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„Új szívet adok nektek, és új lelket adok belétek.” (Ez 36,26a)

Aki nem ismer zárt ajtót

Ha a 2017. év igéjét húsvét, a feltámadás, a Feltámadott fényében vizsgáljuk, sokat segíthet a csodálatos krisztofániák 
felidézése János evangéliumából, amikor a feltámadott Úr váratlanul toppan be a tanítványi körbe (Jn 20,19–23). 
Érdemes felfi gyelni arra, hogy „a zsidóktól való félelem miatt az ajtók zárva voltak”, de ez nem jelentett akadályt 
Jézusnak. Ő akkor is, ma is kész áttörni szorongásaink, félelmeink falait. 

Elgondolkoztató, hogy nyolc nappal később, amikor a Feltámadott kifejezetten Tamás miatt jelenik meg új-
ra, ismét így tudósít János: „…bár az ajtók zárva voltak, bement Jézus…” (Jn 20,26) Itt ugyan már nem olvasunk 
arról, hogy mi az oka a bezártságnak, de úgy tűnik, a tanítványi kör nagyon nehezen nyílik meg. Talán majd csak 
a pünkösdi szélvihar „söpri ki” őket igazán a felső szoba rejtekéből Jeruzsálem utcáira, tereire, hogy bizonyságot 
tegyenek a megfeszített és/de feltámadott Jézus Krisztusról.

Sok tekintetben mi is gyakran veszteglünk ebben a húsvét és pünkösd közötti átmeneti állapotban. Ugyan az 
üres sír, a feltámadás híréről már értesültünk, de az evangélium még nem jutott el a fülünktől a szívünkig. A szívünk 
még kemény, hideg, rideg, akár egy üres sziklasír. 

A húsvét utáni evangéliumi történetek közös üzenete, hogy az üres sír ténye még nem teremti meg az élő hitet. 
Nem a tanítványok hite kreálja a feltámadott Urat, hanem éppen fordítva: az élő Krisztus személyes megjelenésével, 
szavával, érintésével teremti meg a hitet kiégett tanítványai szívében. Igaz ez a magdalai Máriára éppen úgy, mint 
Tamásra, Péterre vagy éppen az emmausiakra.

Aki betölti az űrt

A szív igen gazdag jelentésű szimbólum a Szentírásban. Ha azt keressük, hogy mit jelent az „új szív” ígérete az ezékieli 
próféciában, akkor ebben is segíthet a már idézett krisztofánia János evangéliumából. A zárt ajtó mellett sokat sejtető 
üzenetet hordoz az a tény is, hogy János mindkét megjelenéskor hangsúlyozza, hogy „eljött Jézus, megállt középen”…

Ebből kitűnik, hogy a tanítványi kör középpontja, centruma üresen tátongott, hiszen nagypénteken elveszítették 
Mesterüket. Sajnos ez a veszély azóta is újra meg újra fenyegeti Krisztus népét. Hasonló krízishelyzetben ajándé-
kozta meg egyházát Isten Lelke a reformáció pünkösdi forradalmával immár ötszáz esztendeje, amikor ugyancsak 
megüresedett a centrum. Pontosabban fogalmazva: olyan eltorzult emberi vágyak kerületek a középpontba, mint 
a hatalom, a pénzimádat kalmárszelleme, amelyektől meg kellett tisztítani az egyházat az élő és ható ige kétélű 
kardjával, hogy újra Jézus, egyedül Krisztus (solus Christus!) kerüljön a középpontba. 

A jubileumi évben fokozottan kell fi gyelnünk arra, hogy a reformáció is Krisztus-ünnep. Nem Luther, nem 
Kálvin vagy a többi reformátor a főszereplő, hiszen az ő nagyságuk éppen abban rejlett, hogy alázatos útjelzőként 
tovább mutattak a Centrumra, a feltámadott Úrra. Keresztelő János hitvallása ebben az összefüggésben is aktuális 
mindmáig: „Neki növekednie kell, nekem pedig kisebbé lennem.” (Jn 3,30)
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Aki az idő közepe

Hans Conzelmann német teológus szállóigévé vált könyvcíme, Az idő közepe (Die Mitte der Zeit) jól szemlélteti 
azt az üdvtörténelmi eseményt, amit a Zsidókhoz írott levél szárnyaló prológusa így énekel meg: „Miután régen 
sokszor és sokféleképpen szólt Isten az atyákhoz a próféták által, ezekben a végső időkben a Fiú által szólt hozzánk, 
akit mindennek örökösévé tett, aki által a világot teremtette. Ő Isten dicsőségének kisugárzása és lényének képmása, aki 
hatalmas szavával hordozza a mindenséget, aki miután minket bűneinktől megtisztított, a mennyei Felség jobbjára 
ült. Annyival feljebb való az angyaloknál, amennyivel különb nevet örökölt náluk.” (Zsid 1,1–4)

Furcsa módon még azok is, akik különben nem hisznek benne, tőle számítják az időt: Krisztus előtt, avagy 
Krisztus után… Valóban ez lenne életünk igazán centrális és egzisztenciális kérdése, hogy Krisztus előtt vagy már 
utána élünk-e?! Manapság gyakran halljuk, hogy úgynevezett „posztkeresztény” korba jutottunk. Ez azonban téves 
korkép, netán kórkép, amennyiben komolyan vesszük Jézus ígéretét, amit húsvét hajnalán a feltámadás hírnökei is 
megerősítettek: „…miután feltámadtam, előttetek megyek Galileába…” (Mt 26,32)

Aki előttünk jár, nem kerülhet mögénk! A veszély sokkal inkább az, hogy mi maradunk le, mi veszítjük el a lába 
nyomát, mi vagyunk lassúak követésében. Ahogy az emmausi tanítványok frappáns jézusi diagnózisában olvassuk: 
„Ó, ti balgák! Milyen rest a szívetek, hogy elhiggyétek, amit megmondtak a próféták!” (Lk 24,25) Az igazi kérdés tehát 
nem az, hogy előtte vagy utána járunk-e, hanem, hogy Krisztus szerint, őt követve élünk-e.

Aki életünk centrumába akar lépni

Évi igénk új szívet ígér nekünk, amit úgy is értelmezhetünk, hogy új központot kap az életünk, amely igazán attól 
és abban új, hogy többé nem magunk körül forgunk, hanem ő lesz életünk centruma, tengelye. Többé nem a ma-
gunk nótáját fújjuk, hanem az Úrnak éneklünk új éneket, neki élhetünk új életet. Ahogyan erről Pál apostol tesz 
bizonyságot: „…közülünk senki sem él önmagának, és senki sem hal önmagának; mert ha élünk, az Úrnak élünk, 
ha meghalunk, az Úrnak halunk meg. Tehát akár éljünk, akár haljunk, az Úréi vagyunk.” (Róm 14,7–8) Ez a páli 
hitvallás életem egyik meghatározó igéje. 1974. június 23-án, immár 43 esztendeje ezt választottam ordinációs 
meghívómra, és ennek fényében, reményében próbálom betölteni lelkészi hivatásomat…

De ahhoz, hogy ez a radikális fordulat bekövetkezzen az életünkben, szükséges, hogy legyen hely bennünk a 
belépő Úr számára. A feltámadott Úr nem akar többé meghúzódni valahol a sarokban, életünk perifériáján. Benne 
a megfeszített Jézus Krisztus tér vissza, aki megmutatja sebeit Tamásnak, aki viszont a középre állóban meglátja és 
megvallja személyes Urát és Istenét: „Én Uram és én Istenem!” (Jn 20,28)

Ez a hit szólal meg egyik legfenségesebb, Istent imádó énekünkben, Tersteegen adoratív himnuszában, amelyet 
most az erdélyi evangélikus énekeskönyvből idézek, mivel ebben a veretes fordításban megtalálható meditációm 

mindkét kulcsszava: a középen, valamint a szív.

„Itt az Isten köztünk! / Hőn imádva, félve, / Jertek, járuljunk eléje! / Itt van a középen, / Minden 
csendre térve / Hulljon, ím, előtte térdre! / Ki, ahol róla szól, / Megalázva ismét / Adja át a szívét!” 
(EÉ 269,1)

Gáncs Péter a Magyarországi Evangélikus Egyház elnök-püspöke. 




