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„Mert mindnyájan Isten fi ai vagytok a Krisztus Jézusban való hit által. Akik Krisztusban keresztelkedtetek meg, 
Krisztust öltöttétek magatokra. Krisztusban tehát nincs zsidó, sem görög, nincs szolga, sem szabad, nincs férfi , sem nő, 
mert ti mindnyájan egyek vagytok a Krisztus Jézusban. Ha pedig Krisztuséi vagytok, akkor Ábrahám utódai vagytok 
és ígéret szerint örökösök.” (Gal 3,26–29)

Legyen szabad életemből két példával kezdenem, mielőtt az ige üzenetében igyekeznék elmélyülni. Az egyik egy-
házmegyei presbiteri alkalmon elmondott áhítat után felállt egy nagyon őszinte presbiter, és ezt kérdezte: „Miért 
tetszik annyit Jézus Krisztusról beszélni? Mi nem vagyunk »jézusosak«, hanem »istenesek«, ezt hallottuk gye-
rekkorunktól.” Ezután egy hosszú, őszinte beszélgetés kezdődött.

A másik eset sokkal később történt, Sztehlo Gábor szobrának felavatása alkalmából. Az igehirdetés szolgála-
tát rám bízták. A szolgálat utáni este felhívott egy nagyon kedves, tiszteletre méltó lelkésztársam, és ezt kérdezte: 
„Hogy mertél te annyi zsidó testvér jelenlétében Jézus Krisztusról beszélni?” De 
hiszen Sztehlo Gábor is „krisztusos” volt! Ennek első jelét akkor láttam, amikor a 
háborús bűnös fi aként szó nélkül felvett a megmentett zsidó gyermekek közé. „Mert 
engem nem érdekel, hogy nyilas vagy zsidó, hanem az, hogy bajban van” – mondta 
később egyszer. Egy kedves megmentett fi útársam mondta egyszer rá emlékezve: 
„Én nem vagyok hívő, de Gábor bácsi jelenlétében Krisztust éreztem meg.” Ennek 
egyik példája a már Interlakenben elmondott igehirdetése erről az igéről: „Legyetek 
mindnyájan egyetértők, együttérzők, testvérszeretők, könyörületesek, alázatosak. Ne 
fi zessetek a gonoszért gonosszal vagy a gyalázkodásért gyalázkodással, hanem ellen-
kezőleg: mondjatok áldást, hiszen arra hívattatok el, hogy áldást örököljetek. (…) 
Krisztust tartsátok szentnek szívetekben.” (1Pt 3,8–9.15a) Igehirdetésének címe: 
Ember az embertelenségben. „Jézus Krisztus közöttünk jár. Ő az igazi ember. Ő segít nekünk is, hogy mi is emberek 
legyünk az embertelenségben.” És igehirdetése így fejeződik be: „Ha láttad a testvért, láttad az Urat.” De ez fordítva 
is áll: „Ha látod az Urat, meglátod testvéredet is.” Igen, Sztehlo Gábor azért lett gyermekmentő és a hazai egyházi 
népfőiskola és diakónia megteremtője, mert „krisztusos” ember volt.

Ha valaki, akkor Pál apostol is igazán „krisztusos” volt. Talán „túlságosan” is? Három mondatban hatszor 
(mondatonként kétszer) említi, hirdeti Krisztus nevét.

De mit is jelent az ige alapján „krisztusosnak” lenni? Alapigénk valóban krisztusi irányban iránytű lehet 
mindnyájunk életében. 

Krisztussal kezdődik keresztyén életünk. A Krisztusban való hit „beemel”, sőt „visszaemel” Isten családjába. 
Papgyermekként nőttem fel. De három hónapi kórházban fekvés kellett ahhoz, hogy kezembe kerüljön a Biblia. 
Mélyen megragadott és megrendített, amit Hóseás próféta könyvében olvastam (1b): „Az élő Isten fi ai vagytok.” Én 
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is? Valahogy úgy hallottam, mint a tékozló fi ú. Krisztus által Isten nagy örökkévaló családjához tartozunk. Ehhez a 
kezdethez tartozik „Krisztus felöltözése” is. Schlatter Adolf, a nagy írásmagyarázó ezzel kapcsolatban a keresztelés 
eseményét idézi fel. A megkereszteltek levették régi ruhájukat, úgy mentek a vízbe, és Krisztusban „megmerítve” 
jöttek ki, és új ruhát vettek fel. Egy másik kép ezzel kapcsolatban, amikor a tékozló fi ú apja kiadja a parancsot a 
szolgáknak: öltöztessétek fel! Csak ehhez hozzá kell tenni: itt nem egyszerűen ruhacseréről van szó. Krisztust 
felöltözni: nem ruha-, hanem életváltás! Úgy is mondhatjuk Lutherrel, hogy elveszi, ami az enyém, és adja azt, ami 
az övé. A bűnbocsánat kegyelmével. Megszülethet bennünk „az az indulat, amely Krisztus Jézusban volt”. Ez az 
igazi változás, amelyre minden embernek szüksége van. 

Krisztussal folytatódik az ember és az egyház élete. Amikor azt olvassuk, hogy őbenne „nincs zsidó, sem görög, 
sem szolga, sem szabad, sem pedig férfi  vagy nő”, akkor az akkori világ legnagyobb ellentéteit említi. Pál apostol 
élete és szolgálata nemcsak Európa határait lépte át, hanem az emberi élet ellentéteinek határait is. „Zsidó és görög” 
az akkori világ egyik legnagyobb ellentéte, áthidalhatatlan szakadéka volt. De gondolhatunk akár mai világunk 
sok-sok etnikai feszültségére is. Krisztus ezt a szakadékot is áthidalta keresztjével. Krisztusban valóban áthidalódik 
minden szakadék. A másik ilyen nagy feszültség a szabadok és rabszolgák között volt. Vannak, akik Pál szemére 
vetik, hogy nem volt elég radikális a rabszolgák felszabadítása ügyében. Lehet, hogy így tűnik, de Pál tudta, hogy 
Krisztusban oldódik meg ez a feszültség is. Ezért írta, amit írt Filemonnak a szökött rabszolgával kapcsolatban. 
A férfi  és a nő örök kérdése is benne oldódik meg igazán. Más szóval Krisztus megbékítő tette minden társadalmi, 
etnikai és nemmel kapcsolatos kérdést meg tud oldani. „Benne” az egyháznak is ezt kell (kellene?) sugároznia. Ezt 
jelentené Túrmezei Erzsébet éneke, imádsága: a „fényedből fénysugár” élet! 

Krisztus az életünk koronája is. Övének lenni áldást jelent, és az áldások koronája, hogy „örökösök vagyunk”. 
Nemcsak itt és most tartozunk Isten nagy családjához, hanem majd országában, az örök életben is. Ábrahám utó-
dai? Igen, a neki adott áldást tekintve. De Krisztus áldottai is. Akinek ezt mondja majd: „Jöjjetek, Atyám áldottai, 
örököljétek a világ kezdete óta számotokra elkészített országot.” (Mt 25,34) „A remény hal meg utoljára” – szokták 
mondani. Ez a remény pedig még a halált is túléli! Ebben a reményben élni boldogság a szó igazi értelmében. Nem-
régen ment el egy lelkésztársunk innen, a földi életből. De egy cédulán a felesége ezt találta halála után: „Tudom, 
hogy van helyem az örök életben, és Benneteket is odavárlak.”

Ez a néhány sor a reformáció hónapjára készül, a nagy évfordulóra is előretekintve. A televízióban az egyik 
hirdetés október 31-ét a „lekapcsolás”, „lesötétítés” napjának nevezi. Nekünk legyen a reformáció ünnepe a „bekap-
csolás és megvilágosodás” ünnepe. Ha pedig visszatekintünk a keresztyénség kezdetére, akkor arra emlékezhetünk, 
hogy eleinket „christianoi”-nak nevezték a kívülállók! Van egy Kristóf nevű unokám. Örült, amikor meghallotta, 
hogy nevének jelentése „Krisztus-hordozó”. Isten tegye meg mai népével, hogy minket a mai világ is, de legfőképpen 
Isten Krisztushoz tartozónak, Krisztust vallónak és Krisztus-hordozónak tekintsen. Ez az ige pedig legyen ehhez 
mindnyájunk „iránytűje”.
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