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H I R D E S D  A Z  I G É T !

Lukács, a történész
Lukács történészként

mutatja be azt a kort, melyben
megszületett az Úr Jézus
Krisztus. A nagyembereket és
a kisembereket. Mert nagyem-
berek minden társadalomban,
minden időben voltak és van-
nak. Az akkori nagyembert
úgy hívják: Gájusz Octaviánus
Caesar, ismertebb nevén
Augustus császár. De ki ő?

Ő az első császár, az első imperátor, a Római Birodalom
első embere. Ő megteszi, mert megteheti, hogy uralkodása
elején bevonul Rómába 44 légió élén – egy légióban 6200
gyalogos és 726 lovas volt –, vagyis több mint 300 000
katonával. Háromnapos ünnepet tart, katonái között óriási
összeget oszt szét, miközben minden az ő kezében egyesül,
amit csak el tudunk képzelni. A hajóhad, a hadsereg, a szená-
tus, minden. Azt is megengedi magának, hogy a római
nagytemplom ajtaját bezáratja, mondván: „nincs többé szük-
ség templomra, mert az istenek közül egy a földre jött, ezért
nem lesz több háború”. És ezt az istent úgy hívják: Augustus
császár. Nem véletlen, hogy gyorsan megszavaztatja magának
az Augustus nevet, ami annyit jelent, magasztos, fenséges,
szent isten. Ő Róma nagyembere, ő az, aki hirdeti magáról:
„Tégla Rómába jöttem, és márvány Rómát hagyok magam
mögött”. Az ő idejében valósult meg a Pax Romana, azaz
Róma békéje, mert uralkodása alatt valóságos nyugalom volt.
Ezek alapján nem véletlen, hogy új időszámítás kezdődik
Augustus születésével, és azt mondják a történetírók, hogy ez
evangélium volt. Mert az ő kezében egyesül a múlt, a jelen és
a jövendő. Ő egy isten.

A Kr. u.-i 14. esztendő augusztusának 19. napján az
isteni Augustus elhagyta a földi birodalmat. Negyvenöt éven
keresztül állt a Római Birodalom élén, és 77 évesen halt meg.
Mikor hamvait elégették a máglyán, az egyik szenátor látni
vélte, ahogyan a lángok között a nagy Augustus császár
felemelkedett az égbe, mert az istenek visszatérnek oda, ahon-
nan a földre érkeztek. Kétségtelen, hogy uralkodása alatt rend
és béke honolt, de ekkor történt az az esemény, ami az egész
világot megmozdította és felkavarta, és azóta sem tud mit kez-
deni vele: megszületett a világ Megváltója, és egyben az én
Megváltóm is.

Lukács az evangéliumában a világ Megváltójára
fókuszál: Jézus Krisztusra. Ezért megfelelő helyre teszi a kor
nagyemberét, és annyit mond róla: „Augustus császár.” Ezzel
elmondja nevét és titulusát. Nem többet és nem kevesebbet.
Nem tudom, mikor ideért az olvasással Teofilus, nem mond-
ta-e Lukácsnak, hogy egy picit jobban domborítsa ki a császár

életét. Mert megérdemli, annyi
jót tett. Nem tudom, de azt
tudom, hogy Teofilus látóterét
Lukács más dimenziókra
irányítja. Nemcsak az övét,
hanem a miénket is. A
Zsidókhoz írt levél szerzője
így ír erről: „Nézzetek fel
Jézusra!”

Ma is sok istenség vesz
körül minket, az embereknek

szükségük is van ezekre. De
mivel olyan nagy a kínálat, ezért egyre nehezebb észrevenni az
igazit. Hiszen mindegyik azt állítja magáról, hogy ő a valódi. 

E rövid igehirdetés célja, hogy megerősödjünk az
„igazi”-ban, meghalljuk szelíd és halk – vagy néha hangosabb,
intő – szavát, és ha szükséges, korrigáljunk életünkön.

Az Úr Jézus Krisztus születésének időzítése
Lukács célja, hogy bemutassa Isten munkáját.

Bemutassa, míg a világ mást kiált ki istennek, valójában ő a
világ Ura. S miközben a világ Augustusra figyel, addig Lukács
megmutatja, hogy Isten hogyan köti össze a szálakat. 

A Messiásnak Betlehemben kell megszületnie, de most
Názáretben van. A szálak illesztését nehezíti, hogy Mária
gyermeket vár, és aki volt már áldott állapotban, az tudja,
hogy az utolsó hetekben, napokban nem célszerű 100–120
km-t megtenni gyalog vagy hátasállaton. Mit kell tenni, hogy
e fiatal párt elindítsuk Betlehembe? Hogyan vegyük rá?
Hogyan kell embereket mozgatni, motiválni? Isten csodás
terve valósul meg, Augustus császár által összeíratja a föld
lakosságát. Mindenkinek el kellett mennie a maga városába,
ahonnan származik. Vajon gondolt-e erre József és Mária,
hogy így fog teljesülni a prófécia?  

Ma már meg sem tudom számolni azokat az Isten által
átélt csodálatos és sokoldalú időzítéseket, amiket személyesen
megtapasztaltam. Néha nem értjük az eseményeket, talán úgy
érezzük, hogy valaminek a sodrásában vagyunk, aztán
ráeszmélünk, Isten van mögötte. Eszembe jut egy házaspár, az
egyik Egerből, a másik Pencről érkezik, és egymásra találtak,
mert Isten volt velük. Ha én akartam volna rendezni, csak
bonyodalmat okoztam volna, de Isten nem. Hosszú ideig nem
értettük, hogy Boriska kislányunk csípőműtétjére miért nem
kaptunk időpontot. Később megértettük: Isten akarta így, mert
közben csoda következtében meggyógyult a kislányunk, és a
műtét is elmaradt. Az Úrban lenni jó, az ő tervébe belesimul-
ni áldást jelent, mert „az Úrban jó nekem”.

Csodáljuk, ahogyan elindítja a bölcseket az Úr egy
fényes csillag alapján. Milyen érdekes: a csillagot mindenki-
nek látnia kellett, de csak a bölcsek indultak útnak. Az
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Igehirdetésemben négy eseményről szólok:

– Lukács mint történész hogyan látta az akkori
eseményeket?
– Isten milyen csodálatosan hangolta össze az
eseményeket Fia születésénél
– Jézus Krisztus születésének helyszínéről és
körülményeiről
– Krisztus születésének következményéről



eseményeket Isten most elindítja egy másik szálon is. Mi lett
volna, ha a bölcsek hamarabb érkeznek, mi lett volna, ha a
bölcsek útközben összevesznek… sok a ha.

Aztán ott van Simeon. Elmegy a templomba, és
találkozik Jézussal és a szüleivel. És itt olvasunk a kulcsról:
„a Lélek indíttatására elment a templomba”. Vagyis nem a
szerencse, nem a sors, hanem minden esemény mögött ott van
valaki, aki indítja az embert a Lélek által. És ez a valaki az élő
Isten.

Én mint négygyermekes édesapa csodálattal nézem
Isten szervezőmunkáját. Áhítattal számolom, ahogyan minden
eseményt beilleszt a maga helyére. Azért teszem mindezt,
mert nekünk néha még az is nehéz, hogy pontosan megérkez-
zünk az imaházba. Istennél viszont nincs lehetetlen.

Az Úr Jézus Krisztus születésének helyszíne
Azt olvassuk az igében, hogy nincs hely a vendégfo-

gadóban. Olyan sokan voltak Betlehemben, hogy nem volt
hely. Feltételezhetően a vendégfogadós ajánlja fel az állatok
szálláshelyét. De ne legyenek romantikus illúzióink, ez a hely,
nem olyan, mint a betlehemes játékoknál. Szép szalmatető,
áhítatra késztető hely, az állatok szépen sorjában várakoznak,
miközben József és Mária összekulcsolt kézzel állnak a kis
Jézus felett. 

Lukács a szállás kifejezést említi Jézus születésekor és
az utolsó vacsoránál (Lk 22,11). És az utóbbinál értjük meg,
hogy mit jelent a szálláshely. Szépen berendezett emeleti
terem, ahol bőségesen elfértek a tanítványok, ahol elfogyasz-
tották a húsvéti bárányt. Ez a helyszín nem adatott meg Jézus
születésénél. Milyen is volt a szálláshely.

Vannak olyan feltételezések, hogy a hely nem volt más,
mint egy verem, ahova éjszakára lehajtották az állatokat. Alig
volt fény, alig volt friss levegő. Elnézést a kifejezésért, de
Jézus Krisztus születése állati körülmények között történt. 

Mára egyre feledésbe merül, hogy a jászol mit is jelent.
A jászol nem a vadregényes szalmatetős kisházikót jelenti,
hanem azt a vályút, amiből az állatok ettek és ittak.
Máriának és Józsefnek nem volt más ötlete, minthogy egy
ilyen vályút kibéleljenek szalmával, és ez volt Jézus első
ágya. Megalázó mindez egy király számára, ahol a higiénia
a küszöb alatt volt. Jézus Krisztus a tékozló fiú példázatában

mondja, hogy a fiú a moslékosvályúnál szállt magába. Ott
jutott új felismerésre, ott szánta rá magát a hazamenetelre,
ott formálódtak a megtérés szavai, ott, olyan helyen, ahol
Jézus megszületett. 

Máté evangélista mint zsidó ember egy szót sem ír erről
az eseményről. Ő mélyen hallgat. Egyszerűen nem tudja elfo-
gadni, elviselni, hogy az Isten Fia, a Messiás ilyen helyszínen
szülessen meg. Ő már arról ír, hogy a bölcsek megjelentek egy
háznál. Lapszélen jegyezzük meg, a bölcsek ott aludtak,

hiszen álomban kaptak utasítást. Vajon ők milyen
körülmények között aludtak? Vajon ők is mondták:
Jézus, ez azért túlzás. Az evangélium szerint nem
mondták, hanem áldották az Urat.

Végül azt is látni kell, hogy nem véletlenül
született meg Jézus éjszaka. Az éjszaka jelentette a
sötétség óráját, a gonosz erőinek, a démoni erőknek
az idejét. Az éjszakától féltek az emberek.
Lefekvés előtt minden izraelita elmondta imádság-
ban: Uram, kezedbe teszem le az én lelkemet. Majd
reggel mindenki hálát adott a megtartásért. Jézus
Krisztus ezzel azt is jelzi, megtörte a gonosz erejét.
Ő Úr mindenek felett. Ő a király, jelzi az
emberiségnek és a szellemvilágnak.

Kérdezheted: Krisztus miért így született?
Azért, hogy nehogy azt mondd: Isten Fia nem tud
engem megérteni, nem tudja átélni a problémámat,
mert nincs benne. Benne van, már a születése is ezt
mutatja. Teljesen azonosult az emberrel.

Jézus születésének következménye
Nyugtalanság és öröm. Ezzel a két szóval lehet össze-

foglalni.

Nyugtalanság
Mária és József életében. Hol fogunk szülni? Milyen

körülmények között? Mikor indulhatunk haza? Ott nem
voltak steril körülmények, megfelelő orvos, kiszolgáló sze-
mélyzet. Megrázó, hogy József elmegy a szülőfalujába, és a
rokonoknál sincs hely. Abban a társadalomban, ahol a
vendégszeretet gyakorlása kötelező érvényű volt. A kavargó
érzésekről nem ír a szentíró, de át tudjuk érezni. 

Édesanyámmal és bátyámmal közel tíz évvel ezelőtt
elmentünk édesanya szülőfalujába, Kisvarsányba. Édesanyám
már nagyon várta azt a hétvégét, hiszen több mint húsz éve
nem volt a falujában. Régi események, arcok, emlékek villan-
tak fel benne. Nem tudta, hogy mennyire fognak rá emlékezni,
hogyan fogják fogadni a kis Szűcs lányt, ezért előre elhatároz-
tuk, hogy a közeli szállodában fogunk aludni, hogy senkinek
ne okozzunk kellemetlenséget. De mihelyt megtudták a lelki
testvérek, rokonok, barátok Kis- és Nagyvarsányban, hogy ott
vagyunk, versenyre keltek értünk, mondván: nálunk
aludjatok! Felemelő érzés volt átélni a testvérszeretetet.

Heródes életében. A fejedelem teljesen megrémült,
mikor jelentik a bölcsek, hogy láttak egy fényes csillagot, ami
azt jelezte, hogy egy új uralkodó, új király fog megszületni.

Miért félt Heródes egy kisgyermektől? Talán a szülei
gazdagok voltak? Talán jó kapcsolatuk volt a vezetőkkel?
Vagy netalán hatalomra törők voltak? Nem. Egyik sem.
Heródes azért lett nyugtalan, mert az Írások szóltak Jézusról,
a Messiásról. Ha róla szóltak, akkor van Isten, akkor be fog
teljesülni mindaz, amiről a Szentírás szól.
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A bölcseknél. Mert nem találják az új királyt. Volt már
olyan, hogy nyugtalanság fogott el, mert nem találtad a
Bibliádat? Volt már olyan, hogy nyugtalanság volt a szíved-
ben, mert nem a krisztusi lelkület áradt szavaidból? Netalán
azért, mert hallgatnod kellett, és te mondtad a magadét, vagy
mondanod kellett volna az örömhírt, és te hallgattál? Ha igen,
akkor belül megszólalt a Lélek. Máté annyit jelez, hogy rossz
helyen keresték a Megváltót, a palotában.

Öröm
Angyalkórus hirdeti először a nagy örömöt.

Megszületett, itt van a Krisztus, a Messiás. Olyan öröm ez,
amely mindenkit érint. Téged és engem. Aki találkozott már
Krisztussal, az kétféleképpen ment el tőle: nyugtalanul vagy
örömmel. Az angyalkórus most hirdeti: 

Ne félj! Az angyalkórus tartós örömről szól. Ez az öröm
töltse be lelketeket, amely egyben minden nép öröme lesz!
Orvos barátomtól hallottam, hogy a nevetéshez kevesebb
izmot mozgatunk meg, kevesebb erő igénybevétele kell a
mosolyhoz, mint a síráshoz. A félelem tönkretesz, míg a
szeretet felépít. Ne félj, szól a követ! De miért ne féljek? Nem
fogják emelni a gázárakat? Nem lesz munkahelyi elbocsátás?
Sikerülni fog a vizsgám? Meggyógyulok? Nem. Ennél sokkal
többet hirdet az angyalkórus. Azért ne félj, mert Üdvözítő
született!

Mert Üdvözítő, úgy is mondhatjuk Szabadító született.
Szabadító, aki meg tud menteni mindenből és mindentől. Aki
tudja a megoldást. Álljunk meg egy pillanatra! Ki tud szabadí-
tani Jézus az alkohol mámorából? Le tudom tenni segítségé-
vel a cigit? Meg tudom állni, hogy ne nézzek meg szex-
oldalakat a neten? Jézus Krisztus meg tud szabadítani a régi
félelmeimtől? Erőt tud adni, hogy becsületesen felkészüljek a
vizsgákra? Ő tud értelmet adni az életemnek? A válasz: igen.
Ő ezért jött.

Ma. Igen ma is megszületik a szálláson, ma is kész bemen-
ni a legszegényebb helyre és a leggazdagabb palotába. Igen, ő
ma is kész. Lukács egyik kulcsszava a kell ige mellett a ma. 

Nektek. Ezzel válik személyessé. Nemcsak általánosan
mondhatom, hogy Jézus megszületett, hanem azt is mondom,
hogy nekem. Hozzám jött, nálam van, mert nálam van hely. Ő
megy tovább, de ha kéred, ő megáll. Egy kedves kis
településen mondta nekem egy férfi: neki beszéljek Jézusról –
s mutatott egy távoli emberre, majd így folytatta –, neki nagy
szüksége van Jézusra. És magának nincs? – kérdeztem.
Nekem nincs, én templomba járok – zárta a beszélgetést.

Nektek! Milyen kegyelem, ha ki tudod mondani: nekem van
szükségem Jézusra, nem annak ott, a távolban, nem a szom-
szédnak, hanem nekem. Igen, hozzám jött, értem jött a földre,
bűnös emberért.

Egy tanítást hallva megerősödtem abban, hogy nem
lehet akármikor megtérni. Nem lehet azt mondani, hogy én
2009. január 19-én meg fogok térni. Nem lehet. Mert Isten a
megtéréskor olyan atmoszférát teremt, mikor a gonosz erőket
megkötözi, mikor a zavaró körülményeket elűzi, mikor úgy
érzed a Lélek által, hogy most a prédikátor csak hozzád szól.
Akkor lehet megtérni. Ha ezt elszalasztod, és ezt te belül
érzed, tudod, akkor gyáva ember vagy, és hogy mikor lesz a
következő, azt csak az Atya tudja. 

Az ige szava nyugtalanságot okoz, mert nem tud mit
kezdeni az ember a jelenséggel, az üzenettel, nem tudja azt
mondani, hogy igen, szükségem van rá, de nem is tud előle
kitérni. Harcol, viaskodik magában, magával, érzi, talán tudja
is, hogy van tartalma a krisztusi üzenetnek, de nincs hozzá
bátorsága. 

Mások örömmel mentek és mennek tovább, mert meg-
találták a Krisztust. Van, akinek messziről kell érkeznie, a
tékozló fiú példázata szerint a disznók vályújától, és van,
kinek a szomszédból, mert a gyülekezetben nőtt fel. De mind
a kettőnek meg kell érkeznie, mind a kettőnek meg kell térnie.

Testvérem, kérdezem tőled: „Bűnös, van-e hely szíved-
ben fogadni az üdv Urát?” Ha igen, akkor adjunk hálát ezért
e napon! Ámen.

Sellyei Imre életének állomásai
Isten kegyelméből 1970-ben istenfélő szülők gyer-

mekeként láthatta meg a napvilágot. A lelki táplálékot a csalá-
di áhítatokon és a Budafoki Baptista Gyülekezetben kapta
meg.

Egy hosszú megtérési folyamat végén – gyermekbiblia-
kör, ifjúsági alkalmak, kirándulások –, gyermeki hitét meg-
vallva 1982-ben bemerítkezett testvérével együtt a budafoki
gyülekezetben Kovács Géza lelkipásztor által. 

Életét meghatározta Isten elhívó szava, amit hallható
módon 17–18 évesen egy éjszaka kapott. Ezért életútját
megváltoztatva lelkipásztori szolgálatra szentelte magát. A
baptista teológiára jelentkezett 1992-ben, ahol az akkori
felvételiző bizottság alkalmatlannak találta.

Isten akaratát elfogadva polgári életszakaszában családi
vállalkozásba kezdett épületgépészeti szakterületen, amit öt
évig végzett. De Isten elhívó szava nem hagyta nyugodni,
ezért 1997-ben újból jelentkezett a teológiára, amit 2002-re
elvégzett. Majd 2008-ban szociálpedagógus diplomát szerzett
a győri NYME-ATK-n.

Lelkipásztori szolgálatát meghatározta a pápai
gyülekezet, ahol gyakorlóévét töltötte Csaplár József
lelkipásztor mellett, majd Győrbe kapott meghívást, ahonnan
a felsőpetényi gyülekezetbe hívták, melynek körzeti állomása
Penc, ahol jelenleg is végzi szolgálatát.

Isten kegyelméből a sok imádságot meghallgatva édes-
apja – aki akkor már átlépte a hetvenedik évét is – hitét meg-
vallva bemerítkezett a Budafoki Baptista Gyülekezetben.

Közben megtalálta segítőtársát a Budafoki Baptista
Gyülekezetben, és 1999 májusában házasságot kötött Oszvald
Júliával. Házasságukat Isten négy gyermekkel áldotta meg:
Dorka Csenge, Csani Imre, Bori Mályva és Bánk Tétény.
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