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HAMAR ISTVÁN

Krisztus, a zárókő

Igehirdető gondolatok 2000 januárjában
Alapige: Ef1,9-10
„ (Isten) megismertette velünk az ö akaratának titkát,
jótetszése szerint, melyet eleve elhatározott magában,
hogy az idők teljességében — üdvtervének megfele-
lően — Krisztusban foglal egybe mindeneket, mennyeie-
ket és földieket egyaránt. "

Istenről, hitről, egyházról folyamatosan kérdeznek bennünket érdeklődők és másképp
gondolkodók egyaránt. Vannak olyan örökzöld kérdések, melyek egész életünkben ismét-
lődnek, s amelyekre nekünk magunknak is feleletet kellett találnunk a magunk számára,
akik gondolkodva hiszünk és hitben gondolkodunk.

Ilyen kérdés mindenekelőtt az, hogy tudunk-e Istenről bármi megbízhatót, kézzelfog-
hatót. Olyan-e az Isten, amilyennek mondják, amilyennek képzeljük, vagy szeretnénk
képzelni? Nem a magunk vágyait vetítjük-e csupán a földön túli világba, mivel úgy
érezzük, jó volna, ha volna ott valaki, aki összefogja ezt a számunkra kiismerhetetlen,
zavaros világot, és jó volna, ha ez a valaki jóságos és megértő volna irányunkban. Azután
a következő kérdés: Haván Isten, mit akar velünk? Legyünk jók? És ki a jó az őszemében?
Az, aki megtartja a törvényt? Az, aki pontosan követi egyházának előírásait és hagyo-
mányait? Az, aki a misztika segítségével fölemelkedik Istenhez? Az, aki elhiszi az egyház
dogmáit? És ki tud róla hitelesen szólni? Ahány egyház, annyiféle tanítás! Melyiknek
higgyünk?

Azután az ősi kérdés: hogy engedheti meg az Isten azt a tömérdek szenvedést, igaz-
ságtalanságot és erőszakosságot, ami naponként körülvesz bennünket? Hogy engedheti
meg Isten a bűnt? Nem bír vele?

És végül: Mi van a halál után? Ki adhat erről hitelt érdemlő eligazítást: a klinikai
halálból visszatérők? A halottidézők? A vallásfilozófusok?

Azt gondolom, az imént fölvázolt öt kérdéskörbe talán belefoglalható minden lényegi
kérdés, amely az Istennel, hittel, egyházzal kapcsolatban fölvetődik. És mit lehet ezekre
válaszolni? A különféle vallásfilozófiai spekulációk világában bizonyára sok mindent; a
Biblia alapján azonban csak egyet. Mi, keresztyének, ahogyan a nevünk is mutatja,
Krisztusban ismertük fel Isten válaszát az összes említett kérdésre. Benne jelentette ki Isten
az ő akaratának titkát — ahogy alapigénkben olvashattuk —, és benne foglal egybe az
Isten mindent, ami önmagában értelmetlen, ellentmondásos és megfejthetetlen.

Olyan Krisztus a mi számunkra, mint a gótikus templom boltíveit összefogó zárókő.
Neogót stílusú templomunkban jól érzékelhető ez a struktúra. A templom vázát az egy-
mástól nagy távolságra, külön-külön alapra épített pillérek vagy bordák alkotják, melyek
egy darabig fölfelé törnek, majd meghajlanak, és egymás felé fordulva, a keresztboltozat
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csúcsán találkoznak egy mindnyájukat egybefoglaló zárókőben. Itt, a csúcson nyeri el
értelmét és stabilitását mindaz, ami eddig pontszerű és talányos volt.

Krisztusban jelentette ki Isten az ő akaratának titkát — olvastuk alapigénkben. Benne
kapunk választ valamennyi felsorolt kérdésünkre, s benne oldhatók fel az említett
ellentmondások. Hogy Krisztus az Isten követe volt köztünk, azt a vele és általa történt
csodák bizonyítják: a karácsonyi megnyílt ég és a húsvéti megnyílt sír, a sokféle beteg
meggyógyulása és a tenger lecsendesítése, a fölötte elhangzott mennyei szózatok és a
feltámadott utolsó szavai. Ha pedig Krisztus az Isten követe, Fia, akkor olyan az Isten,
amilyennek ö mutatta meg nekünk: akkor valóban Édesatyánk, aki mindnyájunkat
egyformán szeret, akinek szívügye az ember sorsa, aki mindenben ajavunkat akarja. János
apostol mondta róla: „Az Istent soha senki sem látta. Az egyszülött Isten, aki az atya
kebelén van, az jelentette ki őt." S Jézus maga mondta: „Aki engem lát, látta az atyát."

S hogy mit akar velünk az Isten? Azt, hogy közösségben éljünk vele. Ezért jött közénk
emberi testben, ezért nyújtja felénk a kezét Krisztusban. Természetes, hogy a vele való
közösségben van törvény és engedelmesség, van törvény és élményszerű hittapasztalat, de
mindez csak a vele való személyes, bizalommal teli, lelki kapcsolatban van a helyén. Sem
a hit nélküli törvénykövetés, sem a kinyilatkoztatást megkerülő vallásos élményhajhászás,
sem a dogmák puszta elfogadása nem pótolja az Atya iránti szívbeli bizodalmat.

S hogy annyiféle felekezet van... Igen, sok égfelé mutató boltív, melyek olykor éppen
ellenkező irányba hajlanak, de valamennyit összefogja az egyetlen zárókő. Minden
felekezet annyi igazságot hordoz, amennyi benne a Krisztusra mutató vonás. Ami nem rá
mutat, az salak és szemét. Őt kell felmutatnunk a világ előtt, mert nem az egyház váltja
meg és üdvözíti az embert, hanem csak Krisztus. Az egyház létértelme és eszmei egysége
benne van. „Ő fejünk, mi néki tagja, ő a fény, mi színei; mi cselédek, ő a gazda, ő miénk,
övéi mi."

S hogy miért engedte meg Isten a bűnt a paradicsomi bűnesettől kezdve napjainkig?
Mert terveibe eleve belekalkulálta a megváltást, a kegyelemből való megigazulást. Mielőtt
megteremtette e világot—a bűn kockázatával —, már elhatározta magában, hogy a majdan
bőnbeeső embert Krisztusban megváltja. Őreá nézve „merte vállalni" Isten a szabad
akarattal teremtett ember kockázatát. Bűneinkkel ezt a világot nagyon keservessé tehetjük
a magunk számára, de Isten üdvtervét nem tudjuk keresztülhúzni. „Mert úgy szerette Isten
e világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz őbenne el ne vesszen, hanem örök
élete legyen."

És végül amit a halál utáni életről tudunk, azt Krisztus feltámadására és az ő ígéreteire
alapozzuk. Az üres sír tényét még ellenségei sem tagadták. A feltámadottal több százan
találkoztak. És ő azt mondta: „Elmegyek, hogy helyet készítsek nektek. S ha majd
elmenvén helyet készítettem nektek, ismét eljövök, és magamhoz veszlek titeket, hogy
ahol én vagyok, ti is ott legytek."

Hát ezeket adta tudtul az Isten kétezer évvel ezelőtt. Azóta — formálisan — az egész
emberiség tudomást szerezhetett róla. De csak formálisan! És ezért olyan megoldhatatlan
a legtöbb emberi élet mindmáig. Tudnak róla, hogy élt egy Jézus nevű galileai vándorrabbi,
aki sok szépre és igazra tanította kortársait, és sok csodadolgot vitt véghez. Tudnak róla,
hogy egy kétezer éves könyv a világ megváltójának mondja őt. Sokan hivatkoznak rá,
vannak, akik imádják, vannak, akik követni próbálják. De mindezt a legtöbben csak úgy
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tudják, mint azt, hogy az egyiptomi piramisokat a fáraók temetkezési helyéül építették
négy és fél ezer évvel ezelőtt; vagy, hogy a Holdon is vannak kráterek tőlünk három-
száznyolcvannégyezer kilométerre. Mindez tudomásul szolgál, anélkül, hogy bármilyen
hatással is lenne gondolkodásunkra és életvitelünkre.

Nekünk, akik bensőséges lelki kapcsolatban vagyunk az Úrral, s akiket ez a kapcsolat
éltet és boldoggá tesz, nekünk kell továbbadnunk — e jubileumi év minden alkalmát
megragadva —, amit Isten velünk megértetett: Isten a Krisztusban adott értelmet, célt és
megoldást mindennek az égen és a földön egyaránt.

[Igehirdetés 2000. január 23-án a szolnoki református templomban.]
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