláskárosodása, 
vaksága miatt korlátok közé szorult emberek tömege vesz körül bennünket. 
Megannyi sérülés, fogyatékosság, helyzet, amivel kénytelenek együtt élni. 
Hamar gondolunk másokra, miközben nem beszélhetünk a témáról úgy, 
hogy ne gondoljunk magunkra is, hiszen az ige számunkra is biztató lehe-
tőséget tár elő. Lássuk világosan a történetet, az alaphelyzetet! Ez töltheti 
el a szívünket örömmel, reménységgel, kereséssel. 

Jézus úton van. Szolgálatának egyéb állomásai is fontosak, de a segítségre 
szoruló szempontjából a leginkább lényeges az, hogy ő is találkozhat vele. 

Számtalan önkéntes áll Jézus szolgálatába, ahogy az előző fejezet záró-
verseiben olvassuk: „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 6,54–56) 
Önkéntesek, akiknek fáj a másik nyomorúsága, akik lehetnek rokonok, 
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barátok, ismerősök, és segíteni akarnak, a tényeket összekötve az evangéli-
ummal. Látva a másik nyomorát, és meghallva Jézus csodáinak a hírét, így 
kiáltanak fel: „Találkoznod kellene Jézussal!” És miközben a siket nem hallja, 
valahogy tudtára hozzák, és odaviszik Jézushoz. Mennyi csalódást élhetett 
már át, amikor kuruzslókhoz vitték, akik megpróbálták meggyógyítani! Néha 
erőszakos cselekedetekkel tették ezt, megalázva az amúgy is terhet hordozó 
fogyatékkal élőt. Ki tudja, mennyit értetlenkedett, hogy nem akar menni, 
ne mozdítsák ki megszokott komfortzónájából, zárkózott nyugalmából, de 
egyszeriben csak nagy tömeg veszi körül. Lehet, hogy némelyek nagyon 
megbámulták, fokozva amúgy is meglévő gátlásait. 

Így, minden akadályt leküzdve érkeztek oda Jézushoz, aki megszámlálha-
tatlan embert meggyógyított, de most a tömeg fogalmat mégis félretehetjük, 
hiszen ezzel az egy emberrel kezd foglalkozni. Mintha csak ketten lennének. 
Nem a látvány számít, nem a bámészkodó, csodára éhes sokaság, hanem 
a bezárt fülű-nyelvű ember. A bajban lévő, akit fogad, akivel foglalkozik a 
világ Ura, Jézus Krisztus. Bátorító, biztató tekintettel félrevonja őt, „ujját a 
süket fülébe dugta, majd ujjára köpve megérintette a nyelvét”. Érintése azt mutatja, 
itt a baj. Megállva ki kell mondani, le kell leplezni a hibát, a bajt, a bűnt, és 
akkor kereshetjük meg annak forrását.

Néha túl nagy jelentőséget tulajdonítunk a látványos cselekedeteknek, 
pedig nem ezek a csodahordozók, hiszen Jézus „azután az égre tekintve fo-
hászkodott, és így szólt hozzá: Effata, azaz: Nyílj meg!” Nagyszerű példát ad 
arra, hogy a mennyei Atya segítsége által tehetünk jót, nyújthatunk igazi 
segítséget. „Tekintetem a hegyekre emelem: Honnan jön segítségem? Segítségem az 
Úrtól jön, aki az eget és a földet alkotta.” (Zsolt 121,1–2)

Így történhet meg, hogy Jézus először imádkozik, az Atyával beszél, majd 
ezt követően szól a sikethez, vagyis annak megérintett, de még nem jól mű-
ködő testrészeihez. „Effata! – azaz nyílj meg!” – hangzik a felszólítás, és máris 
bekövetkezik a csoda. Az evangélium írója számára mi sem természetesebb 
annál, hogy ha Jézus felszólítást ad, akkor az teljesül. Vele a lehetetlen is 
lehetségessé válik, a gyógyíthatatlan beteg is meggyógyul, a kilátástalan 
helyzet is megoldódik.

„Effata! – azaz nyílj meg!” – mondja Jézus, és beteljesült. „És megnyílt a 
füle…”Az első hang, amit meghallhatott, Jézus hangja, üzenete. És ez elég. 
Milyen bátorító lehetett a félrevont ember számára az első szavak, mondatok 
hangja, dallama, értelme! Azonban folytatás is van, hiszen „nyelvének bilincse 
is azonnal megoldódott, úgyhogy rendesen tudott beszélni”. Botladozó első szavait 
Jézushoz intézi, aztán megszólíthatja azokat, akik idesegítették, és csendes 
„köszönömöt” hallhatnak. Aztán erősödik a hangja, ragyog az arca, hiszen 
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Jézus megváltoztatta az életét. Hallani és beszélni! Másoknak olyan termé-
szetes, és immár ő is így élhet tovább!

Ma Jézus a szívünk ajtaja előtt áll meg, és szelíd hangon mondja, hogy 
„Nyílj meg!”, de a megvalósításba bevon minket is. Mennyi szív-ajtó marad 
bezárva az ő kérő szava ellenére is!

Megáll a szíved előtt az Ellenség is, és hol mézes-mázos szavakkal szépen 
kér, hol – leleplezve valódi énjét – dörömbölve követel bebocsátást. Az ajtó 
előtt leselkedik, rád van vágyódása, de te uralkodj rajta! Isten figyelmeztette 
Kaint, aki kinyitotta a szívét, és ez lett a veszte, hiszen az irigység, a gyilkos 
indulat beköltözött hozzá, így lett Ábel gyilkosává.

Talán nem tűnik fogalomzavarnak, ha most az ajtó másik oldalára is gondo-
lunk. Ajtók, amelyeket megnyitottunk, pedig nem lett volna szabad, és ajtók, 
amelyeket érintetlenül hagytunk, pedig az élet útjára nyithattunk volna rá. 

Mennyiszer gondoljuk úgy, hogy akár fondorlattal, akár erőszakkal meg 
kell nyitnunk egy utat! Miközben írom ezt a prédikációt, Európába óriási 
migránstömeg özönlik be. Nyílik előttük az ajtó. Ha nem történik így, akkor 
Röszkénél repülnek a kövek, szétvágják vagy bedöntik a kaput, kerítést. 

Sok ember mellett lehettem már ott, amikor megnyitva a szívét befogadta 
Jézus Krisztust. Kimondhatatlan öröm meghallani a hangját és hallgatni őt. 

„Effata! – azaz nyílj meg!” – megnyílhat a füled Jézus szavának meghallására, 
amikor a bűneidről beszél hozzád. Először talán úgy érzed, hogy nem erre 
vártál, nem akarod hallani, de a megnyílt füled hallja már a bűnbocsánat 
áldott ígéretét is, sőt a feloldozást, és a küldetést is elfogadhatod.

„Effata! – azaz nyílj meg!” – megoldódhat a nyelved is, hiszen van már 
értékes mondanivalód Jézusról, aki csodát tett veled. Ő megadja, hogy mit 
kell mondanod, hogy kiknek kell elmondanod a jó hírt, az evangéliumot. 

Sokaknak tetszik az akkori jézusi parancs, és igyekeznek is betartani azt, 
miszerint a történteket „senkinek se mondják el”, pedig ez a kérés már érvényét 
vesztette, hiszen Jézus a missziói paranccsal felülírta azt. Bennünket a jó 
hírrel elküld mindenkihez, és ha az akkoriak, akiknek „minél inkább tiltotta, 
annál inkább híresztelték”, vajon mi betöltjük-e küldetésünket, mondjuk-e, 
hirdetjük-e?

Az Úr csodálatos Isten! „Milyen jó mindaz, amit tesz! Képes azt is megtenni, 
hogy a süketek halljanak, és a némák beszéljenek!” Ez a felismerésünk késztessen 
arra, hogy menjünk oda Jézushoz, és vigyünk oda hozzá másokat is! Ha a mi 
fülünket már megnyitotta, és halljuk őt, ha az ajkunkat is megnyitotta, és 
beszélünk róla, akkor miért ne haladhatna ez a folyamat megállíthatatlanul 
tovább? Hiszen a hit hallásból van. „Hogyan is higgyenek abban, akiről nem hal-
lottak? Hogyan hallják meg igehirdető nélkül? És hogyan hirdessék, ha nem küldettek 

Okumenikus-igehirdetes-kotet.indd   223 2015.11.18.   10:02:27



224

el? Amint meg van írva: »Milyen kedves azoknak a jövetele, akik az evangéliumot 
hirdetik!«” (Róm 10,14–15)

A feltámadott Jézus mondja el tanítványainak feladatunkat: „...és hirdetni 
kell az ő nevében a megtérést és a bűnbocsánatot minden nép között.” (Lk 
24,47)

„Effata! – azaz nyílj meg!” Állj az Úr rendelkezésére!
Hálás vagyok azért, hogy Isten különös módon is vezet bennünket. Ma 

már számtalan, fizikailag siket ember „hallja” az igét, hiszen olvashatja azt, 
és a jelnyelv segítségével kommunikálni is tudnak egymással. Bárcsak meg-
nyílnának a siket fülek, oldódnának a néma ajkak! De mindennél fontosabb 
és üdvösségünk szempontjából megkerülhetetlen, hogy vedd észre: „Íme, az 
ajtó előtt állok, és zörgetek: ha valaki meghallja a hangomat, és kinyitja az ajtót, 
bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, ő pedig énvelem.” (Jel 3,20)

Te vajon hogy válaszolsz a zörgető Jézusnak?
Mészáros Kornél

Okumenikus-igehirdetes-kotet.indd   224 2015.11.18.   10:02:27



225

Ne kottából!
SZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE UTÁN 13. VASÁRNAP 

„Tanítványaihoz fordult, és nekik külön ezt mondta: Boldog az a szem, 
amely látja, amit ti láttok. Mert mondom nektek: sok próféta és király 
szerette volna meglátni azt, amit ti láttok, de nem látták meg, és hallani 
azt, amit ti hallotok, de nem hallották meg. Ekkor előállt egy törvénytudó, 
hogy megkísértse őt, és ezt kérdezte: Mester, mit tegyek, hogy elnyerjem 
az örök életet? Ő pedig ezt mondta neki: Mi van megírva a törvényben? 
Hogyan olvasod? Ő pedig így válaszolt: Szeresd az Urat, a te Istenedet 
teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből és teljes elmédből, és feleba-
rátodat, mint magadat. Jézus ezt mondta neki: Helyesen feleltél: tedd ezt, 
és élni fogsz. Ő viszont igazolni akarta magát, és megkérdezte Jézustól: 
De ki a felebarátom? Válaszul Jézus ezt mondta neki: Egy ember ment le 
Jeruzsálemből Jerikóba, és rablók kezébe esett, akik kifosztották, meg is 
verték, azután félholtan otthagyva elmentek. Történetesen egy pap ment 
azon az úton, de amikor meglátta, elkerülte. Hasonlóképpen egy lévita 
is odaért arra a helyre, és amikor meglátta, ő is elkerülte. Egy úton lévő 
samaritánus pedig, amikor odaért hozzá és meglátta, megszánta; oda-
ment, olajat és bort öntött sebeire, és bekötötte azokat. Aztán feltette őt a 
saját állatára, elvitte egy fogadóba, és ápolta. Másnap elővett két dénárt, 
odaadta a fogadósnak, és azt mondta neki: Viselj rá gondot, és ha vala-
mit még ráköltesz, amikor visszatérek, megadom neked. Mit gondolsz, e 
három közül ki volt a felebarátja a rablók kezébe esett embernek? Ő így 
felelt: Az, aki irgalmas volt hozzá. Jézus erre ezt mondta neki: Menj el, 
te is hasonlóképpen cselekedj.” (Lk 10,23–37)

Az improvizációnak, a rögtönzésnek vannak nagymesterei. Elsősorban a 
zenében, a jazzben és a könnyebb műfajokban, de a klasszikus zenében szin-
túgy. A rögtönzésben a művész nem egyszerűen eljátszik egy darabot, hanem 
a helyszínen alkotja azt meg. Nem csupán interpretál, hanem a pillanatnyi 
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hangulatnak, a közönség befogadóképességének megfelelően reflektál vala-
mire. Van úgy, hogy egy témát bont ki, csupán variál, egy megadott, eldúdolt 
dallamot felhasználva alkot, de olyan is van, hogy bonyolult szerkezetű új 
műveket hoz létre. Ha ismert darabot hallgatunk, akkor sokszor tudjuk, hogy 
mire számíthatunk, mi fog következni, mi lesz a következő harmónia, de az 
improvizáció esetében minden egyes fordulat meglepetés. Kíváncsivá tesz 
a művész, feszülten figyeljük minden egyes mozdulatát, hogyan formálja a 
dallamot, merre viszi gondolatainkat. Persze ehhez különös tehetség kell. 
A szomorú az egészben, hogy legtöbbször megismételhetetlenek ezek a 
művek, mert nincsenek leírva. Cziffra György egyszer elmesélte, hogy volt 
néhány nagyon jól sikerült improvizációja, amit szerettek volna lekottázni, 
de senki nem vállalkozott rá, mert olyan nehéz és bonyolult volt mindegyik. 

Vajon honnan születik a mű, mi a forrása az improvizációnak? Vannak 
nagyszerű művészek, akik egyáltalán nem tudnak improvizálni, nem tudnak 
elszakadni a kottától. Ők előadóművészek, akik a mások által megírt darabot 
tudják ihletetten előadni. De vannak, akik könnyen és szívesen improvizál-
nak. Ők honnan merítenek? Akik nem csak a sablonokat tudják megfelelően 
váltogatni, hanem valóban új műveket hoznak létre, olyan művészek, akik 
tökéletesen birtokában vannak a technikának, ismerik a művek szerkezetét, 
otthon vannak a stílusokban, de van bennük bátorság is, hogy elhagyják a 
megszokott formákat. Egyetlen pillanat alatt tudnak váltani, új harmóniákat 
találni, új dallamokat előhozni. Az alkotásnak ezek a megismételhetetlen és 
csodálatos pillanatai. De nemcsak megismételhetetlen, hanem tervezhetetlen 
is. Még a művész sem tudja sokszor, hogy merre megy tovább. A hallgató 
viszont biztosan tudja, hogy bármerre is megy a művész, az nagy élmény 
lesz, mert egyszerűen jó, amit csinál, ért hozzá. 

Minden szakmának és az életnek is vannak hasonlóan nagyszerű művé-
szei, akiket nem lehet váratlan helyzetekkel zavarba hozni. Akik azokra a 
kérdésekre is tudnak válaszolni, amelyekre nem készültek. Ők nem bemagolt 
válaszokat mondanak a sablonos kérdésekre, hanem reagálnak a körülöttük 
lévő világra. A teológián annak idején az alapvizsgára meg kellett tanulni 
néhány bibliai igét az eredeti nyelven. Mi bemagoltuk a Tízparancsolatot, a 
Miatyánkot, a boldogmondásokat és néhány más igét héberül, illetve görö-
gül. Vizsgázott velünk egy külsős diák is, akivel elfelejtették közölni, hogy 
milyen memoritereket kell megtanulni. Amikor felszólították, hogy mondja 
el a Tízparancsolatot héberül, kicsit akadozva ugyan, de elmondta. Fejben 
gyorsan lefordította, mert velünk ellentétben ő tudott héberül. Mi csak azt 
mondtuk, amit bemagoltunk, ha megakadtunk, segíteni kellett. Ő viszont 
szabad volt. Ő tudta mit mond, talán ejtett néhány hibát – ha igen, senki 
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nem vette észre –, de tudása birtokában, ennek köszönhetően nem lehetett 
zavarba hozni. A vonalzó, a sablonok és képletek azoknak kellenek, akik 
bizonytalanok, akik maguktól eltévednének. Ez a mi szintünk. Megtanuljuk 
jól-rosszul a leckét, adott esetben visszamondjuk, de vigyázunk, hogy ne 
kelljen eltérni a betanulttól.  

Úgy képzelem, hogy Jézus nem készült az óráira, mint minden jó tanár. 
Valószínűleg a gyógyításait sem tervezte meg előre. Nem voltak meg neki 
előre leírva azok a mondatok, amelyeket ma idézünk tőle. Nem jegyzetelt 
reggelente, mielőtt elindult volna, hogy beszéljen az emberekkel. Mégsem 
létezett számára váratlan helyzet, kínos kérdés. Sőt mintha ezekben a vá-
ratlan helyzetekben, a csapdákban fogalmazta volna meg a legszebb monda-
tait. Amikor előre eltervezett beugrató kérdéssel álltak elé ellenfelei, akkor 
volt a legihletettebb. Mikor a bűnös nőt elébe citálják, valójában őt akarják 
leleplezni, hogy nem veszi elég komolyan a mózesi törvényeket. Vádlói az 
asszonyt felhasználva őt akarták kényelmetlen helyzetbe hozni. Ehelyett az 
történt, hogy egy pillanat alatt ők kerültek kínos helyzetbe, mikor Jézus azt 
mondta, hogy az dobjon először követ, aki bűntelen. Amikor az adópénzről 
kérdezik, elmondja az egyik legfontosabb mondatot: „Adjátok meg az Isten-
nek, ami az Istené!” Akik a csapdát állították, valószínűleg előre dörzsölték a 
tenyerüket, hogy olyan kérdést sikerült kieszelniük, amelyre nincs jó válasz. 
Ha azt mondja, szabad adót fizetni, akkor hazaáruló, ha azt mondja, hogy 
nem, akkor lázító. De kicsinyes kérdésük helyett Jézus feltette a sokkal fon-
tosabb kérdést: „Kinek tartozol igazán?” 

A tanítványok, a farizeusok és valójában mi is sokszor brosúrák és képletek 
alapján élünk, kottából játszunk, előre megírt forgatókönyvben gondolkodunk. 
Ideológiák, pártok, vallások és nemzetiségek szabják meg, kinek mit szabad 
tennie és mondania, ki a barátom, ki az ellenségem, kivel kell egyetérteni, 
kit kell leszavazni. A példázatot megelőző kérdésben a Jézust megkísérteni 
akaró farizeus lelepleződik. Kívánsága szerint a világot osszuk fel barátokra 
és ellenségekre, szerethető és gyűlölhető emberekre. Szokások és előírások, 
kultikus és kulturális törvények szegélyezzék utunkat. Szíve szerint ő is 
úgy tenne, mint a pap meg a lévita, azaz a törvényre, a szabályra hivatkozva 
felmentené magát, elhallgattatná lelkiismeretét. Ő definíciót akar, egy újabb 
képletet, újabb szlogent, amelyet fel lehet írni a plakátokra: ki az ellenség és 
ki a jó barát. Az ő érdeke, hogy ezek a szabályok nagyon szigorúak legyenek, 
hisz így neki nem kell olyat tennie, amit nem szeretne. Jézus azonban szabad, 
nem kibúvót keres, nem felmenteni akarja magát, nem a szlogenek vezérlik, 
hanem képes akkor is szeretni, mikor senki nem gondol a szeretetre, képes 
irgalmazni, azaz másfelé menni, mint amerre kijelölték neki. Mindenki, aki 
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irgalmas, valójában improvizál. Rálép egy olyan útra, amelyet nem terve-
zett előre, nem gondolt ki előre, hagyja átírni a programját, hagyja a dagadt 
ruhát másra, hagyja a fontos dolgokat, az előírásokat, megáll és segít, mint 
a samaritánus. Lehet, hogy elmulaszt egy-két jó üzletet, elkésik egy fontos 
megbeszélésről, de új művet hozott létre, mert az irgalmasság mindig új. 
Mindig van benne valami váratlan, nem lehet lekottázni és előírásokat ké-
szíteni belőle. Nem lehet törvénnyé tenni, ezt csak improvizálni lehet.

Ócsai Zoltán
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A szabadulás útján
SZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE UTÁN 14. VASÁRNAP 

„Amikor Jézus úton volt Jeruzsálem felé, Samária és Galilea között haladt át. 
Amint beért egy faluba, szembejött vele tíz leprás férfi, akik távol megálltak, 
és kiáltozva kérték: Jézus, Mester, könyörülj rajtunk! Amikor meglátta őket, 
így szólt hozzájuk: Menjetek el, és mutassátok meg magatokat a papoknak! 
És amíg odaértek, megtisztultak. Egyikük pedig, amikor látta, hogy meggyó-
gyult, visszatért, és fennhangon dicsőítette Istent. Arcra borult Jézus lábánál, 
és hálát adott neki. Ez pedig samáriai volt. Megszólalt Jézus, és ezt kérdezte: 
Vajon nem tízen tisztultak-e meg? Hol van a többi kilenc? Nem akadt más, 
aki visszatért volna, hogy dicsőítse Istent, csak ez az idegen? És ezt mondta 
az Úr: Kelj fel és menj el, a hited megtartott téged.” (Lk 17,11–19)

Egy fővárosban élő fiatalember kérdezte tőlem néhány éve: Hogy bírják a 
gyerekeid ezt a kisvárost fiatalként? Mindenki ismer mindenkit, mindenki 
tud mindenkiről mindent, vagy legalábbis azt gondolja. „Hozzá lehet szokni” 
– csúszott ki önkéntelenül a számon. Az emberi természet rugalmasságához 
tartozik, hogy mindenhez hozzá tud szokni. Képes elfogadni és elhordozni 
még a leglehetetlenebb életkörülményt is. Alkalmazkodik, hogy életben 
maradjon. Ezt teszi az evangéliumban szereplő tíz leprás is. 

Lukács evangélista tudósítása szerint Galilea és Samária határában egy 
kis faluban járunk. A falvak voltak akkoriban azok a helyek, ahova ezek 
az emberek még bemehettek. Tudták és elfogadták, hogy a fallal körülvett 
városokból betegségük fertőző volta és gyógyíthatatlansága miatt ki van-
nak zárva. De nemcsak azt kellett elfogadniuk, hogy ki vannak közösítve 
a társadalomból, hanem azt is, hogy ki vannak zárva a kultikus életből, a 
vallásgyakorlás megszentelt közösségeiből is.  

Hogy bírják ezt ki? Úgy, hogy hozzászoktak ehhez a helyzethez, meg-
tanultak alkalmazkodni a rosszhoz. Elfogadják betegségüket, s a kiközö-
sítés nyomában megszülető magányt. Járják azokat az utakat, amelyeket 
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jól ismernek, tudják, hova szabad menniük, és hova nem. Ismerik ezeken 
a megszokott utakon a fákat, a házakat, a köveket, talán még az embere-
ket is. Kiszámítható minden. Tudják, hogy kitől várhatnak jót, és kit kell 
inkább elkerülniük. S minden bizonnyal a faluban kapnak egy kis élelmet 
is, és mindazt, amire szükségük lehet ahhoz, hogy a környező barlangokba 
visszatérve tovább tudjanak élni. 

De ezen a napon történik valami rendkívüli. Valaki olyan is ott van az úton, 
aki máskor nem szokott ott lenni. A tíz közül valaki vagy valakik tudni vélik, 
ki ez, és elkezdenek kiabálni: „Jézus, Dávid Fia, könyörülj rajtunk!” Ez a tíz 
ember kiabál, de mást, mint eddig, mert meg akarnak gyógyulni. Meg akar-
nak változni, mást akarnak, mint ami korábban volt. Ennek a tíz embernek 
elege lett abból, hogy alkalmazkodjanak a rosszhoz. Miért is kellene mindig, 
miért is kellene örökre? Ez a tíz ember szembe mer menni a megszokottal. 
Így írja Lukács: „Amint beért egy faluba, szembejött vele tíz leprás férfi.”

Az Újszövetség korának gondolkodásmódjában a betegség egyenes követ-
kezménye a bűnnek. A gyógyítási történetek azonban számtalanszor kifeje-
zésre juttatják, hogy Jézus egészen másként gondolkodik erről. A betegségnek 
lehet más funkciója is, mint hogy rávilágítson bűnökre, vagy pszichoszomati-
kus megközelítésben mutasson rá lelki bajokra. A betegség lehet érintkezési 
felület Isten és ember között, amelyben láthatóvá válhat Isten dicsősége. 
Anselm Grün bencés szerzetes a betegséggel kapcsolatosan így fogalmaz: 
„A döntő az, hogy átjárhatóvá váljak Isten számára: szeretete és irgalma, jó-
sága és emberszeretete számára. A betegség révén Isten feltörhet bennünket 
önmaga számára: a külső élet redukálása által megnyitja előttünk az utat 
belső gazdagságunk felé.” (Anselm Grün: Az egészség mint lelki feladat) Zelk 
Zoltán költőnk így önti szavakba ezt az átjárhatóságot: „Barátaim azt hiszik, 
hogy fekszem, nem tudják, már járni tanulok megadóan, Isten oldalán.”

Lukács az egyetlen az evangélisták közül, aki megőrizte ezt az elbeszé-
lést, s nyilván tudatosan tette a hitről szóló jézusi tanítás mögé. „Ha akkora 
hitetek volna, mint a mustármag, és így szólnátok ehhez a vadfügefához: Szakadj ki 
gyökerestől, és gyökerezz meg a tengerben – az engedelmeskedne nektek” – mondja 
Jézus tanítványainak. 

A tíz leprás ember szavain és mozdulatain keresztül pedig példát ad erre 
a hitre az evangélista. A hithez nemcsak az elhordozás, hanem a „szembe-
menés” képessége is hozzátartozik. Nemcsak a rossz elviselése, hanem a 
jó elfogadására való nyitottság is. Akkor is, ha másként érkezik, másként 
köszönt ránk, mint ahogy várnánk. Mert a hit nemcsak azt jelenti, hogy a 
kérésem meghallgatásában biztos vagyok, hanem azt is, hogy képes vagyok 
újszerű válaszokat is meghallani. 
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Jézus szava meglepő. Nem gyógyítja meg őket ott azonnal, hanem elküldi 
őket a papokhoz, akiknek abban az időben feladatuk és felelősségük volt annak 
kinyilvánítása, hogy ki az, aki gyógyult és visszafogadható a társadalmi és a 
vallási-kultikus közösségbe. Nem is ez a meglepő, hanem az, hogy ott helyben, 
az adott pillanatban nem tesz semmit, csak elküldi a tíz leprást a papokhoz.

Hogy ezek az emberek betegen indulnak? Hogy Jeruzsálem legalább száz 
kilométer? Nem számít. Mennek. Mennek azzal a bátorsággal, amivel szem-
bementek Jézussal, és kérlelték őt. Nem okoskodnak Jézus szava hallatán. 
Megengedik maguknak a pillanatnyi zavart, merthogy nem erre számítottak, 
az egész biztos. Nem erre a sorrendre, de mégis rá tudnak hagyatkozni az 
újszerű jézusi válaszra, és mennek tovább. Az út nehezebb része még csak 
most következik. Mindig az a nehezebb, amikor kilépünk a megszokott biz-
tonságból, még ha az rossz is volt, és elindulunk az ismeretlen s az új felé. 
Ilyenkor nincsenek már meg a régi kapaszkodók, az újak pedig még nagyon 
távoliak. Nincs már meg a régi bizonyosság, de az új sem lett még a miénk.

Jézus sorrendje nem mindig ugyanaz a történések folyamatában, mint a 
miénk, de a szabadulás, a gyógyulás mindig akkor veszi kezdetét, amikor a 
jézusi sorrendhez igazodunk. Akkor is, ha az történetesen gyökeresen ellent-
mond a józan észnek. Ez a tíz beteg ember elindul, hogy megmutassa magát 
a papoknak. Nem véletlenül került már a második században az istentiszte-
leti élet rendjébe e kérő és hitvalló mondat: könyörülj rajtunk! Kyrie eleison! 

És mire odaértek, meggyógyultak. Lukács nem részletezi, hogyan, pon-
tosan mikor. Számára egy a fontos, hogy elmondja, Jézus szabadítása éppen 
ebben a bátor indulásban és ráhagyatkozásban, az úton levésben tapasztal-
ható meg. A kérdésekkel, kétségekkel, bizonytalansággal teli út kihagyásával 
nem lehet eljutni a szabadulásig.  

Ha itt érne véget az elbeszélés, így is teljes lenne, de az evangélista nem 
elégszik meg ennyivel. A gyógyultak két részre szakadnak: kilenc és egy. Jézus 
a kilenc után kérdez: „Vajon nem tízen tisztultak-e meg? Hol van a többi kilenc?”

Tudjuk, hiszen a történet sejteni engedi, hogy visszatértek a normális ke-
rékvágásba. Egyszerűen alkalmazkodnak a jóhoz, a természeteshez. Megke-
resték a helyüket, azt a helyet, ahova tartoztak régen az egészségesek között.

Jézus kérdése azonban rávilágít arra, hogy az igazi helyük nem a régi hely. 
Az egészség több, mint a betegség tüneteinek megszűnése. A szabadulás 
több, mint a testi gyógyulás.

Jézus szava az egyhez: „Kelj fel és menj el, a hited megtartott téged!” megmu-
tatja, hogy a teljesség felé az út oda és vissza is rajta keresztül vezet.

  
Baranyayné Rohn Erzsébet
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Táncolni kell!
SZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE UTÁN 15. VASÁRNAP

„Senki sem szolgálhat két úrnak, mert vagy az egyiket fogja gyűlölni, a 
másikat pedig szeretni, vagy az egyikhez ragaszkodik majd, a másikat pe-
dig megveti. Nem szolgálhattok Istennek és a mammonnak. Ezért mondom 
nektek: ne aggódjatok életetekért, hogy mit egyetek, vagy mit igyatok, se 
testetekért, hogy mibe öltözködjetek. Nem több-e az élet a tápláléknál, és 
a test a ruházatnál? Nézzétek meg az égi madarakat: nem vetnek, nem 
is aratnak, csűrbe sem gyűjtenek, és a ti mennyei Atyátok táplálja őket. 
Nem vagytok-e ti értékesebbek azoknál? Aggódásával pedig ki tudná 
közületek meghosszabbítani életét csak egy perccel is? Mit aggódtok a 
ruházatért is? Figyeljétek meg a mező liliomait, hogyan növekednek: 
nem fáradoznak, és nem fonnak, de mondom nektek, hogy Salamon tel-
jes dicsőségében sem öltözködött úgy, mint ezek közül akár csak egy is. 
Ha pedig a mező füvét, amely ma van, és holnap a kemencébe vetik, így 
öltözteti Isten, nem sokkal inkább titeket, kicsinyhitűek? Ne aggódjatok 
tehát, és ne kérdezgessétek: Mit együnk? – vagy: Mit igyunk? – vagy: Mit 
öltsünk magunkra? Ilyesmikért a pogányok törik magukat; a ti mennyei 
Atyátok pedig tudja, hogy szükségetek van minderre. Keressétek először 
Isten országát és az ő igazságát, és mindezek ráadásként megadatnak majd 
nektek. Ne aggódjatok tehát a holnapért, mert a holnap majd aggódik 
magáért: elég minden napnak a maga baja.” (Mt 6,24–34)

„Táncolni kell, uram. A zene majd csak megjön valahonnan”
(Kazantzakisz)

Az egyik  jól ismert Grimm-mese visszatérő refrénje így szól: „Terülj, 
terülj, asztalkám!” Amikor ez a mondat elhangzik, akkor a mesebeli asz-
talka megtelik mindenféle földi jóval, és arról lakmározhatnak az arra 
érdemesek. 
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Milyen jó volna egy ilyen asztal a mi (egy)házunkba is! A mese és a va-
lóság között azonban hatalmas szakadék tátong. Nem tudunk mindenkit 
vendégül látni asztalunknál, és életünkben sem úgy történnek varázsütésre 
a dolgok, ahogyan azt szeretnénk. És ez rendszerint aggodalomra ad okot. 
Mi pedig aggódunk – szinte folyamatosan – szeretteinkért, önmagunkért és a 
számunkra oly fontos közösségekért is. Aggódunk egyházunkért, aggódunk 
a menekültekért, aggódunk jövőnk felől és még számtalan dolog végett. És 
ez az aggódás szinte életünk részévé vált. Olyannyira, hogy néha már-már 
felemészt bennünket.  

Pedig szinte kívülről fújjuk Jézus szavait: „Aggódásával pedig ki tudná kö-
zületek meghosszabbítani életét csak egy arasznyival is?” És a többi ige is oly 
ismerősen cseng: „…ne aggódjatok életetekért, hogy mit egyetek, és mit igyatok, 
se testetekért, hogy mivel ruházkodjatok. (…) Nézzétek meg az égi madarakat… 
Figyeljétek meg a mezei liliomokat…”

Annyiszor megpróbáltunk már így élni, annyiszor elkezdtünk felfelé fi-
gyelni… Az égi madarakig mindenképpen… És annyiszor meg akartunk 
változni… Annyiszor, de annyiszor abba akartuk már hagyni ezt a folyama-
tos aggódást. De nem sikerült. Pedig tudjuk jól: az égi madarak is, meg a 
liliomok is… Mégsem megy… Hiszen akinek beteg a gyereke, az nem tud 
nem aggódni. Aki figyeli a médiát, annak megint csak csupa aggódás lesz az 
élete. És a történelmi egyházak jövője felől is okkal sóhajtozunk.

Jézus mégis – talán már századszor vagy akár ezredszer is – így szólít 
meg minket: „Ne aggódjatok…!” És ezekben a kifejezésekben – azt hiszem – 
egészen tudatosan használja a többes számot. „Ne aggódjatok…! Nézzétek…! 
Figyeljétek…!” Ez a többes szám az alapja Isten országának is, amit keresnünk 
kell, de amely csodálatos módon már itt is van közöttünk.

Ez az ország nem egy egyszemélyes kis birodalom. Nem az én kis orszá-
gom, ahol csak az én problémáim a fontosak, és azokat kéne gyorsan egy 
„terüljasztalkámmal” vagy egy varázspálcával megoldani. Isten országában 
– tetszik, nem tetszik – nem az egyes szám a mérce. Isten országáról csak 
többes számban lehet beszélni. Ezért a ne aggódjatok, figyeljétek és lássátok 
kifejezések sora. Mind-mind többes számban! Mert együtt (nem) aggódni 
vagy együtt figyelni felfelé könnyebb, mint egyedül. Hiszen ha nem mara-
dunk magunkra, akkor még azt is könnyebben észrevehetjük, hogy milyen 
irányba mutatnak a liliomok, vagy milyen irányba szállnak az égi madarak. 
Keressük ezért ennek az országnak a tagjait, becsüljük meg gyülekezetünk 
és a többi aggódó ember közösségét, osszuk meg terheinket, és nézzünk 
együtt felfelé! Abba az irányba, amerre az égi madarak is szállnak! Arrafelé, 
amerre a liliomok is mutatnak! 
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És még ennél az ajándékba kapott emberi közösségnél is nagyobb jó hír 
az, hogy mielőtt Jézus látszólag magára hagyta az ő örökké aggodalmas-
kodó tanítványait, megígérte nekik: „Íme, én veletek vagyok minden napon 
a világ végezetéig.” Nincs ennél az ígéretnél jobb hír. Ma sincsen nagyobb 
jó hír annál, hogy Jézus – többes számú igék, liliomok, égi madarak és 
még oly sok minden által – megígéri, hogy velünk lesz aggodalmaink 
és félelmeink közepette is. Egészen a világ végezetéig. Ez a legnagyobb 
ígéret. Ezt el kell hinnünk, sőt a legnagyobb aggodalmak idején is bele 
kell kapaszkodnunk ezekbe a gyönyörűséges szavakba: „Nézzétek meg az 
égi madarakat: nem vetnek, nem is aratnak, csűrbe sem takarnak, és mennyei 
Atyátok eltartja őket. Nem vagytok-e ti sokkal értékesebbek náluk? Aggódásával 
pedig ki tudná közületek meghosszabbítani életét csak egy arasznyival is? …ke-
ressétek először az ő országát és igazságát, és ezek is mind ráadásul megadatnak 
nektek. Ne aggódjatok tehát a holnapért, mert a holnap majd aggódik magáért: 
elég minden napnak a maga baja.” 

Talán ezek a képek is ihlették a világirodalom egyik klasszikusát, Nikosz 
Kazantzakiszt, aki a csupa derű Zorbásznak ezt a mondatot adta a szájába: 
„Táncolni kell, uram. A zene majd csak megjön valahonnan.” És ahogyan 
a táncos lábú Zorbász és a nálánál ügyetlenebb gazdája is táncra tudott 
perdülni, mert a zene csakugyan megjött valahonnan, nekünk is sikerülhet 
talán a kevesebb terhet, nyűgöt és aggódást cipelő élet. Ha a liliomok és az 
égi madarak által mutatott irányba fordulunk, nekünk is minden esélyünk 
meglesz a zenére és a nyugodtabb, Istenre hagyatkozó, napi dolgok felől 
kevesebbet aggódó életre. 

Hiszen van egy ország, ahol ezek is mind ráadásul megadatnak. Egy ország, 
amiről csak többes számú igékkel és gyönyörű hasonlatokkal lehet beszélni. 
Egy ország, amelynek mi is tagjai lehetünk. Egy ország, az Isten országa, 
amely már ma is itt van közöttünk. 

Ebben az országban ugyan nincsenek „terüljasztalkák” és varázsütésre 
kész megoldások, mégsem maradunk magunkra aggodalmainkkal és fé-
lemeinkkel. Ezért „keressétek először az ő országát”! Vagy ahogyan a csupa 
derű Zorbász fogalmaz: „Táncolni kell, uram. A zene majd csak megjön 
valahonnan.”

Keressük az ő országát, hiszen itt az aggodalmak, betegségek, félelmek és 
hiányosságok ellenére is csudaszép liliomok nyílnak, az égi madarak pedig 
Isten felé mutatnak. És talán valamikor még a zene is megszólal... Ezért 
„táncolni kell”. És ha a zene megérkezik, mi pedig jó irányba, az égi mada-
rakon is túlra figyelünk, akkor félelmeink és aggodalmaink eltörpülhetnek, 
elmúlhatnak vagy reménységgel párosulhatnak. „Terüljasztalkám” híján 
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sajnos nem örökre, ezért hát újra és újra meg kell tanulnunk: „elég minden 
napnak a maga baja”.

Tanulgassuk bátran, hogy hiába a betegség, hiába a bajok és a problémák, 
hiába a tornyosuló feladatok, Jézus megígérte: „…ne aggódjatok életetekért, hogy 
mit egyetek, és mit igyatok, se testetekért, hogy mivel ruházkodjatok. (…) Nézzétek 
meg az égi madarakat… Figyeljétek meg a mezei liliomokat…” Avagy: „Táncolni 
kell, uram. A zene majd csak megjön valahonnan.” 

Heinrichs Eszter
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Időajándék
SZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE UTÁN 16. VASÁRNAP

„Ezután Jézus elment egy Nain nevű városba, és vele mentek tanítványai 
nagy sokasággal együtt. Amikor közeledett a város kapujához, íme, ha-
lottat hoztak kifelé, egy özvegyasszony egyetlen fiát, és a városból nagy 
sokaság követte. Amikor az Úr meglátta az asszonyt, megszánta, és így 
szólt hozzá: Ne sírj! Azután odalépett, és megérintette a koporsót. Akik 
vitték, megálltak, ő pedig így szólt: Ifjú, neked mondom, kelj fel! Erre felült 
a halott, és elkezdett beszélni; Jézus pedig átadta az anyjának. Félelem 
fogta el mindnyájukat, dicsőítették az Istent, és ezt mondták: Nagy próféta 
támadt közöttünk, és meglátogatta Isten az ő népét. Ez a hír elterjedt róla 
egész Júdeában és az egész környéken.” (Lk 7,11–17)

A mesebeli nagypapám 79 és fél éves korában halt meg. Nyugalomban, bé-
kességben, a nagy, ősi, faragott ágyban kis teste alig süppedt bele az ágyne-
műbe, mintha lebegne, és a párna meg a paplan csak óvatosan körbeölelné, 
mint két hatalmas, de gyengéd tenyér. Viszont ahogy a jól ismert, öreg arca 
megváltozott… Az valami döbbenetes volt. Ott álltunk az ágya körül, és 
nem hittünk a szemünknek…

Két nappal korábban magához hívott minket, és mi szófogadóan és persze 
szeretetünktől hajtva meg is jelentünk kicsi hálószobájában. Gyermekei, 
unokái és a két tündéri menye áhítatos csöndben vettük körbe a hatalmas 
ágyat, ami elfoglalta szinte az egész szobát, szerintem többen be sem fértünk 
volna. Nagypapám felült, nekidőlve a fejtámlához fektetett nagypárnának, 
egyenként végignézett rajtunk, olyan tekintettel, mintha egy galériában a 
ritkán kiállított különleges műtárgyakat csodálná, majd a maga mindig kü-
lönös, duruzsolóan rekedtes, mély hangján beszélni kezdett.

– Gyermekeim. Mostanában sokat gondolkodom az időről. Szeretném, ha 
ti is rám szánnátok egy kis időt, kérlek, hallgassatok végig.

Felesleges volt külön megkérnie, hiszen rajongtam a régi történeteiért, és 
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tudom, hogy a többiek is így éreztek. Most mégis áthatott minket a tudat, 
hogy amit most hallani fogunk, az legalább a mi saját halálunkig a szívünkbe 
vésődik.

– Különös dolog ez az idővel… Megfoghatatlan, láthatatlan, az érzékeink 
vakok rá… Mégis áthat mindent, galaxisokat és bolygórendszereket ugyanúgy, 
mint ezt a szobát, az ablakomban a liliomot, és persze titeket, gyermekeim, 
vagy éppen engem. Érzékelhetetlenül, de mégis jelen van. Talán csak akkor 
érhetjük néha tetten, amikor a kétséges jövő egy illó pillanatban éppen át-
fordul a megkövesedett múltba.

– Úgy tűnik, hogy az idő általában könyörtelen – folytatta nagypapám. 
– Szó szerint kegyetlen. Nem kegyelmez, nincs kegyelme, nem gondolja meg 
magát, sem ha szépen kérjük, sem ha kétségbeesetten könyörgünk neki. 
Feltartóztathatatlanul telik, múlik. Kegyetlenül közelednek a határidők – itt 
nagypapa rámosolygott apámra –, vagy éppen nyakunkon a vizsgák – most 
meg a bátyám kapott egy cinkos kacsintást. – Ha kapkodva készülünk vala-
hova, nem lassít az idő, hogy el ne késsünk. Egy nehéz dolgozat alkalmával 
pedig ijesztően közeledik a kicsöngetés. Ha pedig a hozzám hasonló vénember 
az élete végső határvidékén kóborol, akkor folyton zsugorodó horizont képé-
ben rémisztget az idő. Zakatol bennünk és körülöttünk, megállíthatatlanul 
és visszafordíthatatlanul.

– Mégis, higgyétek el, gyermekeim, van az életben olyan áldott állapot, 
amikor kihullunk az időből, vagy talán éppen az idő szökik meg tőlünk. Van-
nak tökéletes pillanatok, amelyekben a múlt átöleli a jövőt, és értelmet nyer 
az örökkévalóság. Nincs ebben semmi varázslat. Csak az idő elvesztésének 
tökéletessége. Tudjátok – megcsuklott nagypapám hangja –, meséltem már, 
amikor ott a hajón, azon a téli reggelen elvesztem nagyanyátok rabul ejtő 
tekintetében. Egy pillanat volt az egész, de mégis ez maga az örökkévalóság. 
A 79 évem zöme viszont mint homok folyik ki a kezemből…

– Köszönöm nektek ezt a mostani tökéletes pillanatot is. Nem érthetitek, 
hogy milyen nagy dolog a számomra, hogy vagytok nekem, és hogy most 
itt vagytok körülöttem. Egyszerűen mind gyönyörűek vagytok! Fiaim, em-
lékeztek, hogy harmincegynéhány éve ugyanitt álltunk, akkor édesanyám 
halálos ágyánál? Emlékeztek, hogy ő csak mosolygott, potyogtak a könnyei, 
és sorban ölelgetett minket? Ti is emlékeztek az arcára, a nevetésére? Arra a 
gyermeki örömre…? Szép temetése volt. Veletek együtt ültettem az olajfát a 
sírjára. A múlt hónapban én magam még megmetszettem, a sebeket lekentem 
viasszal. Majd nézzetek rá néha.

– Ifjúkoromban csodálatosan tökéletes pillanatokat kaptam az élettől 
édesanyámmal – mesélt tovább nagypapám. – Erről is már sokat beszéltem 

Okumenikus-igehirdetes-kotet.indd   237 2015.11.18.   10:02:27



238

nektek, hogy kettesben éltünk le közel három évtizedet. Azt viszont még 
sosem mondtam el, hogy mitől volt olyan igazi földi mennyország ez az idő-
szak. Nem véletlen, hogy édesanyámmal ennyi örömünk volt, hogy ennyire 
tudtunk gyönyörködni egymásban. Minden egyes pillanatban, amikor rám 
nézett, tudatosult benne, hogy az idő felfoghatatlan ajándékát kapta ve-
lem… Gyermekeim, azért nem félek a halálomtól, mert már túl vagyok rajta. 
Ugyanis nem voltam még nyolcéves, amikor meghaltam. Igen, így történt. Ne 
csodálkozzatok annyira. Vagyis tőlem nyugodtan csodálkozhattok. Nem lehet 
tudni, pontosan mi történt. Este rendben lefeküdtem, reggel már nem volt 
bennem élet. Édesanyám összetört. Borzalmas volt három évvel korábban a 
férjét eltemetnie, de az egyetlen kisfiát sírba tenni, ez meghaladott minden 
ép ésszel felfoghatót. Az értelmetlenség elborította, belefulladt. Állítólag 
csak azt ismételgette, hogy „ez nem helyes”, „ez így nincs rendjén”, „ennek 
nem szabad megtörténnie”. A gyereknek kell a szülőjét szépen eltemetnie, 
ez a helyes, nem pedig fordítva…

– Édesanyám egyetlenegyszer mesélte el nekem a történetet, aznap este, 
amikor megkértem nagyanyátok kezét. Állítólag már a koporsóban voltam. 
Útban a temető felé a gyászoló város hullámzó tömege hömpölygött az 
úton. Az értelmetlenségben fuldokló fekete áradat. Ezzel jött szembe Isten 
Fia, maga a kézzelfoghatóan valóságos Isten. Egyetlen tökéletes pillanat 
volt az egész esemény, és az idő gyökerestül kifordult a sarkaiból. Egy 
érintés a koporsón, mindenki és minden megáll, lélegzet sem hallatszik, 
csak a vigasztaló szavak. És a kegyetlen, könyörtelen idő darabokra tört. 
Felébredtem és éltem.

– Édesanyám mindig azt mondta, hogy időajándékot kapott az Istentől. 
A velem tölthető idő ajándékát. És mi mindent megtettünk, hogy ezt 
kiérdemeljük. Amikor édesanyám a halála előtt az első dédunokáját is 
karjába vehette, igen, téged, akkor ez az időajándék csillogott a szemé-
ben. Az a tragédiával és szívszaggató fájdalommal körülvett találkozás 
Istennel, az akkor és ott kizökkent idő helyre rakta a helytelent, és rend 
lett az értelmetlenség káoszában. Varázsütésre begyógyultak a sebek, 
fuldokló édesanyám lelkébe friss és éltető levegő hatolt. Akkor és ott 
mindketten életre keltünk.

Nagypapám szünetet tartott. Tekintete homályos, a semmibe réved. 
Végül ismét ránk emelte a szemét, megint végignézett rajtunk. Szinte 
suttogva folytatta:

– Azt hiszem, az emberek félreérthették az esetet. Látták az összetört 
özvegyasszonyt, a halott gyermeket, a gyászt és a tragédiát, látták Isten 
Fiát és a halált legyőző csodát. Pedig nem erről szólt ez a találkozás. 
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Hanem az időről. Az időajándékról. Erről! Rólatok. – És ekkor vékony 
karjait széttárva végigmutatott rajtunk, egyetlen mozdulattal az egész 
szobát magához ölelte.

Nagypapám lehunyta a szemét, szinte azonnal elaludt. Két nappal ké-
sőbb én is pont ott lehettem, amikor az utolsó levegőjét vette. Az utolsó 
lélegzetével hihetetlenül megváltozott az arca. Mi, akik ott álltunk, nem 
hittünk a szemünknek. Talán csak az alkonyati fények játszottak csalóka 
tréfát velünk? Szívünk mélyén tudtuk, hogy nem: tényleg egy nyolcéves 
forma fiúcska vonásai húzódtak nagypapám békességgel teli arcán. 

Novotny Dániel
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A Lélek egysége
SZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE UTÁN 17. VASÁRNAP

„Kérlek tehát titeket én, aki fogoly vagyok az Úrért: éljetek méltón ahhoz 
az elhívatáshoz, amellyel elhívattatok, teljes alázatossággal, szelídséggel 
és türelemmel; viseljétek el egymást szeretettel, igyekezzetek megtartani 
a Lélek egységét a békesség kötelékével. Egy a test, és egy a Lélek, amint-
hogy egy reménységre kaptatok elhívást is: egy az Úr, egy a hit, egy a 
keresztség, egy az Istene és Atyja mindeneknek; ő van mindenek felett és 
mindeneknek által és mindenekben.” (Ef 4,1–6)

Ez a levél az egyház és gyülekezet új életének egyik konkrét kérdését veti 
fel: az egység és egyetértés kérdését. Az egyház életének itt a világban, a 
saját keretein belül és a gyülekezetek életében is egyik súlyos kérdése a 
megosztottság, a tanok, irányok, csoportok szembenállása, a gyülekezeti 
egyenetlenségek és a széthúzás még a keresztény családban is. Nem új 
kérdés ez. Világviszonylatban az egyházak ökumenikus törekvéseiben, egy-
házunkon belül és a gyülekezetek körében is nagy erőfeszítések történnek 
az egység és békesség irányában. Mit mond Isten igéje ebben a helyzetben? 

Az összetartó erő hiánya

Az egyházak és gyülekezetek életét terhelő sokféle egyenetlenség, békét-
lenség, szembenállás mögött a bűn realitását kell észrevennünk. „Kérlek 
tehát titeket”: Pál apostol is látta ezt a fogyatkozást az egyház életében. 
Ma is szembesülnünk kell azzal, mennyire nem érzi a mai gyülekezet, 
hogy össze kellene tartozniuk. Nem dolgozik bennünk az a bizonyos 
összetartó erő.
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Az alázat erénye

Krisztus egyházában ennek másként kell lennie! Az alázatosság, szelídség, 
türelem, egymás megbocsátó elhordozása az alapja a keresztények közti 
igazi békességnek egyházak közt, egyházon és gyülekezeten belül. Érdemes 
felfigyelnünk arra, hogy az apostol azok közül az erények közül, amelyekre 
hivatásunk betöltésénél szükségünk van, az első helyre teszi az alázatosságot, 
éspedig a teljes alázatosságot. Az alázatosság sohasem volt nagyon kedvelt, 
manapság meg éppen nem divatos erény, de ennek szomorú következménye 
a sok-sok zátonyra futott élet. A keresztény családnál a legidőszerűbb üzenet: 
„viseljétek el egymást szeretettel”. Szétmegy minden házasság, amelyben nem 
tudnak egymásnak megbocsátani, egymás természetét elhordozni a felülről 
kapott szeretetben. Felekezeti viszonylatban nem arra kellene fókuszálnunk, 
ami szétválaszt, hanem arra, ami összekapcsol – anélkül, hogy lealkud-
nánk bármit a ránk bízott evangéliumból. És ekkor már az anyaszentegyház 
egységénél vagyunk, amely megvan minden felekezeti szétszakadozottság 
ellenére is, mégpedig nemcsak a keresztség, hanem a hit vonalán is. Egy va-
gyok a szentek közösségének egységében azokkal, akik a világ különböző 
keresztény egyházaiban, különbözően megfogalmazott tantételek formájában 
ugyan, de hiszik, hogy Jézus a Krisztus az ő Megváltójuk. Az ökumenikus 
mozgalomnak éppen az a jelentősége, hogy ebből valamit megéreztet, sőt 
találkozásaiban meg is valósít. 

Az egységet munkáló Lélek

Az egység és békesség útja: a Szentlélekben való egység a hitben, a szent-
ségben, az örök élet reménységében. Ezt az egységet és békességet az Isten 
munkálja, Szentlelke által valósítja meg szüntelenül. Az egyház és a gyüle-
kezet kell hogy a békesség, egység munkálója legyen a világban, az emberek 
között. Ezt pedig hitelesen kell tennie, ezért kéri Jézus a főpapi imádságában 
is: „hogy mindnyájan egyek legyenek” (Jn 17,21). 

Az egyháznak ez a Lélekben, hitben, szeretetben való egysége nem valami 
hamis megalkuvás és mindenbe beleegyezés, minden téves és egyháziatlan 
tan és szándék olcsó megtűrése, hanem az igazság és szeretet Lelkében való 
egység folyamatos keresése. Fáradozás azért a békességért, amely sem az 
igazságot nem árulja el, sem a szeretetről nem feledkezik meg.
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Mit vár Isten tőlünk?

Isten azt várja tőlünk, hogy ajándékai, kegyelme alapján megerősödve a ma-
gunk helyén és gyülekezetében naponként, el nem fáradva legyünk a Lélek 
egységének és békességének követei. A keresztényeknek ezt az egységet meg 
is kell őrizniük. Igénk a keresztény egység gondolatával foglalkozik. 

Elvárja tőlünk Isten azt is, hogy éljünk méltón elhívatásunkhoz. Pál apostol 
fogoly, a Krisztus fogja, mert benne teljesen hisz; a Krisztus nevéért szenved 
fogságot. Még ott is másokra van gondja. Mint a Krisztus foglya joggal kérheti, 
intheti, buzdíthatja a keresztényeket, az efezusiakat is, minket is az elhívá-
sunkhoz méltó életre, ami alázatosságot, szelídséget, türelmet és egymás 
szeretetét jelenti. Ezt a példát mutatja nekünk Jézus, erről ismeri meg a világ, 
hogy övéi vagyunk. Lelki egység, egyetértés legyen a keresztények között, 
a békesség tartsa össze őket; hiszen egybetartoznak: egy testet alkotnak az 
anyaszentegyházban, egy isteni Szentlelket kaptak Isten drága ajándékául, 
egy reménységünk van őáltala Istennél az örökkévalóságban. Egy Urunk 
van: az Úr Jézus Krisztus, aki feje a testnek, az anyaszentegyháznak, benne 
hiszünk egy hittel. Egy szent keresztségben részesültünk valamennyien. Még 
tovább viszi az apostol a gondolatokat a tapasztalhatóról, érzékelhetőről a 
láthatatlan Istenre, aki mindeneknek Atyja, munkálkodik mindenek felett, 
mindnyájunkban és mindnyájunk által. Az ő segítségével élhetünk méltón 
elhívatásunkhoz. Kérjük, hogy legyen velünk segítségével mindenkor! 

Az egység megtörése és visszaállítása

Tudjuk, hogy az egység a bűn miatt tört meg. A bűn miatt hiányzik alapvető 
módon az egység a családból is, a gyülekezetből is, az egyházból is. Egység-
re jutni, egységre találni csak úgy tudunk, ha Jézus keresztjétől indulunk 
el. Onnan ered az egység. Jézus keresztje a család, a gyülekezet, az egyház 
útjának nulladik kilométerköve. Ott találkozunk. Az oda való visszatérés: a 
megtérés. Az egymásra találás. Ott leszünk egyek Isten irgalmas döntésében!

Figyeljük meg, az apostol arról szól: „igyekezzetek megtartani”! Jelzi, hogy a 
Lélek egysége adott. Ha nem így lenne, az nagy baj lenne. Jelzi azt is, hogy 
olyan ez az egység, amit nem az ember hozott létre: a Lélek egysége ez. 
Isten munkája. A teremtéstől adott, amikor az embert Isten a maga képére 
és hasonlatosságára teremtette, majd a bűn miatt deformált képet Jézusban 
újra helyreállította. 
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Milyen ez az egység ezek alapján? Ahogy Istent nem lehet szétdarabolni, 
úgy nem lehet a darabokból sem összerakni, és azt mondani arra, hogy ez az 
Isten. Ahol emberek Jézus érzületével szolgálnak, ott az egységből is ízelítőt 
adnak. Ezért kell Jézushoz hasonlónak lennünk a szeretetben, szelídségben, 
alázatban, békességben, és úgy szolgálnunk embertársaink javát. Csak ilyen 
krisztusi érzülettel tudunk szeretetben elhordozni minden különbséget és 
eltérést, sőt ezeket még a szolgálatban is fel tudjuk használni, mert értéket 
adnak szolgálatunknak. Ennek az egységnek, szolgáló egységnek ott kell 
elevenné válnia, ahol ismerik Krisztust, hittel fogadják Krisztust, és maga 
Krisztus formálja őket újjá. Ez az egyház, a Krisztus teste.

Erre hív Jézus. Erre adott példát Jézus. Éljünk hozzá méltóan!

Fischl Vilmos
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Ki szereti az eszkimókat?
SZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE UTÁN 18. VASÁRNAP

„Amikor a farizeusok meghallották, hogy a szadduceusokat elhall-
gattatta, összegyűltek. Egyikük pedig, egy törvénytudó, kísérteni 
akarta őt, és megkérdezte tőle: Mester, melyik a nagy parancsolat a 
törvényben? Jézus így válaszolt: »Szeresd az Urat, a te Istenedet tel-
jes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből.« Ez az első és a nagy 
parancsolat. A második hasonló ehhez: »Szeresd felebarátodat, mint 
magadat.« E két parancsolattól függ az egész törvény és a próféták.« 
Amíg a farizeusok együtt voltak, megkérdezte tőlük Jézus: Mit gondoltok 
a Krisztusról? Kinek a fia? Ezt felelték: Dávidé. Ő azt kérdezte: Hogyan 
nevezheti akkor Dávid a Lélek által Urának, amikor ezt mondja: »Így 
szól az Úr az én uramhoz: Ülj az én jobbomra, amíg lábad alá nem vetem 
ellenségeidet!« Ha tehát Dávid Urának szólítja őt, miképpen lehet a fia? 
De senki sem tudott neki válaszolni egyetlen szót sem, és attól a naptól 
fogva senki sem merte őt megkérdezni többé.” (Mt 22,34–46)

A felolvasott szakasz olyan evidens dolgokat hoz elénk, amelyekre rögtön 
rámondjuk: így tanultuk, így tudjuk: szeresd az Urat, a te Istenedet, szeresd 
felebarátodat, mint magadat! Ez az Isten törvényének summája, ettől függ 
a törvény és a próféták. Akkor is így vagyunk ezzel, amikor megpróbál ben-
nünket az idő, mint a mögöttünk lévő nyár, és tudjuk: meg fog bennünket 
próbálni az elkövetkezendő öt, tíz, tizenöt esztendő is. Most sokan bekopog-
tatnak Európa kapuján olyanok, akik eddig távol éltek tőlünk. És mi távolról 
nagyon tudtuk őket szeretni, közelről azonban nagyon nehéz. 

Amikor a konfirmandusainknak a szeretet törvényéről szoktam beszélni 
– főleg arról, hogy szeresd felebarátodat, mint magadat –, mindig megkér-
dezem tőlük: ki szereti az eszkimókat? Néznek kikerekedett szemekkel. 
A norvégokat ki szereti? Néznek kikerekedett szemmel. S mondom: én na-
gyon szeretem őket, mert messze vannak. És a szomszédot a lépcsőházban 
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ki szereti? A segítségre szorulót ki szereti? A jöttmentet, aki bekopogtat, 
és valamit akar, ki szereti? A menekültet ki szereti? A jövevényt ki szereti? 
A migránst ki szereti? Milyen jól tudjuk a szabályokat, és mégis, lám, amire 
azt mondjuk, hogy magától értetődő, evidens, nyilvánvaló, az próbál meg 
minket szinte teherbíró képességünk fölött.

Most azonban, az igét olvasva provokatív helyzetben vagyunk. Tudjuk az 
evangéliumi feljegyzésekből, hogy ezek a kérdések provokációk voltak. Máté 
és Márk is odafűzi a történet végéhez, hogy többet soha senki nem merte 
Jézust kérdezni. Előtte sokféle kérdést tettek fel Jézusnak hatalomról, emberi 
viszonyokról, házasságról, az isteni világ titkairól, de végül ez itt a döntő 
provokáció. Mert a döntő kérdés mindig az, hogy melyik a nagy parancsolat 
az egész törvényben. Mi a döntő parancsolat? Mi lenne mindennek a ten-
gelye? Ahogy az imént említettem: ha csak távolról kell szeretnünk valakit, 
az könnyű – de ha közelről kell szeretnünk valakit, mindjárt konkrét és 
személyes lesz az elvonatkoztatott és általános. 

Mi a döntő szabály? Akár szabad ország vagyunk, akár rabigában vagyunk, 
akár jól megy, akár rosszul a sorunk, akár elboldogulunk magunkban, akár 
nem boldogulunk. Mi a törvényben a törvény, mi a summa? Ez most nem 
konfirmációi kérdés, nem az úrvacsorai liturgiában ismételjük el, nem a 
tanító kérdése, ez most a provokáció kérdése. De erre is tudjuk a feleletet, 
hogyne tudnánk, hiszen a szeretet minden dolog igazi lényege. És a szeretet 
feltárja előttünk a lét titkát is. Hát hogyne tudná Jézus is a feleletet! Mi mást 
mondhatna?

Mégis azt hiszem, hogy a provokáció mögött valami olyasmi húzódik 
meg, amire a reformáció is ráirányítja a figyelmet, és erre újra meg újra 
eszmélnünk kell. Ezt pedig éppen abból a Jézus által adott visszhang-provo-
kációból értjük meg, amit Máté és Márk egyaránt feljegyez. Jézus elmondja 
a szabályszerű feleletet: elismétli a törvény summáját, majd megfordítja a 
beszélgetés irányát, és azt mondja: most én kérdezek tőletek valamit. A kérdés 
pedig az, hogy miképpen vélekedtek ti Krisztus felől. Miképpen nevezitek 
őt? És máris mondják a Jézus korában ismert messiási címet: Dávid fia. Ez 
az evidens felelet. Dávid fia. Isten ugyanis Dávid leszármazottainak ígérte 
meg, hogy onnan támad a Messiás, ahogyan olvassuk Ámósz próféta szép 
jövendölését: „fölállítom Dávid összedőlt hajlékát” (Ám 9,11). Dávid fia. Ekkor 
Jézus tovább kérdez: akkor hogy lehet az, hogy Dávid így szólítja őt messiási 
zsoltárában: „az én uram” (110. zsoltár)? Akkor a Messiás az ura Dávidnak, 
vagy a fia? Az atya parancsol a fiúnak. Az atya sosem mondja a fiúnak, hogy 
uram. De az úr is messiási cím. Ekkor mindenki megzavarodik, és elhallgat. 
Máté evangélista egészen súlyosan mondja: képtelenek voltak erre felelni. 
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Nekünk ez úgy tűnik, mintha Jézus egyfajta teológiai okoskodással zavarta 
volna össze a farizeusokat. Pedig talán inkább arról van szó, hogy ő is ki-
mond egy evidenciát, hogy a messiás Fiú, ő a Dávid fia, és Úr. Ahogy majd 
az óegyház atyái mondták: igaz ember és igaz Isten. Igaz Isten, igaz ember. 

És azért fontos ez a megfordítás, mert a reformáció mindig abban feszült 
föl, és akkor lett több, mint nosztalgikus visszatekintés vagy agyoncsépelt 
egyházi szlogen, ha ebbe beleláttunk. Nekünk is bele kell néznünk a refor-
máció tükrébe, és akkor lesz Isten világformáló indíttatása bennünk is több 
vágyálmok kergetésénél. Ezek időről időre feltolulnak az egyház életében. 
Fiatalok és idősek együtt kiáltanak: reformáljuk meg az egyházat! De a 
reformáció valóban azt jelenti, hogy mindig reformálunk? Azt is megre-
formáljuk, amit nem kell, és azt is megreformáljuk, amit szükségtelen, sőt 
azt is, amire nincs is szükségünk? Én ezt sem Luthernél, sem Zwinglinél, 
sem Kálvinnál nem találom. Ezt senki sem követelte a 16. században. Az 
egyházat szüntelenül reformálni kell! – ezt a 17. században mondták először, 
s ennek megvan az oka.

De amikor a Jézus által elénk tartott tükörbe, a viszontkérdésbe beletekin-
tünk, akkor értjük meg azt, ami ennek a provokációnak a lényegére rámutat. 
„Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből!” 
De sokan vannak, de sokan vagyunk, akik ezzel bezárjuk a keresztyén életet! 
Szeretem Istent! Ám az istenszeretetünk nem árad ki, nem árad tovább. Nem 
történik meg az, amiről Ezékiel próféta csodálatos látomást látott, hogy a 
templom küszöbéből fölfakad egy forrás, és kiárad a világba gyógyító erővel. 
Mi mindig ott vagyunk az oltár körül, szüntelen áldozunk az Úrnak, felemel-
jük a kezünket dicsőítésre, és Isten felé fordított arccal magasztaljuk őt – és 
az emberek csak a hátunkat látják. De fordítsuk meg! Szeresd felebarátodat 
– és már rég elhagytuk a forrást. Már rég eltértünk az oltártól. Már réges-rég 
lefordítottuk az Isten szeretetét emberszeretetre. Ahogy Magyarországon 
szokták mondani: aprópénzre váltottuk a keresztyénségünket, a hitünket, 
és oly jól sikerült ez, hogy észre sem vesszük: már aprópénzünk sincs. Már 
rég eltávolodtunk a forrástól, és poshadt vizet kínálunk embertársainknak, 
a keresztyén altruizmus meddő és üres rutinját, amit mások sokkal jobban 
végeznek, mint mi. Aztán csatlakozunk mindenféle mozgalomhoz, irány-
zathoz, mindenhez odavisszük a keresztyénség szentelt vizét, ami már nem 
szentelt víz, de arra se jó, hogy a szomjazó ihasson belőle. 

E között a kettő között hányódik a mi keresztyénségünk. Hol az oltárnál 
állunk, hátat fordítva a világnak, hol kifelé nyomulunk a világba, hátat for-
dítva az Istennek. Pedig ez a kettő nem relativizálja egymást. Tudom, úgy 
szokott az lenni, hogy tűzből vízbe, vízből tűzbe esünk, hol csak az Istent 
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imádjuk, hol csak az embert szolgáljuk, és e kettőt kioltjuk egymással, 
mondván: az Isten dicsősége, az Isten örök szentsége, az Isten fenséges 
hatalma mindent, ami e világban van, relatívvá tesz – vagy éppen fordítva: 
az ember ügye okán háttérbe állhat Isten. Ráér az Isten dicsősége az ember 
fenségéhez képest. De ha nem ragyog az Isten áldott napja, és nem melegít 
át bennünket, akkor mivel világítunk? 60-as villanykörtével? És szoktuk azt 
is mondani: elég volt a szentekből, a képmutatókból, az imádkozó sáskákból, 
a szenteskedő keresztyénekből, itt van a világ minden gondja, itt zúdul rá 
Európára, az egész világra a sok gond, és mennyi itt a kérdés, és hol vannak 
a keresztyének? Ezt kérdezték tőlünk az elmúlt hónapokban: hol vannak 
a keresztyének? Megbuktatok, keresztyének! Mert az ember gondja Isten 
legnagyobb dicsőségét is relatívvá teszi. Ahogy ezt egyszer egy teológus 
megfogalmazta: egy síró kisgyermek Isten dicsőségét abszolút relatívvá teszi.

Én másként látom: ezek nem relatívumok, ezek korrelatívumok. Szeresd 
az Urat, a te Istenedet, és szeresd felebarátodat, mint magadat. Ez nem két 
külön világ. Ez nem két dolog, amely relativizálja egymást, és mi, szegény 
keresztyének hol ide, hol oda csapódunk. Az az igazi reformációs indíttatás, 
az igazi megerősíttetés, amikor ezt a kettőt együtt értjük.

Ezért a felolvasott igéből még két szóra kell odafigyelnünk. Az első, amit 
már idéztem, Márk és Máté közös megjegyzése: nem kérdeztek többet Jézustól 
semmit. Nyilván ez nem végleges elhallgatást jelent, sőt kérdezték még Jézust 
– nagycsütörtök éjszakáján. És nagypéntek reggelén, és a kereszten is. De 
akkor a kérdések már nem adtak esélyt Jézusnak, és ő nem is akart esélyt 
kapni – akkor már ott volt a halál torkában, akkor már odatette életét, és 
akkor már voltaképpen, ahogy Ézsaiás jövendöli: nem nyitotta száját szóra 
(Ézs 53,7). 

A másik ez a szó: függ. Azt mondja Jézus: szeresd az Urat, a te Istenedet 
teljes szívedből, és szeresd felebarátodat, mint magadat. E két parancsolattól 
függ a törvény és a próféták. Ez itt döntő szó: függ. Amikor például Pál apostol 
idézi a törvény summáját, azt mondja: e kettőben teljesedik be a törvény. 
Az tölti be a törvényt, aki szereti az Urat, aki szereti a felebarátját. Ebben a 
korrelatívumban teljesedik be a törvényt. Jézus most azt mondja: ettől függ. 
A következő eset, amikor ezt a szót halljuk: függ, az lesz, amikor azt olvassuk: 
keresztre függesztették. Ott függ minden. Ebben a jézusi válaszban: az ő 
tökéletes szeretetében az Atya iránt és az ő tökéletes szeretetében az ember 
iránt. Ott függ a kereszten. Attól függ a törvény és a próféták. Ettől függ az 
Isten jó rendje, ettől függenek az ígéretek és a reménységek, ettől függenek 
a váradalmak, ettől függ a boldogságunk és az élet, ettől függ minden. Ott 
függ a kereszten Jézus kiterjesztett két kezével, és ez a kiterjesztett két kéz 
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öleli magához az istenit és az emberit. Az igaz ember és az igaz Isten függ 
ott. Ettől függ minden. 

Hadd véssem a szívetekbe ezt a szót! Hogy amikor tanítjuk, idézzük, 
önmagunknak és másoknak mondjuk, hogy mi a legnagyobb törvény, mi 
a törvény summája, és idézzük Jézus szavát: e kettőtől függ a törvény és a 
próféták, akkor a Szentlélek újra meg újra beírná a szívünkbe ezt a szót is, 
hogy függ, és emlékeztetne rá minket, hogy Jézus Krisztus, a mi Urunk és 
Megváltónk ott függ a kereszten. Ezért mondja Luther – aki nem az irgalmas 
embert, hanem az irgalmas Istent kereste – a heidelbergi disputában: egyedül 
a kereszt, ez a mi teológiánk. 

Szabó István
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Az információszegény történet
SZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE UTÁN 19. VASÁRNAP

„Jézus hajóra szállva átkelt, és elment a maga városába. És íme, odavittek 
hozzá egy bénát, aki ágyban feküdt. Amikor Jézus látta hitüket, így szólt 
a bénához: Bízzál, fiam, megbocsáttatnak a te bűneid. Ekkor néhányan 
az írástudók közül így szóltak magukban: Istenkáromló! Jézus pedig, 
mivel ismerte gondolataikat, ezt mondta: Miért gondoltok gonoszt szíve-
tekben? Ugyan mi könnyebb? Azt mondani, hogy megbocsáttatnak a te 
bűneid, vagy ezt mondani: Kelj fel, és járj? De azért, hogy megtudjátok, 
az Emberfiának van hatalma bűnöket megbocsátani a földön – ekkor 
ezt mondta a bénának: Kelj fel, vedd az ágyadat, és menj haza! Ő pedig 
felkelt, és hazament. Amikor a sokaság ezt látta, félelem fogta el őket; és 
dicsőítették Istent, aki ilyen hatalmat adott az embereknek.” (Mt 9,1–8)

Ha ezt a híradást Máté ma egy újságnak elküldené, nagy valószínűséggel 
még a bulvárlapok is visszaküldenék a cikkét. A legtöbb média problémája 
az lenne, hogy a történet túl információszegény. A textusban nagyon sok 
névtelen szereplő van. Emellett az események leírása is elég szűkszavú. 
Nem tudjuk a beteg ember nevét, korát, betegségének részleteit. Nem derít 
fényt Máté a segítők számára, motivációjukra. Nem tudjuk, hogy kik voltak 
azok az írástudók, akik méltatlankodtak a szívükben. Tippelni tudunk csak 
a jelenlevő sokaság számára, összetételére. Az esemény helyszínéhez nem 
kapcsoltak GPS-koordinátákat. Máté csak annyit közöl, hogy Jézus a „maga 
városába” menve vitte véghez ezt a csodát.

Szeretném védelmembe venni Mátét. Ő nem volt képzett újságíró, oknyo-
mozó riporter, hanem egy igazi, ízig-vérig zsidó vámszedő. Ez az ószövetségi 
citátumoknál és a pénzügyi részeknél különösen feltűnik, mivel sokkal 
precízebb evangélista kollégáinál. 

Mátét a lényeg érdekelte, még a tetőbontás bulvárszerű mozzanatát is ki-
hagyta, hogy mindenki, aki később elolvassa ezt a történetet, azt lássa meg, 
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hogy a Jézussal való találkozás az ember életét teljesen megváltoztatja, és új 
perspektívát ad. Mindegy, hogy hívnak, hány éves vagyok, milyen háttérből 
jövök, a Mesterrel való találkozás fordulópont lehet mindenkinek. Személy 
szerint örülök, hogy nincsenek nevek, pontos koordináták megemlítve a 
történetben, így legalább egy kegyhellyel kevesebb helyen szednek pénzt a 
Szentföldön a turistáktól, illetve a teológiai tanulmányok során is kevesebb 
szent nevét kell megtanulni. 

A többi szinoptikus evangéliumból kiderül az, hogy a csoda helyszíne 
Kapernaum városa volt. A Genezáret-tónál fekvő település Náhum tanyájából 
egy 1500 fős, zsinagógával rendelkező kisvárossá nőtte ki magát. Miben volt 
más ez a hely Palesztina más településeihez képest? 

Ugyanúgy, mint a másik 206 galileai településen, az emberek erős tájszó-
lással beszéltek. Fennmaradt a Talmudból, hogy olyan tájszólással beszél-
tek, hogy amikor egy galileai zsidó felment a jeruzsálemi piacra, az árusok 
kigúnyolták, nem tudták eldönteni, hogy mit akart vásárolni, hogy vajon a 
hamậr (szamár), a hamar (egy pohár bor), az amar (ruha, vagy gyapjú) vagy az 
immar (áldozati bárány) szó hagyta-e el a száját. Amellett, hogy lenézett em-
berek voltak, a kihasznált jelző is igaz volt rájuk. A Genezáret-tóból kifogott 
halakból, a szegény emberek által megtermelt mezőgazdasági termékekből 
a nagykereskedők meggazdagodtak, Tibériás, Szeforisz, Jeruzsálem lakosai 
pedig jóllaktak. Galilea szegény lakossága arra is jó volt, hogy az előbb em-
lített települések megaépítkezésein éhbérért dolgozzon. Katalogizálva Jézus 
tetteit, szembetűnő, hogy Jézus Galileában, azon belül is Kapernaumban 
tette a legtöbb csodát. 

Miért tett ennyi csodát Jézus ezen a helyen? Miért van az, hogy Európában 
a pünkösdi istentiszteleteken mikroszkóppal kell keresni az Úr csodáit, míg 
Afrikában, Indiában, Kínában vak szemek megnyílnak, süketek hallanak, 
bénák járnak?! 

Azért, mert ott, ahol az emberek szükségben vannak, és felismerik, hogy 
nincs más igazi megoldás, csak Jézus, ott ő cselekedni tud. 

Az ember ma is nagyon kiszolgáltatott helyzetbe kerül, ha beteg lesz. 
Jézus idejében az emberek többsége nagyon nagy szegénységben élt. Ehhez 
a szegényes életszínvonalhoz is nagyon sokat kellett dolgozniuk. A betegség 
miatt munkaképtelenné vált emberekről a családjuk gondoskodott. A segítő 
család hiánya egyenes út volt a koldusbotra jutáshoz. Kedves testvérem, be-
csüld meg családodat, rokonaidat. Gyorsan változó világunkban bármikor 
összeomolhat az egészségügyi, társadalombiztosítási rendszer, és eljöhetnek 
megint azok az idők, amikor egyedül a családjára, gyülekezetére számíthat 
a bajba jutott ember.
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A gutaütött csodája nem jöhetett volna létre, ha nem lett volna pár önkén-
tes, önzetlen, hittel teli segítő. Az Úr nagy dolgai önkéntes, önzetlen, hittel 
teli, segítő munkatársak által valósulnak meg. A kutatások kimutatták, hogy 
progresszív módon növekvő gyülekezetek közös jellemzője az, hogy a tagok 
nagy hányada önkéntesen, önzetlenül segít a gyülekezet életében. Nagyon 
rossz érzés egyedül, segítség nélkül maradni, mind a magánéletben, mind a 
gyülekezetben, a szolgálatban. 

Jézusnak, Pálnak is voltak segítői. Ha nekik szükségük volt segítségre a 
szolgálathoz, akkor mennyivel inkább segítségre szorulnak a posztmodern 
kor pásztorai?

Hanina ben Dósza, két unokája, körrajzoló Honi, Tüneai Appolóniosz. 
Mi bennük a közös? Jézus korában éltek, és ők is rengeteg csodát tettek. 
Betegeket gyógyítottak, démonokat űztek, halottakat támasztottak fel, ter-
mészetfeletti csodák történtek munkálkodásuk nyomán. Ha Jézus egy lett 
volna kortársai csodatevői között, akkor nem lett volna gondja a vallási ve-
zetőkkel. A jelen lévő írástudók azért robbantak fel, mert Jézus azt mondta 
először ennek a beteg embernek: „Fiam, megbocsáttattak a bűneid!” 

Beindultak a fogaskerekek az agyakban. Gondolataikban egy másodperc 
alatt végigfuthatott a logikus érvelési láncolat. Hogyan nyerhet valaki bűn-
bocsánatot? Először is fel kell menni Jeruzsálembe, ott pénzt kell váltani, 
áldozati állatot kell vásárolni, oda kell adni a papoknak. Végig sem értek 
a gondolatmenetükön, amikor kitört a szívükből: Ez káromlást szól! Nem 
ismerték fel, hogy Isten Báránya áll előttük, akinek hatalma van bűnöket 
megbocsátani ezen a földön. Bűnbocsánatot nyerni Istentől csak a földfel-
színen lehet, a föld alatt, amikor meghalunk, már késő. Most, ezen a földön 
kell találkoznunk Jézus bűnökből feloldozó hatalmával.

Jézust az emberekben munkálkodó és tettekben megnyilvánuló élő hit 
cselekedetekre készteti. Az Úr ilyen élő hitet látott meg a segítőkben is. Meg 
voltak győződve, ha barátjukat Jézus közelébe juttatják, akkor Jézus meg 
fogja gyógyítani őt. A hit a nem látott dolgokról való meggyőződés. Miről 
vagy meggyőződve Jézussal kapcsolatban?

Ezt a bibliai történetet itt és most te is átélheted! Lehetsz névtelen segítő, 
aki örömöt talál abban, hogy Jézus nevében segít az elesett embereknek. 
Ugyanakkor megtapasztalhatod Jézus hatalmát a bűnök és betegségek felett. 
Urunk tegnap, ma és mindörökké ugyanaz!

Mihály János 
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Meghívót kaptál!
SZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE UTÁN 20. VASÁRNAP

„Jézus ismét példázatokban beszélt hozzájuk: Hasonló a mennyek országa 
ahhoz a királyhoz, aki menyegzőt készített a fiának. Elküldte szolgáit, 
hogy hívják össze a meghívottakat a menyegzőre, de azok nem akartak 
elmenni. Ekkor újabb szolgákat küldött, akikhez így szólt: Mondjátok 
meg a meghívottaknak: Íme, elkészítettem az ünnepi lakomát, ökreim 
és hízott állataim levágva, és minden készen van, jöjjetek a menyegzőre! 
De némelyek, ezzel mit sem törődve, elmentek: egyik a földjére, a másik 
a kereskedésébe. A többiek pedig megragadták szolgáit, bántalmazták és 
megölték őket. A király haragra gerjedt, elküldte seregeit, és elpusztította 
ezeket a gyilkosokat, városukat pedig felégette. Akkor ezt mondta szol-
gáinak: A menyegző ugyan kész, de a meghívottak nem voltak rá méltók. 
Menjetek ki tehát az országutakra, és akit csak találtok, hívjátok el a 
menyegzőre! A szolgák ki is mentek az utakra, összegyűjtöttek mindenkit, 
akit csak találtak, gonoszokat és jókat egyaránt, és megtelt a lakodalmas 
ház vendégekkel. Amikor a király bement, hogy megtekintse a vendégeket, 
meglátott ott egy embert, aki nem volt menyegzői ruhába öltözve, és így 
szólt hozzá: Barátom, hogyan jöhettél be ide, hiszen nincs menyegzői 
ruhád! Az pedig hallgatott. Akkor a király ezt mondta szolgáinak: Kö-
tözzétek meg kezét-lábát, és vessétek ki a külső sötétségre; ott lesz majd 
sírás és fogcsikorgatás. Mert sokan vannak az elhívottak, de kevesen a 
választottak.” (Mt 22,1–14)

Mifelénk úgy járja, hogy ha nősül a fiú vagy férjhez megy a lány, a szülők sze-
mélyesen kézbesítik a meghívót azoknak, akiket a lakodalomra is elvárnak. 
Mikor Sára lányom kiröpülni készült, feleségemmel mi is sorra jártuk azokat, 
akiket a terített asztal mellett is látni szerettünk volna. Ez meglehetősen 
időigényes feladat, mert az eredményes látogatás érdekében be kell jelent-
kezni, no meg rá kell szánni némi időt is a látogatásra. Egyszóval meg kell 
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adni a módját, az esküvő előtti hónapok erre mennek rá. Az ily módon meg-
hívottak pedig a nagy napra szabaddá teszik magukat, ünneplőbe öltöznek, 
borítékba készítik a nászajándéknak szánt pénzt, és természetesen „kivilágos 
kivirradtig” együtt örülnek a családdal, az ifjú párral. Az ilyen meghívást 
visszautasítani pedig az egyik legnagyobb sértés, mondhatni otrombaság.

Feleségemmel Finnországban voltunk ösztöndíjasok, minden évben ka-
punk meghívót a budapesti Finn Nagykövetségre a legnagyobb finn nemzeti 
ünnepen, a függetlenségi napon rendezett fogadásra. Az ünnep dátuma 
december 6-a, a fogadás minden esetben ennek az előestéjén van. Mivel 
szeretjük Finnországot, és sok jó barátunk van ott, várjuk is már a meghí-
vót, és készülünk is rá. A fogadás mindig ünnepélyesen szertartásos és igen 
elegáns. Maga a környezet is megkapó, a Gellért-hegy oldalában, az épületet 
finn építész tervezte. A mindenkori nagykövet a feleségével a bejáratnál sze-
mélyesen fogadja a meghívottakat. A nagykövetség helyiségeiben találkozni 
és beszélgetni lehet rég nem látott ismerősökkel, és finom finn falatokat lehet 
fogyasztani. Majd távozáskor a vendég beírhatja a nevét egy vendégkönyvbe, 
és a nagykövettől búcsút véve ér számára véget a fogadás.

A mindenható Isten még ennél is nagyszerűbb ünnepre hívott meg téged! 
Egy soha nem látott, soha nem tapasztalt, gyönyörűséges helyre, ahol minden 
adott lesz ahhoz, hogy nagyszerűen érezd magad. A keresztyén énekszerző, 
Lázár Attila a Jelenések könyve alapján így énekli meg a helyszínt:

„Ahol az élet vize árad, 
Tiszta, mint a kristály, 
És a folyó mindkét partján 
Az élet fája áll.
Ahol nem lesz többé éjjel, 
És napsugár sem kell, 
Mert a drága Bárány arca tündököl. 

Ahol aranyból lesz minden, 
Az utcák és falak, 
Csak a kapuk lesznek gyöngyből, 
És a tizenkét alap. 
Ahol nem lesz többé éjjel, 
És napsugár sem kell, 
Mert a drága Bárány arca tündököl.”
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Igen, ide hívott meg Isten. S hogy miért? Mert egyszerűen szeret, és szerete-
tével körül akar ölelni, boldoggá akar tenni. Veled szeretne együtt ünnepelni. 
Adni és csak adni akar. Meg akar vendégelni, látni akarja örömödet, sőt 
veled együtt akar örülni. Ézsaiás prófétánál így hívogat Isten: „Ti szomjazók 
mind, jöjjetek vízért, még ha nincs is pénzetek! Jöjjetek, vegyetek és egyetek! Jöjjetek, 
vegyetek bort és tejet, nem pénzért és nem fizetségért! Minek adnátok pénzt azért, 
ami nem kenyér, keresményeteket azért, amivel nem lehet jóllakni? Hallgassatok 
csak rám, és jó ételt fogtok enni, élvezni fogjátok a kövér falatokat!” (Ézs 55,1–2)

A legnagyszerűbb pedig az lesz, hogy színről színre láthatod majd az Urat 
és a Bárány Jézust! Itt meg fog szűnni minden bizonytalanság, itt majd min-
den kérdőjel felkiáltójellé egyenesedik. Itt végre már nem lesznek könnyek, 
nem lesz bánat és gond. Teljes örömben lesz részed, amit senki és semmi 
sem ronthat el. S hogy ne keseregj már előre, hogy ez is, mint minden jó, 
egyszer véget fog érni – ez a menyegző sohasem ér véget! 

Erre a véget nem érő boldogságra, az Istennel való együttlétre nem mond-
hatsz nemet. Nem hivatkozhatsz a mindennapi feladataidra – ilyen őrültséget 
nem tehetsz! Egy idős asszony azért nem jár istentiszteletre, mert, mint 
mondja, nincs kire hagyja a kedvenc kutyuskáját. Egy kiskutya valóban szí-
nesítheti a magányos idős ember életét, de megéri-e a kedvéért lemondani 
az Istennel való találkozásról? És hányan vannak, akik Isten meghívását 
hétköznapi ürügyekkel utasítják el! Egyik vasárnap a szórványba menet trá-
gyát hordó testvérrel találkoztam az úton. Barátságosan integettem neki… 
És hányan mondják még, „jó evangélikusok”, ha nem mennék a szőlőbe 
vasárnap, megérezné a családi kassza. Mekkora hitetlenség ez! Jézus még 
tovább emeli a tétet, nyilván saját népére utalva, mert a példázat szerint Isten-
nek a meghívót kézbesítő szolgáit megragadták, bántalmazták és megölték. 
Világos, hogy Isten meghívását nem lehet következmények nélkül mindig 
csak elutasítani. És az is világos, hogy ezzel végérvényesen elveszíthetjük a 
lehetőségét a nagy mennyei lakomán való részvételnek. Mert a lehetőségek 
is elfogynak, és az ajtó is egyszer bezárul…

Isten azonban mindenképpen ünnepelni akar. És ünnepelni ő sem fog 
egymagában. Ha már a kiválasztott meghívottak széttépték a meghívót, ak-
kor kiterjeszti mindenkire a meghívást. „Menjetek tehát a keresztutakra, és akit 
csak találtok, hívjátok el a menyegzőre. Kimentek a szolgák az utakra, összeszedtek 
mindenkit, akit csak találtak, gonoszokat és jókat egyaránt, és megtelt a lakodalmas 
ház vendégekkel” – mondja Jézus. Ezen viszont megütközünk. Mi az, hogy a 
jókat és gonoszokat? Akkor már bárki bemehet Isten menyegzőjére? Igen, 
de ne feledjük – azok, akik elfogadták a meghívást! Azt ezek is elutasíthat-
ták volna, de nem tették. Mert ők bizony a kegyesek, a jó vallásosak által 
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megvetett, lesajnált embertársaink, akiket viszont ugyanúgy hív és keres a 
mennyei Atya. Jusson eszünkbe a Jézussal együtt megfeszített gonosztevő, 
akinek Lukács szerint Jézus a halála előtti pillanatban mondja azt: „még 
ma velem leszel a paradicsomban”. Ilyet még a tanítványai közül sem mondott 
egyiknek sem. Vagy ahogy Luther is mondja: „Aki érdemeinek és erényei-
nek díszruhájában feszít Isten előtt, az nem számíthat kegyelemre. Aki a 
maga rongyaiban jelenik meg ott, annak Jézus adja az ő fehér ruháját.” Igen, 
csak úgy az utcáról is be lehet kerülni a mennyek országába. Akár az utolsó 
pillanatban is. De ez nem megy automatikusan – a meghívásra igent kell 
mondani. Sokan hogy meglepődnek majd, ki mindenkivel találkozhatnak 
majd a mennyei hazában – játszódhatunk a gondolattal.

Végül van a történetnek egy nehezen érthető mozzanata. Az a vendég, 
akin nincs menyegzői ruha, és emiatt kipenderítették a házból. Szemláto-
mást ő is az utca gyermeke, de miért nem tisztelte meg az alkalmat és a 
többi vendéget az ünneplőbe öltözéssel? A többiek mind alkalomhoz illően 
öltöztek – ő miért nem? Biztosan szegény volt, és nem volt pénze ünneplő 
ruhára… Miért hát e szigorúság?

Jézus a meghökkentéssel is üzen. Isten meghív mindenkit, mert ő a szeretet. 
Ennek a meghívásnak semmiféle előfeltétele sincs, válogatás nélkül hív min-
denkit. És számít is mindenkire, ez az ő végtelen, hatalmas és megmagyaráz-
hatatlan, meg nem érdemelt szeretete. Az is igaz, hogy ami rajtunk áll, az a 
meghívás elfogadása. Igent mondani a hívó szóra. Idáig rendben is van. De az 
mégsem megy, hogy mindennek ne legyen következménye az életünkben! Nem 
mondhatjuk, hogy én már csak ilyen vagyok, nem akarok megváltozni. A vele 
való találkozás meg kell újítsa az egész életünket. Jézus kéretlenül is bement 
Zákeushoz, hogy a vendége legyen. De ettől a találkozástól Zákeus egész élete 
megváltozott – figyeljünk csak, hogyan kárpótol mindenkit, akit csak megká-
rosított! Ez az ember ott a történet végén azt üzeni nekünk: az evangélium 
nemcsak arról szól, hogy Isten szeret téged és hív, mert meg akar ajándékozni. 
Hanem arról is, hogy mint megajándékozott, meg kell változnod. Pontosabban 
az átélt szeretet formálja át az életedet, de ellen is állhatsz neki. Jó, ha tudod, az 
nem működik, hogy beülök Isten kegyelmébe, de maradok ugyanolyan bűnös, 
gőgös, bántó, szeretetlen, mint voltam korábban is. Ha ilyen maradsz, kiteszik 
a szűrödet. Ez van. Életújulás nélkül nem lehetsz Isten országának a polgára.

Ma kaptál egy meghívót. Bárhol vagy is, bármilyen is vagy, bárhonnan 
is indulsz – a mennyei Atya nagy-nagy szeretettel hív téged. Most egészen 
személyesen téged! Vágyik utánad, hogy közösségben legyen veled. Boldoggá 
akar tenni, hát engedd…

Lupták György
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Megélt zsoltár
SZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE UTÁN 21. VASÁRNAP

„Azután ismét a galileai Kánába ment, ahol a vizet borrá változtatta. 
Kapernaumban pedig volt egy királyi tisztviselő, akinek betegen feküdt 
a fia. Amikor meghallotta, hogy Jézus megérkezett Júdeából Galileába, 
elment hozzá, és kérte, hogy jöjjön, és gyógyítsa meg a fiát, mert halá-
lán van. Erre Jézus ezt mondta neki: Ha nem láttok jeleket és csodákat, 
nem hisztek. A királyi tisztviselő kérte őt: Uram, jöjj, mielőtt meghal a 
gyermekem! Jézus így válaszolt: Menj el, a te fiad él! Hitt az ember a 
szónak, amelyet Jézus mondott neki, és elindult. Még hazafelé tartott, 
amikor szembejöttek vele a szolgái a hírrel, hogy a gyermeke él. Ekkor 
megkérdezte tőlük, hány órakor lett jobban. Ezt mondták neki: Tegnap 
délután egy órakor hagyta el a láz. Megértette tehát az apa, hogy abban 
az órában történt ez, amikor ezt mondta neki Jézus: A te fiad él. És hitt 
ő, valamint egész háza népe. Ezt pedig második jelként tette Jézus, miután 
megérkezett Júdeából Galileába.” (Jn 4,46b–54)

Egyszerűen szólva a zsoltárok olyan imádságok, amelyek gyakran egy nyomo-
rúságos helyzet megvallásával kezdődnek, Isten szabadítása után sóvárogva, 
majd amikor a zsoltáros megtapasztalja a szabadítást, örvendezve vallja meg 
hitét és bizonyosságát. Ezt a zsoltárosi lelkületet sokféleképpen lehet megélni. 

József Attila korai szép verse a Csöndes estéli zsoltár. Így kezdődik: „Ó, 
Uram, nem bírom rímbe kovácsolni dicsőségedet. / Egyszerű ajakkal mondom 
zsoltáromat. / De ha nem akarod, ne hallgasd meg szavam.” S így végződik: 
„Határtalan a birodalmad és hatalmas vagy meg erős, meg örök. / Ó, Uram, 
ajándékozz meg csekélyke magammal engem. / De ha nem akarod, ne hallgasd meg 
szavam.” Olyan ez a vers, mint egy szabálytalan zsoltár. A hangja alázatos, 
de nem siránkozó, kérő, de nem kuncsorgó. Isten hatalmát elismerő, de nem 
hízelgő. Talán vannak, akik azt mondják, messze van az igazi zsoltároktól, a 
zsoltáros őszintesége, bátorsága és méltósága mégis elvitathatatlan. 
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A kapernaumi királyi tisztviselő története is olyan, 
mint egy megélt zsoltár

Nagyon keveset tudunk róla, ismeretlen a neve, személyes élettörténete, 
családi helyzete, nemzetiségi hovatartozása. Királyi tisztviselő Galileában, 
vagyis Heródes Antipász negyedes fejeledelem szolgálatában. Nagy Heródes 
fia, Antipász ellentmondásos életű ember lehetett, aki Jézust is meg akarta 
öletni, s akit ravaszsága miatt Jézus rókának nevezett (Lk 13,31–32). Az ő 
szolgálatában állt a királyi tisztviselő, aki ha nem is volt vele köznapi szemé-
lyes kapcsolatban, mindenképpen elkötelezett szolgájának számított. Heródes 
szolgálatában aligha illett Jézus utáni vágyakozásáról szólnia.

A tisztviselőnek azonban megbetegedett a gyermeke. Súlyos lehetett az 
állapota, már apja is úgy ítélte meg, hogy „halálán van”. Zsoltárosi helyzet, 
hiszen megjelentek a halál kötelei, hogy megkötözve elraboljanak egy fiút 
az életből. Ki tudja, mit élhetett át ez a királyi tisztviselő apa, aki szolgálatát 
tekintve mégiscsak hatalmat, sőt a heródesi hatalmat képviselte, s közben 
aggódva figyelte gyermeke állapotának romlását? Mit ér a hatalom, a jólét, 
ha nincs örökös? Mit ér a szülőség, ha nincs gyermek? 

Talán van, akinek ismerős a dilemma: ha nagy bajban van, akit közelről 
szeretünk, azt keressük, mit adhatnánk oda, hogy segítsünk rajta. Ha pedig 
maga az élet fenyegettetik, az értékrendszerünk is hamar átrendeződik. 
Nincs pénz, amit ki ne fizetnénk, nincs áldozat, amit meg ne hoznánk. Amíg 
érezzük, hogy tudunk tenni valamit, nem állunk meg. De mi történik, ha 
egyszer csak tehetetleneknek érezzük magunkat? S legfeljebb a zsoltárossal 
kérdezzük: „Meddig tart ez, Uram? Végképp megfeledkeztél rólam? Meddig rejted 
el orcádat előlem? Meddig kell magamban tanakodnom, és bánkódnom szívemben 
naponként?” (Zsolt 13,2–3) A tehetetlenség érzésében ez a belső magány a 
legrosszabb. Az elhagyottság, a kétség szorítása, ami szinte elkerülhetetlenül 
reménytelenséghez vezet.

Ekkor a királyi tisztviselő hall egy hírt: Jézus Kánába érkezett. Abba a 
városba, ahol a vizet borrá változtatta. Különleges csoda volt, amit János 
evangéliuma egyenesen jelnek nevez, ami nem kevesebb, mint Jézus mes-
siási hatalmának igazolása. Nyilván sokan és sokat beszéltek akkoriban 
erről a csodáról. Kapernaum, ahol a beteg fiú feküdt, 30 kilométernyire volt 
Kánától. A királyi tisztviselőben pedig megérett a döntés: elmegy Jézushoz. 
Nem tudni, pontosan mit remélt, kinek tartotta Jézust, de azt tudta, hogy a 
tehetetlenség érzését le kell küzdenie.  

Az út vállalása már önmagában is szokatlan. Királyi tisztviselőként in-
dult el, nem tudhatta, ki viszi tovább a hírt Heródes Antipászhoz, aki alig-
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ha helyeselte volna, hogy Jézusban reménykedjen. Nem lehetett könnyű a 
betegágytól sem elmenni, elbúcsúzni a fiútól, akiről nem lehetett biztosan 
tudni, hogy megéri-e a visszajövetelt. Zsoltárosi döntést kellett hozni: minél 
nagyobb a szükség, annál inkább kiáltani kell segítségért! S kihez, ha nem 
ahhoz, aki jelét adta már annak, hogy meg tud szánni embereket, meg tud 
óvni a szégyentől, aki részvéttel tekint a nyomorúságra? 

Mint egy megélt zsoltár. A kapernaumi királyi tisztviselő útra kelt, hogy 
szabadulást keressen a nyomorúságból. Jézusra találva egyszerűen odamegy, s 
kéri, hogy jöjjön el, és gyógyítsa meg a fiát, mert halálán van. Biztosan meg-
szólította valahogy Jézust, csak nem olvassuk, hogy hogyan, a bemutatkozó 
hitbéli bizonyságtétel is elmarad. Nem mondja, hogy milyen hittel jön, nem 
tesz bizonyságot Jézus hatalmáról, nem szól a korábbi csodákról. Nem borul 
le, még Jézus ruháját sem akarja érinteni. Nem nagyon törődik formákkal, 
pedig királyi tisztviselőként bizonyosan ismer jó néhány kérő formulát. Ő is 
egyszerű ajakkal mondja zsoltárát: „Gyere, és gyógyítsd meg a gyermekemet, 
mert haldoklik.” Nem feltétlenül szabályos, de őszinte és bátor.

Olyan sokféle módon fordulhatunk Istenhez: a közösségben együtt dicső-
ítjük, magasztaljuk őt, elsősorban azért, mert Isten: teremtő, megváltó és 
a Lélek által megszentelő Úr. Megtanuljuk, hogyan kell imádkozni, hogyan 
szólíthatjuk meg őt. Megtanuljuk a keresztyén élet szabályait, hogy miként 
kell vele szemben és egymással viselkednünk. Így van jól, így helyes. Amikor 
azonban már minden szabályt ismerünk, akkor vehetjük észre, hogy van 
valami, ami túlmegy a szabályokon: ez pedig az Istenhez fordulás szabadsága. 
A hozzá fordulás őszinte bátorsága, ami arra biztat, hogy a mélységből zsol-
tárosként merjünk kiáltani. Ne szégyelljük az összetöretést, ne bánjuk, ha 
csak dadogva tudjuk elmondani, amit hozzá viszünk. Ha valakiért nagyon 
aggódunk, mert szenved, retteg, beteg, talán haldoklik, akkor ne a szabályok 
betartásával törődjünk! Bármilyen legyen a környezetünk, értsenek vagy sem 
az emberek, szabálytalanul is szabad az utunk Jézushoz. 

S ne legyen akadály, ha Jézus megállít, mint a tisztviselőt: „Ha nem láttok 
jeleket és csodákat, nem hisztek.” Ezt a mondatot Jézus talán nem is elsősorban 
a tisztviselőnek mondja, hanem az ott állóknak. Ismeri ő az apai félelmet, 
de Kána a jeladás városa. Akik jelen vannak, azoknak is látniuk kell, hogy 
aki cselekszik, az több mint csodatévő rabbi. Ő a jel adója, aki Messiásként, 
Szabadítóként cselekszik. 

Az apa nem tágít: „Uram, jöjj, mielőtt meghal a gyermekem!” Sürget, szin-
te türelmetlen. Hosszú utat tett meg, nem lehet, hogy hiába jöjjön. „Uram, 
jöjj!” – kiáltja. Imádság ez, akkor is, ha kétségbeesett és sürgető. A félelem 
mélye szakad fel, s hirtelen megszólal a hitvallás is: „Uram”. Hinni akar, mert 
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nincs más esély. Akarjunk hinni, ha nincs más esély. Merjük Jézust hívni, 
merjünk nem tágítani, merjünk az imádságban kitartani.

A zsoltárokban fordulatot jelent Isten megtapasztalt 
szabadítása

A történetben azonban ez szintén szokatlanul történik. „Menj el, a te fiad 
él” – mondja Jézus az apának. 

Nem tudom, közülünk hányan indulnának haza egy ilyen válaszra. Titok 
marad, hogy a királyi tisztviselő miért nem kérdezett vissza, miért indult haza 
szó nélkül. Hitt a szónak – és elindult, hogy megtegyen újabb 30 kilométert. 
Van, amit nehéz elhinni – talán még Istennek is. Ha nagy nehezen eljutunk 
hozzá, elmondjuk bánatunkat, s ő azt mondja, menj el bátran, sokunknak 
nem könnyű a visszaút. Zsoltárosi bátorság kell hozzá: hinni a szabadításban 
már azelőtt, mielőtt valóban megtapasztalnánk. Bízni akkor is, amikor még 
nem látjuk a történések kimenetelét. 

Az apa még nem látja a jelet, de már hisz. S még haza sem ér, már jönnek 
a szolgák, hogy a gyermeke él. Akkor lett jobban, amikor ő Jézussal beszélt. 
A csoda akkor történt, amikor ő még nem láthatta. Ez a jel: Jézus akkor is 
tud cselekedni, ha annak valóságával csak később találkozunk.  

Ez a jel üzeni, hogy Jézus elfogadja a szabálytalanul vagy szokatlanul 
közeledőket is. Nem hitvallást kér először, hanem őszinteséget.

Üzeni, nem szükséges testi jelenléte ahhoz, hogy a gyógyulás megtör-
ténjen. A messiási jel arra utal, hogy a Messiás végig fogja járni a szenvedés 
útját, elszenvedi a kereszthalált, legyőzi a halál hatalmát, feltámad a halálból 
– messiási hatalma kiteljesedik, s ha nem is lesz velünk testileg, a Szentlélek 
bárhol, bárkiben érvényre tudja juttatni Jézus gyógyító szeretetét. A gyógyu-
láshoz nem testi jelenléte, hanem élő, őszinte, bátor kapcsolat szükséges a 
Szentháromság Istennel.

Üzeni ez a jel, hogy Jézus cselekvése mindig az élet megújításáról, feleme-
léséről, az életerők áradásáról szól. A haldokló fiúnak visszaadja az életét, 
az apának visszaadja az életerejét és reménységét. Ez történik a kereszthalál 
áldozatában és a feltámadás dicsőségében mindannyiunk számára. De ez 
történik azokban az egyéni élettörténetekben is, amikor roskadozunk a 
terhektől, az aggódástól, a betegségtől, a halál köteleitől, a félelmektől, a 
szenvedésektől. Ha ő cselekszik, ott valahogyan mindig erősödik az élet. 
Lehet, hogy nem tudjuk elkerülni szeretteink halálát, s nem tudunk megy-
gyógyítani minden betegséget, de erőt kapunk elhordozni, bátorságot kapunk 
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kibírni a majdnem kibírhatatlant is. Az élet Ura segít nekünk Lelke által, és 
egymáshoz rendel minket a gyülekezetben.

A szabálytalan zsoltár így válik teljessé. A zsoltáros megtapasztalta, hogy 
ha nagy is volt a mélység, közel volt Isten szabadítása. „És hitt ő, valamint 
egész háza népe.” Nincs más, mint hirdetni a szabadító Isten szeretetét, amit 
megtestesített számunkra Jézus Krisztusban, megváltó Urunkban. 

Bodó Sára
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A megbocsátás útján
SZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE UTÁN 22. VASÁRNAP

„Akkor Péter odament hozzá, és ezt kérdezte tőle: »Uram, hányszor 
vétkezhet ellenem az én atyámfia úgy, hogy én megbocsássak neki? Még 
hétszer is?« Jézus így válaszolt: »Nem azt mondom neked, hogy hétszer, 
hanem még hetvenszer hétszer is. Ezért hasonló a mennyek országa egy 
királyhoz, aki számadást akart tartani szolgáival. Amikor hozzákezdett, 
vittek eléje egy szolgát, aki tízezer talentummal volt adósa. Mivel nem 
volt miből fizetnie, megparancsolta az úr, hogy adják el őt és feleségét, 
gyermekeit és mindenét, amije van, és fizessen. A szolga erre leborult 
előtte, és így esedezett: Légy türelemmel hozzám, és mindent megfizetek 
neked. Az úr pedig megszánta a szolgát, elbocsátotta, és elengedte az 
adósságát. Amikor azonban eltávozott az a szolga, összetalálkozott egyik 
szolgatársával, aki száz dénárral tartozott neki. Megragadta, fojtogatni 
kezdte, és ezt mondta neki: Fizesd meg, amivel tartozol! Szolgatársa ek-
kor leborult előtte, és így kérlelte: Légy türelemmel hozzám, és mindent 
megfizetek neked. De az nem engedett, hanem elmenve börtönbe vettette 
őt, amíg meg nem fizeti tartozását. Amikor szolgatársai látták, hogy mi 
történt, nagyon felháborodtak. Elmentek, és jelentették uruknak mindazt, 
ami történt. Akkor magához hívatta őt ura, és így szólt hozzá: Gonosz 
szolga, elengedtem minden tartozásodat, mivel könyörögtél nekem. Nem 
kellett volna-e neked is megkönyörülnöd szolgatársadon, amint én is 
megkönyörültem rajtad? Ekkor haragra lobbant ura, és átadta őt a hóhé-
roknak, amíg meg nem fizeti neki az egész tartozást. Így tesz majd az én 
mennyei Atyám is veletek, ha szívetekből meg nem bocsátotok, mindenki 
az ő atyjafiának.«” (Mt 18,21–35)

Az egyik ifjúsági bibliaórán a megbocsátás volt a témánk. Az egyik részt-
vevő – egy egyébként hallgatag fiatalember – elmenőben indulattal vetette 
oda: úgysem fogok megbocsátani az édesanyámnak! Több beszélgetésben 
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került felszínre hosszú évek óta cipelt sérelme. Addigra szinte minden tettét, 
gondolatát, teljes életvitelét egy erő határozta meg: hogyan tud úrrá lenni az 
egyre erősödő bosszúvágyán. A megbocsátani nem tudása majdnem romba 
döntötte életét.

Fiatal, kétgyermekes anyuka azzal keresett meg, hogy visszatérő rémálmok 
gyötrik. Ebben egy csecsemő horrorisztikus temetésén kell részt vennie. Ott 
tartott, hogy esténként nem mert elaludni, így egyre fáradtabb, ingerültebb 
lett. Gyógyító beszélgetések közben derült fény arra, hogy életének egy adott 
pontján engedve környezete nyomásának, elvetette harmadik gyermekét. 
Nem tudott magának megbocsátani. Több mint egy évig tartó belső taka-
rítás után megrendítő gyónásban és úrvacsorában jutott el a bocsánatkérés 
és -elfogadás kegyelmi, gyógyító állapotába.

Ezért nem akadémikus kérdés sem hívőnek, sem hitetlennek: Hányszor 
kell megbocsátanom?

Péter kérdésében megfogalmazott állítás is van: hétszer megbocsátani 
vagy az erkölcsiségnek, vagy az ostobaságnak olyan foka, amit nagyon ne-
héz túlszárnyalni. Egy idő után a sérelmek mindennél erősebbek lesznek. 
Szinte minden emberi kapcsolat alapvető konfliktusa fogalmazódik itt meg: 
hányszor kell megbocsátanom?

Búgócsigaként saját sérelmeink tengelye körül forogva testi, lelki egész-
ségünk is összeomolhat. 

Babits Mihály Jónás könyve című költeményében pontosan fogalmazza meg 
a gonoszsággal és az értetlenséggel küzdő hívő ember indulatát: 

„Csakhogy a gonosz fittyet hány a jóra. 
Lám, megcsúfoltak, Egek Alkotója! 
Szolgádat pellengérre állították, 
mert gyönge fegyver szózat és igazság. 
Nincs is itt haszna szépszónak s imának, 
csak harcnak és a hatalom nyilának. 
Én, Jónás, ki csak a Békét szerettem, 
harc és pusztulás prófétája lettem. 
Harcolj velük hát, Uram, sújtsd le őket! 
Irtsd ki a korcs fajt s gonosz nemzedéket, 
mert nem lesz addig igazság, se béke, 
míg gőgös Ninive lángja nem csap az égre!”

A megbocsátás erőtlenség, ezt szükségszerűen fel kell váltania vagy meg kell 
előznie a harcnak és a hatalom nyilának.
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A törlesztés kényszerétől el lehet-e jutni a megbocsátás szabadságára? 
A megbocsátás nem könnyű útjáról szól Jézus példázata. 

Tartozásom van

Ezen az úton az első állomás annak felismerése, hogy sok tartozásom van. 
Mi szívesen élünk azzal a beállítódással, elvárással, hogy mások tartoznak 
nekünk: családom több megértéssel, környezetem több elismeréssel, mun-
káltatóm magasabb bérrel, az állam több gondoskodással tartozik nekem. 
A jézusi „logika” megújítja, megfordítja gondolkodásunkat: én vagyok adós. 
Emberi és isteni értelemben egyaránt. A példázatbeli szolga visszafizet-
hetetlen adósságot halmozott fel. Tízezer talentum akkora összeg, amit 
egy ember egy egész életen keresztül sem tud adósságként felhalmozni. 
Életünk alapvető felismerése az, hogy adós vagyok, de nem tudom kifizetni. 
Adós vagyok szüleimnek a felnevelésemért hozott áldozataiért, tartozom 
bencés tanáraimnak az átadott tudásért, a nevelésemben tanúsított tü-
relemért és fegyelmezésért. Adósa vagyok teológiai akadémiánk profesz-
szorainak, akik megtanították, hogy az igényes, tudományos alapokon is 
álló hit és a személyes elkötelezettség, érintettség testvérek, nem pedig 
ellenségek. Tartozom munkatársaimnak, mert életem nehéz pillanataiban 
nem a hátamba kerültek, hanem segítettek hordani a terheket. Legfőképpen 
pedig adósa vagyok annak, aki megajándékozott az élet nagy kalandjával, 
kihívásával. Adósa vagyok, mert zsákutcáim, vargabetűim ellenére megtar-
tott, és átélhetem azt a csodát, hogy még az én csónakomat is felhasználja 
országa építésére.

Elengedték tartozásomat

A megbocsátás útján a második állomás annak felismerése, hogy elen-
gedték tartozásomat. A példázat elrajzolt képe is erre a felismerésre akar 
elvezetni minket. Tízezer talentum elengedése elképzelhetetlen a gaz-
dasági szférában. Tizenöt éve szolgálok a szociális, diakóniai szférában 
a különlegesen nehéz élethelyzetbe került emberek között. Többször ta-
lálkoztam már olyan családdal, akik az uzsorások elől menekülve nálunk 
kerestek oltalmat, de ekkora adósság elengedéséről még nem hallottam. 
A visszafizetés terhétől megszabadult ember öröme és szabadsága az elen-
gedett tartozás „mellékhatása”. A gazdasági szempontokat messze felülíró 
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Szeretet érvénytelenítette az adósságlevelet. Jézus nagypénteki áldozata 
az életben maradást jelenti számunkra. Pár héttel ezelőtt lehetett olvasni 
egy megrendítő beszámolót arról, hogy São Paolóban egy hajléktalan az 
élete feláldozásával megmentett a biztos haláltól egy nőt, akit egy bűnöző 
ejtett túszul.1 A megváltásban pontosan ez történik velünk: Jézus élete 
feláldozásával ment meg minket, fizeti ki helyettünk az általunk vissza 
nem fizethető adósságot.

Az aránytévesztés kísértésének elkerülése

A megbocsátás útjának harmadik állomása az aránytévesztés kísértésének elke-
rülése. A jézusi példázat szerint az elengedett adósság több mint milliószorosa 
a követelt kintlévőségnek. Ennek ellenére a szolga rendkívül erőszakosan 
lép fel adósával szemben. Jézus nem az illúziók világában él. Pontosan tudja, 
hogy e világ és benne az ember így működik. Nem is ez a kérdés, hanem 
az, hogy éppen az ő segítségével el tudjuk-e kerülni a példázatbeli szolga 
csapdáját: kicsinyes követelőzéssel tesszük-e érvénytelenné az elengedett 
hatalmas adósságot. A példázat fényében milyen nevetségessé válik életünk 
sok-sok sérelme, el nem engedett tartozása, a másikat az adósok börtönébe 
juttatni akaró erőszakos szándékunk!

A számadásra való felkészülés

A megbocsátás útjának negyedik állomása a számadásra való felkészülés. 
A példázat királya el akarja számoltatni a szolgáit. Az elengedett adósság 
nem felelőtlenné tesz, hanem segít annak megértésében, hogy testi-lelki 
javaimmal el kell tudnom számolni. Szép régi kifejezésünk szerint: sáfár 
vagyok. Az elengedett adósságot azzal is meghálálhatom a Nagy Hitele-
zőnek, hogy jól sáfárkodom a rám bízott javakkal, és készülök a Nagy 
Zárszámadásra.

1 http://444.hu/2015/09/09/elete-aran-mentetett-meg-egy-not-a-brazil-haj-
lektalan-majd-meghalt-a-sao-paolo-i-katedralis-lepcsojen/. (Megtekintés: 
2015. november 6.)
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Felszabadult, boldog élet

A megbocsátás ötödik állomása a felszabadult, boldog élet mint az örökké-
valóság előszobája. A modern antropológiai kutatások elég egyértelműen 
kimutatták, hogy az egészséges emberi élethez alapvetően hozzátartozik a 
lelki, mentális kiegyensúlyozottság. Ennek pedig szerves része a megbocsátás 
képessége. Csak ennek megtapasztalásával élhetünk felszabadult, boldog 
életet. Szülőfalumban – akkor még Nagybarátnak hívták – történt, hogy egy 
úrvacsoraosztás alkalmával egy kisfiú, aki figyelte az úrvacsorázókat, ezt 
kérdezte édesanyjától: Miért szomorúak a bácsik és a nénik, amikor ettek 
is meg ittak is? 

Bocsánatot kaptam, megbocsáthatok. Ennek örömével élhetek. Ez pedig 
már valóban az öröklét előszobája.

Laborczi Géza
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Örömmel folytatta
SZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE UTÁN 23. VASÁRNAP (BIBLIAVASÁRNAP)

„Az Úr angyala pedig így szólt Fülöphöz: Kelj fel, és menj dél felé a Jeruzsá-
lemből Gázába vezető útra, amely néptelen. Ő felkelt, és elindult. És íme, egy 
etióp férfi, a kandakénak, az etiópok királynőjének udvari főembere, aki egész 
kincstára fölé volt rendelve, és Jeruzsálemben járt az Istent imádni, visszaté-
rőben hintóján ülve Ézsaiás prófétát olvasta. Ezt mondta a Lélek Fülöpnek: 
Menj oda, és csatlakozz ahhoz a hintóhoz! Amikor Fülöp odafutott, hallotta, 
hogy Ézsaiás prófétát olvassa, és megkérdezte tőle: Érted is, amit olvasol? 
Erre az így válaszolt: Hogyan érthetném, ha valaki meg nem magyarázza? 
És megkérte Fülöpöt, hogy szálljon fel, és üljön mellé. Az Írásnak az a sza-
kasza, amelyet olvasott, ez volt: »Amint a juhot levágni viszik, és amint a 
bárány néma a nyírója előtt, úgy nem nyitja meg a száját. Megaláztatásában 
elvétetett róla az ítélet, nemzetségét ki sorolhatná fel? Mert élete felvitetik a 
földről.« A főember megkérdezte Fülöptől: Kérlek, kiről mondja ezt a próféta? 
Önmagáról vagy valaki másról? Fülöp beszélni kezdett, és az Írásnak ebből 
a helyéből kiindulva hirdette neki Jézust. Amint tovább haladtak az úton, 
valami vízhez értek, és így szólt a főember: Íme, itt a víz! Mi akadálya annak, 
hogy megkeresztelkedjem? Ezt mondta neki Fülöp: Ha teljes szívedből hiszel, 
akkor lehet. Ő pedig így válaszolt: Hiszem, hogy Jézus Krisztus az Isten Fia. 
Megparancsolta, hogy álljon meg a hintó, és leszálltak a vízbe mind a ketten, 
Fülöp és a főember, és megkeresztelte őt. Amikor kijöttek a vízből, az Úr Lel-
ke elragadta Fülöpöt, és nem látta őt többé a főember, de örvendezve haladt 
tovább az útján. Fülöp pedig Azó tosz ba került, és végigjárva valamennyi 
várost, hirdette az evangéliumot, míg Cézáreába nem ért.” (ApCsel 8,26–40)

Nehéz egy igehirdetést elkezdeni, de mondhatnánk akár lehetetlennek is. Mert soha 
nem mi kezdjük el, minden igehirdetés már sokkal korábban elkezdődött. 
Mielőtt mi elkezdenénk, mielőtt megszólalnánk, mielőtt bármit hiszünk, 
vallunk, értünk, elfogadunk, vállalunk, mondunk vagy teszünk. Szükséges 
hozzá egy alkalom, egy alkalmas ember, és az alkalmazott mondanivaló.
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Igehirdetést elkezdeni lehetetlen. Csak folytatni lehet. A hit kényszerítő vallo-
másával: „másként nem tehetek”. Mert nem mi döntjük el, hogy szeretnénk-e 
elkezdeni vagy sem, hanem a Lélek indít el minket: megmozdít, kibillent, 
elhív és vezet – oda, ahova akar. Akkor is, ha mi máshova mennénk vagy 
maradnánk. Fülöp is máshol maradt volna. 

Ő éppen Samáriában, ahol eredményes volt a szolgálata. Sokan hallgat-
ták és fogadták el az evangéliumot. Ennek nyomán „nagy öröm volt abban a 
városban” (ApCsel 8,8). Pedig Fülöp nem tett mást, mint „ott hirdette nekik 
Krisztust” (ApCsel 8,5b). Ennyi lenne? Ez a legtöbb. Nem ő kezdte el, ő csak 
folytatta. Mindenki csak folytatja. 

„Az Úr angyala pedig így szólt Fülöphöz” – ebben már érezhető az elhívás 
kihívása, feszítő ereje, amely határátlépésre sarkall. Ezzel kezdődik mindig, 
amivel valójában folytatódik azóta is. A Lélek indít, vezet, ami által átlépjük 
a kényelem, a büszkeség, az előítéletek határát. Így kezdődhet el, ami már 
régen tart. 

Ehhez mindig adott egy lehetetlen helyzet. Egy hely, ahova önszántából 
nem menne senki. Járatlan út, néptelen út, ismeretlen út. Nem a jól bejá-
ratott, a megszokott, a biztonságos. Nehéz elindulni, mert minden idegen, 
kiszámíthatatlan, veszélyes. És mindig ez az Isten útja. Ezért a néptelen út 
megmozdul, egy idegen hintó közeleg kísérettel, egy afrikai ember olvas 
hangosan ismerős szöveget: egyszerre idegen és ismerős. 

Megtörténik a határátlépés: a Lélek indítja Fülöpöt, hogy csatlakozzon 
ahhoz a hintóhoz. Irreális törekvés: mi köze neki ahhoz az emberhez? 
Milyen alapon zavarja meg az elmélyült olvasását, milyen alapon szól bele 
az életébe? Megvan annak az etióp főembernek is a maga baja: reménytelen 
helyzetben van. Erről a legtöbb magyar fordítás hallgat, de Simon Tamás 
László bencés szerzetes hűséges marad az eredetihez: „És íme, egy etióp 
eunuch – Kandakénak, az etiópok királynőjének udvari főembere…”1 Az 
előkelő, magas rangú afrikai ember valójában eunuch, vagyis kasztrált 
volt. Csecsemőkorban hajtották végre ezt a műtétet, amelyet tíz kisfiúból 
mindössze három-négy élt túl. Szegény családok szánták rá magukat annak 
érdekében, hogy a gyermekükből lehessen valaki. Mert ez volt az ára annak, 
hogy tanulhasson, befolyásos ember lehessen, és ebből következően gazdag 
is. Ennek ellenére ez a döntés visszafordíthatatlan következményekkel járt. 
Az az etióp pénzügyminiszter látszólag irigylésre méltó volt, hiszen tanult, 
hatalommal bíró és gazdag ember, de valójában megcsonkított életet élt. Az 

1 ApCsel 8,27. Újszövetség. Ford., bev., utószó: Simon Tamás László OSB. 
Pannonhalma, 2015. 
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eunuch nem számított teljes értékű férfiembernek abban a társadalomban. 
Nem serkent szőr az állán, egész életében magas gyermekhangon beszélt, és 
az izmai sem fejlődtek olyan mértékben, hogy katonának alkalmas lehetett 
volna. Továbbá nem alapíthatott családot, ami abban a korban a legnagyobb 
szégyennek számított. Mindenki tisztelte hatalmát, pozícióját, de a háta 
mögött gúnyolták és lesajnálták. Ráadásul esélye sem volt arra, hogy ez a 
helyzet megváltozzon. 

Ő mégis hatalmas távolságot tesz meg azért, hogy eljusson Jeruzsálembe, 
a templomba, hogy Izrael Istenét imádja. Reménye nem volt élete megvál-
tozására, de vágyott valami után, ami teljessé teheti az ő életét is. Mennyi 
mai ember sorsa jelenik meg előttünk, akik egészen hasonló helyzetben 
keresik Istent a templomban! Talán maguk sem tudják, mit, de azt érzik, 
hogy csonka az életük, mert veszteség érte őket, valami, valaki hiányzik. 
Ez az eunuch nem találta meg, akit keresett a templomban, Jeruzsálemben. 
Már hazafelé tartott. Ő nem találta meg Istent, de Isten megtalálta őt, és 
arra indította Fülöpöt, hogy átlépje a határt, és olyan helyzetet teremtett, 
hogy elkezdődjön, pontosabban folytatódjon az igehirdetés ennek az eu-
nuchnak az életében.

Ehhez még valamit felhasznált: az írott igét. Bibliavasárnapon különösen 
hangsúlyos lehet a számunkra, hogy Isten írott szava drága eszköz, amelyen 
keresztül megszólalhat az ige, amelynek alapján elkezdődik, ami szüntelenül 
folytatódik pünkösd óta: az igehirdetés. Abban az időben még nagyon nehéz 
volt hozzájutni a Héber Biblia egyes irataihoz. A kézzel készített tekercsek 
felbecsülhetetlen értékkel bírtak. Az afrikai eunuch nem sajnált sok pénzt 
kiadni, mert őszintén kereste az igazságot, ami minden esetben áldozatot, 
befektetést kíván.

Már hazafelé megy a templomból, nem jutott békességre, de jó helyen 
keresi azt, amikor az írott igét olvassa, remélve, hogy választ kaphat a kérdé-
seire. És a Lélek vezetése által ezen a ponton találkozik Fülöp és az eunuch.

A kérdés kézenfekvő még akkor is, ha ma talán sértőnek tűnik: „Érted is, 
amit olvasol?” – a válasz szintén adja magát, az eunuch visszakérdez: „Ho-
gyan érthetném, ha valaki meg nem magyarázza?” Erre Fülöp meglepő módon 
nem kezdi el magyarázni az olvasott Ézsaiás próféta könyvéből való, az Úr 
szenvedő szolgájáról szóló szakaszt. Mert a megértés nem magyarázatot 
kíván, hanem személyes találkozást azzal, akire mutat, és akiben céljához 
ér minden a Szentírásban. 

„Fülöp beszélni kezdett, és az Írásnak ebből a helyéből kiindulva hirdette 
neki Jézust” – mert tudta jól, hogy a kincstárnoknak nem magyarázatra, 
fejmosásra, kioktatásra van szüksége, hanem a Messiásra. „Krisztus a 
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kör közepén levő pont, és a körön belül minden szem reá tekint. Aki felé 
fordítja szemét, az megtalálja igazi helyét abban a körben, amelynek Krisz-
tus a középpontja. A Szentírás minden története, ha helyesen értelmezik, 
Krisztusra mutat.”2

Fülöp hirdeti neki azt a Jézust, aki az ő nyomorult életéért is meghalt 
és feltámadt, élő Úr, és akinek szent jelenlétében eltűnnek a különbségek. 
Nem számít a bőrszín, a fogyatékosság, a tanultság, a tisztség, mert ott 
mindenki egyenlő. Az egyetlen hely, ahol minden egyes ember egyenlő, 
ahol nincs különbség, a megfeszített és feltámadt, élő Krisztus jelenlété-
ben van. Mert az ő keresztje összerendezi, helyére teszi mindazt, amit a 
bűn, az Istentől elszakadt élet összekuszált. Helyes viszonyokat hoz létre 
az élet minden területén. És ezt mindig az egyes ember életének megvál-
toztatásával kezdi. 

A kérdés ma is adott: „kiről mondja ezt a próféta?” – a próféta pedig azóta 
is mindig a Messiást hirdeti, tudtán kívül, de Isten szándéka szerint. És az 
élő Istennel való találkozás Jézus Krisztus által egy kényszerítő döntés elé 
állít. Egy újszövetségi próféta, Simeon erről is prófétált már Jézus születése 
után nyolc nappal: „Íme, ő sokak elesésére és felemelésére rendeltetett Izraelben, és 
jelül, amelynek ellene mondanak” (Lk 2,34). Gyurkovics Tibor költő, aki vállal-
tan nem tartozott a tudatos, hívő keresztények közé, ugyanezt a felismerést 
fogalmazta meg Próbakő című versének elején:

„Jézus próbakő. 
Jézusra mindenkinek választ kell adnia. 
Az üveges váróteremben állva 
erre felel az utazó, a pap, a bandita. 

Jézus próbakő. 
Nagy, csillogó teher, 
amit elvisz az ember, 
vagy nem visz el.”

Ebben a helyzetben talál ránk ez a történet, és elkezdődik a folytatás. Az 
afrikai eunuch döntött, mégis hiányérzetünk van. Hol a csoda? Sok történet 
szól arról, hogy valaki befogadja az evangéliumot, és az élete látványos for-

2 Luther Márton: Igehirdetések Szent János evangéliumáról [1539]. LW 
22:339. Ford. Böröcz Enikő. Idézi: Gritsch, Eric W. 2006. Isten udvari bo-
londja. Luther Kiadó, Budapest, 2006. 236. o.
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dulatot vesz: a vak látóvá válik, a süket hallóvá, a néma beszélővé, a beteg 
meggyógyul, a halott életre kel. Itt látszólag minden maradt a régiben. Az 
eunuchból nem lett férfiember. Sokkal több lett: Isten gyermeke. 

Egy igehirdetést befejezni sem könnyű. Fülöpöt „elragadta az Úr Lelke”, és 
eltűnt. Az igehirdető eltűnik, de az igehirdetés nem fejeződik be. Mert az az 
etióp kincstárnok, kezében az Ézsaiás-tekerccsel, szívében Jézussal „örömmel 
folytatta az útját”. És az igehirdetést is. 

Grendorf Péter
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A koncentrálás himnusza
REFORMÁCIÓ ÜNNEPE

„Mert azzal, hogy Isten igazságát nem értették meg, hanem a maguk igaz-
ságát igyekeztek érvényesíteni, nem engedelmeskedtek Isten igazságának. 
Mert a törvény végcélja Krisztus, minden hívő megigazulására. Mózes 
ugyanis azt írja a törvényből való igazságról, hogy »aki megcselekszi azo-
kat, él általuk«. A hitből való igazság pedig így szól: »Ne mondd szívedben: 
Ki megy fel a mennybe?« Azért tudniillik, hogy Krisztust lehozza. Vagy: 
»Ki megy le az alvilágba?« Azért tudniillik, hogy Krisztust a halálból 
felhozza. Hanem mit mond? »Közel van hozzád az ige, a te szádban és a 
te szívedben«, mégpedig a hit igéje, amelyet mi hirdetünk. Ha tehát szád-
dal Úrnak vallod Jézust, és szíveddel hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt 
a halálból, akkor üdvözülsz. Mert szívvel hiszünk, hogy megigazuljunk, 
és szájjal teszünk vallást, hogy üdvözüljünk. Az Írás így szól: »Aki hisz 
őbenne, nem szégyenül meg.«” (Róm 10,3–11)

Ha a reformációi emlékbizottság pályázatot írna ki, hogy szülessen zenemű 
az 500. évfordulóra, ez a bibliai szakasz jó eséllyel indulhatna azok között 
a szövegek között, amelyek alkalmasak lehetnek arra, hogy belőlük a refor-
máció himnusza legyen. Himnikus szárnyalású mondatok ezek, amelyekkel 
Pál apostol az evangélium szívét tárja fel a római gyülekezet számára. Az 
ember szinte beleszédül, olyan hömpölyögve követik egymást a reformáció 
tömör és fényes igazságai Krisztusról, hitről, hitvallásról, életről, halálról, 
feltámadásról és üdvösségről. Az ember kísértést érez arra, hogy mindent el 
akarjon mondani egy igehirdetésben, hiszen minden csupa igazságot mond 
ki. Ugyanakkor az is tapasztalati tény, hogy az a világ legunalmasabb prédi-
kációja, ha az ember húsz percen át csupa igazságokat mond. Ezért fordítsuk 
inkább a figyelmünket egyetlen mozzanatra, amelyikben meggyőződésem 
szerint benne rejlik a teljes igazsága az evangéliumnak!

Az apostol Ézsaiás prófétát idézi: „Aki hisz őbenne, nem szégyenül meg.” 
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A mondat igazsága akkor tárul fel előttünk teljesebben, ha megvizsgáljuk 
az eredeti ige gazdag jelentéstartalmát, ami alapján lehetséges, hogy így 
fordítsuk: „Aki hisz őbenne, nem fut (nem menekül el)”. Az Istenre hagyat-
kozó ember megtalálja az élete ritmusát, átéli azt, hogy milyen az, amikor 
Istennel együtt lehet járni, együtt mozdulni, elindulni vagy éppen megállni. 
A helyére kerül. A benne bízó hit segít megtalálni az életünk egyensúlyát. 
Tudjuk, milyen veszedelmes, sőt életveszélyes dolog, ha az ember kibillen az 
egyensúlyából. Ha fellép a ritmuszavar, akkor minden összezavarodik, szét-
csúsznak a szavaink, a mozdulataink, hol megtorpanunk, hol fékevesztetten 
nekilódulunk, s közben kétségbeesetten keressük az elvesztett ritmust. Ez 
az ige segíthet abban, hogy ma is értsük a reformáció örökségét és igényét. 

Megelevenítő emlékezés

A reformációra való emlékezés mindig megelevenítő emlékezés. Ha nem az, 
akkor nincs értelme. Akkor legfeljebb hivatkozási alap marad a számunkra, 
de nem ismerjük el mára szóló igényét. Az igényét elismerni úgy lehet, ha 
vállaljuk azt az örökséget, amelyik nélkül a keresztyénségünk, hitünk megé-
lésének módja nem lenne olyan, amilyennek ma ismerjük. S mivel a megélt 
hitnek mindig formáló ereje van szűkebb és tágabb környezetünkben, bát-
ran mondhatjuk: a történelem, a társadalom, a művészet, a tudomány nem 
ilyen lenne, ha nem lett volna reformáció. A reformáció igényét elismerni azt 
jelenti, hogy vállalunk egy olyan örökséget, amelyik nem egy múzeumban 
őrzött értékes kincshez hasonlít, hanem inkább ahhoz az Ószövetségből 
ismert kúthoz, amelyet Izsák újra kiásott, hogy friss vizet találjon a maga 
és a rábízottak számára (1Móz 26,18kk).

Három kulcsszó

A reformáció igényét három kulcsszó segítségével fogalmazhatjuk meg: 
helyretétel, aránytalálás, Krisztus-jelenlét, krisztusi jelenlét.

Helyretétel: ahhoz, hogy a dolgok és az emberek a helyükre kerüljenek, vagy 
ki kell őket billenteni a hamis magabiztosságból, a túlértékelésből, vagy az 
értéktelennek vélt dolgokat fel kell emelni a megfelelő helyre. A reformáció 
ezt tette minden vonatkozásban. Minden igyekezete arra irányult, hogy 
Isten, ember, világ, hit, jócselekedetek, Biblia, gyülekezet az őt megillető 
helyen legyen.
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Aránytalálás: az arányok megtalálásához szükség van az egyetlen viszonyí-
tási pontra. Ez a reformáció gondolkodásában a Krisztus-középpont. Őhozzá 
lehet mindent és mindenkit viszonyítani, tőle függetlenül senkit és semmit 
nem lehet mérlegre tenni.

Krisztus-jelenlét, krisztusi jelenlét: A Krisztus-jelenlétből következik a refor-
máció „etikai teljesítménye”. Ez egy olyan életstratégiát jelöl meg az ember 
számára, amelyik nem egyszerűen csak túlélni akarja a dolgokat, az életet 
nem a mennybe való bejutás előszobájának tekinti csupán, hanem felismeri 
és komolyan veszi ebben az életben Istentől nyert lehetőségét és feladatát.

Koncentráció

A reformátori felismeréseket összefoglaló kifejezésekben újra meg újra ismét-
lődik ez a latin kifejezés: solus (egyedül). Solus Christus – egyedül Krisztus a 
közbenjáró Isten és ember között. Sola Scriptura – egyedül a Szentírás hitünk 
és életünk zsinórmértéke. Sola gratia, sola fide – egyedül kegyelemből igazul 
meg az ember, egyedül hit által fogadhatja el Isten szabadítását. Ennek a visz-
szatérő, állandóan ismétlődő kifejezésnek az eredeti értelme a koncentráció, 
az összpontosítás, az egy szükséges dologra való figyelés. Ha ezt komolyan 
vesszük, akkor találjuk meg életünk értelmét a sokféle széthúzó, szétforgá-
csoló erő, indulat, akarat, irányzat között. A koncentráció teremti meg azt 
az egyedül hiteles rangsort, értékrendet, amely által különbséget tudunk 
tenni elengedhetetlenül fontos feladatok és háttérbe szorítandó kívánságok 
között. Vigyázni kell azonban, hogy a koncentráció ne beszűkülést és kizá-
rólagosságot jelentsen, mert az így eltorzított értelmezés következménye az 
egyén és a gyülekezet életében, hogy ki akarja zárni az élete, a gondolkodása, 
a felelőssége köréből a mai élet sok kényelmetlen, kellemetlen jelenségét. 
Ebben az esetben azonban a keresztyénség csak egy zsugorodási folyamat, 
amelyben az ember egyfajta sündisznópózt vesz föl, s nem tudja képviselni 
Istennek az egész világra kiterjedő üdvözítő akaratát. A reformáció ugyanis 
úgy tekintett a világra, mint Isten dicsősége megvalósulásának színterére. 
Ez a világ nem a Sátán birodalma, nem a bűn fészke, nem is a földön meg-
valósuló egyéni és közösségi paradicsom, hanem a Krisztus-középpontú 
valóság. Ennek az oszthatatlan egységben látásnak is lehet torz formája. Ez 
pedig nem más, mint a világba való langyos belemerülés. Ha az egyház nem 
tudja felmutatni a világgal való kapcsolatában attól való különbözőségét, 
ha elfelejti, hogy Isten vándorló népeként mindig megmarad egy bizonyos 
idegensége a világgal szemben, akkor eltéveszti küldetését.
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A reformáció komolyan vette és komolyan akarta vétetni az ember személy 
voltának, perszonalitásának méltóságát. Az egyéniség tisztelete abból a fel-
ismerésből adódik, hogy minden egyes ember közvetlenül Isten színe előtt 
állva lelkiismerete alapján felelős magáért és a rábízottakért. Ugyanakkor 
azt is hangsúlyozta a reformáció, hogy az egyén és a közösség feltétlenül 
egymásra van utalva, azaz az ember szabadsága és felelőssége nem játszható 
ki egymás ellenében. Ha ez a látás elhalványul vagy eltorzul, akkor megint a 
szélsőségek fenyegetnek. Az egyik ilyen szélsőség lehet az egyéniség olyan 
mértékű felmagasztalása, amelynek vége a „ki-ki a maga módján üdvözül-
jön” képlete és gyakorlata. De így torzulhat el az egyetemes papság elve is, 
s akkor a középszerűség és a dilettantizmus alibijévé válik. Ahol pedig a 
közösség fegyelme válik egyeduralkodóvá, ott sablonok, előítéletek foglya 
marad az egyes ember.

Soli Deo gloria

Egyedül Istené a dicsőség. Ez a reformátori igény arra ösztönöz, hogy minden 
hamis tekintélyt képesek legyünk elutasítani, de nem jelenti azt, hogy hódol-
junk be annak a hazug jelszónak, hogy „az új a jó”. A régi és az új ötvözése, 
megtartó tradíciók megőrzése és az új iránti nyitottság és fogékonyság felel 
meg ennek a reformátori igénynek a mi életünkben. Akkor szabadulunk meg 
az állandó változtatás kényszerétől is, mert tudjuk, hogy Isten változhatatlan 
hűsége hordozza ma is egyéni, gyülekezeti, közösségi létünket.

Reformáció ünnepén lehet és kell hálaadással emlékezni azokra, akik ezt 
az örökséget számunkra megőrizték, továbbadták. Lehet és kell a Szentlélek 
reformáló erejét kérni, hogy a reformáció igénye vegye hatalmába életünket.

Bölcskei Gusztáv
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Istenem…
SZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE UTÁN UTOLSÓ ELŐTTIT ELŐZŐ (ÍTÉLET) VASÁRNAP

„Az asszonytól született ember élete rövid, tele nyugtalansággal. Kihajt, 
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 napszámosnak! Még a fának is 
van reménysége: ha kivágják, újból kihajt, és nem fogynak el hajtásai. 
Ha elöregszik is gyökere a földben, ha elhal is a porban a csonkja, a víz 
illatától kihajt, ágakat hoz, mint a facsemete. De ha a férfi meghal, oda 
van egészen, ha kimúlik az ember, hová lesz? Kifogyhat a víz a tóból, a 
folyó kiapadhat, sőt ki is száradhat, de az ember nem kel föl, ha egyszer 
lefeküdt: az egek elmúltáig sem ébrednek föl, nem serkennek föl alvásukból. 
Bárcsak elrejtenél a holtak hazájában, ott rejtegetnél haragod elmúltáig! 
Kiszabnád időmet, azután újra gondolnál rám. Ha meghal a férfiú, életre 
kelhet-e? Akkor egész küzdelmes életemen át is tudnék várni, míg csak a 
fordulat be nem következik. Szólnál hozzám, és én válaszolnék, kíván-
koznál kezed alkotása után. Akkor még lépteimre is vigyáznál, de nem 
tartanád számon vétkemet. Lepecsételt zsákban volna minden vétkem, 
bűneimet pedig eltörölnéd.” (Jób 14,1–17)

A szenvedő emberről szenvtelenül beszélni kegyetlenség és hazugság, még 
inkább: önámítás. Még ha Jób fiktív figura volna is, akkor is ott sűrűsödik 
a történetében mindaz, ami miatt – ha csak egy csepp jóérzés is szorult 
belénk – elvesznek a szavaink, a bölcsességünk, s talán érezzük, üresen 
kongnak a vigasztalásnak szánt szavak is. S talán megérezzük azt is, hogy 
az emberség igazán mélységes mélyében csak elveszni lehet, és aki többet 
tud, többet mond ennél az elvesztettségnél, az nem látta még a mélységet. 
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Ahogy az emberséget sem. Az nem szerette meg az emberséget, ahogy az 
embert sem. Úgy általában sem, de azt biztosan nem, aki éppen mellette 
szenved, akinek mélyben járásának éppen a tanúja.

Jóbról nem is lehet prédikálni. A „jóbság” helyzetében csak magunkra 
ismerni lehet. Emberként nem lehet más helyzetünk, mint az övé, talán csak 
az adatik meg, hogy a „helyzethez” vezető út nem minden lépése ennyire 
„jóbian” fájdalmas. 

„Jóbságunkat” persze letagadhatjuk, de hát emberségünk nélkül nem 
sok értelme van embernek lenni. És főleg a szenvedők (és az emberek…) 
érdekében meg ne szólaljunk…

Hogy lehetsz ilyen kegyetlen, Isten? Már semmim sincs, már az életemhez 
sem tudok ragaszkodni, élni sem akarok – és te továbbra is emberségem 
bűnösségét akarod rám bizonyítani? Istenségednek van szüksége erre? Hogy 
még fényesebben csillogjon a te tisztaságod az én bűnösségem sötétségében? 
Meg egyáltalán, mi az, hogy bűn?! Gyermekeim halálára ez lenne a magya-
rázat?! Az én bűnöm?

Vagy csak én gondolom így, hogy te ezt akarod – mert ezt tanultam, ezt 
mondták a bölcsek, hogy te ilyen vagy? Ha ilyen történt, akkor biztosan 
valami égbekiáltó bűnt kellett elkövetnem, amiért méltán ért a büntetés…

És itt van ez a három idegesítő alak is. A barátaim – vagy nem is tudom, mit 
gondoljak róluk. Kezdetben olyan megértőek voltak, aztán nem tudtak mit 
kezdeni a szenvedésemmel. A mélység, amiben járok, megrémisztette őket. 
Egy ideig csöndben voltak, aztán először halkan, majd egyre hangosabban 
csak azt hajtogatták: nyilván megérdemeltem mindazt, ami történt. Szálljak 
magamba, tartsak bűnbánatot, lássam be, hogy méltán ért a büntetés…

Lehet, hogy igazuk van – de miért van az az érzésem, hogy ők téged akar-
nak megvédeni velem szemben? Mintha a te igazságosságod hite mindennél 
fontosabb lenne. De engem nem érdekel az „igazságos Isten”, nem érdekel, 
hogy te mindig és mindenben igazságosan ítélsz. Mert akkor is fáj. Úgy fáj, 
hogy azt te elképzelni sem tudod. Csak fáj, fáj és fáj. Vagy már az se. Már 
csak létezem, már fájni se tud. Már könnyeim sincsenek, már csak az üresség 
van. A néma, fagyos üresség.

Egykor azt gondoltam, a végtelen sötét éjszaka boltozatán túl is a ragyogó 
Isten van, aki igazat ad az igaznak, jót a jónak. De már nem tudlak így látni. 
Már sokkal inkább arra a sötétségre vágyom, ami kitölti a nélküled való űrt. 
A seólra, a semmire, a hideg-érzéketlen sötétségre, ahol nem kell többé 
érezni, gondolkodni, látni. Ahol nem kell levegőt venni, nem kell élni, nem 
kell tudnom magamról. Ahol teljesen elveszhetek, megszűnhetek a magam 
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számára. Mert nem tudom elhordozni az életet, nem tudom elhordozni 
magamat, és nem tudlak elhordozni téged. Elviselhetetlen teherré lettem 
magamnak, elviselhetetlen teherré lett az élet, és elviselhetetlen teherré 
lettél te is, Istenem. Te vagy minden mindenekben – de ebben nekem nincs 
helyem. A nélkülem, a nélküled való létet keresem, a semmit. A kicsit is 
létező, a kicsit is „valami”, aminek ehhez az élethez köze van, csak fájni 
tud, elviselhetetlenül fájni. De nézd, annyira nyomorult vagyok, hogy még e 
semmiért is hozzád könyörgök, tőled kérem, hozzád imádkozom érte. Légy 
már egy kicsit elnéző, érts már meg végre, szabadíts már meg a szenvedéstől, 
az élettől, magamtól és magadtól! Kérlek, kérlek…

Emlékszel, amikor még egészen másról beszélgettünk? Amikor a te 
kezedből vettem el mindent, ami széppé, igaz életté tette az életemet – a 
családomat, az otthonomat, az állatokat, a földet. Amikor még a nehézsé-
gek, a félelmek is csak közelebb vittek hozzád. Amikor még tudtam hálát 
adni, mert azt éreztem, jó vagy. Amikor még tudtam hozzád menekülni, 
mert tudtam, hogy te a vagy a menedékem. És nálad lecsendesült a lelkem. 
Abban a csendben erőt kaptam. Tudtalak szeretni, és tudtam, hogy szeretsz 
engem. Tudtam, hogy nincs annál szebb, mint meglátni, mit gondolsz te 
jónak, és a szerint élni. Tudtam, hogy minden úgy jó, ahogy te adod, és 
még azt is hittem, hogy ha valamit nem adsz meg, amire vágyom, a javamra 
nem adod. 

De… ugye… neked nincs közöd ehhez az egészhez…? Mert ha van, ha akár 
csak engedted is, akkor… Akkor… Nem is merem kimondani… De hát tu-
dom: engedted. Mert megtörtént. Ábrahámot még megkímélted. Legalább 
az utolsó pillanatban visszafogtad a kezét, hogy ne tegye meg azt, amit te 
parancsoltál neki. Tőlem meg elvettél mindent. De nem is ez fáj, hogy elvettél 
tőlem bármit is; az ő haláluk fáj, hogy ők lettek kikutathatatlan istenséged 
áldozatai. Én szerettem őket, a kimondhatatlan, mindent betöltő szeretettel. 
És te? Te szeretted őket?

Tudod, ha tehetném… De csak azért is folytatom: ha tehetném, minden 
haragomat rád önteném. Kimondanám az ítéletet: ez az isten méltó a halál-
ra. Elárulnám mindenkinek, milyen isten is vagy, letagadnám, hogy valaha 
is ismertelek téged. És tudod, leköpnélek. Minden haragomat kiélném, ha 
korbáccsal üthetnélek, ha az egykor bő termésű földjeim mai kóróiból tövis-
koronát nyomhatnék a fejedbe – hogy megalázzalak, röhögjek rajtad. Finom 
szövésű köntösömbe öltöztetnélek, hogy érezd, milyen jó volt egykor nekem 
is az élet, és letépném rólad, hogy megtudd, milyen elveszteni az élet örömét.

Ha tehetném, megölnélek. Sőt, azt adnám neked vissza, amit te mértél 
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rám: megölném a gyermekedet. Akkor, amikor döntenek róla, teli torokból 
ordítanám: „Feszítsd meg!” Ott állnék a keresztje alatt, hogy lássam, hogyan 
hal meg. De ha épp péntekre esik, akkor persze a szombatra való tekintettel 
napnyugta előtt elindulnék haza, nehogy vétkezzek igazságos törvényed ellen, 
ami ellen bizonyára vétettem, hogy el kell viselnem azt, amit rám mértél.

Istenem, miért gyűlölsz így? Istenem, miért gyűlöllek így? Én Istenem, én 
Istenem, miért hagytál el engem? – „Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el 
engem?”

Kendeh K. Péter
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Még a gólya is tudja…
SZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE UTÁN UTOLSÓ ELŐTTI (REMÉNYSÉG) VASÁRNAP

„Mondd meg nekik, hogy így szól az Úr: Ha elesik valaki, nem kel-e föl? 
Ha helytelen útra tér, nem fordul-e vissza? Miért tért tévútra ez a nép, 
miért tévelyeg állandóan Jeruzsálem? Miért ragaszkodik a csalárdsághoz, 
és miért nem akar megtérni? Figyeltem, és hallottam, hogy nem őszintén 
beszélnek. Senki sem bánja gonoszságát, és nem mondja: Mit tettem?! 
Mindenki összevissza futkos, mint a csatában száguldozó lovak. Még a 
gólya is, az égen, tudja költözése idejét, a gerlice, a fecske és a daru is 
vigyáz, mikor kell megjönnie, csak az én népem nem ismeri az Úr törvé-
nyét.” (Jer 8,4–7)

Picur anyját áramütés érte, és „nevelőszülők” vették szárnyaik alá, majd 
amikor eljött az idő, elindult, és 16 000 kilométert repült, míg megtalálta azt 
a helyet, ahol a telet eltölthette. Ez volt az első ősz, amikor neki is szárnyra 
kellett kelnie; nem repült együtt a szüleivel, mégis megtalálta a számára 
kedvező helyet. Majd egyszer csak megérezte, hogy újra el kell indulnia, és 
annak rendje és módja szerint áprilisban meg is érkezett Rimócra. Csodálatos 
a természet rendje. Már-már napra pontosan indulnak ősszel és érkeznek 
meg tavasszal hatalmas távolságokból a gólyák. Mi mozgatja őket? Az Isten 
beléjük írt rendje. 

A Bibliában számtalan példát találunk, amelyek mindig arra szolgálnak, 
hogy az ember jól, jobban megértsen valamit, ami számára fontos, és amit 
Isten nyomatékosan a tudtára akar adni. Ilyenek Jeremiás könyvében ezek 
az állatokról szóló példák. Oktalan állat, és mégis tudja, mi a dolga. Ha nem 
tudná, vagy nem követné a belsejébe írt rendet, elpusztulna. 

Nem úgy az ember, aki szintén tudja, hiszen Isten rendje a szívébe van 
írva, mégsem él a szerint, mégsem követi Isten útmutatásait, nem tér meg 
bűnös útjáról, pedig Isten már számtalanszor lemondott róla. Prófétái által 
meghirdette, hogy ítéletet tart fölötte. Felmerül a kérdés: 
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Miért küld még mindig az Úr prófétát,  
hogy szólítson, intsen?

Mi szükség van még mindig arra, hogy Isten szólongasson, prófétái által 
ébresztgessen, ha úgyis hiába? Ha Isten már elhatározta a pusztulást: „E nép 
halottai az ég madarainak és a föld állatainak martalékává lesznek, és senki sem 
riasztja el őket. Véget vetek Júda városaiban és Jeruzsálem utcáin a hangos, vidám 
örvendezésnek, a vőlegény és a menyasszony örömének, mert rommá lesz az ország.” 
(Jer 7,33–34) Vagyis az Úr végképp elhatározta a pusztulást. Jeremiást még 
arra is inti, hogy ne is imádkozzon a népért, mert úgyis hiába, semmi nem 
segíthet már. Mégis újra üzen prófétája által, perlekedik a néppel. Mi értelme 
ennek?

Feltehetünk még egy másik kérdést is: mi értelme van annak, hogy az 
evangéliumot hirdetjük mind a mai napig, amikor már az ítélet napja meg-
hirdettetett? Megmondta az Úr: ítéletet fog tartani az egész föld felett, az 
egész világ felett. Véglegesen elhatározta Isten, hogy akik nincsenek beírva 
az Élet könyvébe, azok az örök kárhozatra jutnak, hiszen ég és föld elmú-
lik, de Isten beszéde örökre megmarad. Mi értelme van tehát még mindig 
hirdetni az örömhírt? 

Ahogyan Jeremiás korában, úgy a 21. században is nagy számban voltak 
és vannak, akik semmit nem hallottak meg abból az isteni szóból, amit a 
próféta vagy az igehirdető szólt, és kevesen ugyan, de minden időben éltek 
olyanok, akik meghallották a nekik szóló üzenetet, és megtértek. Szívük 
megnyílt Isten szavára, és így megmenekülnek az ítélettől. Ezért szól és szólít 
még mindig Isten, ezért türelmes még mindig, mert vár. Még vár.

Miért marad még ezek után is bűnben az ember?

„Ha elesik valaki, nem kel-e föl? Ha helytelen útra tér, nem fordul-e vissza? Miért 
tért tévútra ez a nép, miért tévelyeg állandóan Jeruzsálem? Miért ragaszkodik a 
csalárdsághoz, és miért nem akar megtérni?” (Jer 8,4–5) Elképzelhetetlen, hogy 
ha valaki elesett, ne próbálna meg felállni, vagy ha nem tud felállni, akkor 
segítséget kérni. Ha rossz irányba indult el, akkor amint rájött, visszafordul, 
és megkeresi a jó utat. Ha pedig ez így van, akkor hogyan lehetséges, hogy 
Jeruzsálem nem akar az esésből talpra állni, és bár tudja, hogy rossz az 
irány, mégis azon az úton megy tovább? Mi ennek az oka? „Senki nem bánja 
gonoszságát…” (Jer 8,6b) 

Elesni és helytelen útra térni egyáltalán nem jó dolog. Ez azonban része 
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az életünknek. Az, hogy a rossz is része életünknek, nem megváltoztatható. 
Nem tudunk mit tenni, el kell ezt a tényt fogadni. Bizony vannak eleséseink, 
sőt bukásaink is szép számmal. Vannak rossz útra téréseink, sőt zsákut-
cáink is, ahonnan végképp nehéz kijönni. Vajon benne kell-e maradnunk 
a rosszban? Miért nem kelünk fel az elesésből, miért nem térünk vissza a 
rossz útról? Azért okoz ez nehézséget számunkra, mert be kell ismernünk 
hibáinkat, meg kell bánnunk gonoszságunkat, és őszintén kell beszélnünk. 
Mi azonban szeretünk tökéletesnek látszani, pedig a tökéletességet nem a 
látszat adja, hanem a megbánás, a visszafordulás, a megtérés, az őszinteség. 
Van út visszafelé: ez az út Jézus Krisztus. Ő tud segíteni, ő fel tud emelni, ő 
ki tudja a kezét nyújtani feléd. Sajnos azonban mi nem akarjuk ezt a kezet 
megfogni. 

A mai ember bölcsnek gondolja magát. Okosnak. A régi írásokon moso-
lyog, hogy mi, felvilágosult emberek többet tudunk. De a mai ember még 
annyit semtud az Úr ítéletéből, mint a régi nép Jeremiás idejében tudott. S a 
mai embernek még inkább szól Isten szava: tekints már fel az égre, amikor 
költöznek a madarak! Ki rendezi el azoknak az útját? Honnan tudja, hogy 
itt az idő, hogy elköltözzünk, és itt az idő, hogy visszaköltözzünk; ezen az 
úton menjünk, és ezen az úton jöjjünk, holott soha nem járt arra? Az a gólya, 
amit ezen a nyáron költött ki az anyja, nem járt még azon az úton, és most 
ősszel ugyanott repül Afrikába. És miért nem tudja az ember azt az utat, 
amit Isten jelöl ki a számára? Miért jár a maga útján? Miért jár a maga feje 
után? Miért nem kell neki az Isten által rendelt út? Csak egy választ tudunk, 
amit itt mond az Ige: megvetették az Úr szavát, nem kell az Úr szava, hanem 
a bűn kell.

Két hazánk van

Ennek a példának, amit itt Jeremiás által az Úr mondott, a hívő emberek 
számára is nagyon sok mondanivalója van. Ezeknek a költöző madaraknak 
két hazájuk van: itt költenek, aztán elmennek, fél évig más vidéken vannak, 
az örök nyár hazájában, aztán ismét visszajönnek. Nekünk, hívő embereknek 
is két hazánk van. Van egy ideiglenes hazánk, ahol most vagyunk. Itt kell 
munkálkodnunk, itt bízott ránk az Úr munkát. De aztán eljön az idő, ami-
kor el kell innen szállnunk, mert elragad az Úr az örök dicsőséges nyárnak 
a hazájába. Abba az országba, ahol a szívünk van, és szellemben már ott 
vagyunk, mert átvitt bennünket az ő szeretett Fia országába. És majd az Úr 
tudja a rendelt időt, amikor eljön és elvisz bennünket.
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Reménység vasárnapján, az egyházi esztendő utolsó előtti vasárnapján 
hangzanak fel Jeremiás elkeseredett, tépelődő mondatai: „Senki sem bánja 
gonoszságát, és nem mondja: Mit tettem?!” (Jer 8,6bc) Akkor, amikor úgy a 
természetben, mint az emberi életben minden arra figyelmeztet, hogy ez a 
világ elmúlik. Az Úr pedig érkezik. Érkezik azért, hogy ítéletet tartson. Még-
sem kegyetlen ő, hiszen ahogy a gólyának, fecskének, gilicének és darunak 
az ösztöneibe írta a természet rendjét, úgy az ember szívébe is beleírta azt. 
Az ember mégsem fordul oda Istenhez, még mindig jónak mondja a bűnt, 
továbbra sem jár az igazak útján, a maga hibáját elfedve másra mutogat. 
Saját fejére vonja az ítéletet. Isten azonban még vár, még mindig kínálja a 
lehetőséget a megtérésre. 

Fordulj hát vissza Istenedhez és akkor megtapasztalod, hogy nem hagyott 
sorsodra! Az utolsó szó feléd nem Jeremiás szájából, hanem Jézus Krisztus 
ajkáról hangzik, aki azért jött, hogy az elveszettet megkeresse és hazavezesse. 
„Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, 
el ne vesszen, hanem örök élete legyen.” (Jn 3,16) 

Rostáné Piri Magdolna
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Mi köze van az új teremtésnek a régihez?
SZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE UTÁN UTOLSÓ (ÖRÖK ÉLET) VASÁRNAP

„Mert én új eget és új földet teremtek, a régire nem is emlékeznek, senki-
nek sem jut eszébe. Ezért örvendjetek és vigadjatok mindörökké annak, 
amit majd teremtek! Mert Jeruzsálemet vigasságra teremtem, népét pedig 
örömre. Vigadozni fogok Jeruzsálemmel, és örvendezni népemmel. Nem 
hallatszik ott többé sírás és jajkiáltás hangja. Nem lesz ott olyan csecsemő, 
aki csak néhány napig él, sem öregember, aki magas kort ne érne. Mert 
a legfiatalabb is százévesen hal meg, és aki nem ér meg száz évet, átko-
zottnak számít. Házakat építenek, és ők laknak majd bennük, szőlőket 
ültetnek, és ők élvezik majd azoknak gyümölcsét. Nem úgy építenek, hogy 
más lakjék benne, nem úgy ültetnek, hogy majd más élvezze. Mert népem 
élete oly hosszú lesz, mint a fáké, és amiért megdolgoztak, választottaim 
maguk élvezhetik. Nem hiába fáradoznak, nem veszedelemre szülnek, mert 
az Úr áldott népe ez, ők és leszármazottaik. Mielőtt kiáltanak, én már 
válaszolok, még beszélnek, én már meghallgatom. A farkas a báránnyal 
együtt legel, az oroszlán szalmát eszik, mint a marha, és a kígyónak por 
lesz a kenyere. Nem árt és nem pusztít szent hegyemen senki – mondja 
az Úr.” (Ézs 65,17–25)

Mert én új eget és új földet teremtek, a régire nem is 
emlékeznek, senkinek sem jut eszébe. 

Mielőtt végleg eltűnnek az emlékek, azért ebből a jófajta villányi vörösborból 
kitöltök egy pohárral, és azt kérdezem: vajon mikor jön már ama nap, amikor 
az Úr Jézus Krisztussal együtt ihatunk a szőlőtőnek terméséből? (Mk 14,25) 
Eltegyem-e az üveget, hogy biztosan meglegyen, amikor újra visszajön? Hova 
ássam, hogy ne kelljen sokat keresgélni majd az új égben és új földön? Tud-e 
valaki egy jó helyet, ami megmarad, miközben az elemek égve felbomlanak? 
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(2Pt 3,10) Ugye lesz üvegvisszaváltás is a mennyben? De jaj, lesz-e még ép 
szőlő, amit szüretelni lehet? Késői szüretben is? Hol vannak már azok az 
őskeresztyén gazdák, akik abban a végidős reménységben éltek, hogy még 
életükben koccintanak azzal az eljövendővel, aki szemük láttára felemelte-
tett? (ApCsel 1,9) Tényleg el fognak múlni ezek az emlékek? Nem fogunk 
már emlékezni a régire?

Akárhogyan is, ebben a feledésbe távozó mában élünk. Siettetném én az 
új felé menetet, ám nem megy ki a fejemből ez a jelen sem, mert van felelős-
ségem a teremtett világban. Itt van egy család, amelynek tagja vagyok, egy 
feladat, amelyet rám bíztak, egy közösség, amelyhez tartozom, egy felebarát, 
akinek szüksége van rám. Várok, míg végre nappal virrad, de addig is haj-
nalcsillag kél fel a szívemben (2Pt 1,19), ami nem koppintható el.

Mi fog ebből a világból megmaradni? Semmi sem? Ennyire balul sikerült 
volna az a teremtés, amelyről Isten látta, hogy igen jó? (1Móz 1,31) Szó sincs 
róla! A bibliai „teremtés” kifejezés, amelynek mindig Isten a cselekvője, két 
nagyobb helyen sűrűsödik az Ószövetségben: egyrészt a teremtéstörténetben, 
másrészt Ézsaiás próféta könyvének 45. és 65. részében. Talán sehol nem 
olyan koncentráltan, mint itt: két versen (17–18) belül háromszor is olvas-
hatjuk! Véletlen lenne, hogy az új világ sem bújik ki a teremtettség korlátja 
és szépsége alól, csakúgy, mint a régi?

Az új teremtésről szóló mondatok Ézsaiás könyvének végén már a fog-
ságból szabaduló és a jövőben reménykedő Izrael örömét sugározzák: Círus 
persza király megengedi, hogy hazatérjenek! (Ezsd 1,1) A babiloni vizeknél 
ülve (Zsolt 137) a teremtő Atya „néhányszor megjelent” (Ady Endre: Sötét 
vizek partján), hogy reménységet adjon a szabaduláshoz. A reménységben 
nem lehetett kisebb ő, mint az egész világ (és benne Babilon) Teremtője, 
hisz másképp hogyan hozná ki népét a fogságból? Így a fogságban megismert 
teremtő Isten a fogság után is az lesz, aki volt: ugyanaz a teremtő Isten, 
az új ég és új föld Teremtője. Sőt éppen a fogságban erősödő teremtéstan 
mint reményt adó gondolat lép tovább a szabadulásba, ahol valami újnak a 
megteremtőjeként mutatja meg magát. Senkinek sem jut eszébe a régi, nem 
is emlékeznek rá. Ám attól még volt, és mindaz, amit átéltek a fogságban, 
megtörtént: Ezékiel, Dániel, Eszter könyvének történetei tanúskodnak erről. 
És emlékeztetik rá mások a visszatérő népet, ahogyan Nehémiás küzdelmeit 
olvashatjuk az ott maradt, fogságot át nem élő lakosokkal.

Minden egyes sóhajtás a múltból belehajlik a jövőbe, még akkor is, ha 
ezekben a sóhajtásokban a régit szeretnénk feledni. Az új teremtésre való 
várakozás nem veszi le vállunkról a régiben kapott felelősségünket a te-
remtett világért. A két teremtés Jézus Krisztusban fonódik össze, aki már 
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eljött, és akinek az eljövetelére várunk. Abban a kettősségben vagyunk, 
hogy már megtapasztaltuk Jézus jelenlétét, aki eljött hozzánk, de még nem 
teljesedett ki Isten országa. Ezt az állapotot úgy is hívjuk, hogy a már igen 
és a még nem feszültsége, amelyben élünk, etikai döntéseinket hozzuk és 
cselekszünk. Ugyanakkor ennek az állapotnak a végidők felől nézve a for-
dítottja is igaz: még ebben a világban kell maradnunk és élnünk keresztyén 
felelősségünknek megfelelően, de már nem tudunk az Édenbe visszamenni, 
és visszafordíthatatlanul előttünk az Úr eljövetele. Ez a még igen és már nem 
eszkatológiai feszültsége.

Mi köze az új teremtésnek a régihez?

Mi köze van az új teremtésnek a régihez? Ez a kérdés a végidőkről szóló ta-
nítások legfontosabb témája, amely nemcsak az eljövendőről beszél, hanem a 
kortárs valóságban, az ökológiai krízisben gyökerezik. Az új égről és új földről 
szóló ézsaiási gondolatok visszhangoznak a Jelenések könyvének végén is: 
„És láttam új eget és új földet, mert az első ég és az első föld elmúlt, és a tenger sincs 
többé. És a szent várost, az új Jeruzsálemet is látta… A trónuson ülő ezt mondta: 
»Íme, újjáteremtek mindent«.” (Jel 21,1kk) Mennyiben fog az új ég, új föld és 
új Jeruzsálem „hasonlítani” a mostani éghez, földhöz és Jeruzsálemhez?

Lesz-e nyoma annak az új létben, amit most teszünk? Ézsaiásnál az új 
teremtés képében (Ézs 65,25) éppen azért meglepő a farkas és a bárány 
békés együttléte, az oroszlán vegetáriánus étrendje vagy a kígyó feloldozása 
a porban csúszás átka alól, mert mindezek a szereplők részei a régi terem-
tésnek, éppen ellenkező jellemzőkkel.

Ezért amit teszünk, nem nyomtalanul tesszük, mert valahogyan ennek 
nyoma lesz az új teremtésben. Nem tudom, hogyan. Nem arról van szó, 
hogy az új teremtést érdemben befolyásolhatnánk, tönkretehetnénk vagy 
siettethetnénk: ahogyan Izrael fogságból való szabadulása sem a saját erő-
feszítésükön vagy tiltakozásukon múlt. Ám ahogyan éltek a fogságban, az 
nem múlt el nyomtalanul a szabadságban.

Így van ez ma is: nem mondhatjuk, hogy teljesen mindegy, mit teszünk a 
teremtett világgal. Még akkor sem, ha sokszor alig várjuk ennek a világnak a 
letisztulását, ítéletét vagy végét. Az új teremtés a régi építőköveiből épül föl, 
még ha az elemeire is bomlik. A keresztyén embernek tehát magától értetődő 
felelőssége a teremtett világ védelme. Jürgen Moltmann szavaival: nemcsak úgy 
tekintünk a jövőre, mint ami eljövendő (adventus), és csak a vég felől néznük 
a jelenre, hanem úgy, mint ami a jelenből fakad, elkövetkezendő (futurans).
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Várakozunk az új égre és új földre. Nem úgy várakozunk, mint akik busz-
ra várnak: ha jön, akkor végre felszállunk rá. Úgy várakozunk, mint akik 
már részesülnek abban, amire várnak. Mint amikor egy szeretett családtag 
hosszú útról való visszatérését várjuk: mindig beszélünk róla, önkéntelenül 
is megterítünk neki vacsorához, és ha nincs is ott, mégis ott van. Állva az ég 
felé nézve (ApCsel 1,11): várjuk azt, aki elment, közöttünk van, és ugyanígy 
fog visszajönni. A várakozás tehát alapeleme lett keresztyén életünknek, 
még akkor is, ha ma rettenetes élmény a várakozás. Mert várakozunk hatá-
ridőre, eredményre, telefonhívásra, lehetőségre. Rohanásban és ijedségben 
kapkodunk, mint Pandóra a szelencéjével, lecsapjuk a fedelét, és bezárjuk 
a reményt. Lehet másképpen is: a keresztyén várakozás nem birtokolja azt 
amit vár, de részesedik abban, amit vár. Úgy várunk Krisztusra, hogy itt 
van közöttünk.

Ezért nem mindegy, mit teszünk most. 
Kodácsy Tamás
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A kötet szerzői

Adorjáni Dezső Zoltán  1964-ben Brassóban született. Tanulmányait a Kolozs-
vári Protestáns Teológiai Intézetben 1988-ban fejezte be. 1988 őszétől a bukaresti 
egyházközség segédlelkésze, 1994-től pedig parókus lelkésze. Közegyházi téren is 
több feladatot és megbízatást kapott: 1991-től 2000-ig az egyházkerület belmisz-
sziói előadója, majd 1992-től külügyi-ökumenikus referens, 1996-tól a tizennégy 
tagegyházat tömörítő Romániai Felekezetközi Bibliatársulat elnöke, 1998-tól a 
brassói egyházmegye esperese, 2000-től az egyházkerület püspökhelyettese, fője-
gyzője. 2004. október 8-tól a Romániai Evangélikus-Lutheránus Egyház püspöke. 
2006 szeptemberétől az Európai Protestáns Egyházközösség vezető testületének 
tagja. Külföldi tanulmányokat folytatott Kasselben, Marburgban (1992), Londonban 
(1994), Berlinben (1993–1996) és Neuendettelsauban (1998).

Balicza Iván  1948-ban Nyíregyházán született. Természettudományos érdeklődése 
az orvosi egyetemi tanulmányok felé vezette. Egyetemi évei alatt krízisbe került, 
amelyből a Krisztusban felismert és elnyert kegyelem emelte ki. Ez után fordult a 
lelkészi hivatás felé, 1976-ban ordinálták. Három évig Miskolcon volt segédlelkész, 
majd másodlelkész, 1979-től 1990-ig salgótarjáni parókus lelkész, majd 1990–2015 
között parókus lelkész a budavári gyülekezetben. 2015 júliusától nyugdíjas.

Dr. Bácskai Károly  Az Evangélikus Hittudományi Egyetemen (EHE) 1992-ben 
kapott teológus-lelkész diplomát. Ugyanott tanulmányi titkári és egy évtizeden 
át óraadói feladatot látott el. Beosztott lelkészként Zuglóban és Mezőberényben 
szolgált. 1994–1995-ben ösztöndíjasként további tanulmányokat folytatott a német-
országi Marburgban, a Philipps Egyetemen. 1997-ben a budapest-budahegyvidéki 
gyülekezet hívta meg lelkészének. 2006-ban az EHE-n újszövetségi tárgykörben 
doktori fokozatot szerzett. 2008-tól az EHE főállású oktatója, az EHE Újszövetségi 
Tanszékének és könyvtárának megbízott vezetője.

Bárány Béla  Varsányban született 1955-ben. Mátraverebély-Szentkúton szentel-
ték pappá 1980. június 15-én. A Központi Szemináriumban 1980–1981 között volt 
gyakorlóéves, majd káplánként szolgált Nyergesújfalun (1981–1983), Nagymaro-
son (1983–1989), Budapest-Zuglóban (1989–2005). Helyettes plébános ugyanott 
2005–2007 között. Plébános Budapest-Zuglóban 2008. január 1-jétől. Az Eszter-
gom-Budapesti Főegyházmegye hitoktatási felügyelője 2005. augusztus 1-jétől.
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Baranyay Csaba  1967-ben született Budapesten, 1993-ban szentelték lelkésszé. 
1993-tól a siófoki és a kötcsei gyülekezetekben, majd 2002-től két éven át a pécsi 
gyülekezetben szolgált feleségével, Rohn Erzsébettel. 2004 óta Kőszegen élnek, 
azóta a Kőszegi Evangélikus Egyházközség lelkésze. 1990–91-ben egy évet ösztön-
díjasként tanulhatott Helsinkiben, később pedig 1998–99-ben Ouluban lelkészi 
szolgálatot végzett.

Baranyayné Rohn Erzsébet  1968-ban született, lelkészi diplomát 1991-ben szer-
zett. 1991–1993 között segédlelkészként szolgált Gyönk és környéke gyülekezeteiben, 
1993-tól siófoki, majd 2002-től két éven keresztül pécsi lelkészvolt. 2004 óta férjével, 
Baranyay Csabával a Kőszegi Evangélikus Egyházközség lelkésze.

Bencze András  Budapesten született 1960-ban. 1984-ben szerzett lelkészi oklevelet, 
ekkor kapta lelkészi kiküldését, és azóta a Székesfehérvári Evangélikus Egyházközség 
lelkésze. Fontosnak tartja családi kötődését. A család képe elválaszthatatlan a gyü-
lekezettől. 2000–2006 között a Fejér-Komáromi Egyházmegye esperese, 2009-től a 
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület püspökhelyettese. A Sztehlo Gábor-ösztöndíj-
bizottság elnöke.

Dr. Bodó Sára  A Debreceni Református Hittudományi Egyetem docense, a Gya-
korlati Teológiai Tanszék megbízott vezetője. Lelkészi szolgálatot Budafokon, Albert-
falván és Kelenvölgyben végzett, majd éveken keresztül a Debreceni Nagytemplomi 
Református Egyházközség beosztott lelkésze volt. A hittudományi egyetemen 1991-
ben kezdte meg oktatói munkáját, a gyakorlati teológia több tantárgyát tanítva. Meg-
alapította a Katechetikai Központot, és szakfelelőse volt a posztgraduális képzésben 
meghirdetett pasztorálpszichológiai képzésnek. Óraadóként több intézményben 
tanított, jelenleg a kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetem Református Vallás-
pedagógiai Karán és a Debreceni Egyetem mentálhigiénikus képzésében végez óra-
adói tevékenységet. Megszervezte és vezeti a Tiszántúli Református Egyházkerület 
Lelkigondozói Szolgálatát.

Dr. Bölcskei Gusztáv  Egyetemi tanár, a Debreceni Református Hittudományi 
Egyetem rektora. Teológiai tanulmányait a Debreceni Református Teológiai Akadé-
mián végezte, majd ösztöndíjasként Tübingenben tanult. Gyülekezeti lelkipásztori 
szolgálatot végzett Tégláson és Hajdúhadházon. A debreceni református teológián 
1979-ben kezdett tanítani, majd vallástanári kinevezést kapott a kollégium gimná-
ziumába. Az Etikai és Egyházszociológiai Tanszéket 1990-től vezette. Két ízben is 
megválasztották a teológiai akadémia dékánjává. A Tiszántúli Református Egyházke-
rület 1996-ban püspökké választotta, 2002-től a Magyarországi Református Egyház 
Zsinatának lelkészi elnöki tisztét is betöltötte. Püspöki megbízatásának teljesítése 
után, 2015 óta a Debreceni Református Hittudományi Egyetem Dogmatikai Tan-
székének tanszékvezető egyetemi tanára és az intézmény rektora.
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Deák László  1973 márciusában született Cinkotán. Hétéves korától – több mint 
két évtizeden át – a budapesti Deák téri evangélikus gyülekezet tagja volt. Az Evan-
gélikus Hittudományi Egyetem elvégzése után Kaposváron kezdte el szolgálatát 
segédlelkészként, majd Hódmezővásárhelyen és Orosházán parókus lelkészként 
dolgozott. 2011–2014 között iskolalelkészi feladatokat látott el a Sztehlo Gábor 
Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnáziumban. Jelenleg a Kispesti Evangé-
likus Egyházközség lelkésze és emellett a Déli Evangélikus Egyházkerület missziói 
lelkészeként is szolgál.

Dr. Fabiny Tamás  Evangélikus lelkész, teológus, püspök. Budapesten született 
1959-ben. Felsőfokú tanulmányait Budapesten, Chicagóban és Erlangenben végezte. 
Utóbbi helyen 1998-ban magna cum laude minősítéssel teológiai doktorátust szer-
zett. 1999-től az Evangélikus Hittudományi Egyetem Újszövetségi Tanszékén előbb 
adjunktus, majd docens, jelenleg egyetemi tanár. 2005-ben védte meg habilitációs 
dolgozatát a Debreceni Református Hittudományi Egyetemen. A Lutheránus (Evan-
gélikus) Világszövetségnek alelnöke, a Keresztény–Zsidó Társaság ügyvezető elnöke. 
2006 óta a Magyarországi Evangélikus Egyház Északi Egyházkerületének püspöke.

Dr. Fazakasné Bartha Zsuzsanna  1995-ben szerzett lelkészi oklevelet Debre-
cenben, azóta beosztott lelkészként szolgál Hosszúpályiban. Mellette a Tiszántúli 
Református Lelkésztovábbképző Intézet oktatásszervezője.

Dr. Fekete Károly  Református püspök. Lelkészi szolgálatát a Debreceni Nagy-
templomi Egyházközségben kezdte, 1992-től a Debreceni Református Hittudományi 
Egyetem oktatója. A Gyakorlati Teológiai Tanszék vezetőjeként, habilitált egyetemi 
tanárként az egyetemen 1997–2005 és 2011–2014 között rektori tisztet töltött be. 
Kiterjedt tudományos munkásságát Károli-díjjal (2004) és Trefort-díjjal (2014) is-
merték el. A Tiszántúli Református Egyházkerület püspökévé választotta, tisztségébe 
2015 januárjában iktatták be.

Dr. Fischl Vilmos  1972-ben született Békéscsabán. Felsőfokú tanulmányait az 
Evangélikus Hittudományi Egyetemen, a Budapesti Közgazdaságtudományi (Corvi-
nus) Egyetem Posztgraduális Nemzetközi és Diplomáciai Tanulmányok Intézetében 
(BIGIS), valamint a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen, a Hadtudományi 
Doktori Iskola Biztonságpolitikai Tanszékén folytatta. Ösztöndíjas volt a Kuvaiti és 
a Tuniszi Egyetem arab szakán. Nyelvismerete: angol, arab, német. Az alberti és a 
csővári evangélikus gyülekezetekben, valamint a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi 
Repülőtéren szolgált lelkészként. Tagja a Johannita Lovagrendnek, a Repülőtéri Lel-
készek Nemzetközi Szövetségének (IACAC) és a Protestáns Újságírók Szövetségének 
is (PRÚSZ). Tudományos tagságát tekintve a MTA köztestületi tagja és a Magyar 
Hadtudományi Társaság tagja. Korábban a Magyarországi Egyházak Ökumenikus 
Tanácsa (MEÖT) közgyűlési tagja és a vallási és dialógusbizottság elnöke volt. Je-
lenleg a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának főtitkára.
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Gáncs Péter  Budapesten született 1951. május 24-én. 1969-ben Nyíregyházán 
érettségizett, majd a teológia elvégzése után segédlelkész a budavári gyülekezetben. 
1976–77-ben a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának irodavezetője, 
majd gyülekezeti lelkész Pécelen és Nagytarcsán. 1980–81-ben ösztöndíjas a wup-
pertali egyházi főiskolán. 1997–2003 között országos missziói lelkész, az Evangélikus 
Rádiómisszió vezetője. 2003-tól a Déli Evangélikus Egyházkerület püspöke, majd 
2011-től a Magyarországi Evangélikus Egyház elnök-püspöke. 

Gáncs Tamás  Az Evangélikus Hittudományi Egyetem teológus-lelkész szakán 
2006-ban szerzett diplomát. A kecskeméti gyülekezetben töltötte lelkészjelölti 
gyakorlati évét, 2006-ban szentelték lelkésszé a Deák téri evangélikus templomban. 
2006 és 2008 között a debreceni gyülekezet beosztott lelkésze, valamint egyetemi 
lelkész. 2008 augusztusától két éven keresztül a dunaharaszti gyülekezet lelkésze. 
2009-ben felvételt nyert az Evangélikus Hittudományi Egyetem doktori iskolájába. 
A 2010/2011-es akadémiai évben a chicagói Lutheran School of Theology at Chicago 
egyetemen szerzett MA teológiai mesterdiplomát. Hazatérése után 2012 nyaráig 
egyetemi lelkész Budapesten, majd 2012 őszétől a kelenföldi gyülekezet beosztott 
lelkésze, 2013 őszétől parókus, majd igazgató lelkésze. 

Gregersen-Labossa György  Evangélikus lelkészcsaládban nőtt fel, 1991 és 1996 
között végezte teológiai tanulmányait Budapesten és Bécsben. 1996 szeptemberében 
szentelte lelkésszé D. Szebik Imre püspök. Szombathelyre helyezte őt, ahol előbb 
segédlelkész, majd 1999-től parókus lelkészként szolgál. Tagja a liturgikus megújulás 
teológiai munkacsoportjának, és a szombathelyi gyülekezet e mozgalom magyarhoni 
„műhelyévé” nőtte ki magát. Immáron második ciklusban vezeti az MEE Diakóniai 
Bizottságát, tagja a zsinatnak, előadóként szolgál a presbiterképzéseken, a hittu-
dományi egyetemen, és számos közegyházi szerepet vállal. Teológiai érdeklődése 
középpontjában a diakónia teológiai alapjainak újrafelfedezése, az istentisztelet 
teológiájának és a gyülekezetépítésnek az összefüggései, egyfajta rendszerszemléletű 
egyházépítési modell képviselete áll. 2000 óta intézményvezetőként is szolgál a szom-
bathelyi diakóniában, és évek óta a Johannita Rend Magyar Tagozatának káplánja. 

Grendorf Péter  Budapesten született 1979-ben. 2001-ben végzett a Kőbányai 
Zenei Stúdióban mint basszusgitáros. Ugyanebben az évben a Deák téri gyülekezet 
közösségében jutott élő hitre. Az Evangélikus Hittudományi Egyetemen 2009-ben 
szerzett diplomát, majd feleségével együtt ordinálta Gáncs Péter püspök Pestszent-
lőrincen. Ezután segédlelkész volt Rákoskeresztúron, majd 2010-ben Budapest-An-
gyalföldön, ahol 2011 óta parókus lelkész. 2015. április 1-jétől a Luther Otthon 
Szakkollégium lelkészeként is szolgál.

Hegedűs Attila  1971-ben született. Tengelicen, Okányban és Veszprémben nőtt fel. 
1996-ban, a teológia elvégzése után Bonyhádra került segédlelkésznek, majd 2001-
től iskolalelkésznek. 2003-tól tíz éven át volt a Soproni Evangélikus Egyházközség 
lelkésze, 2013 őszétől a soproni Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egész-
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ségügyi Szakközépiskola lelkészeként dolgozik. Magyartanári és mentálhigiénés 
végzettsége is van. Főbb érdeklődési köre a teológia és az irodalom határterülete, 
a lelkigondozás és a kamaszokkal való párbeszéd. 

Heinrichs Eszter  1977-ben született Sárváron. Teológiai oklevelét 2003-ban 
szerezte az Evangélikus Hittudományi Egyetemen. Lelkészként élete egyik fő meg-
határozója a „határmentiség”. Hét évet élt a szétszabdaltságából éppen felocsúdott 
és határaitól megszabadult Berlinben, hetet pedig a Sopron és a nyugati országhatár 
között elhelyezkedő, határhelyzete miatt dinamikusan és folyamatosan változó, 
kétnyelvű, és „kétnépű” településeken, Ágfalván és Soprobánfalván.

Isó Dorottya  Huszonöt éve végzi lelkészi szolgálatát, melyből egy évet Ostffyasz-
szonyfán, a többi huszonnégyet pedig Veszprémben töltött. A teo lógiai tudományok 
mellett neveléstudományból is szerzett alap- és mesterszakos diplomát. A teológia 
tudományában a keresztény etika területén képezte magát tovább: egy könyve jelent 
meg Keresztyén etika mindenkinek címmel. Teológiai gondolkodását Luther teológiája 
határozza meg. A Keresztyén Igazság című folyóirat szerkesztője.

Dr. Kádár Ferenc  Református lelkészcsaládban született Hódmezővásárhelyen 
1957-ben. Teológiai tanulmányait Debrecenben végezte. Lelkipásztori szolgálatát a 
Nyírségben kezdte, majd Hódmezővásárhelyen folytatta. 1995-től Sátoraljaújhelyen 
lelkész, 1997-től a Sárospataki Református Teológiai Akadémia tanára.

Kalit Eszter  1984-ben született a Brassó megyei Négyfaluban, Romániában. 2010-
ben szerzett diplomát teológus-lelkész szakon a budapesti Evangélikus Hittudományi 
Egyetemen. Ösztöndíjas hallgatóként Kolozsváron, Erlangenben és Lipcsében tanult. 
A pilisi gyakorlati évet követően három évig segédlelkészként szolgált a Kolozsvári 
Evangélikus-Lutheránus Egyházközségben. 2013-ban ordinációját követően felvételt 
nyert az Evangélikus Hittudományi Egyetem Doktori Iskolájába. 2014 óta a Luther-
ánus Világszövetség ösztöndíjasa Münchenben.

Karsay Eszter  Református lelkipásztor. Lelkészcsaládban nőtt fel Budapesten, itt 
végezte tanulmányait, a skóciai St. Andrews Egyetemen ösztöndíjjal lelkigondozást ta-
nult. Dr. Gyökössy Endre tanítványaként folytatja a lelkigondozói munkát, szupervízori 
és mediátori diplomával is rendelkezik. 1987 óta budapesti Klauzál Téri Egyházközség 
(Gyulai Pál utcai gyülekezet) lelkipásztora. Elkötelezett munkása a teremtésvédelem-
nek, több nemzetközi ökumenikus konferencia és intézmény munkatársa.

Kendeh-Kirchknopf Péter  1975-ben született Gyulán. 1998-ban végzett az Evangé-
likus Hittudományi Egyetemen. Lelkésszé szentelése után a Magyar Bibliatársulatnál 
dolgozott, illetve segédlelkész volt a Pestújhely-Újpalotai Evangélikus Egyházközség-
ben. A gyülekezet 2000-ben parókus lelkészévé választotta. 2007-ig szolgált lelkész-
ként a gyülekezetben. 2001-től a Magyarországi Evangélikus Egyház Sajtóosztályának 
megbízott vezetője, majd annak Luther Kiadóvá alakulása után igazgatója.
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Dr. Khaled A. László  1979-ben Budapesten született. Metodista lelkész. 2003–
2004 között Szegeden teljesítette lelkészjelölti gyakorlati évét, 2004–2009 között 
teológushallgatóként Óbudán volt gyülekezeti munkatárs. Teológiai tanulmányai 
előtt a Pécsi Tudományegyetemen párhuzamosan végezte el a történelem és a mű-
velődési menedzser szakokat, teológus-lelkészi diplomáját 2010-ben szerezte meg az 
EHE-n. PhD-fokozatát Pécsett kapta a Magyarországi Metodista Egyház 1920–1948 
közötti történetéről írt disszertációja megvédésével. 2009–2015 között a metodista 
egyház szolnoki körzetben szolgált. 

Koczor Tamás  1959-ben született Budapesten. Pilisen, Pécsett és Gyónon volt 
lelkész. Jelenleg a Ferencvárosi Egyházközség parókusa, valamint a Deák Téri Evan-
gélikus Gimnáziumban iskolalelkészként dolgozik. Az utóbbi időben leginkább 
tankönyvek írásával foglalkozik, és továbbra is nagy örömöt okoz számára az ige-
hirdetés minden formája.

Dr. Kocsev Miklós  Református lelkész. 1953-ban született Cecén. Teológiai hall-
gató Budapesten a Református Teológiai Akadémián, majd a Holland Református 
Egyház kampeni teológiáján. Lelkészként dolgozott többek között Dégen, Nagya-
tádon és Balatonszárszón. 2001-től a Pápai Református Teológiai Akadémia tan-
szék- majd intézetvezetője, 2009-től szintén tanszékvezető a Selye János Egyetem 
Református Teológia Fakultásának Gyakorlati Teológiai Tanszékén. 2014-től a Károli 
Gáspár Református Egyetem Hittudományi Karán a Gyakorlati Teológiai Tanszék 
tanszékvezető professzora.

Dr. Kodácsy Tamás  1975. február 28-án született. A Dunakeszi Református Egy-
házközség beosztott lelkésze, a KRE HTK Doktori Iskolájának témavezető oktatója, 
az Európai Keresztyén Környezetvédelmi Hálózat (ECEN) Theology & Creation Time 
munkacsoportjának vezetője, az MRE Ökogyülekezeti Mozgalmának elnöke. Kutatási 
területei: vallás- és természettudomány, ökoteológia, dogmatörténet, homiletika.

Dr. Korányi András  Lelkész, egyháztörténész. 1998-ban szerzett teológus-lelkészi 
oklevelet az Evangélikus Hittudományi Egyetemen, lelkészi szolgálatot Csővár–Pen-
cen (1998–1999), Budapest-Pestszentlőrincen (2003–) és az Evangélikus Hittudo-
mányi Egyetemen (1999–2000, 2011–2014) végzett. 2006 és 2014 között a zsinat 
lelkészi alelnöke, majd elnöke, illetve a teológiai bizottság elnöke volt. Ösztöndíjas 
tanulmányokat folytatott Svájcban (Bossey) és Németországban (Marburg). 1999 
óta az Evangélikus Hittudományi Egyetem oktatója, 2004-ben szerzett doktori 
fokozatot, 2013 óta egyetemi tanár, 2014-től rektorhelyettes.

Dr. Korzenszy Richárd OSB  1941-ben született, a Pannonhalmi Bencés Gimnázi-
umban érettségizett 1959-ben. A Bencés Rend tagja 1959 óta. 1964-ben szentelték 
pappá Pannonhalmán. Magyar–orosz szakos középiskolai tanári oklevelet szerzett 
az ELTE-n. Tanított a Győri Bencés Gimnáziumban, főapáti titkár volt 1973–1979 
között. Gimnáziumi igazgató Pannonhalmán 1979–1989 között, majd perjel Pan-
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nonhalmán. 1991–1994 között miniszteri biztos a Művelődési és Közoktatási Mi-
nisztériumban. 1994 óta a Tihanyi Bencés Apátság elöljárója.

Kovács Zoltán  Budapesten született, 1977-ben. Metodista lelkész. 2000-ben véd-
te meg diplomadolgozatát a Budapesti Gazdasági Főiskola Vendéglátó és Szálloda 
Szakán. Miskolcon töltött egyéves gyakorlati képzése után kezdte meg teológiai 
tanulmányait az Evangélikus Hittudományi Egyetem teológus-lelkész szakán, ahol 
2007-ben szerzett diplomát. 2006–2015 között a Magyarországi Metodista Egyház 
szekszárdi körzetének lelkésze volt. 2015 nyara óta a miskolci körzetben folytatja 
szolgálatát. Többek között tagja a Metodista Egyház Közép- és Dél-európai Cent-
rálkonferenciája teológiai bizottságának és a Magyarországi Metodista Egyház egy-
háztanácsának. Elnöke a magyar egyház teológiai bizottságának és a felszenteltek 
szolgálata bizottságnak. Doktori tanulmányokat folytat, főbb kutatási területe John 
Wesley teológiai antropológiája.

Dr. Kránitz Mihály  1959-ben született. Római katolikus pap, egyetemi tanár, a 
Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Karán 1996-tól az Alapvető Hittan 
Tanszék vezetője. 1990-ben doktorált patrisztikából, majd 1991–93 között Rómában 
ösztöndíjas a Gregoriana egyetemen. 1993-tól tanít teológiát. 1996-ban szerzett 
PhD-fokozatot, 2000-ben habilitált. 1995-től tagja az oxfordi székhelyű Nemzet-
közi Patrisztikus Kiadványok Társaságának (International Association of Patristic 
Studies). 1998–2003 között a hittudományi kar levelező tagozatának igazgatója, 
2003–2006 között a Pázmány Péter Katolikus Egyetem rektorhelyettese. 2006-tól 
az Ut Unum Sint Ökumenikus Intézet elnöke. 2007-től a Teológia című folyóirat 
főszerkesztője. 2010-től a Societas Oecumenica európai ökumenikus társaság tagja.

Laborczi Géza  Evangélikus lelkész, a Nyíregyháza-Kertvárosi Ágostai Hitvallású 
Evangélikus Egyházközség lelkésze, az Oltalom Szeretetszolgálat intézményvezetője, 
a Luther Márton Kollégium és az Evangélikus Roma Szakkollégium igazgatótanácsá-
nak elnöke, a Keresztény Roma Szakkollégiumi Hálózat elnöke, az MEE Országos 
Presbitériumának tagja, címzetes főiskolai docens.

Lázárné Skorka Katalin  1973-ban született Szarvason. A kondorosi gyülekezetből 
indult hivatása útjára. 2004 óta a Mezőberény I. Kerületi Evangélikus Egyházközség 
lelkésze, ezt megelőzően Orosházán szolgált. Az ottani evangélikus oktatási-nevelési 
intézményekben megszerzett tapasztalata fontos szerepet játszott abban, hogy a 
mezőberényi evangélikus óvoda és gimnázium egyházi fenntartásba került. Az MEE 
Gyermek- és Ifjúsági Bizottságának elnöke. Szívügyének tartja az evangélikus spiritua-
litás korszerű megélését. A Kelet-békési Evangélikus Egyházmegye espereshelyettese. 

Lovas András  A Gazdagréti Református Egyházközség lelkipásztora. A Bakke Gra-
duate Egyetemen végzett doktori tanulmányokat (Doctor of Ministry) a nagyvárosi 
misszió témájában. Szívügye új gyülekezetek plántálása a városban. Ebben a témában 
alkalmanként teológiai kurzusokat tart, illetve gyülekezetplántálókat mentorál. 
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Dr. Lukács László  1936-ban született. Piarista szerzetespap. Irodalmi és teoló-
giai tanulmányai befejezése után húsz éven át a Kecskeméti Piarista Gimnázium 
tanára, majd igazgatója. 1984-től a Vigilia főszerkesztője, teológiai tanár a rend 
főiskoláján. A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola alapító rektora, jelenleg 
professor emeritusa.

Lupták György  Harmincöt éve evangélikus lelkész, ebből harminckettőt Kiskő-
rösön töltött. A Bács-Kiskun Evangélikus Egyházmegye esperese. A kezdetektől 
szívügye, hogyan lehet az átélt örömhírt érthetően, lehetőleg eredményesen átadni 
másoknak.

Mekis Ádám  1956-ban született Békéscsabán lelkészcsaládban. Itt végezte az ál-
talános és középiskolát. 1978-ban Budapesten villamosmérnök oklevelet szerzett, 
de ebben a szakmában nem dolgozott, mert elhívást kapott a lelkészi hivatásra. 
1983-ban szentelték lelkésszé. Ezt követően az acsai gyülekezetbe küldte Káldy 
Zoltán püspök, ahol rövidesen megválasztották gyülekezeti lelkésznek. Azóta is, 
immár harminckét éve ott szolgál. 

Mesterházy Balázs  1976-ban született. 2002 óta lelkész. Jelenleg a Harkai Evan-
gélikus Egyházközségben szolgál, valamint az MEE Gyülekezeti és Missziói Osztályá-
nak munkatársa. 2010 óta „Szélrózsa atya”, a Szélrózsa evangélikus ifjúsági találkozó 
lelkésze és szervezője. A lelkészi hivatás mellett elvégezte az ELTE angol–könyvtár 
szakát, illetve a SOTE mentálhigiéné és szervezetfejlesztés, valamint pszichodráma 
asszisztens képzését. Nyolc évig volt a soproni Berzsenyi Dániel Evangélikus Líceum 
iskolalelkésze, két évig pedig a soproni Eötvös József Evangélikus Gimnázium és 
Egészségügyi Szakközépiskola iskolalelkésze. 2002–2005 között iskolalelkész volt 
az indiai Kodaikanal Nemzetközi Iskolában, ahol missziói szolgálatot teljesített 
feleségével. Másfél évig angol–hittan szakos tanárként dolgozott a budapesti Sy-
lvester János Protestáns Gimnáziumban. Az evangélikus ifjúsági konferenciák (a 
zuglói és a kőbányai, valamint a Vas megyei ifjúság vezetése, egyetemi gyülekezet), 
a börtönmisszióban való részvétel, a Mevisz Bárka táborvezetői szolgálata, egyhá-
zunk nevelési-oktatási (2007–2012), illetve ifjúsági bizottságának munkájában való 
részvétele formálták. 

Mészáros Kornél  Lelkészcsaládban nevelkedett, majd Isten hívásának engedve a 
műszaki pályát félretéve állt szolgálatba. Teológiai tanulmányait követően 1987-től 
Komlón, Gyulán, majd Fóton szolgált. 1997-től a Magyarországi Baptista Egyház 
főtitkára, operatív vezetője. 2007-től az Újpesti Baptista Gyülekezet lelkipásztora.

Mihály János  1975-ben született Cegléden. 2003-ban szentelték lelkipásztori szol-
gálatra a Magyar Pünkösdi Egyházban. 2013 óta a Pünkösdi Teológiai Főiskolán oktat 
tanársegédként, az Evangélikus Hittudományi Egyetem doktoranduszhallgatója, 
emellett a Budapest XIV. kerületi Agapé gyülekezetben szolgál. Egyházi szolgálata 
mellett hivatásos állományú rendőrként dolgozik.
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Dr. Németh Dávid  1957-ben született Kaposváron, teológiai tanulmányait a Bu-
dapesti Református Teológiai Akadémián és a németországi Bielefeld/Bethelben 
végezte. Első és második lelkészképesítő vizsgáit 1981-ben és 1982-ben tette le. 
1984–1997 között a Tatabánya–Bánhidai Református Egyházközség lelkipásztora. 
1992-ben szerzett doktori fokozatot pasztorálpszichológiai témájú disszertációjával. 
2001-ben habilitált gyakorlati teológiából a Debreceni Református Hittudományi 
Egyetemen. 1994 óta tanít a Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi 
Karán, ahol 2002 óta a valláspedagógia és a pasztorálpszichológia professzora. 

Németh Mihály  1971-ben született Nagykátán. A Pest megyei Farmos gyülekeze-
téből indulva 1994-ben fejezte be teológiai tanulmányait. Ezt követően Békéscsabán 
szolgált tizenöt éven át. 2009-től a maglódi gyülekezet lelkésze.

Németh Zoltán  1969-ben született Szombathelyen. 1982-ben konfirmált Fehér 
Károly lelkész ideje alatt. 1994-ben szentelte lelkésszé D. Szebik Imre püspök. 
Mentálhigiéné tanulmányokat végzett a debreceni Kossuth Lajos Tudományegye-
temen 1998-ban, 2015-ben a Gyökössy Intézetben szupervízori képesítést szerzett. 
A Nógrád megyei Bánkon, a Békés megyei Tótkomlóson, a Baranya megyei Pécsett 
teljesített lelkészi szolgálatot. Jelenleg a Magyarországi Evangélikus Egyház Országos 
Irodáján a Gyülekezeti és Missziói Osztály osztályvezetőjeként dolgozik.

Novotny Dániel  1999-ben szentelték evangélikus lelkésszé, Arnóton, Szentendrén 
és az Észak-Pest Megyei Egyházmegyében szolgált. 2013-tól az Aszódi Evangélikus 
Petőfi Gimnázium iskolalelkésze. Első diplomáját a Menighetsfakulteten, Oslóban 
szerezte egy Wolfhart Pannenberg teológiai antropológiájára épülő elmélettel, második 
diplomamunkájában a manipuláció művészetét vizsgálta az Evangélikus Teológiai Aka-
démián. Ugyanitt állami ösztöndíjas doktoranduszként dolgozott a vallástudományi 
tanszéken. A sokféle tevékenységi kör (posztmodern filozófia, csillagászat, rockzene, 
irodalom, kung-fu stb.) jól tükrözi lelkészi ars poeticáját: ha az őt hallgatókban (akár 
katedra, akár szószék) fel tudta kelteni a vágyat, hogy a létezés nagy kérdéseit elkezdjék 
feltenni önmaguknak, akkor a tőle telhető legtöbbet már megtette.

Ócsai Zoltán  1989-ben végezte el a budapesti Evangélikus Teológiai Akadémiát, 
majd Tótkomlóson és Pécsett volt segédlelkész. 1992–1999 között a Tolna megyei 
Váralján lelkész, ahol barátaival 1996-ban útjára indította egyháza ifjúsági feszti-
válját, a Szélrózsa evangélikus ifjúsági találkozót. A Bonyhádi Evangélikus Gimná-
ziumban kezdett el tanítani vallástörténetet és bibliaismeretet. 1999-től 2012-ig 
a győri gyülekezet lelkésze, emellett a Péterfy gimnáziumban tanított hittant és 
filozófiatörténetet. Közben a pécsi egyetemen elvégezte a filozófiatanári szakot. 
2012 óta pécsi gyülekezet lelkésze.

Dr. Pángyánszky Ágnes  Evangélikus lelkészi és bölcsészettudományi végzettséggel 
rendelkezik. Az Evangélikus Hittudományi Egyetem egyetemi lelkésze 2014 óta. 
Előtte tizenhat évig a Pilisi Evangélikus Egyházközség lelkésze volt férjével, Krámer 
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György evangélikus lelkésszel együtt. Doktorátusát a felnőttkatekézis témakörében 
szerezte 2015-ben. Kutatott területei közé tartozik még a New Homiletics mozga-
lom és az észak-amerikai homiletika aktuális kérdéseinek és újításainak vizsgálata.

Dr. Percze Sándor  Evangélikus lelkész. 1974-ben született Sárváron. Gyermekéveit 
Uraiújfalun töltötte. 1998-ban ordinálták lelkésszé. Első szolgálati helye feleségével, 
Takács Eszterrel a Meszlen–Acsád–Nemescsó–Kőszegdoroszlói Társult Evangélikus 
Egyházközség volt. Az Erlangen–Nürnbergi Egyetem Teológiai Fakultásán szerzett 
PhD-fokozatot. 2006-tól a Győr-Ménfőcsanaki Evangélikus Egyházközség lelkésze.

Pethő Attila  1980-ban született Szombathelyen. Teológiai tanulmányait 1998-
ban kezdte, majd 2006-tól 2010-ig az EHE Doktori Iskolájának hallgatója. Ösz-
töndíjasként a 2002/2003-as tanévben Bécsben, majd a 2007/2008-as tanévben 
Göttingenben folytatott teológiai tanulmányokat. 2005 szeptemberétől tíz hónapig 
Győr-Nádorvárosban segédlelkész, majd 2011 augusztusától az Őrimagyarósdi 
Evangélikus Egyházközségben szolgál parókus lelkészként.

Pethő-Udvardi Andrea  1983-ban született Celldömölkön. 2001-ben kezdte meg 
tanulmányait az Evangélikus Hittudományi Egyetem teológus-lelkész szakán. 
A 2004/2005-ös tanévet a Gustav-Adolf-Werk ösztöndíjasaként Lipcsében töltöt-
te. 2008-ban diplomázott, majd három évig a doktori képzés keretében folytatott 
tanulmányokat. 2010-ben szerzett diplomát a SOTE mentálhigiénés és szervezet-
fejlesztő szakán. 2011 óta szolgál az Őrimagyarósdi Evangélikus Egyházközségben, 
előbb segédlelkészként, 2015 tavasza óta másodlelkészként.

Réz-Nagy Zoltán  1963-ban született. Még a rendszerváltás előtt jelentkezett 
a teológiára, ahová – mint rendőrgyerek – politikai okok miatt nem kerülhetett 
volna be, ha Káldy Zoltán nem egyezkedik érte az Állami Egyházügyi Hivatallal. 
A hittudományi egyetem elvégzése után az Ökumenikus Segélyszervezetnél kapott 
állást, és lekerült a horvát határ mellé, 20 kilométerre a délszláv háborús övezettől. 
Itt megérlelődött benne a lelkészi szolgálatba állás szándéka, így került a következő 
évben Pécsre, onnan Budapestre, a Fasori gyülekezetbe, majd 1998-ban pályázott 
Debrecenbe, és azóta itt szolgál. 

Rostáné Piri Magda  1960-ban született, 1984-ben a teológiai akadémia elvégzése 
után lelkészi munkatársként Bobára került. 1987 óta parókus lelkészként látja el 
az egyházközség gondozását. 2000-től 2003-ig helyettes lelkészként ellátta még a 
Veszprémi Egyházmegyében Kerta, majd 2005-től Csögle gyülekezeteit. 2006-ban 
és 2012-ben a Vasi Egyházmegye gyülekezetei esperesnek választották.

Sefcsik Zoltán  1968-ban született Szolnokon. Iskolás éveit Zalaegerszegen töl-
tötte. Az érettségi után egy évet katonáskodott, majd – mivel eredetileg biológus 
szeretett volna lenni – Szegeden kezdett tanulni. Itt érlelődött meg benne a vágy a 
lelkészi hivatás iránt. A teológia elvégzése után egy évet feleségével, Dugár Évával 
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a németországi Erlangenben töltött. 1996-ban avatták lelkésszé, szolgálatát Pécsett 
kezdte segédlelkészként, majd megválasztott másodlelkészként szolgált. 2001 óta a 
Szekszárd és Környéke Evangélikus Egyházközség lelkipásztora. 

Smidéliusz András  1974-ben született Sárváron. Teológiai tanulmányait 1998-ban 
fejezte be, majd segédlelkészi szolgálatait Siófok, Kötcse, Balatonszárszó gyüleke-
zeteiben, illetve Szekszárdon végezte. 2000 és 2007 között Budapest-Kőbányán 
volt parókus lelkész. 2007-től 2010-ig posztgraduális tanulmányokat folytatott az 
Evangélikus Hittudományi Egyetemen, 2009-től püspöki titkári feladatokat látott 
el a Déli Egyházkerület Püspöki Hivatalában. 2010 óta a Kajárpéci Evangélikus 
Egyházközség lelkésze, emellett Felpéc és Gyömöre gyülekezeteit is gondozza.

Steinbach József  Református püspök. 1964-ben született. 1991-ben szerzett refor-
mátus lelkészi oklevelet. 1999-ben gimnáziumi vallástanári másoddiplomát szerzett 
a KRE Bölcsészettudományi és Hittudományi Karán, majd 2008-ban a veszprémi 
Pannon Egyetemen antropológia–etika–társadalomismereti szakon végzett. 2008-tól 
doktorjelölt a KRE Hittudományi Karán. 1990-től református lelkész Balatonal-
mádi–Balatonfűzfőn. 2007-től a Dunántúli Református Egyházkerület főjegyzője, 
püspökhelyettese. 2009-től a Dunántúli Református Egyházkerület püspöke.

Szabó András  1965-ben született. 1992-ben szerzett lelkészi oklevelet az Evan-
gélikus Teológiai Akadémián. Négy évet a dunántúli Mórichidán, majd másfél évet 
Albertirsán töltött lelkészként. 1997 őszétől Vanyarcon szolgál, 2002 óta a Nógrádi 
Egyházmegye esperese. 

Dr. Szabó B. András  Evangélikus lelkész. Pécsett született 1977-ben. Felsőfokú 
tanulmányait Budapesten, Heidelbergben és Chicagóban végezte. 2006-ban szer-
zett lelkészi oklevelet az Evangélikus Hittudományi Egyetemen. 2015-ben ugyanitt 
summa cum laude minősítéssel teológiai doktori fokozatot szerzett. 2006–2007-
ben beosztott lelkész a szegedi gyülekezetben, 2007-től a Pestújhely-Újpalotai 
Evangélikus Egyházközség lelkésze. Tagja a Magyarországi Evangélikus Egyház 
Sajtóbizottságának, valamint az MEE Zsinata Teológiai Bizottságának.

Szabó István  1981-ben a Budapesti Református Teológiai Akadémián szerzett lelkészi 
oklevelet, majd Fejér megye Sáregres nevű falujában szolgált segédlelkészként. 1982–83-
ban Chicagóban MA (Magisteri) fokozatot szerzett a McCormick Teológiai Szeminá-
riumon. Ezután Budapest-Józsefvárosba került beosztott lelkészként, majd 1997-ig a 
Budapest Külső-Üllői Úti Missziói Egyházközséget vezette. 1994-ben a Károli Gáspár 
Református Egyetemen teológiai doktorátust szerzett. 1997-től a Budapest-Budahegy-
vidéki Református Egyházközség lelkészi vezetője. 1998-tól a Pápai Református Teoló-
giai Akadémia tanszékvezető tanára, 1999-től egyetemi tanár. 2003-ban választották 
meg először a Dunamelléki Református Egyházkerület püspökévé (lelkészi elnökévé). 
Harmadik püspöki ciklusát 2015-ben kezdte meg. 1999 óta a Közép- és Kelet-európai 
Történelem és Társadalom Kutatásáért Köz ala pít vány kuratóriumának tagja.

Okumenikus-igehirdetes-kotet.indd   299 2015.11.18.   10:02:29



300

Dr. Szabó Lajos  1953-ban született. Evangélikus lelkész, tanszékvezető egyete-
mi tanár. Felsőfokú tanulmányait Budapesten és Erlangenben végezte. 1977-ben 
szerzett lelkészi diplomát az Evangélikus Hittudományi Egyetemen, majd ugyanitt 
doktori fokozatot 1992-ben. Gyülekezeti lelkészi szolgálatait Pécsett, majd a Buda-
pest-Zuglói Evangélikus Egyházközségben folytatta. 1993-tól a Gyakorlati Teológiai 
Tanszék vezetője az Evangélikus Hittudományi Egyetemen. 1998 és 2006 között, 
majd 2010-től az egyetem rektora. Több teológiai tanulmány- és igehirdetés-kötet 
szerkesztője. Gondozásában jelentek meg több kötetben a legújabb evangélikus 
imádságos és meditációs könyvek a Luther Kiadó gondozásában.

Szabóné Mátrai Marianna  Lelkészi oklevelet szerzett az Evangélikus Teológiai 
Akadémián, 1974-ben. 1974-től 1983-ig a Pécsi Evangélikus Egyházközségben, 
majd 1983-tól 1996-ig a Budapest-Zuglói Evangélikus Egyházközségben lelkész. 
1996-tól a Lelkipásztor evangélikus lelkészi szakfolyóirat főszerkesztője. 1996-tól 
az Evangélikus Hittudományi Egyetem Gyakorlati Intézetének vezetője. 2006-tól a 
Déli Evangélikus Egyházkerület püspökhelyettese.

Szemerei János / A Fejér megyei Lajoskomáromban született 1963-ban egy tíz-
gyermekes család hetedik gyermekeként. Általános iskolai tanulmányait szülőfalu-
jában, a középiskolát Székesfehérváron végezte. Érettségi után egy évig civil munkát 
végzett, a székesfehérvári Videoton gyár számítástechnikai vevőszolgálatán, majd 
Isten hívását meghallva jelentkezett a teológiára. 1987-ben dr. Nagy Gyula püspök 
avatta lelkésszé a budavári templomban. Lelkészi szolgálatát a tordasi és gyúrói 
gyülekezetekben kezdte. 1994-ben a kaposvári gyülekezet hívta meg lelkészéül. 
Itteni szolgálata mellett 2000-től a Somogy-Zalai Egyházmegyében az esperesi 
teendőket is ellátta. 2011-ben Győrbe került, miután a nyugati (dunántúli) gyüle-
kezetek megválasztották az egyházkerület püspöki tisztségére.

Dr. Udvardy György / 1960-ban született Balassagyarmaton. 1985. június 15-én 
szentelték pappá Esztergomban. Lelkipásztori munkáját Érsekvadkerten kezdte meg 
káplánként, majd 1988-tól 1990-ig Csitáron, később 2003–2004-ben Budapest-Er-
zsébetvárosban szolgált plébánosként. 1990 és 1993 között tanulmányokat folytatott 
Rómában. 1997 és 2004 között a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi 
Kara Levelező Tagozatán docensként és az Esztergomi Hittudományi Főiskola ta-
náraként tanított. 2004-ben szentelték püspökké. XVI. Benedek pápa kinevezése 
alapján 2011 óta a Pécsi Egyházmegye megyéspüspöke.

Dr. Varga Gyöngyi / Az Evangélikus Teológiai Akadémián végezte tanulmányait, 
1994-ben szentelték lelkésszé. Miskolcon, a Diósgyőr-Vasgyári Evangélikus Egyház-
községben kezdte szolgálatát, majd Tübingenben folytatott ösztöndíjas tanulmá-
nyokat. 1998-tól az Evangélikus Hittudományi Egyetemen tanít, 2007-től docens 
az Ószövetségi tanszéken. 2004–2012 között Németh Zoltánnal együtt a Lelkésza-
kadémia vezetője.
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Dr. Várszegi Imre Asztrik OSB / 1946-ban született Sopronban. A soproni Berzse-
nyi Dániel Gimnáziumban érettségizett. 1964-ben lépett be a Pannonhalmi Szent 
Benedek Rendbe. 1971-ben szentelték pappá. 1976-ban történelem–német szakos 
középiskolai tanári diplomát szerzett. 1985-ben megkapta a történelemtudományok 
doktora címet, majd 1997-ben PhD-fokozatot szerzett. 1989-ben szentelték püspökké 
Esztergomban. 1989-től 1991-ig a Budapesti Központi Papnevelő rektora és püspöki 
helynök az Esztergomi Főegyházmegyében. 1989-ben a leuveni Katolikus Egyetem 
díszdoktorává fogadták. 1991-től pannonhalmi főapát. 2007-ben a Pro Renovanda 
Cultura Hungariae Alapítvány fődíjával tüntették ki. 2007-ben Príma-díjat kapott. 
2011-től Pannonhalma Város díszpolgára.
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