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Egy vígjáték tör -
ténete szerint az
európai vakációt
nyert amerikai csa -
lád Németország -
ba érkezik, ahol
távoli és még so-

hasem látott rokonaikat látogatnák meg.
Azonban eltévesztik a házszámot,

ezért az idegen, angolul egy kukkot 
sem értő idős házaspár otthonába csöp-
pennek, akik ugyan nem értik a hely -
zetet, de mivel látják a vendégek örömét,
nem tessékelik ki őket házukból. A közös
vacsoránál az amerikaiak csak folya -
matosan beszélnek, ők pedig hallgatnak,
és csak bólogatnak. Majd másnap, ami -
kor az ismeretlen vendégek nagy ölel -
kezések után könnyezve és integetve
távoznak, a házigazda odafordul fele -
ségéhez, és ezt kérdezi: „Kik voltak
ezek?”

A jelenet komikumát a közösen be -
szélt nyelv hiánya okozta. Ha beszélik a
közös nyelvet, akkor az egymás meg -
értése nem akadályozott, és hamar ki -
derülhetett volna mindenkiről, hogy ki -
csoda is valójában – s talán az igazi
rokont is fellelhetik a külföldről érkezők.

*
Karácsony egykori történése az, hogy

Isten meglátogatta földünket, az emberi
közösséget. A Fiú Jézus Krisztus szemé-
lyében érkezett, majd lakozott közöttünk.
János evangélista azonban lejegyzi, hogy
kevesen ismerték fel őt. A Fiúban nem is-
merték fel a megváltásunkra érkező Is-
tent. Bár látták, de nem ismerték fel;
hallgatták, de nem értették.

MI voLT EnnEK AZ oKA?
Egyrészt az, hogy a bűnös ember nem

képes felismerni Isten személyét. Hallott
ugyan Istenről, de csak mint valami
távoli létezőről. S mivel távoli, ezért léte
felől gyakran bizonytalan. S ha valaki -
nek még a létezésében sem vagyunk biz-
tosak, akkor minden bizonnyal nem is 
ismerjük fel őt, még ha személyesen
találkozunk is vele.

Másrészt a bűnös ember a maga szük-
ségei alapján képzeleg Istenről, felruház -

va őt vágyai beteljesítéséhez szükséges
tulajdonságokkal. Szavakat ad szájába
aszerint, amit éppen hallani szeretne,
eset leg események, történések hátterében
véli felfedezni. A bűnös ember tehát Is-
tent elképzeli magának, általában önön
helyzetéből, szükségeiből kiindulva.
Mivel tudása ennyire hiányos és álta -
lános, a képzelete pedig a valóságtól
nagyon távoli, ezért nem is ismeri fel 
a Fiút, Jézus Krisztust.

Harmadrészt a bűnös ember sokkal
jobban ragaszkodik bizonytalan kép -
zelgéseihez, mint sem meghallgassa
Isten beszédét, kijelentését. Bár Isten
nyíltan üzent a prófétákkal, hogy a Fiú
miként, milyen alakban és hol fog meg-
jelenni, tájékoztatott földi tevékeny -
ségéről, kül detéséről – kortársai mégsem
ismerték fel őt, mert a Kijelentés Krisz-
tusa helyett saját vágyaiknak megfelelő
messiást vártak. Még magára, Jézusra
sem hallgattak, aki pedig cselekede-
teivel, önvallomásaival nyilvánvalóvá
tette kilétét. 

Minden bizonnyal tévedünk, ha azt
gondoljuk, hogyha ma érkezne közénk,
akkor a jelenkori felvilágosult – de
ugyan úgy bűnös – ember már felismer -
né Jézust, mert számára Isten és Jézus
ugyanúgy csak távoli és elképzelt sze -
mély, bár sokszor még az sem, hanem
például erő, energia. A ma embere sajnos
ugyanúgy ragaszkodik a maga önképű
messiásához, mint a régiek.

Akkor, mégis, milyen módon jutha -
tunk Jézushoz, és ezzel megváltásunkhoz
is közelebb?

Kétségtelen, hogy először is az egyet -
len hiteles forrásból kell informálód-
nunk. Oda és ahhoz kell járulnunk, aki
eligazít bennünket az igazság felől. Ez
pedig csak úgy lehetséges, ha hittel, biza-
kodó szívvel vesszük kezünkbe a Szent -
írást, Isten írott kijelentését, és abból
tájékozódunk.

Minden, amit ott találunk, döntésre
fog kényszeríteni: megtartom-e a magam
képzelgését, vagy hittel, alázattal elfo-
gadom azt, amit Isten a Bibliában tud -
tomra ad? Hinni ugyanis ezt jelenti:
Igazat adok Istennek. Ez pedig a gyakor -
latban az IGE (a bibliai közlés) elfo-
gadása.

Ha ezen az ösvényen indulunk el,
akkor az Ószövetség lapjaitól eljutunk
egészen Jézusig, a testté lett Igéig. Ha

pedig őt hallgatjuk, akkor azzal fogunk
szembesülni, hogy miért is jött el vilá-
gunkba karácsonykor.

*
Ebben a lapszámunkban tehát Jézus

néhány önvallomását vesszük górcső alá.
Ezzel szeretnénk segíteni Jézus Krisztus
személyének, küldetésének, s ezzel örök
életünk titkának megértését. Ugyanis, aki
hittel és nyitott szívvel hallgatja Jézust
(olvassa szavait, a róla szóló kijelentést),
annak feltisztul értelme, élete – és új
Isten-képe lesz.

Forgassuk tehát így a Biblia és Gyü -
lekezetet, elengedve képzeletünk fe -
nyőillatos, mézédes-Krisztusát, helyette
meg ragadva őt magát, aki már újszülött
csecsemőként is tökéletes, és az volt,
akivé felnőttként lett, s aki marad mind -
örökre: a törvény betöltője, az isteni
jóság megtestesülése, az igazság, a vi -
lágos ság, a bűnösök megmentője, a töké -
letes engesztelő áldozat, övéinek hűséges
pásztora!

Sipos Aba Álmos / Budapest

Szeretettel köszöntöm 
a Biblia és Gyülekezet
karácsonyi számának

Olvasóit!

Füle Lajos
Egyedül övé a dicsőség
Hogy a mennyei világ megnyílt,
s oda egy Gyermek lehetett híd,
egyedül Övé a dicsőség.
Hogy ISTEN e kegyelem-hídon
elénk siet, hogy hazahívjon,
egyedül Övé a dicsőség.
Hogy e békétlen, vad világon
békét jelenthet a Karácsony,
egyedül Övé a dicsőség.
Hogy e békítő kegyelemben
ma is ember lehet az ember,
egyedül Övé a dicsőség.
Hogy bűneit, hol KRISZTUS áldoz,
leteheti a keresztfához,
egyedül Övé a dicsőség.
A magasságban és mélységben,
bizonyosságban és kétségben,
egyedül Övé a dicsőség.
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„A Biblia Jézus
Krisztusa ma 
túlságosan is
leleplező és

ítélkező. Korunk
embere számára
Jézus nem elég

laza, túl mereven ragaszkodik 
a törvényhez és a prófétákhoz.”

„Ne gondoljátok, hogy jöttem a tör -
vénynek vagy a prófétáknak eltörlésére.
Nem jöttem, hogy eltöröljem, hanem
inkább, hogy betöltsem. Mert bizony
mondom néktek, míg az ég és a föld
elmúlik, a törvényből egy jóta vagy
egyetlen pontocska el nem múlik, amíg
minden be nem teljesedik.” (Mt 5,17-18)

Kegyes olvasó! Amikor Isten meg -
dicsőíti szeretett Fiát, amikor minden
ember számára felmagasztalja őt, akkor
szertefoszlik minden gyertyafényes, mé -
zeskalács illatú emberi romantika, elné-
mul az aranyos kisbaba bájos gőgi csé -
lése, és feltűnik szemeink előtt a menny
dicső királya, a teremtett világ oka és
célja, a bűnösök egyetlen üdvözítője,
Jézus Krisztus. Isten Lelke Máté evan -
gé liuma fenti két versében sem tesz
mást, minthogy Krisztust mennyei di -
csősé gében állítja eléd. Elolvasod, meg -
érted Urunk szavait, és felismered az
egyetlen rendkívüli személyt, aki a tör -
vényt betöl tötte. Jézus, Isten sze mé ben
az egész embervilágból az egye düli, aki
a törvényt és a próféták írásait be akarta
és be is tudta teljesíteni. Kedves olvasó,
arra hívlak, hogy a következő sorokban
te is szemléld Jézust Krisztust, a törvény
betöltőjét!

A TöRvÉnY ÉS A pRófÉTáK
Jézus, a törvény és a próféták eltör lé -

séről, illetve betöltéséről beszélt. Egy kori
hallgatói számára egyértelmű volt, hogy
Isten törvényéről és Isten prófé táiról van
szó. Jézus nem a Római Birodalom törvé -
nyeiről, nem a mai magyar, vagy európai
törvényekről szólt, hanem Isten szent tör -
vényéről. Jézus nem is az ókor nagy gon-
dolkodóiról, filozófusairól vagy államfér-

fiairól, hanem Isten ószö vetségi szol gá iról,
szent küldötteiről, prófétáiról beszélt.

Jézus szolgálata, élete, küldetése alap -
ját és mértékét Isten törvénye és Isten
prófétái jelentették. Isten törvénye Isten
szent lényének, tökéletes akaratának do -
ku mentuma. Isten prófétái Istennek szó -
csövei, a mennyei üzenet átadói. Amikor
Jézus a törvény és a próféták betöltését
hirdette, ez egyet jelentett Isten szent
akaratának betöltésével.

Isten törvénye és a próféták azonos az
Ószövetséggel. Jézus kortársai pontosan
értették, hogy Jézus ezzel a kifejezéssel
az Ószövetségi törvény, és az Ószövetség
prófétai ígéreteinek beteljesítéséről taní-
totta őket. A 18. vers még egyértel műbbé
teszi ugyanezt, mert Urunk jótá ról és
pontocskáról beszélt. A jóta – Jod – és
pontocska héber írásjelek. Jézus tehát
Isten törvénye és prófétái alatt egy írott
szöveget értett, és arról is beszélt. A jóta
és pontocska az írott szöveg legkisebb
írásjelei. Olyan, mint a magyarban az ’á’
betűnk ékezete, vagy az ’i’ betűn a pont.

A törvény és a próféták tehát az Ószö -
vetség, Jézus küldetése, szolgálata élete
pedig abban áll, hogy az ószövetségi írá-
sokat, Isten törvényét és Isten prófétái-
nak leírt szavait a legaprólékosabban, 
a legkisebb írásjeleket is figyelembe
véve betöltse.

Kedves olvasó! Amikor Isten meg -
dicsőíti előttünk Jézust, amikor a menny
királyára pillantasz, azt a személyt látod,
aki nagyra értékeli Isten írott Igéjét, a
Szentírást. Jézus számára az Ószövetség
nem mese, Ádám, Éva, Ábrahám, Mózes
vagy Jónás nem mesefigurák, sem mi-
tológiai alakok, hanem valódi emberek,
történeti személyek, akiknek életében
Isten dicsősége és kegyelme megjelent. 

Óh, kedves olvasó! Ha Isten szent Fia
számára ilyen fontos és jelentős volt
Isten írott Igéje, a törvény és a próféták,
milyen nagy megbecsüléssel, odaadó fi-
gyelemmel kellene nekünk odafordul-
nunk a Szentíráshoz. Ha Jézus a saját
életprogramjának, földi küldetése lénye -
gé nek tekintette a Szentírás betöltését,
akkor mi, bűnös emberek milyen nagy
buzgalommal kellene fogadjuk, milyen

szeretettel kellene, hogy engedjünk Isten
írott Igéjének? Bárha keresztyénként
sokkal jobban Krisztushoz hasonlók
lehetnénk Isten törvényének és a prófé -
ták nak nagyrabecsülésében, a Szentírás
ismeretében és beteljesítésében! Urunk
és Megváltónk ezért jött, te se add másra
életedet kedves olvasó, hiszen meg -
ismerted, szereted és követed Jézus
Krisztust.

A nAGY fÉLREÉRTÉS
Krisztus szavai kortársai nagy félre -

értését tisztázzák: „Ne gondoljátok…”
Szükségük volt Urunk szavaira, mert a
régiek pontosan ezt gondolták: Jézus fél-
reteszi, átlépi, figyelmen kívül hagyja a
törvényt és a prófétákat, azaz az Ószö -
vetséget. Jézus szavai ezt a nagy félre -
értést oszlatják el.

A nagy félreértés egyik oka az igaz
vallás megromlása. Jézus idején a legval-
lásosabbak a törvényre és a prófétákra
hivatkoztak ugyan, de a törvény igaz
értelme elveszett. Jézus számukra nem
volt elég vallásos, sem elég szent. Nem
különült el eléggé a bűnösöktől, és gyak -
ran leleplezte a vallásos képmutatást. Ma
viszont számunkra ez már alig érthető.
Ma Jézussal inkább az a baj, hogy túl
vallásos, túl szent, túl ítélkező. A Biblia
Jézus Krisztusa ma túlságosan is lelep -
lező és ítélkező. Korunk embere számára
Jézus nem elég laza, túl mereven ragasz -
kodik a törvényhez és a prófétákhoz. 
A régiek azt gondolták, hogy Jézus fi-
gyelmen kívül hagyja Isten törvényét és
a prófétákat, a mi korunk embere pedig
azt, hogy Jézus túlságosan ragaszkodott
az írott Igéhez.

„Ne gondoljátok!” – ez a régieknek
azt jelentette, hogy Jézus nem hitújító,
nem lép túl Isten törvényén, sem Isten
prófé táinak írásain. Nem azért jött, hogy
eltö rölje, érvénytelenné tegye, hatályon
kí vül helyezze a törvényt. Ha így tett vol -
na, akkor Jézus az Atyával kerül szembe,
és Isten akkori népének kegyes lelkű tag-
jai el kellett volna utasítsák őt. Isten szol-
gája, a mennyek országának hirdetője
nem kerülhet szembe Isten törvényével
és Isten prófétáival. 

AZÉRT jöTTEM, hoGY 
A TöRvÉnYT BETöLTSEM
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Kedves olvasó, bár mi nem élünk
olyan vallásos közegben, mint Jézus és
kortársai, de Jézus helyreigazítása ma is
időszerű. Isten mai szolgáit, Krisztus
evangéliumának igaz hirdetőit ma is
arról ismerheted fel, ha megvizsgálod
viszonyukat a Szentíráshoz. Ők sem fog-
nak túllépni tanításukkal a Szentíráson,
hanem ragaszkodnak hozzá. Isten embe -
rei, a helyi egyházak Krisztustól aján -
dékozott pásztor-tanítói (Ef 4,11) a te
szívedet is Isten írott Igéjéhez akarják
kötni.

Jézus az élete céljának tekintette Mó -
zes és a próféták, vagyis a Szentírás be -
töl tését. Tanításaival nem gyengítette,
ha nem megerősítette az Írások tekinté-
lyét. Jézusnak ezt a munkáját Szent lel -
kével és a mai pásztor-tanítók szolgálatá-
val jelenleg is végzi helyi egyházaiban.
Meg váltónk uralkodásának, jelenlétének
és ke gyel mes szeretetének a legfőbb is -
mer tető jele az, amikor a Szentírás igaz -
sá gai erőteljesen megszólalnak, a helyi

egyházak hívő tagjainak szívében hittel
párosulnak, életükben pedig érvényre is
jutnak. Jézus Krisztus uralma és kegyel -
me mindig a Szentírás uralmát és érvé -
nyesülését jelenti a hívők szívében és
életében. Jézus ezért jött!

Kedves olvasó! Jézus tökéletes, bűnte -
len élete, a megváltásunk kereszthalálos
és feltámadásos dicső műve, mind a tör -
vény és a próféták beteljesítése. Isten
parancsait, rendeléseit, ítéletes és üd-
vösséges ígéreteit Jézus Krisztus mind
érvényre juttatta, betöltötte. A betlehemi
gyermek betöltötte a törvény minden
követelését és Isten minden üdvösséges
ígéretét, ezért Krisztus minden követője,
minden megtérő bűnös részesül Isten
kegyelmében, áldásaiban, békességében,
az örök életben.

Jézus szavainak értelme konkrétabb.
Urunk Mózes és a próféták betöltője,
nem eltörlője. Jézus nagyra értékelte, 
a legapróbb írásjelekig figyelembe vette
az írott Igét. Nem feloldotta, kimagya -

rázta, figyelmen kívül hagyta, átlépte,
hanem gondosan, aprólékosan érvényre
juttatta a Szentírás mennyei igazságait,
parancsait, próféciáit.

Kedves olvasó! Légy Krisztus köve -
tője, tanítványa abban, ahogyan a Szent -
íráshoz viszonyulsz! Ne hagyd el a Bib-
lia naponkénti olvasását, igyekezz minél
figyelmesebben olvasni, minél gon do -
sabban tanulmányozni! Nagy segítsé-
get kaphatsz ehhez a Biblia Szövetség
Bibliaiskolájában is. Azokat a nagy,
mennyei igazságokat, Isten életre szóló
parancsait, rendeleteit, amiket megértet-
tél, igyekezz Megváltód iránti hálából
életre váltani. Isten drága, üdvösséges
ígéretei hadd jussanak érvényre a te szí -
vedben is, hogy az az üdvösség biztos
reménységét, Krisztus szeretetét és az ő
dicsőségére szolgáló buzgó életet gyü -
möl csözzék! Röviden: Töltse be szíve -
det Isten írott Igéje, hogy életed is be -
töltse Isten Igéjét!

Dr. Cs. Nagy János / Pécel

„Jézus nem azt
tanácsolta, hogy

csináljanak a
konkolyból

búzát, hanem
hogy hagyják a
kettőt egymás

mellett növekedni. Tehát az egymás
mellett élés szükségszerűen lehetséges,

de az összemosás nem.”

„Ne gondoljátok, hogy azért jöttem,
hogy békességet hozzak a földre. Nem
azért jöttem, hogy békességet hozzak,
hanem hogy kardot. Azért jöttem, hogy
szembeállítsam az embert apjával, a le -
ányt anyjával, a menyet anyósával, és így
az embernek ellensége lesz a háza né -
pe…” (Mt 10,34-39; Lk 12,49-53):

háBoRúT hoZZAK? 
Jézus ellentéteket sorol fel: béke-há -

ború, egység-meghasonlás (Mt 10,34-39),
békesség-ellenségeskedés (Lk 12,51). 

Vannak ellentétek, amik – különbö -
zőségük ellenére – jól megférnek egymás
mellett. Ilyen a tűz és víz, sötétség és vilá-

gosság, hit és hitetlenség. A konkoly és a
búza is ilyen, amik egymás mellett nőnek
mindaddig, amíg el nem jön az aratás (Mt
13,38-43). Léteznek olyan ellentétek is,
amik taszítják egymást, meg ha sonlanak,
és háborúságot okoznak. Vannak, akik
ettől a nagy különbözéstől, békétlenségtől
és meghasonlástól mene kül ni akarnak úgy,
hogy azokat megpró bálják eltompítani.

Így tehát három lehetőség adódik az el-
lentétek számára: egymás mellett él nek,
összeütköznek, vagy összeolvadnak. 

AZ ELLEnTÉTEK öSSZEMoSáSA GYA -
KoRI MESTERSÉG

Egybeolvasztani az össze nem ele gyít -
hetőt? Ezt tette G. W. F. Hegel német filo -
zófus, aki az ellentéteket – antitéziseket –
összhangba, szin tézisbe hozta. (Ld. Fr.
Schaeffer elem zését: Aki van, Harmat, 19-
20. o.) Ebből a filozófiai-logikai felállás-
ból általános bizonytalanság támadt, a re -
la tivizmus, ami korunk gon dolkozását is
megszabja. Nincs abszo lút igazság, ér ték,
mert minden és annak ellenkezője is igaz
lehet a nagy egészben. Az ellentétek egy
nagy rendszerben össze simulnak. Létrejött

egy új gondolkozás, ami érték-relativiz-
mushoz vezetett. 

Arany János Hatvani című versében
hasonlókkal foglalkozik: „Ha tigris a
medvét lebírja / (Mikép Albertus Mágnus
írja, / Vagyis, ha két érc egybeolvad) /
Hogy áll elő más oktalan vad?”

Tehát az összeelegyíthetetlen ellentétek
összeolvasztása – Arany Jánossal szólva –
oktalan vadat szül. Sok példát találunk
erre. Így keletkezett pl. a mai eltorzult 
ökumenikus mozgalom képtelensége,
amennyiben annak célja a lelki, gondolati
teljes egység felmutatása, miközben a va -
lódi egység nem valósul meg. Bár az egy-
házak közti különböző ségek a felszínen
elférnek egymás mellett, de ha ötvözni
akarjuk őket, csak oktalan lény vagy
össze visszaság kelet ke zik. Külső dolgok-
ban, etikai kérdésekben a római katoliciz-
mus és a protestantizmus, mint a keresz-
tyénség két ágazata sok közös vonást
hordoz. Így közös elemeket mutat fel a
nagy iszlám veszélyeztetettségben, a libe -
ralizmus elleni állásfoglalásokban, az er -
kölcsi züllés elleni tiltakozásban, az
ifjúság megmentéséért folytatott harcban

AZÉRT jöTTEM, hoGY 
háBoRúT hoZZAK A vILáGBA
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és egy sereg etikai kérdésben. A Covid
megszűnéséért is imádkozhatnak párhu -
zamosan, de a lelki egységet nem lehet
létrehozni, és nem szabad erőltetni. Tehát
az ökumeni kus mozgalom – csak külső 
szinten – még működhetne, a lelki egység
erőlte tése azonban oktalan vadat, vad dol-
gokat hoz létre. Nem lehet feloldani a nagy
ellentéteket, amik: a miseáldozat vagy úr-
vacsora, hit vagy cselekedetek általi üd-
vösség, egy vagy több közbenjáró, a ha -
lálig tartó kegyelmi idő vagy a római
egyház által a tisztítótűzben adott még egy
esély, két vagy hét szentség stb. anti tézisei.
Ez a próbálkozás egyfelől fe szült séget ger-
jeszthet mindkét félben, mert egyik
oldalon fel kell adni a Tridentinumot, a
másik oldalon pedig a protestáns hitvallá-
sok jelentős pontjait. Másfelől identitás-
vesztéssel jár, mert abban, ami létrejön,
nem marad meg semmi az előbbi ere -
detiből, mert a sajátos, egyéni, önmagát
meghatározó rész felolvad valamiféle új,
nehezen leírható egységben – amit az
idézett versben – Hatvani professzort
utánzó kísértő is hiába próbál elmagya -
rázni: „Mind e cso dát kifejti bőven / S mu-
tatja tűzön, serpenyőben / Sok görbe szám
s ABRACADÁBRA / Firkáitól hemzseg a
tábla.”

Jézus nem azt tanácsolta, hogy csinál-
janak a konkolyból búzát, hanem hogy
hagyják a kettőt egymás mellett növe -
kedni. Tehát az egymás mellett élés szük -
ségszerűen lehetséges, de az összemosás
nem. Magyar népünk vegyes vallási kap -
csolatokban él. A békességre törekvés, a
szeretetkapcsolat azonban a közösségek-
ben, a családokban mégis olyan összetartó
erő, hogy élhetünk egymás mellett, és ki-
ki a maga útján-módján imádhatja Istent.
A szeretet mindent elfedez! A hitvesi,
baráti szeretet igen türelmes, és minden-
féleképpen tisz teletben tartja a másik sze -
mélyiségét. Ezt csak dicsérni tudjuk – ha
megvalósul. Olvassuk az 1Kor 13-ban a
szeretet himnuszát! Tehát le hetne békében
egymás mellett élni ellenségeskedés nél -
kül, ahogy Isten Igéje is felszólít bennün-
ket: „Minden emberrel békességben él-
jetek!” (Róm 12,18).

Majd az aratáskor az angyalok szét vá -
lasztják az egymáshoz nem illő dol gokat.

Ugyanakkor ez nem jelenti, hogy most
ne ismerjük azt, hogy mi micsoda. Vilá go -
san kell látnunk a dolgok lényegét, hogy
ezek lelkiképpen szétválhassanak egymás -

tól. Ez gyakran fájdalmat okoz. Előre meg
kell hát gondolni a fentieket, mielőtt a teljes
lelki egység hiányában vég legesítenénk
egy házassági kapcsolatot.

Lelkiekben Isten Igéje már most – a
nagy aratás előtti időszakban – megkü -
lön bözteti a konkolyt a búzától. Még-
pedig világosan, élesen. Ezért olvassuk 
a páli levelekben, hogy Isten Igéje kétélű
fegyver, ami szétválasztja a gondola-
tokat, az indulatokat, a pszichikust a lel -
kitől, az ördögit az istenitől (Zsid 4,12;
1Kor 2,14-16; 2Kor 10,4-5).

Nyilvánvaló, hogy vannak megha -
sonlások. Mindezt az ördög számlájára
írjuk. Mert a Sátán gyűlöli Krisztust és
az ő népét, és ezért mindent össze-vissza
dobál.

Megváltónk felől nézve szintén van ok
a harci állapotra, háborúra, meghasonlás -
ra. Mert ő maga mondta ezt a fenti Igében.

Jézus azért jött, hogy az ördög mun -
káit lerontsa. Az ördögök tiltakoznak és
jajveszékelnek, mégpedig a hitelen em-
beri világban (Mk 5,7), és közben az em-
bereket kínozzák. Azok pedig egymást.
Ez a harci helyzet. 

A különbség az, hogy amíg az ördög és
csatlósai az embert támadják – szemé-
lyeskedések, ellenségeskedések, erősza -
kos kodások, álnok térítgetések (prozeli-
tizmus) –, addig Krisztus igazi tanítványa
soha nem emberrel harcol, hanem az
ördöggel és a bűnnel (Ef 6, 12 kk.). 

Jézus tanítása szerint az általa hozott
tűz éget. Persze, hogy nem szereti a bű -
nös emberi természet, ha megégeti Isten
szava. Ekkor ember az emberre harag -
szik, arra, aki ezt az Igét képviseli. Ha
egy családon belül felragyog az evangé -
lium lángja, akkor a világosság fénylik a
sötétségben. Ott kiderül, hogy mennyire
nincsenek rendben a dolgok, és ezért a
gonoszságot cselekvők rátámadnak arra,
akit Isten már kihozott a sötétségből. 

Így történt egy kislánnyal is, amikor
megtért. Hazament és elmondta, hogy ő
már Jézusé. Akkor az anyja ezt felelte:
Bárcsak meghaltál volna! Értjük? A hívő
békességben akar élni, és a fényt áraszt -
ja, mivel már a világosság fia. De a sötét-
ség fia ellene áll. Így meghasonlás támad
az evangélium miatt: fiú és az ő atyja
között, leány és anyja, meny és anyósa
között (Mt 10,35). Ilyen értelemben lát -
hatjuk: Jézus hozta a meghasonlást, a
tüzet, a háborút. 

A harc igazából lelki természetű. A győ -
zelem sem fegyverrel, hanem Isten Lelké -
vel és Igéjével valósul meg. Az Ige meg -
győz het bárkit, bárhol is él, családokban,
közösségekben és nemzetekben. Mert:
Christus vincit! Krisztus győz! Övé min-
den hatalom, és nála semmi sem lehetetlen. 

Az evangélium egyéni életünkben is há -
borút okoz. Itt dúl a legnagyobb és állandó
harc: a test a lélek ellen törekszik. A test, a
meg nem váltható részünk, az óember
mindvégig harcol a megtért, újjá született
énünkkel (Gal 5,17). De egyszer a harc
véget ér. Az óember vég képpen meghal, és
a feltámadásban majd ép testben és ép
lélekben szabadon di csérhetjük az Urat.

Alföldy-Boruss Dezső / 
Szigetszentmiklós

Lukátsi Vilma
„Il Barocco”
Igazgyöngysor került kezembe,
ujjaim között pergetem
elgondolkozva… szinte látom
a gyöngyhalászt a tengeren…
Nem azt, aki fényes, hibátlan
sok gyönyörű gyöngyöt talált
lenn a nagy vizek mélyében
meg-megkísértve a halált,
hanem azt, aki kagylóhéjban
göröngyöt lelt a gyöngy helyett,
és – visszadobta a tengerbe:
„il barocco”. Az elveszett!
… és lent a mélyben sok kavics közt
összeverődött gyöngy a gyönggyel,
itt-ott leporlott egy rög róla,
csiszolódott, amíg idővel
olyan szép lett, mint az a gyöngysor,
amit még most is pergetek
formát kereső gondolattal:
… gyöngyök, göröngyök, emberek…
- Ma még lehet, hogy „il barocco”:
formátlan, ferde, elnyomott,
az élet mennyei karcolása
hagyott rajtunk látszó nyomot!
… összeverődünk: él az éllel,
roppan rólunk egy-egy darab,
belerázkódunk, hogy a szívünk
úgy érzi sokszor: megszakad,
pedig… talán így formálódunk:
te engem csiszolsz, téged – én!
Így leszünk egyre simább gyöngyök
az Isten áldott tenyerén!
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„Ha nem ismer-
jük el azt, hogy 
a bűnös ember

mindenre képte-
len üdvösségével

kapcsolatban,
akkor Isten

dicsőségét raboljuk meg, és nem igaz 
a könnyedén és átgondolatlanul 
kimondott Soli Deo gloria, azaz:

egyedül Istené a dicsőség.”

„Mert nem azért jöttem, hogy az iga -
zakat hívjam, hanem hogy a bűnö söket.”
(Mt 9,13)

„Isten kegyelmének ragyogó példáját
látjuk abban, hogy Mátét, a vámhivatalból
Krisztus nemcsak a tanítványi közös -
ségébe fogadta be, hanem az apostoli
szolgálatra is elhívta” – írja Kálvin1. 

A fenti igerész pontosan Máté meg -
szólí tásakor szerepel az evangéliumban.
Elhívásának története olyan, mint a fest-
mény sarkában a művész kézjegye. 

Lukács evangélista ki is egészíti a fen-
tieket: „megtérésre”, illetve „mindent ott -
hagyva” követte Máté Jézust. Az érintett
Máté fontosnak tartotta megjegyezni,
hogy „azonnal” követte. Milyen különös
hangsúlyok ezek. Miért pont ezek írattat-
tak meg? 

Vajon miért a bűnösöket jött elhívni
Jézus, amikor a Zsolt 5,5-6-ból kiderül
Istenről, hogy a szent Isten nem csak a
bűnt gyűlöli, hanem a bűnöst is. Mégis el-
hívja Mátét, a vámszedőt, aki a felsőbb
hatalmaknak fizetett adót, és utána annyi
pénzt markolt fel a néptől, amennyit nem
szégyellt. 

Ha a bűnöst gyűlöli, akkor miért hívja
mégis megtérésre őt Jézus? 

1. Mert irgalmas népéhez, és Máté is
ennek a népnek a tagja.

„Irgalmasságot akarok és nem áldoza-
tot” – idézi Jézus Hóseás prófétát (6,6),
de ugyanez a szó (HESED) szerepel há -
rom szor a 2Móz 34,6-7-ben is. Ilyen ir-
galmas Istenként mutatkozik be a Sinai
hegyen Mózesnek, a szövetség megújí -
tásakor. Fordítható ez a héber szó kegye -
lemnek, irgalomnak, szövetségi hűségnek,

szeretetnek, jóságnak. Ennek görög meg -
felelője (KARISZ) jellemzi Jézust a Jn
1,17-ben, aki azért lehet hozzánk irgal-
mas, mert bemutatta értünk a tökéletes 
áldozatot. Óriási örömhír Isten ren dít he -
tet len HESED-je irántunk, mert mint szö -
vet sé gi hűségesküje megszeghetetlen, és
ez az ő jellemének a része is – ezért vál-
tozhatatlan. Nem a mi Istenhez való hoz-
záállásunktól, hűtlenségünktől függ.

2. Megtérésre hívja, mert az eredendő
bűn miatt (Róm 5,12) olyan helyzetbe
került a bűnös ember, hogy képtelen bár-
mit tenni az üdvösségéért2. „Azért jöttem,
hogy a bűnösöket hívjam” – Jézus kez -
deményez, menti a magatehetetlent. Máté
történetét megelőzi a béna ember nek adott
bűnbocsánat. A két történetből egy dolgot
kell megértenünk: mind a béna, mind
Máté az üdvösségére nézve lelkileg maga -
tehetetlen volt. Ez ránézésre könnyebben
belátható a béna történetéből. De igaz ez
Mátéra is? Igen, feleli a Biblia. Alap ve -
tően két dologból ered a magatehetet -
lenségük. 

a.) Mindnyájan lelkileg halottak (Ef
2,1; Kol2,13; Jn 5,28). Nincs kivétel, a
lelki halott a lelki koporsóban fekszik. 

b.) A bűn rabszolgaságának kényszere
alatt vannak (Róm 3,9): „Mindenki rab-
szolgája (DUOLOSZ) a bűnnek, ki van
neki szolgáltatva (eladva)”3. 

Elmondhatom én is, te is Pál apostollal:
„Igaz beszéd ez és teljes elfogadásra mél -
tó, hogy Jézus Krisztus azért jött e világra,
hogy a bűnösöket megmentse, akik között
én vagyok az első” (1Tim 1,15, vesd
össze: Gal 4,4-5; Zsid 10,5-10)4. Lát-
szólag jól megy a sorod, virulsz, de „az a
neved, hogy élsz, és halott vagy” (Jel 3,1). 

Akkor tehát semmit sem tehetek az üd-
vösségemmel kapcsolatban? Nem, és ta -
lán így jobb is. Mindhárom szinoptikus
evangélium feljegyzi Jézus válaszát erre
a kérdésre, amit a Mk 10,26-27-ből idé -
zek: „Akkor azok még inkább elképedtek,
és azt kérdezték egymás között: Akkor hát
kicsoda üdvözülhet? Jézus pedig rájuk
tekintett, és azt mondta nekik: Az em-
bereknek lehetetlen, de Istennek nem, mert
Istennek minden lehetséges.” Máté, a
nem zetközi főútvonal (Damaszkusz –>

Ka per naum –> tengerpart –> Egyiptom)
melletti vámházban üldögél, miközben
lel ki halott. Erről ő mit sem tud, nem ér -
dekli Isten és az ő dolgai. Számára csak
az anyagi világ létezik, ő pénzben utazik.
A pénz szeretete tartja a markában, mert
a bűn rabszolgája, csakúgy, mint a béna
ember volt, mielőtt Jézus meggyógyította.
Máté nincs odaláncolva a bódéjához, de
súlyos láncok tartják fogva. 

Ha nem ismerjük el azt, hogy a bűnös
ember mindenre képtelen üdvösségével
kapcsolatban, akkor Isten dicsőségét ra bol -
juk meg, és nem igaz a könnyedén és át-
gondolatlanul kimondott Soli Deo gloria,
azaz: egyedül Istené a dicsőség. Mert ez azt
jelentené, hogy mindent Isten végez az üd-
vözítésedben. Ha te bármit is tehetsz, amint
a gazdag ifjú is gondolta, akkor ezzel
kisebbíted, megnyirbálod Isten kegyel mét.
Mert a te állapotod és az Isten ke gyelme
kényszerkapcsolatban van, amint jól meg-
fogja a lényeget James Montgomery Boice
híres „libikóka” pél dá ja: Ha te bármit
tehetsz, te feljebb ke rülsz, de a kegyelem
azonnal lejjebb ke rül ve kisebbé lesz! Mert
a teljes elveszettség állapota pont kegyelmi
távolságra van az üdvösségtől!5

„Hogy hívjam” – és egyszer csak meg -
áll valaki a vámszedő asztalnál, egy ide-
gen. Ő nem befizetni akar, nem is ajánla-
tot tenni, amit Máté vagy elfogad, vagy
sem, hanem parancsol. Mert Jézus belát a
színfalak mögé, és mert Máté képtelen
kilépni ebből a rabságból. Mint ahogyan
a halott is képtelen megfogni a szabadító
kezét, vagy bevenni az életmentő gyógy -
szert. Teljes mértékben a szabadító Jézus
irgalmára szorul. Ezért hangzik fel a:
„Kövess engem!” – felszólítás. Szinte
halljuk a „zúgást”, amint a szétszórt cson-
tok zörögve sietnek együvé (Ez 37), a
Lélek suhanását, aki életre kelti, és a le -
hulló láncok csörgését. Előttünk áll egy
minőségileg „új ember” (Ef 2,15), aki
életében először kezd el élni. „Mert aho -
gyan az Atya feltámasztja a halottakat, és
életre kelti őket, úgy a Fiú is, akiket akar,
életre kelt” (Jn 5,24). És Jézus az erő sebb
fegyveres is (Lk 11,21-22).

„Az pedig azonnal fölkelt.” Azonnal
„repült” Jézus után, mint a faforgácsok

AZÉRT jöTTEM, hoGY 
A BűnöSöKET hívjAM MEGTÉRÉSRE
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közül a szegek, ha mágnes vonzza. „Senki
sem jöhet énhozzám, ha az Atya, aki elkül -
dött engem, nem vonzza őt” (Jn 6,44, vesd
össze: Jn 12,32; ApCsel 16,19; Jak 2,6; a
HELKUO görög szó, felsőbbrendű hata -
lom általi külső kényszerítést jelent). Akit
Jézus vonz, azt kimozdítja addigi helyze -
téből, és kiragadja a bűnöst az eddigi
erőhatások közül, és szabaddá teszi.

„És követte őt.” Máté élete új pályára
állt, lángra gyúlt Jézusért, Isten ajándé ká vá
vált. Nem maga és a pénz körül forog,
hanem olyat tesz, amit még sohasem. Meg-
finanszíroz egy missziós vacsorát ott hon,
hogy a családtagok, a kollégái (vám szedők)
és a távolabbi „kollégái”, a bűnö sök hallják
és ismerjék meg Jézust, a dísz vendéget. 

„… hívjam megtérésre.” De nem állt
meg ezt követően, hanem latba vetve min-
den képességét, gyorsíró tudományát, mű -
veltségét, engedve a missziói parancsnak,
amilyen gyorsan csak lehet6-7, megírja fő

művét, a Máté evangéliumot, ami a misszi -
ói paranccsal zárul (Mt 20,18-20). Ahogy
megismertük a Bibliából ezt a Jé zusért lán-
goló embert, ő biztosan nem várt évtize -
deket az örömhír megírásával. Evan gé liu -
ma, érvelése elsősorban népe számára szól,
akiknek „lepel borul a szívére” ami kor
csak olvassák Mózest (2Kor 3,14-16). Bi-
zonyítja nekik az Írásokból, hogy Jézus a
megígért Messiás, ő az a szabadító, aki jött
népét megszabadítani, mert a lepel „csak
Krisztusban tűnik el”, „mikor meg térnek az
Úrhoz”. A Szentlélek pedig majd meg -
győzi az olvasót és „minden népeket” a
föld végső határáig, minden igazságról.
Csak ámulhatunk azon, hogy az Úr egye -
dül, emberi közreműködés nélkül, milyen
szabadítást vitt végbe népéért. 

Teljen meg szívünk, hálával énekelve 
a 89. zsoltárt: „Az Úrnak irgalmát örökké
éneklem…”!

Dr. Nagy Péter Mihály / Debrecen

*
Irodalom: 1. Kálvin János: Evangéliumi har-
mónia I. kötet Kálvin Kiadó,2020.316-317. o.;
2. Ronald Hanko: A kegyesség tudománya.
Ébredés Alapítvány,2021. 113-114. o.; 3. Dr.
Varga Zsigmond J.: Újszövetségi görög-ma -
gyar szótár, Magyar Bibliatanács,1992. 40. o.
AMARTIA szócikknél van megadva ez a for -
dítás; 4. The Reformation Study Bible (2015),
R. C. Sproul General Editor, Reformation Trust
Publishing, 1686. o.; 5. Steve Lawson: Kegye -
lemtan a János evangéliumában. (Ligonier
Ministries, Teaching Series. https://www.ligo-
nier.org); 6. Balla Péter: Az újszövetségi iratok
története, Károli Egyetemi Kiadó 2008. 88. o.
„Carsten Thiede szerint a Magdalen-papirusz
töredékek talán az I. sz. 60-as éveire datál-
hatók”; 7. C. P. Thiede–M. D’Ancona: Aki látta
Jézust, Gold Book Kft.1996. 156. o. Az eredeti
Máté ev. még korábbi keltezésű lehet a Mag-
dalen-kódex másolatnál, szövegtorzulásra nem
volt idő.

„sokan nem
értenek egyet

azzal, hogy Jézus
adni jött 

a világba, és azt
állítják, hogy
hiába ígért

jólétet követőinek, ha ennek éppen 
az ellen ke ző jét teszi: megfosztja őket 

a jó dolgoktól.”

Sokan gondolnak úgy a keresztyénségre,
mint egy olyan vallásra, életfelfogásra,
amiben a fő szabály, hogy mi mindent
nem szabad tenni. Jézusra pedig úgy
tekintenek, mint aki megfosztja az em-
bereket az élet igazi örömeitől, élve ze -
teitől. Többen ezért is hagynak fel a
következetes keresztyén életvitellel azok
közül, akiket valamikor Isten Szentlelke
megérintett. A világ csábító ragyogása
megtéveszti őket. Az egész világot akar-
ják, és az az ősrégi hazugság ejti kábu-
latba őket, hogy az igazi gazdagsághoz
Jézust figyelmen kívül hagyva lehet el -
jutni. Az ilyen keresztyének úgy vélik,
hogy ha ők Jézus útján járnak, akkor ez -
zel rengeteg jóról lemaradnak. Jézus
mégiscsak a puritán, mértékletes, fegyel -

mezett életet követeli az övéitől. Pedig
milyen élvezetes jóllakásig finomságokat
enni, vagy egyéb „mértéktelenségeket”
elkövetni. Gazdagságot, sikereket haj -
hászni, haszontalan dolgokkal múlatni az

időt, karriert építeni, sikereket elérni,
követni a szépség evilági ideáljait, a test -
kultusznak hódolni, élvezni a szexualitás
nyújtotta kéjes örömöket! Jézus megtiltja

a 7. napi munkát, pedig milyen sokra is
juthat azon a szabadnapon az ember!
Sokkal élvezetesebb a kedvteléseinket
űzni hétvégén, mint az unalmas temp -
lom ban ülni, unalmas emberek társasá -
gában. Nem beszélve arról, mennyi jó
élménytől foszt meg a 7. vagy éppen a 8.
parancsolat! 

Vagyis sokan nem értenek egyet azzal,
hogy Jézus adni jött a világba, és azt
állít ják, hogy hiába ígért jólétet köve -
tőinek, ha ennek éppen az ellenkezőjét
teszi: megfosztja őket a jó dolgoktól.

Sokan úgy érvelnek, hogy más esz mék,
világnézetek, életmód-elméletek mennyi -
vel több mindent adnak az embernek!
Mennyivel szabadabb életet ígér a libera -
lizmus, a nyílt társadalom esz méje! Mi -
csoda teret nyit az emberek előtt a kö -
zösségi oldalak világa, a filmsorozatok
végtelen sora, a sportok! Fel mérhetetlenül
sok lehetőséget kínál a di vat, a szépség -
ipar, a modern kultúra, a pénzvilág, a
turiz mus, a hobbik, vallások és ideológiák
sora. Ezek, igen, ezek adnak élményeket,
elismertséget, sikere ket, kiteljesedést, elé -
gedettséget, helyes önértékelést. Jézus 
ellenben elvesz, be szű kíti az élet élvez -
hetőségének lehető ségeit.  

AZÉRT jöTTEM, hoGY ÉLETÜK
LEGYEn, SőT BőSÉGBEn ÉLjEnEK

Túrmezei Erzsébet
Kő az úton

M. Feesche után németből
Gondolod, kerül életed útjába
egyetlen gátoló kő is hiába?
Lehet otromba, lehet kicsike,
hidd el, ahol van, ott kell lennie.
De nem azért, hogy visszatartson téged,
se, hogy lohassza kedved, merészséged.
Jóságos kéz utadba azért tette,
hogy te megállj mellette,
nézd meg a követ, aztán kezdj el
beszélni róla Isteneddel.
Őt kérdezd meg, milyen üzenetet
küld azzal az akadállyal neked.
S ha lelked Istennel találkozott,
utadban minden kő áldást hozott.
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Jézus azonban meggondolásra készteti
minden követőjét, amikor azt mondja,
hogy fontoljátok meg, hogy „a tolvaj
csak azért jön, hogy lopjon, öljön és
pusztítson”. Ha pillanatnyi örömöket ad
is a világ, végül biztos, hogy pórul jártok
vele. Csupán csali az ígért gazdagság és
élvezet, a végén pedig kifosztottság, sze -
génység és fogság vár rátok.  

Jézus szava felhívja a figyelmünket
arra, hogy tele van a világ ravasz csalók -
kal, tolvajokkal, akik sokat ígérnek, de
igazából kifosztanak. Jézus figyelmezte -
tését élettapasztalatainkkal is alátámaszt -
hatjuk. Hiszen mindenki találkozott már
olyan „vérszívókkal”, akik elveszik az
emberek életerejét és életörömét. Olyan
csalók ezek, akik az interneten sokat
ígérnek, de végül ellopják pénzünket.
Házaló ügynökök, akik „csak most és
csak ennyiért” kínálják nekünk világhírű
gyártók visszamaradt portékáit. Kezdet-
ben sokat ígérő kapcsolatok, amelyekről
később kiderül, hogy energiavámpírok
csapdájába estünk: meglopják életerőn -
ket, örömünket, egészségünket, pénzün-
ket és vagyonunkat, megrabolják évein-
ket. Gyógyulást ígérő csodaorvosok és
csodaszerek kínálják magukat. Az em-
berek pedig mennyi ilyen csalónak adnak
pénzt hiába! Tolvajoknak, akik kimerí -
tenek minket, lenulláznak anyagilag és
lehetőségeinket is elveszik. Eszmék,
filozófiák, vallások, ezoterikus világné -
zetek, amik sokat ígérnek, de a végén
mindent elvesznek, és csak az életből
való kiábrándultságot hagyják maguk
után. Hatalmas karriert és sok pénzt ígérő
munkaadók, akik azzal kecsegtetnek,
hogy náluk lehetsz valaki, de végül ki -
égve és végletekig kihasználva zokogsz
otthon, gyógyszereken élve. Pedig Jézus
figyelmeztetett előre. Mégis, számtalan-
szor belesétálunk ilyen csapdákba. 

Jézus úgy beszélt magáról, mint aki
azért jött az övéihez, hogy életük legyen,
sőt bőségben éljenek. Jézus üzenete azt
jelenti népe számára, hogy amit én tettem
értetek, és amit mondok, az titeket nem
rövidít meg, hanem gazdaggá tesz. Ő
igazi, nagybetűs életet hozott az övéi nek.
Örök életet. És ezzel együtt lelki dolgok
bőségét. Ahogyan az Ige is mond ja:
„megáldott minket mennyei világának
minden lelki áldásával Krisztusban.” 

Vannak dolgok a világon, amit az em-
berek közül mindenki megkap Istentől:

hiszen felhozza napját jókra és gono -
szokra, ételt és ruhát ad az embereknek.
Öntözi a földeket, és termést ad a vi -
lágnak. Értelemmel is felruház. Életet is
kap tunk, egészséget, erőt. Ezek mind
nagy dolgok.

De mennyei világának áldásait nem
mindenkinek adja, hanem csak azoknak,
akik Jézus Krisztusban hisznek. Vegyük
észre, hogy itt valami többről van szó,
mint amit mindenki kap! Érdemes ezeket
az ajándékokat megnevezni. Az Újszö -
vetség számtalan ilyen dolgot felsorol.
Isten kiválasztott magának minket sok-
sok ember közül. Fiává fogadott. Igaz-
nak, ártatlannak nyilvánított Jézus feltá-
madásakor. Saját örökösévé tett. Örök
életet adott. Kegyelemmel ajándékozott
meg. Megbocsátotta bűneinket. Megis-
mertette velünk akaratát. Megajándéko-
zott Szentlelkével. Naponként gondot
visel ránk. Jézus szüntelenül közbejár
értünk, és még sorolhatnánk.

Pál apostol leveleiben gyakran vezeti
be a hívőket Isten lelki kincseskam-
rájába, hogy megmutassa Isten igazi
kincseit, amiket Jézusban adott nekünk.
Érdemes összegyűjteni ezeket.

Nézzünk ebből egyet: Isten kiválasz-
tott minket magának, hogy vele közös -
ségben éljünk már itt, a földön és majd
az örökkévalóságban. Ez már önmagá -
ban is hatalmas ajándék. Az apostol
lelkesen írt ezekről. Örömünk oka, hogy
Istenhez tartozhatunk, az ő oldalán élünk
– és nem az ellenség táborában, akikre
haragja fog lesújtani. 

Rá is csodálkozik minden keresztyén,
amikor ezt megérti: Isten kiválasztott
magának! Nem voltak erre nálunk érde -
mesebbek? Ha belegondolunk abba,
hogy napjainkban a földön több mint 7
milliárd ember él, és mi azok közül ki -
választottak vagyunk. A becslések 100
milliárdra teszik az eddig a földön élt
emberek számát, és mi ezek közül
kiválasztottak vagyunk? Kiválasztottak
arra, hogy el ne vesszünk a kárhozatban,
hanem Istennel éljük az örökkévalósá-
got? Nem indít ez minket arra, hogy Is-
tent dicsőítsük életünk minden napján
ezért az ajándékért?

Különösen, ha még azt is fontolóra
vesszük, hogy mire választott ki bennün-
ket Isten: „akiket eleve kiválasztott,
azokról eleve el is rendelte, hogy hason-
lókká legyenek Fia képéhez”. Kiválasz-

tott minket már a világ teremtése előtt,
hogy szentek és feddhetetlenek legyünk
előtte szeretetben, mint az ő Fia. Kivá -
lasz tott minket arra, hogy szent, fedd he -
tetlen és jó életet éljünk. Péter így írt
erről: „… választott nemzetség, királyi
papság, szent nemzet vagytok, Isten tu laj -
donba vett népe, hogy hirdessétek nagy
tetteit annak, aki a sötétségből az ő cso -
dálatos világosságára hívott el titeket.”

Kiválasztott arra, hogy őt képviseljem
ebben a világban szent életemmel, szava -
immal. Hatalmas dolog ez! Isten nagy -
követe lehetek a világban. János így írt
erről: „Lássátok meg, milyen nagy sze -
re tetet tanúsított irántunk az Atya: Isten
gyermekeinek neveznek minket, és azok
is vagyunk.” Ez azonban csak töredéke
annak a gazdagságnak és bőségnek,
amivel Jézus eláraszt bennünket. Pl. dön-
tésével, kiválasztásával a mennyei világ
minden előnyéhez hozzáférést ad az
övéinek már itt a földön, majd pedig
halálunk után is – felbecsülhetetlen gaz -
dagság ez is. 

Én nem tolvaj vagyok, hanem adni jöt-
tem, életet és bőséget – mondta Jézus. 

Bárcsak karácsonyi felismerés lenne
mindannyiunknak, hogy Jézus azért jött,
hogy a mi életünket is bővelkedővé tegye
ajándékaival és önmagával! Amit ő el -
vesz, azzal nem leszünk szegényebbek,
de amit ad, annál nagyobb gazdagság
nem létezik. 

Sipos Ajtony Levente / Soltvadkert

Pecnyík Pál
Újesztendő
Újesztendő minden napja
sok titkokkal van tele,
megoldódik valamennyi,
ha Atyánk szolgál vele.
Bárcsak úgy tudnánk megérni
Újévben minden napot,
hogy abban áldanánk Istent,
Aki minket alkotott!
Újévben is róla tenne
bizonyságot életünk,
hiszen drága Fia által
örök hont adott nekünk.
Az is titok, abban mi vár!
Ámulunk, ha ott leszünk,
képzeletet felülszárnyal,
amit ott lát majd szemünk.
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vILáGoSSáGuL jöTTEM A vILáGBA
„Aki nem tudja,
hogy hová megy,
az létének értel -
mével és céljával
sincs tisztában.
Élete nem más,

mint pusztulásba
torkolló értelmetlen tévelygés.”

„Én világosságul jöttem a világba,
hogy aki hisz énbennem, ne maradjon a
sötétségben” (Jn 12,46)

Jézus ezen szavainak különös jelentő -
séget ad az a körülmény, hogy egyfajta
búcsúzásként mondta az embereknek,
mielőtt végleg visszavonulna tanítványai
társaságába. „Ezeket mondta Jézus, majd
eltávozott és elrejtőzött előlük” – olvas-
suk néhány verssel korábban. Kijelentése
egyszerre hangzik utolsó figyelmez te -
tésként és szeretetteljes hívogatásként az
éveken át végzett szolgálata végén. 

Szavaira úgy tekinthetünk, mint egy
önmagáról adott záró kijelentésre. A Jé -
zusról, mint Világosságról adott kijelen-
tések sorát János apostol kezdi evangéli-
umának kezdetén: „Benne élet volt, és az
élet volt az emberek világossága” (Jn
1,4). Jézus úgy tesz bizonyságot magá -
ról, mint „a világ Világosságáról” (Jn
12,8). Aki beszédét hallotta, csodatéte -
leit, gyógyításait látta, annak lelki szemei
előtt Isten életet jelentő világossága
fénylett fel. Mivel is zárhatta volna Jézus
a világító szolgálatát, ha nem azzal, hogy
távozása előtt még egyszer felhívja fi-
gyelmüket a benne való hit hatalmas
lehetőségére és tétjére? Arra, hogy ezen
nem kevesebb múlik, mint hogy valaki
örökre a sötétségben marad-e, vagy élete
megszabadul a sötétség hatalmából.  

A Jézusról, mint világosságról szóló
kijelentés azonban nem csak János evan -
géliumán fut végig aranyszálként, hanem
a teljes Újszövetségen. Keresztelő János
apja, Zakariás pap is úgy látta a közelgő
Messiást, mint „Naptámadatot”, mint a
„magasból minket meglátogató felkelő
fényt, aki azért jön, hogy világítson azok-
nak, akik sötétségben és a halál árnyé -
kában lakoznak, hogy ráigazítsa lábun -
kat a békesség útjára” (Lk 1,78-79). 
A Jelenések könyvének végén pedig a

mennyei Jeruzsálem bematatásában arról
olvasunk, hogy annak azért nem lesz
szüksége a napra és a holdra, hogy vilá -
gítsanak benne, mert a Bárány lesz szö -
vétneke (Jel 21,23).

Ha lehetne igék között fontossági sor-
rendet felállítani, akkor a Jézusról, mint
világosságról szóló igék minden bi -
zonnyal az élvonalba tartoznának. A vilá-
gosság, mint metafora, a Szentírás egyik
legkifejezőbb, és egyben legvigasztalóbb
üzenetét hordozza Jézus személyével
kapcsolatban. 

jÉZuS nÉLKÜL AZ EMBER SöTÉTSÉG-
BEn ÉL

Miközben igénkben Jézus önmagáról
beszél, közvetve annak a világnak az ál-
lapotáról is bizonyságot tesz, amibe ő
világosságul érkezett. Szavai arra utal-
nak, hogy a világ sötétségben él. Mi más -
ért kellett volna neki világosságként jön-
nie, ha nem ezért?

Ez a megállapítás teljes összhangban
áll azzal, amit a Szentírás a bűnben el-
bukott embervilágról ír. A bűneset után a
világra lelki értelemben sötétség borult.
Ez a sötétség mindaddig borítja a népe -
ket, amíg a megígért Megváltóban vilá-
gosság nem ragyog fel azok felett, akik
a sötétség és a halál árnyékának földjén
laknak. Csak ott oszlik ez a homály, ahol
felragyog az ő világossága (Ézs 9,1). 
A világ állapotáról tett kijelentés súlyát
akkor érezzük át igazán, ha meggondol -
juk, hogy a Szentírásban a sötétség a bűn
szinonimája. A bűn következtében az
em ber lelkileg vakon születik, és nem
képes meglátni a legalapvetőbb igazsá-
gokat sem. Lelki vaksága miatt nem látja
Istent, de nem ismeri fel a bűnt sem. „Aki
sötétségben jár, nem tudja, hova megy,
mert a sötétség megvakította a szemét”
(1Jn 2,11). Nincs tisztában cselekedetei
következményeivel. Vakságának legvég -
ze tesebb következményeként nem látja
az örök életre vezető utat sem. Aki nem
tudja, hogy hová megy, az létének ér -
telmével és céljával sincs tisztában. Élete
nem más, mint pusztulásba torkolló ér -
tel metlen tévelygés. Jézus szavainak ez
a világra vonatkozó kijelentése, mint sö -
tét háttér, még inkább kiemeli eljöve -
telének jelentőségét.  

jÉZuS AZ ő vILáGoSSáGáBA hív
Jézus önmagáról, mint világosságról

tett szavait az teszi számunkra különösen
is örömtelivé, hogy azokkal nem csak
igazságokat jelent ki, hanem magához
hívogat. Ezek, a hívásként önmagáról
adott bizonyságtételei végig kísérik szol-
gálatát. Mivel ezek a mondatok külön -
böző szituációkban, más-más összefüg-
gésekben hangzanak el, az alapüzenet
minden esetben hordoz valamilyen sajá-
tos mondanivalót is.   

A Jn 8,12-ben olvasható kijelentés
talán mind közül a legismertebb. Ennek
egyik magyarázata bizonyára annak
mély evangéliumi tartalmával magyaráz -
ható. „Én vagyok a világ világossága:
aki engem követ, nem jár sötétségben,
hanem övé lesz az éle világossága” –
mondja Jézus az őt hallgatóknak. Az
akkori szem-és fültanúk számára még
többet jelenthetett Jézus kijelentése, mint
számunkra, akik nem ismerjük szavai
történeti hátterét. Azt, tudni illik, hogy
Jézus ezeket a szavakat vagy a lomb -
sátrak ünnepén, vagy röviddel azt köve -
tően mondta. Minden esetre elég közel
ahhoz, hogy annak hallatán az emberek
ennek az ünnepnek egyik legünnepélyes
eseményére, nevezetesen a templom ki -
világításának pompázatos eseményére
asszociáljanak. A zsidók ezen az ünne -
pen a betakarított termésen kívül az
Egyiptomból történt szabadulásért és a
pusztai vándorlás során megtapasztalt is-
teni gondviseléséért adtak hálát. A lomb-
sátrak ünnepéhez sok érdekes szertartás
kapcsolódott. Ezek közül a legvidámabb
talán a templom kivilágítása volt, amit a
templom előtti téren annak emlékére ren-
deztek meg esténként, hogy Isten egykor
tűzoszlopként vezette népét a pusztában.
Az udvar szélein ülőhelyeket alakítottak
ki a nézők számára, középen pedig ma -
gas rudakon hatalmas olajlámpákat he -
lyez tek el, amikbe egyenként kb. 30 liter
olaj fért. Amikor besötétedett, meggyúj-
tották a hatalmas olajmécseseket, fényük
egész Jeruzsálemet bevilágította. A lévi -
ták, hangszereik kíséretével, hálaadó
zsol tárokat énekeltek. A határtalan jó -
kedv és vidámság pirkadatig tartott.
Jézus kijelentése ebben az összefüggés-
ben azt teszi nyilvánvalóvá, hogy az
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igazi világosságot viszont ő képviseli, és
ez mérhetetlenül több nem csak a világ
csalóka fényeinél, hanem még a zsidó
vallás szertartásaiban felkínált világos -
ság nál is. Az az öröm, amit őbenne talál-
hat az ember, nem ér véget soha. 

A Jn 9,5-ben olvasható kijelentésének
fontosságára az utána következő gyógyí -
tási történet hívja fel a figyelmet. Jézus
kijelentésének valóságát, miszerint amíg
a világban van, a világ világosságaként
van jelen, cáfolhatatlanná teszi a vakon
szüle tett ember testi-lelki látásának
meggyógyí tása. Jézus szavai nem jól
hangzó és üres állítások. Ő valóban
képes a bűn okozta vak ságból kigyógyí-
tani, és az embert látóvá tenni.  

Az idő előre haladtával Jézus hívása
egy re sürgetőbbé vált: „Még egy kis ide ig
közöttetek van a világosság. Addig járjatok
a világosságban, amíg nálatok van, hogy a
sötétség hatalmába ne kerítsen ti teket…
Amíg nálatok van a világosság, higgyetek
a világosságban, hogy a vilá gos ság fiai
legyetek!” Jézus arra figyel meztet, hogy
földi munkálkodásának ide je korlátozott,
és a nappalt éjszaka fogja követni. 

Jézusnak nincsenek illúziói az em-
berekkel kapcsolatban. Ha valaki, akkor
ő ismeri azt, ami az ember szívében meg-

található. Tudja, hogy az emberek több-
sége, miközben gyönyörködik a nap ter-
mészetes fényében, képes arra, hogy el -
utasítsa őt, a világ Világosságát, mert
jobban szeretik a sötétséget, mint a vilá-
gosságot, mivel cselekedeteik gonoszak
(Jn 3,19-20). Mindez nem akadályozza
őt abban, hogy a hozzájuk intézett utolsó
mondatait is mintegy mentőövként dobja
feléjük, még egyszer felkínálva abban a
menekülés lehetőségét.

AKI jÉZuSBAn hISZ, MEGSZABAduL A
SöTÉTSÉG hATALMáBóL

Jézus azon túl, hogy leleplezi a világot
uraló sötétséget, és világosságába hívogat,
bizonyságot tesz arról is, hogy mi vár
azokra, akik benne hisznek. Aki Jé zus ban
hisz, annak nem kell a sötétségben, azaz
nem kell a bűn uralma alatt élnie, és a sötét-
ség cselekedeteit csele kednie. Sőt, az az
ember nem csak hogy maga nem fog a
sötétségben járni, hanem mások felé is
világosságot sugároz. Jézus szándéka az,
hogy a benne hívők az ő világosságát
tovább adva, maguk is a „világ világossá-
gaként” éljenek környe zetükben (Mt 5,14).   

Kegyelem, hogy bár Jézus testileg már
nincs a földön, Szentlelkének és igéjének
köszönhetően számunkra még mindig

megvan a világosságban járás lehető -
sége. Aki hisz benne, az nem jár sötét-
ségben, sőt terjesztője, továbbadója lesz
Jézus Krisztus világosságának. 

Molnár Sándor / Biatorbágy

AZÉRT jöTTEM, hoGY ÉLETEMET
váLTSáGuL AdjAM SoKAKÉRT

„Amikor Isten
Szentlelke fel -
lebbenti Jézus

Krisztus váltság -
halá láról a leplet,
akkor értjük meg,
hogy halála nem

egyenlő egy igazságtalanul elítélt és
kivégzett ember halálával.”

„… az embernek Fia sem azért jött,
hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő
szol gáljon, és életét váltságul adja sokak -
ért” (Mt 20,28).

Ha olvassuk az evangéliumokat, ismétel-
ten találkozunk az Úr Jézusnak azokkal
a kijelentéseivel, amikben kül detésének
céljáról beszél.

Ezeknek az önmagát, küldetését meg -
határozó mondatoknak nem Jézusnak

volt, hanem nekünk van szükségünk. Ha
mind ezeket nem közli, akkor nem is-
mernénk személyét, természetét, külde-
tését stb., sőt semmit sem tudnánk róla.
Személyében ismerhettük meg a hatal-
mas szent Istent is, akit Atyaként muta-
tott be nekünk: „Aki látott engem, látta
az Atyát” (Jn 14,19).

Az a nyomorúsága az Istentől elsza-
kadt és maga útját járó embernek, hogy
Istenről saját elképzelési vannak, vagyis
őt a maga képére és hasonlatosságára
alakítja. Az ilyen istenről vitázni lehet,
az ilyen isten nevében kiátkozható a
másik ember, keresztes háborút lehet in-
dítani, börtönbe, kínpadra és máglyára
lehet ezreket kül deni. 

Jézus Krisztus megismerése azonban
átformálja a mi istenismeretünket. Ami -
kor azzal az önkijelentésével talál ko -
zunk, hogy „nem azért jöttem, hogy el -

ítéljem a világot, hanem hogy megment -
sem” (Jn 12,47), akkor véget érnek a má-
sokat ítélő szék elé citáló vitáink, a saját
igazságunk kérdésessé válik és elveszíti
érvé nyes ségét.

A saját magunk által elképzelt istenek
imádatához hozzátartozik az is, hogy
szolgálni akarjuk őket. A legtávolabb élő
bo zót lakó is tisztában van azzal, hogy az
ő istenét ki kell engesztelni, mivel az az
isten haragszik valamiért. A Szent Istent
nem ismerő ember, éljen bárhol ezen a
földön, áldozatokkal, ajándékokkal, ön -
sa nyar gatással, fogadalmakkal, jótettek -
kel, saját ma ga által szerkesztett imád -
ságokkal, mant rázással stb. próbálja
szol gálni istenét.

És karácsonykor belépett a magunk
által felépített, öngyötrő világba az Isten
egyszülött Fia, az Úr Jézus Krisztus, és
belekiáltja szívünkbe: „Az emberfia nem

Füle Lajos
Napraforgók
Szüntelen mosolygó,
vidám kis cseléd,
mint a napraforgó,
úgy fordul feléd.
Mintha minden egy szót
máris értene,
hogyha szólunk hozzá,
megszépül bele.
Én is így szeretnék
fölragyogni Rád,
mikor megszólítasz
szent Igéden át,
én URAM, s ha Nálad
áldást nyerhetek,
megszépül a lelkem,
mint e kisgyerek.
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azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem
hogy ő szolgáljon, és életét váltságul
adja sokakért.”

Ez a mondat a legtöbb ember számára
érthetetlen és elfogadhatatlan. Egyszer
valaki, aki teológiai tanulmányait abba
hagyva vegyészmérnök lett, arra a kér -
désre, hogy miért váltott, azt válaszolta,
hogy nem tudta elfogadni a Biblia taní -
tását, hogy Isten azért küldte a földre a
Fiát, hogy az emberek bűnei miatt ő
szen vedje el a büntetést.

Ha a Biblia arról szólna és tanítana,
hogy azért jött Jézus Krisztus, hogy a
bűnösökön végrehajtsa az Isten ítéletét,
vagy ha a mi Urunk azt hirdetné, hogy
mivel neki adatott minden hatalom 
mennyen és földön, azért mindenkinek
őt kell leborulva szolgálnia, azt el tudnák
fogadni, hiszen ez megfelel az emberi
gondolkodásnak.

Ezzel szemben az Isten Fia, egy gyen -
ge kisgyermek testében jelent meg, aki -
nek születésekor nem királyi palota, csak
istálló jutott otthonul, bölcsőként pedig
jászol. Akinek a nevelőapja, egyszerű
ács mester volt, és maga is ács mester-
séget tanult. Ő nem a szentképek és
középkori festmények szőke, kékszemű,
törékeny testalkatú Jézusa volt, hanem
egy feltört tenyerű ácsmester. Neki va -
lódi földi emberré kellett lennie, aki
töké letes ember és tökéletes Isten egy -
sze mélyben, miközben már ekkor is
urak nak Ura és királyoknak Királya volt.

Ő valóban azért jött, hogy szolgáljon
és életét váltságul adja sokakért! „Aki,
mikor Istennek formájában volt, nem te -

kintette zsákmánynak azt, hogy Istennel
egyenlő, hanem önmagát megüresítette,
szolgai formát vett fel és hasonló lett az
emberekhez. És amikor emberi formában
volt, megalázta magát, engedelmes volt
haláig, mégpedig a kereszthalálig” (Fil
2,6-8).

Tizenkét tanítványának nem zsarnok,
keménykezű rabszolgatartója volt, ha -
nem Mestere, aki kicsi nyája előtt járt,
mint jó Pásztor, és vezette őket az igaz -
ság ösvényein, követendő példaként
meg mosta lábukat, és a Gecsemáné kert -
jében, a rátámadó katonáktól és temp -
lomi szolgáktól azt kérte, hogy tanítvá -
nyait ne bántsák. A kereszten függve
pedig legkedvesebb tanítványára bízta
édesanyját, az ellenségei számára pedig
bocsánatot kért az Atyától.

A Bibliában olyan szolgaként ismer -
teti meg velünk őt Isten, aki megszakasz-
totta az eget és leszállt, az addig bezárt
ég pedig nyitva maradt azok előtt, akik
felismerték váltsághalálának lényegét, és
elfogadták a kárhozatra ítélt életünkért
letett gazdag váltságdíjat.

Egyik evangéliumi énekünk így fogal-
mazza meg ezt: „Az írás széjjel tépve,
Szabad vagyok, szabad! / Tudom, hogy
megvettél Te, Meggyőztél ím magad! /
Kínos halált te szenvedtél, S ártatlan
drága véred / Áldoztad lelkemért.”

Amikor Isten Szentlelke fellebbenti
Jézus Krisztus váltsághaláláról a leplet,
akkor értjük meg, hogy halála nem
egyen lő egy igazságtalanul elítélt és ki -
végzett ember halálával. Kereszthalála
sokak számára bocsánatot és örök életet

szerzett, és ez a hatalmas isteni tett meg -
rázta a világmindenséget. Megren dült a
föld, elsötétedett a nap, a jeruzsá lemi
templom szentek szentjét elválasztó kár-
pitja pedig ketté hasadt.

Lehet ezt csupán természeti jelenség -
nek nevezni, de az Úr Jézusnak a keresz -
ten elhangzott: „Elvégeztetett!” kiáltása
egy hatalmas bejelentés volt a váltságmű
elvégzéséről, ami sokak üdvösségét pe -
csételte el abban a pillanatban. 

Sokan tanítják azt, hogy Jézus Krisz-
tus az egész világért halt meg, de ismer -
ve az Isten igéjét, tudjuk, hogy csak az
övéiért fizette ki a váltságdíjat, akik – Is -
ten Szentlelke munkájának nyomán –
fel ismerve elveszett, kárhozatba hullott
életüket, kegyelmet kérve fordulnak
hozzá! 

Ez az egyszeri és megismételhetetlen
áldozat sokaknak életté és életük legna -
gyobb csodájává lett, mivel Jézus örökre
tökéletessé tette a megszentelteket.

Az Úr Jézus Krisztus a földön Isten
szolgájaként élt, miszerint mondta is,
hogy nem azért jött, hogy neki szolgál-
janak, hanem hogy ő szolgáljon, és adja
életét sokakért.

Viszont, akik tanítványaivá lettek,
még is boldogan vallják magukat az ő
szolgáinak. Nem kényszerből teszik ezt,
hanem hálából. Ezt a szolgálatot meg -
tiszteltetésként és méltóságként élik meg
akkor is, ha ez a feladat a világ szemében
nevetségesnek, maradi gondolkodásra
val lónak tűnik, esetleg megalázással
vagy üldözéssel jár.

Benedek Csilla / Budapest

AZÉRT jöTTEM, hoGY BIZonYSáGoT
TEGYEK AZ IGAZSáGRóL

„Az emberek
sokasága keveset
gondolkozik ön-

magáról, az
életéről, jövő jéről,

a vele tör téntek
okairól, céljáról

úgy, hogy abban Istent is keresi.”

„Én azért születtem, és azért jöttem a
világba, hogy bizonyságot tegyek az igaz -
ságról: mindenki, aki az igazságból való,
hallgat az én szavamra.” (Jn 18,37)

Az Úr Jézus kijelentése egy drámai
beszélgetésben hangzott el. Pilátus, Júdea
helytartója előtt állt, közvetlenül a ke -
reszt re feszítését megelőző órákban. 
A római tisztviselő nem ismerte fel, hogy
itt nem egy múló zavargásról, gyorsan
megoldandó igazgatási feladatról van szó,
hanem Isten üdvözítő tervének eseményei
zajlanak. Miközben Pilátus azon volt,
hogy megértse, kivizsgálja ezt a számára
talán csak ’problémás ügynek’ mutatkozó
dolgot, amivel a zsidók keresték meg,
Jézus előtte is kijelenti magát: „Én azért

születtem, és azért jöttem a világba, hogy
bizonyságot tegyek az igazságról: min -
den ki, aki az igazságból való, hallgat az
én szavamra.” Pilátus valószínűleg sok
mindent kipróbált és látott már az életben,
a korabeli római állami elit köreiben való
’helyezkedési’, ’feltörekvési’ versengé -
sek, állandó taktikázások miatt pedig
kiélt-kiégett férfi lehetett, aki a császár
kegyeiért szinte mindenre képes volt. Tet-
teit feltehetően nem az igazság megis-
merése és szolgálata iránti vágy hatotta át,
hanem az önmegvalósítás, a hatalombir-
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toklás és ezzel járó előnyök motiválták.
Mindezek ellenére megdöbbentő az a 
– pogány volta ellenére való – felismerés,
hogy Jézusban nem látott bűnt, és el akar -
ta őt bocsátani. Érezhette és meggyő -
ződhetett róla, hogy ez az ember más,
mint akiket elő szoktak vezetni; ő nem
gonosztevő. De minden igyekezete, meg -
győződése ellenére, és a tömeg nyomása,
a császártól való függés, a világ hívsága
miatt végül érdektelenné vált az igazság
érvényesítésében. Pedig lett volna rá lehe -
tősége, kapott hozzá hatalmat (lásd: Jn
19,10-11!).

A kihallgatáskor nem tudta Pilátus,
hogy az Igazság Királyával személyesen
szembesült, azzal, aki egy az Atyával. Ez
a ’kikérdezés’ a helytartó számára így bi-
zonyos értelemben a meglátogatás ideje
volt. A kegyelem jelent meg számára,
szomorú, hogy ezt nem ragadta meg. Ez
a kegyelem az igazság megismerésével
érkezik az emberhez (Jn 1,14). Isten igaz -
sága itt azt a valóságot jelenti, amivel 
– igéjének a fényében – leránt rólunk min-
den leplet, megmutat minden bűnt és
torzulást életünkben, szembesít a lelkileg
hajótörött állapotunkkal, Isten hiányának
pusztító hatásával.  Az Úr Jézus az egyet -
len, aki hatalommal bír arra, hogy az igaz -
ság kijelentésével felismertesse és be -
láttassa velünk, hogy nélküle milyen
si vár ság, mekkora szenvedés és súlyos
ítélet vár ránk. Jézusban ez az igazság
ugyanakkor felkínálja az ezektől való
megmenekülést is: visszanyerjük az
öröm hír szabadító Krisztusát, azaz az
életet, így boldogító uralma alá kerülünk.
Hiszen őt mutatták be a próféták, őt, az
igazságot jövendölték meg, ahogyan
Ézsa iás is írta: „Uralma növekedésének
és a békének nem lesz vége Dávid trónján
és országában, mert megerősíti és meg -
szilárdítja törvénnyel és igazsággal mos -
tantól fogva mindörökké” (9,6). Mennyei
Atyánk ezért parancsolja: „Ez az én sze -
retett Fiam, őt hallgassátok!” (Mk 9,7).
Jézus ismeri az Atyát, és bemutatja ne -
künk igazságát, sőt, megbékéltet és kö -
zös ségbe von vele. Életünkben nincs
annál szükségesebb, mint hogy ezt a
valóságot, az igéjében önmagát kijelentő
Jézus Krisztust megismerjük, és vele hit
által szövetségbe kerüljünk. Ezért is
mondhatjuk, hogy számunkra az igazság
nem egy elvont fogalom, hanem Jézus
személyéhez kötött, azt az ő megismerése

jelenti nekünk, mert ő „az út, az igazság
és az élet” (Jn 14,6). Nagy kiváltság, hogy
ehhez nem kell mást tennünk, csak őt
hallgatnunk – mert ő ma is szól, tanít, az
igazság megismerésére hív, hiszen olvas -
hatjuk a Bibliát, és hangzik az ige. Ezáltal
ennek az igazságnak a megismerésében
növekedhetünk, előre haladhatunk (2Pt
3,18; Tit 1,1).

Jézus Pilátusnak is erről tett bizonysá-
got, ami egész küldetését magába foglalta.
Kijelentette az Atyát, azért jött, hogy
vissza vezessen bennünket hozzá, és újra
az övéi lehessünk. Minden szava, tette
erre a csodálatos és érthetetlen szeretetből
fakadó célra irányult. Megjelenése, szol-
gálata kegyelem és ítélet volt egyszerre. 

Nem mondható, hogy a helytartót va -
lami ne érintette volna meg Jézus szavai -
ból, hiszen visszakérdezett: „Mi az igaz -
ság?” (18,38). Bizonyos, hogy ő nem
értette, nem ismerte fel akkor, hogy szelí-
den és alázatosan áll előtte az Igazság:
Isten kijelentett igazsága, az őt is meglá-
togató, felette is hatalommal bíró Úr. És
kijelenti – igen, még Pilátusnak is! – ön-
magát. Ki tudja, mire gondolt, mi hasított
a megkeményedett szívébe. Annyi azon-
ban bizonyos, ma is ’pilátusok’ tömege
előtt hangzik fel ez a kijelentés. 

Van, aki szerint Pilátusnak ez a kérdése
több módon is értelmezhető. Utalhatott pl.
erre: ’Számít egyáltalán valamit az igaz -
ság?’ – azaz, Pilátust egyszerűen nem ér -
dekelte az igazság. De utalhatott őszintén
kimutatott belső fásultságra is, ami az
eredménytelen igazságkeresésben megfá -
radt ember vallomását tükrözi. A hely-
tartóra mindkét eshetőség jellemző le -
hetett. Bármelyik is volt, ez a kettősség
jellemzi a mai embert is: a legtöbbek
azok, akiket nem érdekel az igazság,
pláne Isten igazsága. Mások mutatnak
ugyan valamilyen érdeklődést, valamiféle
vágyat az igazság megismerése iránt, de,
ha ez nem csak egy-egy fellángolásban
fullad ki, akkor is legtöbbször válaszként
beérik hamis-, fél-, ál-igazsággal, vagy
pótlékkal. Rossz helyen keresnek, hamar
megtorpannak. Az emberek sokasága
keveset gondolkozik önmagáról, az éle -
téről, jövőjéről, a vele történtek okairól,
céljáról úgy, hogy abban Istent is keresi.
A legtöbb embert ebben a kérdésben a
széleskörű közöny jellemzi. Az igazság
fogalmának nincs náluk sok köze az Isten
kijelentéséhez. Isten kinyilatkoztatott

igazságának ismerete nélkül viszont az
eredmény a hamisan értelmezett esemény,
a rossz döntés, az élet-káosz. 

Aki Isten igazságát nem ismeri, az ön-
magát sem ismeri. Minden baj, nyomo -
rúság, tragédia ennek az igazságnak a
mellőzéséből, hiányából fakad. Termé -
szetünktől fogva jellemez ez bennünket:
„nincsen, aki értse, nincsen, aki keresse
Istent” (Rm 3,11). Viszont megtörténhet
a változás! Ezzel a céllal hirdette a júdeai
helytartónak, amivel nekünk, későbbi ’pi -
látusok’ hadainak is üzent: „Én azért
születtem, és azért jöttem a világba, hogy
bizonyságot tegyek az igazságról: min-
denki, aki az igazságból való, hallgat az
én szavamra.”  

Karácsonyhoz közeledve, majd az ün-
nepben az lesz-e a célunk, hogy ezt a meg
nem érdemelt ajándékot, meghívást, min-
dent és mindenkit megelőzően hittel elfo-
gadjuk? 

Az Istenben bízó ember boldog kivált-
sága, hogy Krisztusban ’felismerheti’ az
igazságot. Ugyanakkor minél többet lát és
ért meg belőle, annál éhesebb és szom-
jasabb lesz, és el akar merülni az ige által
megismerhető Krisztus boldogságában.
Hiszen erre is van ígéretünk: „Boldogok,
akik éheznek és szomjaznak az igazságra,
mert ők megelégíttetnek” (Mt 5,6). Ezt az
igazságot minél inkább megismerjük,
annál jobban gyönyörködhetünk benne. 

Ugyanaz a János apostol, aki beszá-
molójában feljegyezte Jézus fenti, Pilátus
előtt mondott szavait, az evangélium ele-
jén így tesz bizonyságot a karácsonykor
született kisgyermekről: „Az Ige testté
lett, közöttünk lakott, és láttuk az ő di -
csőségét, mint az Atya egyszülöttjének
dicsőségét, telve kegyelemmel és igazság-
gal” (Jn 1,14). A világtörténelemben min -
dig kisebbségben voltak azok, akik így 
ismerték meg Jézust. A bennünket kö rül -
vevő erőszakos, dübörgő világban viszont
ma is hallható a halk és szelíd, boldogító
hívás, hiszen Jézus így imádkozott értünk:
„Kijelentettem a te nevedet az embe rek -
nek, akiket nekem adtál a világból. A tieid
voltak, és nekem adtad őket, és ők meg-
tartották a te igédet” (Jn 17,6). 

Bizony, Jézus Krisztus az, aki kijelen-
tette önmagát, az igazságot; és tőle kér het -
jük, hogy befogadhassuk és követ hessük
ezt az igazságot. Legyen ismer tetőjelünk
az, hogy „hallgatunk az ő szavára”!

Dr. Hotorán Gábor / Érsekcsanád
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1956 SZoMoRú KARáCSonYA
Az első világ -

háború, az ősziró -
zsás forradalom,
Magyarország és
a benne élő egy-
házak megcsonkí -
tása okozta trau -

má ból felocsúdó magyar protestánsok 
a missziói munka fontosságában keresték
és látták a kibontakozás legfontosabb
esz közét. Emiatt az evangélizációs szol-
gálatot, a missziói munkát tartották ki -
emelten fontosnak. A második világhá -
ború megrázkódtatásai – ha lehet – még
nagyobb kárt okoztak, és sok nyomorú -
ságot hagytak maguk után. A református
egyház felelős vezetőit ebben az időszak -
ban ugyancsak a missziói szolgálat újra -
indítása, folytatása foglalkoztatta. Ennek
a munkának a megszervezésében külö -
nö sen Bereczky Albert, Békefi Benő,
Farkas József és Victor János lelkipász-
torok jeleskedtek. Szomorú végkifejlet,
hogy éppen közülük kerültek ki azok,
akik a későbbiekben a lelki ébredés
kerékkötőivé lettek.

A soraikban megjelenő törésvonalakat
a kialakult új politikai helyzethez, illetve
a Szovjetunióhoz való viszonyulás okoz -
ta. Pedig ennek az ébredésnek jelentős
szerepe volt abban, hogy a következő év-
tizedek kemény elnyomása, felszámolási
törekvései közben is megmaradt az egy-
ház, és túlélte ezeket a nehéz időket.

Többen úgy vélték, hogy elérkezett az
újrakezdés, az újat kezdés lehetősége egy
felszabadult, szabad államban, ahol egy-
házunk most már szabad egyházként
élhet és szolgálhat. Azonban hamar ki -
derült, hogy ez korántsem a megújulás
útja lett. A szovjet támogatással a hata -
lom kizárólagos birtoklására törő Ma -
gyar Kommunista Párt tevékenysége
nem sok kétséget hagyott ezen a téren. 
A baloldal tevékenysége az általuk fő el-
lenségnek kikiáltott polgári irányzatok,
valamint az egyházak erejének vissza -
szorítására, majd szétzúzására irányult.
Az egyházellenes propagandának kiváló
táptalajt adott, hogy az egyházak többé-

kevésbé összefonódtak a régi társadal mi
renddel. A hatalom totális birtoklására
törő kommunisták a legcsekélyebb terü -
leten sem tűrték meg az olyan erők jelen-
létét, amik nem az ő irányvonalukat
erősítették. 

Az egyházak elleni hadjárat beindult.
1946-ban rendeleti úton feloszlatták a
Ma gyar Cserkészszövetséget, a Katoli -
kus Agrárifjúsági Legényegyesületek Or -
szágos Testületét (KALOT), valamint
számos egyházi és vallásos szervezetet.
Hamarosan a protestáns egyesületek, 
intézmények közül is többen áldozatul 
es tek. 1948-ban a református és evangé-
likus egyház élén megtörtént az „őr ség -
váltás”. Ravasz László helyére Bereczky
Albert került, Debrecenben Révész Imrét
az a Péter János váltotta, aki már koráb-
ban is ismert volt baloldaliságáról. Az
evangélikus egyházban Ordass Lajos
püspököt hamis vádakkal letartóztatták,
helyére Dezséry László került, Turóczy
Zoltánt pedig valamivel később állították
félre. A kisebb protestáns egyházakat be -
kényszerítették a Szabadegyházak Taná -
csába, hogy szorosabb ellenőrzés alá
tudják őket vonni.

1949-ben megkezdték az iskolák ál-
lamosítását, 1950-re pedig lényegében
befejeződött az egyházak missziói, hit-
buzgalmi, ifjúsági egyesületeinek felszá-
molása, „önkéntes feloszlása”. Megszűnt
egyebek közt a Bethánia Egyesület, a
Ke resztyén Ifjúsági Egyesület (KIE), a
Ma gyar Külmissziói Szövetség, a Ma -
gyar Evangéliumi Keresztyén Diák -
szövetség (MEKDESz) és a Magyar 
Református Diákok Soli Deo Gloria Szö -
vet sége (SDG). Az Egyetemes Konvent
elnökségi tanácsa „Testvéri Izenet” cím-
mel közleményben fordult a református
gyülekezetek lelkipásztoraihoz és pres-
bitériumaihoz, hogy a missziós egyesü -
letek fejezzék be tevékenységüket, ol -
vadjanak be az egyházba és engedjék át
maguk fölött az egyházi ellenőrzést. 

A többször hangsúlyozott felügyelet és
fegyelem alatt állás, az elhangzó taní tás
tartalma feletti féltő szeretet és éber

felelősség nem a tanítás teológiai tar -
talmára, hitvallásosságára vonatkozott,
ha nem sokkal inkább a politikai mon-
danivalóra. Ez nemsokára ki is derült a
TSz-szervezési „mintaprédikációk” kö te -
lezővé tételével, vagy az ún. „béke-prédi -
kációk” szorgalmazásával. Az 1951-ben
felállított Állami Egyházügyi Hivatal
elsődleges feladatául tűzte ki a politika a
diakonissza szervezetek megszüntetését,
az egyházi földek felajánlását, a teológiai
akadémiák és az egyházkerületek össze -
vonását – mindezt az egyházvezetés
közreműködésével.

Az „egyházzsugorítás” 1953-ig be is
fejeződött – sok esetben külső kényszer-
rel történő nyomorgatások, személyes
tragédiák kikényszerítése árán. Isten egy-
házát azonban nem lehet politikai nyo -
másra megszüntetni. A lelkipásztorok
többsége – mindezektől függetlenül,
vagy éppen mindezek ellenére – végezte
a maga szolgálatát az adott körülmények
között. A lelkészkonferenciákon, lelkész -
köri értekezleteken (ún. fejtágítókon)
többnyire a hivatalos pártemberek elő -
adá sait kényszerültek hallgatni. Idővel
azonban egyre inkább eltértek a hiva -
talosan kiadott programtól, és a gyüle -
kezeti életet és a lelkipásztori szolgálatot
leginkább érintő kérdéseket, mindenek -
előtt a misszió ügyét, lehetőségeinek
hiányát tárgyalták. Olykor komoly egy-
házkritikát is megfogalmaztak. Kovács
Tibor és Fekete Péter tiszántúli segéd -
lelkészek például az ún. TSz-népszerű -
sítő prédikációs vázlatokat kifogásolták.
Gulyás Lajos levéli lelkipásztor pedig az
egyik lelkésztovábbképzőn tartott, az
egyház megújulását célzó előadásával
kavart viharokat. Ilyen körülmények
között alakult meg azután a Református
Megújulási Mozgalom, és született meg
a Hitvalló Nyilatkozat. 

1956 nyarán az Egyházak Világtaná -
csa Központi Vezetősége Magyarorszá-
gon, Galyatetőn tartotta ülését. Mivel
nyilván való volt, hogy a külföldi delegá-
tusok közül sokan fogják keresni a kap -
csolatot, a találkozási lehetőséget Ravasz

TöRTÉnELMI vISSZATEKInTÉS
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Lászlóval, így magyar részről kénytelen-
kelletlen beleegyeztek, hogy ő is meghí -
vást kapjon a találkozóra. Ravasz László
Memorandum-ban foglalta össze mind -
azt, amit ott el akart mondani a résztve -
vőknek. A szöveget előzetesen meg -
küldte az Állami Egyházügyi Hivatalnak
és az Egyetemes Konventnek is. Ezek
voltak a kibontakozás első jelei.

Ebben az időszakban lelkészértekez -
letek, egyházmegyei gyűlések, presbiteri
határozatok sokasága foglalkozott a re -
for mátus egyház helyzetével. Össze -
állították a Református Megújulási Moz -
ga lom Hitvallási Tételeit, amit 160
lel kipásztor aláírásával felterjesztettek az
Egyetemes Konventre. A Konvent elnök-
sége október 27-re tűzte ki ennek meg -
tárgyalását, erre azonban a felgyorsuló
események miatt már nem kerülhetett sor.

1956. október 31-én a Református
Megújulási Mozgalom tagjai felkérték
Ravasz Lászlót, hogy vállalja a megúju -
lás lelki irányítását. Ő hallani sem akart
a neki szánt szerepről, de a rábeszélé -
seknek engedve végül a fővárosba uta-
zott. Vezetésével felállt a református egy-
ház lelki és szervezeti újjáépítését célzó
Országos Intézőbizottság, ami mega-
lakulásakor kijelentette, hogy „a magyar
református egyház zsinata és egyetemes
konventje törvényes elnökének ma is 
dr. Ravasz László püspököt tartja”. Az
Intéző bizottság megállapította azt is,
hogy a Dunamelléki Református Egy-
házkerület törvényesen megválasztott
főgondnoka még mindig az a dr. Kardos
János, aki annak idején a szavazatok ab-
szolút többségét elnyerte, de tisztségének

gyakorlásában megakadályozták (ő véd -
te Ordass Lajos evangélikus püspököt az
ellene indított perben). A református egy-
ház lelki irányítását Ravasz László tehát
Kardos Jánossal és Pap Lászlóval átvette.

Az Országos Intézőbizottság felhívá -
sára sorra adták be lemondóleveleiket a
korábbi egyházi vezetők. Az evangélikus
egyházban is elindult egy tisztulási fo -
lyamat: Ordass Lajos és Turóczy Zoltán
újra elfoglalhatták a püspöki széküket
(ez utóbbi immár harmadik alkalommal,
hiszen 1946-ban, majd 1952-ben is fel -
függesztették).

1956. november 1-jén Ravasz László
A magyar reformátusok szava címmel
rádiószózatban fordult az ország népé -
hez, rendre, higgadtságra, nyugalomra
intette a lakosságot. November 13-án
pedig körlevelet intézett a presbitériu -
mokhoz és a lelkipásztorokhoz, amiben
kiállt a Református Megújulási Mozga-
lom korábban meghirdetett tételei mel-
lett. A presbitériumok állásfoglalásai, a
Megújulási Mozgalomhoz való csatlako -
zásuk folyamatosan érkezett az Intéző -
bizottsághoz, még 1957 elején is, amikor
már az államhatalom felfüggesztette an -
nak működését. 

A Megújulási Mozgalom megszűnt,
intézkedéseit, eredményeit felszámolták.
A kezdeményezők ellen eljárást indítot-
tak, megkezdődtek a felelősségre voná-
sok (többeket, mint pl. dr. Sipos Istvánt,
Fekete Pétert letartóztatták, másokat be-
börtönöztek, Gulyás Lajos levéli refor-
mátus lelkipásztort kivégezték, Pap Béla
karcagi lelkésznek pedig nyoma veszett).
Az 1956 október végi, november eleji

lemondásokat az állam semmisnek te kin -
tette, a korábbi püspökök, főgondokok
nagy részét visszahelyezték előbbi tiszt-
ségükbe (némelyek, így Péter János püs -
pök nem fogadta el a visszahívást, a he -
lyét Bartha Tibor foglalta el, vagy Kiss
Roland dunamelléki főgondnok, akit
Esze Tamás váltott). 

Folyamatosak voltak a visszavonások,
önigazolások, támadások, sőt 1957-ben
a Magyar Népköztársaság Elnöki Taná -
csa közülük néhányat kitüntetett „az el-
lenforradalom alatt a népi hatalom mel-
lett tanúsított bátor helytállásukért”.
Ugyan akkor másokra kemény megtorlás
várt. Akadt, akit palástvesztésre ítéltek,
egyeseket (mint dr. Sipos István, Ikafalvi
Farkas Béla) kisebb gyülekezetbe szám -
űztek, másokat viszont, mint Pap Lász -
lót, Ecsedy Aladárt, kényszernyugdíjaz-
tak. Hasonló sors várt az evangélikus
egyház vezetőire, megújulást hirdető
lelkipásztoraira, de a Szabadegyházak
Tanácsának néhány vezetőjére is.  

1956 karácsonya igazi ünnep lehetett
volna, az egyházak és gyülekezetek meg -
újulásának az ünnepe, helyette azonban
a gyász és az elkeseredés napjaivá lettek.
Isten azonban minden időben elvégzi a
maga munkáját: ebben a nehéz idő szak -
ban is sokan voltak, akik megmaradtak,
megerősödtek a hitben, és az ő hitük,
kiállásuk is kellett ahhoz, hogy Krisztus
népe megmaradjon hazánkban. Mind -
azok, akik megedződtek a kommuniz-
mus érájának kohójában, később zász ló -
vivői lettek annak a lelki ébredésnek,
ami máig is hat, és végzi munkáját.

Margit István / Pécel

Menetelésünk közben minden napra ki
volt tűzve a távolság, amit meg kellett
tenni. Egyszer egy városba érkeztünk, és
szálláshelyet kerestünk magunknak éj -
sza kára. Egy házban világosságot lát-
tunk, minden nyitva volt, a nagy ebédlő
asztalon rengeteg, még meleg ennivaló
árválkodott. Kiderült, hogy a lakosság-
nak hirtelen kellett menekülnie. Mi be-
lakmároztunk a vacsorából, majd fekvő -
helyet kerestünk magunknak. Miután
le feküdtünk, német csendőrök érkeztek,
akik azt mondták, hogy azonnal át kell

mennünk a folyó túlsó partjára, mert éj -
fél kor fel fogják robbantani a hidat. Aki
itt marad, az orosz fogságba esik.

Majd két hétbe került, amíg visszaju-
tottunk abba a táborba, ahonnan elindul-
tunk. Ez idő alatt közel kétszáz kilo-
métert gyalogoltunk. 

A táborban feltűnt, hogy a tisztjeink
eltűntek, csupán mi maradtunk: elég szép
számmal magyar fiúk és néhány magyar
altiszt. Boldogan fedeztük fel a táborban
lévő lehetőségeket. Rengeteg kétszersült,
csokoládé és egyéb élelmiszer volt fel-

halmozva a barakkokban. Kenyérzsák-
jainkat megtömtük finom ennivalóval.
Egy idő után összetereltek és kisebb csa -
patokba (12-25 fő) osztottak bennünket,
majd elmondták az altisztek, hogy mi
fogjuk megvédeni a tábor területét. Régi
katonapuskákat osztottak szét. Nekem
egy villámgéppuska jutott. Mindenki ka -
pott egy marék lőszert, a villámgép -
puskához egy doboznyit kaptam. A csa -
pa tok ban nagy volt a riadalom, mert a
pus ká kat még ki sem próbálhattuk. Azzal
áltattak minket, hogy erre később még

nYoMoRúSáGoK úTján (3.)
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lesz lehetőség. Engem parancsnoknak
osztottak be egy csapat mellé, és kine -
veztek tiszteletbeli őrvezetőnek. Majd a
csapatokat különböző irányokba indítot-
ták el. A mi csapatunk egy magyar sza -
kasz vezető kíséretével egy hosszú erdei
útra indult. Megérkeztünk egy nyiladék -
hoz, amelynek közepén egy magas fe -
szült ségű vezeték húzódott. A szakasz -
vezető figyelmeztetett, hogy az erdő
szélén gondosan rejtőzzünk el, ássuk be
magunkat, mert lehet, hogy a nyiladék
túlsó oldalán már oroszok vannak. Mivel
semmilyen felszerelésünk nem volt, így
a bicskáinkkal próbáltuk fellazítani a
földet, hogy némi takarásban legyünk.
Nemsokára kiderült, hogy a túloldalról
felfedeztek bennünket. Lőni kezdtek
ránk, és időnként egy-egy golyó süvített
el egy-két arasznyira a fejünk felett.
Mind annyian rettegtünk, de kiadtam a
parancsot, hogy nem szabad visszalőni.

Egy idő után azonban valaki mégis
meghúzta a ravaszt, ekkor az egész csa -
pat vaktában lövöldözni kezdett. Én is
lőttem, de a fák csúcsára, nehogy kárt
tegyek valakiben. Lassan esteledni kez -
dett, amikor már rakétákat lőttek felénk,
majd aknavető lövedékeket is. A sza -
kasz vezetőnk megparancsolta, hogy
azon nal vonuljunk vissza az erdőbe, mert
azt a helyet, ahol voltunk, robbanó lö -
vedékekkel fogják lőni. 

Ez azt jelentette, hogy csapatunk el-
széledt az erdőben, ki merre látott, arra
menekült. Másodmagammal és a gép pus -
kával egy sűrű fenyőerdőbe jutottunk.
Mivel sötét este volt már, elha tároztuk,
hogy ott fogunk aludni. A fenyő fák alatt
kb. fél méternyi fenyőtűpaplan volt. Ebbe
fúrtuk bele magunkat, próbáltunk be-
takarózni vele. Hajnalban tovább indul-
tunk az erdőben, ahol fiatal fiúkkal
találkoztunk, akikkel csapatba verődtünk.
Végül már vagy ötvenen lehettünk. 

Nemsokára egy tisztásra értünk, ami
egy kiképzőhely lehetett. Felfedeztük,
hogy a tisztás túlsó oldalán, egy katonai
bunker tetején német tisztek állnak. Né -
met nyelvű kiabálásunkra válasz érkezett:
Komm, komm! (Gyere, gyere!). Rövid
tanácskozás után elhatároztuk, hogy át -
megyünk a bunkerhez. Amikor azonban
a tisztás közepén járhattunk, több fegy -
verrel, több oldalról is lőni kezdtek ránk.
Mindenki a földre vágódott és lapult,
ahogy tudott. Én a csapat vége felé vol -

tam, és azonnal kúszni kezdtem az erdő
felé. Egy karcagi fiú egyszerűen felállt,
és besétált az erdőbe, noha fütyültek
körülötte a golyók. Később, teológus ko-
romban karcagi legátus lettem, és utána
érdeklődtem a családnak. Szüleivel talál -
koztam, akik elmondták, hogy fiukat 
fog ságba kerülése után egy évvel, tüdő -
betegen hazaengedték, és otthon halt
meg.

Amikor kúszva elértem az erdő szélét,
egyre beljebb mentem. Visszanézve lát-
tam, hogy a csapat jó része ott fekszik a
földön, szinte mozdulatlanul. Azt nem
tudtam megállapítani onnan, hogy élnek-
e még, vagy már meghaltak. Az erdőben
újból találkoztam csellengő fiatalokkal,
akikkel szintén csapatba verődtünk. El-
határoztuk, hogy elindulunk az oroszok -
kal ellentétes irányba. Én még mindig
cipeltem magammal a villámgéppuskát,
holott nem volt hozzá egyetlen lőszerem
sem. Ahogy csörtettünk az erdőben, a
bokrok fölött mintha német katonasap-
kákat láttunk volna. Újból németül kezd -
tünk kiabálni, amire jött a válasz: Komm,
komm! Amikor közelebb értünk, hallot-
tuk az orosz kiabálást: „Hore rukki, dole
puski!” (Kezeket fel, puskákat a földre!)
Én is bedobtam a fegyvert egy bokorba. 

Amikor közel értünk, egy lövés dör -
dült, feltehetően tévedésből, és ez egyik
társunk vádliját hasította fel. Más bán-
tódásunk nem történt. Rögtön átkutattak
minket, és ami értékesnek látszott nekik,
mindent elvettek, órát, ékszert stb. Csa -
patba rendeztek minket, és elindultak
velünk, ki az erdőből. Mindannyian biz-
tosak voltunk abban, hogy orosz hadi-
fogságba estünk. Egy sorba tereltek ben-
nünket, és jobbról-balról őriztek minket.
Egy nagy tisztás szélén találkoztunk egy
orosz tiszti csapattal. Mi állandóan azt
mondogattuk, hogy „magyar, magyar”,
vagyis nem vagyunk németek. Egy tiszt
felállt, és amikor hallotta, hogy magyar,
magyar, dühösen ordítozott, és emlegette
Budapestet. A sorban az utolsó fiú is-
mételgette: Budapest, Budapest. Talán
ott született? Ekkor a tiszt, pisztolya
agyával kétszer fejbe verte a fiút, és tő -
rével többször hátba szúrta. Én lettem
volna a következő áldozat, de a kísé -
retünk parancsnoka továbbindulást ve -
zényelt. 

Később közénk került két észt SS ka-
tona. Mivel látták, hogy minket nem 

bántanak, ők is velünk kiabáltak. Mivel
nem tudták tisztán kiejteni, hogy magyar,
ezért helyette madzsart mondtak. A tisz -
tek észrevették a különbséget, és rug-
dosták, verték őket. Végül a csapatunk
parancsnoka két katonával bekísértette
őket az erdőbe, ahonnan két lövést hal-
lottunk, majd csak a két orosz katona jött
vissza.

Ettől kezdve napokon keresztül kí -
sértek minket, miközben mi, hadifoglyok
egyre többen lettünk. Az éjszakát sok-
szor lehetetlen helyeken töltöttük, pl.
disz nóólban, istállóban. Üres lakásokban
és templomban is aludtunk. Napközben
kaptunk némi ennivalót, majd kísértek
minket tovább. 

Egy mulatságos eset is történt, ami -
kor már közel ezren lehettünk. Orosz
módra, ötösével kellett menetelnünk az
úton. De az út keskeny volt, és mellette
az erdő húzódott. A kísérők alig fértek
el az öt ember mellett. Öt társunk is -
merős volt ezen a vidéken, ők egy sor-
ban meneteltek. Amikor a kísérő őr
mögé kerültek, egy gyors „jobbra át”-
tal berohantak az erdőbe. A következő
őr ezt észrevette és a levegőbe lőtt. Min-
denkit rémület töltött el. Az oroszok
„partizán”-t kiáltottak, és mindenkit
föld re parancsoltak. Mire tisztázódott,
hogy szökés történt, addigra a szöke -
vények már messze jártak. Nemsokára
kiértünk az erdőből egy falu szélére. 
A csapat orosz parancsnoka ott dühösen
vette észre, hogy a szökevények kb. két
kilométer távolságból integetnek ne -
künk. A parancsnok egy ló után kiáltott,
mire elő is hoztak egy rossz gebét. Vala-
honnan egy vörös dunyhát kerített, és
arra akart ráülni. Persze ezt a ló sem
akarta, így nevetésbe fulladt a próbál -
kozása. 

Amíg elértünk az éjszakai szállásra,
már kerítettek újabb öt embert, mert a
létszámnak meg kellett lennie. Volt kö -
zöttük nyolcvan éves és tizenkét éves is.
Egy magánház első emeletén aludtunk.
Itt fedeztük fel az oroszok óra iránti ra-
jongását. Az utcára kinézve láttuk, hogy
közeledik egy orosz katona, akinek de -
rékszíján egy csomó vekkeróra lógott.
Az egyik óra csörögni kezdett, mire ő
dühösen leszedte magáról, összetaposta,
végül még bele is lőtt.
(folytatás következik)

(V) Asztalos Zoltán 
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BIZonYSáGTÉTEL
nAGY doLGoT TETT vELEM 

A hATALMAS
Erdélyben, egy

színmagyar és re-
formátus telepü -
lésen nőttem fel.
Egy vallását nem
gyakorló családba
születtem. Hetedi -

kes koromig nem jártam a helyi temp -
lomba, csak karácsonykor egyszer-
kétszer, amikor a „jobb gyerekek” ka rá -
csonyi verset mondtak. Az iskolában
rossz tanuló voltam, nyolcadikos koro -
mig nem tudtam helyesen írni. A szüleim
terve az volt, ha majd befejezem a 8. osz -
tályt, vagy a nagyapáméknál lévő gaz-
daságban fogok dolgozni, ha nem sze -
retném, akkor második megoldásként
felvetődött, hogy nagybátyám kapcsolatai
révén egy gyárban szerez nekem állást.
Emiatt gyakran kivettek az iskolából,
volt, amikor a mezőn az állatokat őriz -
tem, segítettem, ahol kellett. A tanulás
nem érdekelt, kifejezetten csibész gyerek
és nagyon rossz tanuló voltam. Eljött 
a konfirmációra beiratkozás ideje nyol-
cadikos koromban. Éppen új lelkész
érkezett a gyülekezetbe, ezért januárban
kezdte meg a felkészítésünket. A lelkész
szigorú volt. Szomorúan tapasztalta,
hogy nem tudunk semmit. Azt se tudtuk,
mit ünnepelnek karácsonykor, húsvétkor
stb. Engem a káté egyáltalán nem érde -
kelt, nem értettem a Tavaszy Sándor-féle
káté fordítást a nehéz nyelvezete miatt.
Mivel nagyon nem ment senkinek a tanu -
lás, a lelkész egy ’versenyt’ hirdetett,
lényege az volt, hogy aki a legtöbb káté
kérdés-feleletet megtanulja, az a konfir-
mandus mondhatja majd a gyülekezet
előtti vizsgán az első kérdésre a választ.
Életemben ekkor kezdett el dolgozni 
a Szentlélek. Elhatároztam, hogy megta -
nu lom a teljes kátét. Egy szót nem értet-
tem belőle, de tanultam, valamiért én
akar tam lenni az első. Sikerült is! A lel -
kész a konfirmáció estéjén a gyülekezet
előtt be jelentette, hogy én mondom az
első kér désre a feleletet. A lelkész 
a kö vet ke ző képpen tette fel a kérdést:

„Székely Zsolt, mi életedben és halálod-
ban egyet len vigasztalásod?” Ebben a
pillanatban egy semmihez nem hason-
lítható érzés lett úrrá rajtam, hirtelen,
szempillantás alatt a teljes eddig meg -
tanult kátét megértettem, azóta is mind -
egyik kérdés-feleletet tudom. Megtértem,
újjászülettem, akkor tudtam életemben
először vallani őszinte hittel: „nem a
magamé, hanem az én Uramnak, Jézus
Krisztusnak tulajdona vagyok”. Másnap
az áldó ige úrvacsora előtt az volt, hogy
„légy hű mindhalálig, és neked adom az
élet koronáját”. Az Úr mindig azt az igét
adja nekünk, amire szükségünk van! Volt,
amikor csak ez az Ige tartott azon az úton,
amin most kegyelméből járhatok. 

Az iskolában csak úgy, „magától” el -
kezdtem tanulni. Megszépült az írásom,
helyesen írtam, megszerettem a tanulást.
Az igazgató úr édesapámnak elmondta,
hogy nagy változáson mehettem át, mert
tanulok, és jobb lenne engedni, hogy to -
vább tanuljak, tehetségesnek ígérkeztem. 

Az általános iskola után egy évig zöld-
ségesként dolgoztam. Közben csatla -
koztam a gyülekezethez, rendszeresen
jártam alkalmakra, és a helyi ifjúság osz -
lopos tagja lettem. Felvételiztem a nyá -
rádszeredai gimnázium matematika-
fizika szakára, itt érettségiztem. Érettségi
előtt már megerősödött bennem a lel -
készi szolgálatra való elhívás bizo -
nyossága. Amikor bejelentettem édes -
apámnak, nem örült a hírnek. Bármit
tá mo gatott volna, csak ezt nem. 

Két év szünet következett, építkezésen
voltam segédmunkás. Édesapám javasla -
tára felvételiztem a pszichológiára, Ma -
rosvásárhelyre, felvettek, az egyetemen
egy évet zártam le. Közben a helyi ifiben
egy lányra lettem figyelmes, aki vel sokat
beszélgettünk hitről, Jézusról, szerelem,
majd házasság lett belőle. 

Minden az Úr törvénye szerint alakult
ebben a szerelemben. Akkor végzett a
főiskolán. Felvetette, induljunk el ketten
Magyarországra, van diákmunkára is
lehetőség, végezzem el Magyarországon

a teológiát. Elmondta, vannak rokonai,
akiknél lakhatunk 3-4 hónapot. Elsőre
nemet mondtam. 

Egyik őszi este az igehirdetés Ábra -
hám elhívásáról szólt, azonnal igent
mondtam akkor: előbb az Úrnak, és igent
a feleségem javaslatára. Elindultunk, el-
telt néhány év, mire felvételizhettem,
akkor ugyanis szükséges volt az állam-
polgárság ahhoz, hogy felvételizhessek 
a teológiára. Közben megszületett gyer-
mekünk, s a megnőtt családi létszám
terhe mellett, nappali tagozaton végez -
hettem el a teológiát. 

Szerető Urunk kegyelméből reformá-
tus lelkészként szolgálhatom őt. Őt, aki
elhívott szolgálatára. 

Ezen az adventen ismét felerősödik
bennem az Ige igazsága: semmit nem én
tettem, hanem velem és bennem is „nagy
dolgot tett a hatalmas”, életem legna -
gyobb ajándéka, öröme, csodája az, hogy
valóban testestől és lelkestől az Úr
Jézusé lehetek! 

Székely Zsolt Ferenc / Hencida

Füle Lajos
Újjászülethetik
Bizony az is újjászülethetik,
ki vén, kinek egy látomása van:
a temető.
Az is, kinek a szíve, mint a kő,
akit nehéz fajsúlyú bűnei
láncoltak le a múlthoz,
akit ember már soha föl nem oldoz,
bizony az is újjászülethetik.
A Szél zúg, és zúgását hallhatod,
azt is tudod már,
honnan jön, hová megy:
megfejti a meteorológia.
De a LÉLEK járását meg se sejti
a tudomány, hiába lengeti
dicsőségét kitárt titkok felett,
az érti csak,
ki újjászületett.
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Halottaink: V Andrássy Kálmánné (1924) Kazincbarcika.
Kedves és hűséges szolgáló tagunkra emlékezünk.
Piroska néni a BSz-nek a megalakulását követő időszaktól igen
aktív szolgáló tagja volt, amiben az elmúlt időszakban csak időskori
egészségi állapota akadályozta. Férjével, Kálmán bácsival osz lopos
tagjai voltak az észak-magyarországi keresztyén közös ségeknek.
Legyen emlékük áldott!

ÉRTESíTÉS KÜLdöTTGYűLÉSRőL
A Biblia Szövetség Egyesület (később BSz) Elnöksége – az egyesületi Alapszabályban meghatározottak szerint –

2022. április 02. szombat 10.00 óra kezdési időpontra, péceli székházába
összehívja a BSz Küldöttgyűlését, amin tárgyalási és szavazati joggal vesznek részt a körzetek állította küldöttek, 

a tanácstagok és az elnökségi tagok. A Küldöttgyűlésen tanácskozási joggal vesznek részt a Tanács póttagjai, 
a Felügyelő és a Fegyelmi bizottság tagjai, póttagjai, valamint a szolgálati ágak elnökség által meghívott vezetői, 

munkatársai és a meghívott egyéb vendégek. A küldöttgyűlés egyéb tekintetben nem nyilvános.
Előzetesen meghatározott napirend, amit a küldötteknek és meghívottaknak küldendő értesítőben az elnökség 

a várható változások ismeretében még módosíthat:
– kezdő áhítat; – választási bizottságról határozathozatal; – elnökségi beszámoló, annak tárgyalása, arról határozathozatal;
– a Felügyelő bizottság jelentése a 2021. évről; – a 2021. év gazdálkodásáról készült beszámoló tárgyalása és határozat -

hozatal; – a 2022. év gazdálkodás költségvetési tervezet, arról tárgyalás és határozathozatal; – tárgyalás és határozathozatal
a tagdíjat nem fizető egyesületi tagok tagsági jogviszonyának egyesület általi felmondásáról; – a BSz tisztségviselőinek

lemondása; – tisztségviselők választása: elnökség, tanács, Felügyelő és fegyelmi bizottság tajai, póttagjai; 
– Alapszabály módosítása; – záróáhítat és imaközösség.

Az elnökség kéri a küldöttgyűlésen részvételre jogosultak aktív jelenlétét!
Pécel, 2021. november 27. 

Dr. Makrai Tibor elnök

A Biblia Szövetség Egyesület, az Ébredés Alapítvány és 
az Országos  Bibliaiskola Alapítvány tevékenységét a Miniszter elnökség és 

a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. is támogatta: 

A Biblia Szövetség Egyesület tevékenységét 
az Országos Bibliaiskola Alapítvány is támogatta. 

A BIBLIA SZövETSÉG TAnáCSA ÉS ELnöKSÉGE 2021. november 27-én
együttes ülést tartott Pécelen, az egyesületi székházban. Ahol meghallgat-
ták a titkári beszámolót, tárgyaltak és határoztak a BSz Zengjen hálaének
énekeskönyvének digitalizált elkészítéséről, elfogadták a 2022. évi egye -
sületi programtervet, döntés született a 2021. évi ifjúsági szilveszter meg-
tarthatóságáról, döntöttek tagfelvételi kérelmekről, valamint folytatódott
az egyeztetés a 2022. évi tisztségviselőválasztás személyi kérdéseiről.

*
A BIBLIA SZövETSÉG EGYESÜLET a Kárpátaljai Református Egyház
számára 1000 darab Zengjen hálaének énekeskönyvet adományozott.
Az adomány 250 db első kiadású és 650 db második kiadású alap (egy -
szólamú kottát és énekszöveget tartalmazó) énekeskönyvet, valamint
100 db négyszólamú ének-zene kíséretet segítő könyvet tartalmaz. Az
adományozott kiadványok anyagi fedezetét a Biblia Szövetség Egye -
sület, magyarországi magánszemélyek, Hollandiából az Urk-ban élő
testvérek és a Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítvány biz-
tosította. Isten áldja meg az adomány használatát külhoni testvéreink
között is!

*

IfjúSáGI SZILvESZTER 2021. A BSz Tanácsával egyetértésben az El-
nökség határozott, hogy a szilveszteri programot a járványhelyzet miatt
azzal a korlátozással lehet megtartani, hogy a résztvevőknek ren-
delkezniük kell a koronavírus elleni védettséget biztosító 3. oltással,
vagy ennek hiányában a második oltás időpontja nem lehet négy hó-
napnál régebbi. Az Elnökség a járványhelyzetet figyelemmel kíséri,
és annak alapján más döntést is hozhat majd.

*

híREK – KöZLEMÉnYEK

A Biblia Szövetség 2022. első negyedévének 
nyilvános programjai:

– előadás nőknek (Budapest): január 29.,
február 26.,
március 26.,

– fontos kérdések előadás (Budapest): február 13.
– (30-) ifjúsági csendesnap (Pécel): március 26.
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