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„Nincsen itt maradandó városunk, hanem az eljövendőt keressük.” (Zsid 13,14)

A 2013-as esztendő igéje sajátos összefüggésbe kerül, ha rovatunk címének fényében olvassuk. Amíg az iránytű egy 
távoli mágneses pólus vonzásához igazodva segít minket a tájékozódásban, addig Krisztus tanítványai a közeledő, 
érkező Úr vonzásában járhatják földi zarándokútjukat.

Sokszor úgy tűnik, hogy az egyházat a múltja határozza meg. A múltjából él, sőt olykor szinte a múltban él. 
Ez az a bizonyos „nagymama-egyházkép”, amely szerint az egyház csupán emlékeiből táplálkozik, régi épületeket, 
tradíciókat őriz, és ebből következően nem sok köze van a jelenhez, valamint a jövőhöz, általában az  élethez. Ezt 
a hamis egyházképet segít korrigálni az apostoli ige, amely szerint Isten vándorló népét nem tarthatja fogságban a 
múlt emléke, de a jelen kor látai sem, hiszen az eljövendő Urat várjuk. Mi több: keressük!

Ez a várakozás ugyanis ne m lehet tétlen égbemerengés, aminek kísértő veszélyéről már Lukács tudósít Jézus 
mennybemenetelét követően: „Nem a ti dolgotok, hogy olyan időkről és alkalmakról tudjatok, amelyeket az Atya a 
maga hatalmába helyezett. Ellenben erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, 
egész Júdeában és Samáriában, sőt egészen a föld végső határáig. Miután ezt mondta, szemük láttára felemeltetett, és 
felhő takarta el őt a szemük elől. Amint távozása közben feszülten néztek az ég felé, íme, két férfi  állt meg mellettük 
fehér ruhában, és ezt mondta: Galileai férfi ak, miért álltok itt az ég felé nézve? Ez a Jézus, aki felvitetett tőletek a 
mennybe, úgy jön el, ahogyan láttátok őt felmenni a mennybe.” (ApCsel 1,7–11)

Az Eljövendő visszaérkezése tehát éppolyan váratlan és kiszámíthatatlan lesz, mint amilyen a távozása volt. 
Küldetésünk ezért nem az ég fürkészése, hanem a felülről kapott erővel való tanúskodás Jézus Krisztus ma is 
megtapasztalható szeretetéről. Küldetésünk 2013-ban sem lehet más, mint keresni és megtalálni őt a kicsinyek, a 
peremre szorultak felkarolásában. Erre bátorít egyik példázatában, ahol ezt ígéri:  „Bizony, mondom néktek, amikor 
megtettétek ezeket akár csak eggyel is a legkisebb atyámfi ai közül, velem tettétek meg.” (Mt 25,40)

Ennek a küldetésünknek a betöltésében nem béníthatnak minket a múlt sötét árnyai, hiszen Dietrich Bon hoef-
ferrel együtt bátor bizalommal könyöröghetünk a feloldozó krisztusi kegyelemért: „Ha gyötri, bántja szívünket a 
régi, / És múlt napoknak terhe ránk szakad, / Megrettent lelkünk vigaszodat kéri, / Mit nékünk szerzett, Atyánk, 
szent Fiad.” (EÉ 355,2)

De ugyanígy szabadok lehetünk a jelen korlátaitól, determinálni akaró béklyóitól is, hiszen „nincsen itt mara-
dandó városunk”. Ez a „nincsen” nem kínzó, fojtogató hiány, hanem felszabadító örömhír. Kettős állampolgárként 
itthon vagyunk Isten teremtett világában, ahonnan nem akarunk kimenekülni. Pállal együtt valljuk, hogy „nem 
vagyunk többé idegenek és jövevények, hanem polgártársai a szenteknek és háza népe Istennek” (Ef 2,19), de ugyanakkor 
„a mennyben van polgárjogunk, ahonnan az Úr Jézus Krisztust várjuk üdvözítőül” (Fil 3,20).

A „még nem” és a „már igen” izgalmas feszültségében élhetünk. Jézus egyrészt még eljövendő, másrészt viszont 
már most erőt meríthetünk utolsó szavaiból: „veletek vagyok minden napon a világ végezetéig.” (Mt 28,20) Amikor 
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ebbe az ígéretébe kapaszkodunk, nem szabad elfelejtünk, hogy ez a bátorítás csak azoknak szól, akik elindulnak 
küldetésére, hogy tanítvánnyá tegyenek minden népet.

Így határozhatja meg jelen szolgálatunk tartalmát és irányát a távoli múltban, immár kétezer éve elhangzott 
ígéret lendítő ereje, valamint a közeledő, eljövendő Úr vonzása. Talán emlékszünk még az 1984-es budapesti 
LVSZ-nagygyűlést megelőző ifj úsági találkozó kissé bizarr mottójára: „Krisztusban most van a jövő” (In Christ the 

future is now). Akkor még nem igazán sejtettük, hogy milyen hatalmas 
történelmi változások előszele mindaz, aminek házigazdái lehettünk 
közel három évtizede… 

Napjainkban újra meg újra felvetődik a kérdés: hogyan tudtunk, ho-
gyan tudunk élni – és nem visszaélni – az azóta már természetesnek vélt, 
sajnos részben megkopott, eltorzított szabadság ajándékával hazánkban 
és egyházunkban?

Tudunk-e a fi atalos, dinamikus Úr fi atalos, dinamikus tanúi, küldöt-
tei lenni? Érdemes elgondolkozni Timothy Radcliff e sorain: „Mi megöre-
gedtünk, de Isten mindörökké fi atalabb marad nálunk. A remény Isten 
örök fi atalságát fejezi ki.” Ezzel összefüggésben a domonkos szerzetes 
Augustinus vallomását is idézi, aki szerint „Isten mindennél fi atalabb”.

Ennek fényében érdemes megvizsgálni, sőt felülvizsgálni a bennünk élő istenképet. Vajon nem fertőzött meg 
minket a szakállas „öregistennek” az egyházművészetben is tetten érhető képe? Pedig Jézus egyértelműen megvá-
laszolta Fülöp kérdését, aki János evangéliumában sokunk őszinte vágyát fogalmazta meg: „Uram, mutasd meg 
nekünk az Atyát, és az elég nekünk! Jézus erre ezt mondta: Annyi ideje veletek vagyok, és nem ismertél meg engem, 
Fülöp? Aki engem lát, látja az Atyát.” (Jn 14,8–9)

Jézus 33 évesen kilépett a tér és idő fogságából, így ő azóta nem „öregszik”! Mi ugyan Simone Weil nyomán 
valljuk és tapasztaljuk, hogy „tér és idő keresztjén függünk”, de örökifj ú feltámadott Urunk friss lendülettel jár 
előttünk, ahogy ezt már a nyitott sírnál meghirdette az angyal a döbbenettől lebénult asszonyoknak: „Menjetek el 
gyorsan, mondjátok meg a tanítványainak, hogy feltámadt a halottak közül, és előttetek megy Galileába.” (Mt 28,7)

Íme, az a bizonyos iránytű, amelyre rovatcímünk is utal. Richard Rohr amerikai teológus Rejtett dolgok – a 
Szentírás mint spiritualitás című könyvében fi gyelmeztet: „Ha az ember nem ismeri az irányt és a sebességet, akkor 
nem fogja felismerni, hogy hátrafelé halad! Oda jut, hogy teljesen mellékes témákat tesz meg alaptételeknek, és 
mellőzi a lényeget.”

Az angyali iránytű világosan megmutatja a lényeget, a ránk bízott evangéliumot: „feltámadt”! Az irányt és 
sebességet: „menjetek el gyorsan, mondjátok meg…”! S aki mindebben utat készít, előttünk jár: az élő Úr! 

Őt keressük 2013 minden órájában és eseményében azzal az élő és éltető reménységgel, hogy ha valóban őt 
keressük, ő jó pásztorként megtalál és naponként vezet minket, iránytűként adva szívünkbe élő és 
ható igéjét.
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„Küldetésünk ezért nem az ég 
fürkészése, hanem a felülről 
kapott erővel való tanúskodás 
Jézus Krisztus ma is megta-
pasztalható szeretetéről. Kül-
detésünk 2013-ban sem lehet 
más, mint keresni és megta-
lálni őt a kicsinyek, a peremre 
szorultak felkarolásában.




