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Kedves Olvasó!

A „Válaszok napjaink kérdéseire” című 
kiadványsorozatunk harmadik füzetét tartja most 
kezében. Ezen kis kiadványokkal olyan keresztény 
életkérdésekkel foglalkozunk, melyek mindennapi 
hitéletünben nyújtanak eligazítást.

Vizsgálódásaink alapjának a Szentírást  tekint-
jük. Nem az a célunk, hogy a magunk igazáról 
győzzünk meg bárkit is, csupán feltárni Isten válaszait 
és számunkra a Bibila által küldött üzeneteit.

Ennek a füzetnek a témáját egy szószéken elhang-
zott prédiáció alapján jelentetjük meg, mert úgy 
gondotuk, hogy feltétlenül áldásos lesz közzétenni a 
szélesebb olvasóközönség számára is. 

Hisszük, hogy Isten sok embert sokféleképpen 
szólít meg. Ha meghalljuk szavát, sok áldásban le-
het részünk. Ezen kiadványokat, mint útjelző táb-
lákat kívánunk „elhelyezni”, amelyek hitéletünk 
vándorútján mutatják azt a keskeny ösvényt, melyen 
bizton haladhatunk. 

Meghívjuk, jöjjön velünk ezen a felfedező úton!

A Kiadó
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Jézus keres téged

„Íme, az ajtó előtt állok, és zörgetek: ha valaki meghallja a hangomat, 
és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, ő pedig énvelem” 

(Jelenések 3,20)

Az emberi történelem az állandó keresés és kutatás története. Gyakori 
jelenség, hogy az ember próbál Istenhez jutni, vagy Isten felé közeledni. 
Nagyon sok vallás hirdeti, hogy vezet út az embertől az Istenhez. Ez az út 
aszerint változik, hogy ki hol született, milyen kultúrában nőtt fel, és melyik 
földrészen élte le az életét. A vallás pedig jelenthet egy kiépült világméretű 
szervezetet, vagy egyszerűen egy kis összetartó csoportot. Egyszóval, na-
gyon sokan hisznek abban, hogy az út az embertől vezet az Istenhez.

A bevezető bibliaversre térve első olvasásra nagyon egyszerűnek tűnik 
ez a mondat. Valaki kopogtat, más valaki meghallja, ha meghallja. Mit jelent 
az, hogy Jézus áll, vár és kopogtat? Mit rejt magában az a feltételezés, hogy „ha 
valaki meghallja”?

Nekem a Jelenések könyve 3. fejezetének 20. verse azt mondja, hogy a fenti 
elképzelés valahol nem igaz, sőt, egyenesen az ellenkezője a valóság. Nem az 
embernek kell keresnie Istent, hiszen Jézusban ő már szeretett, megkeresett 
minket, és önmagát adta érettünk.  Az előző, 19. versben Jézus azt mondja, 
hogy „akiket én szeretek…”. Jézus tehát a kezdeményező. Ő előre szeretett 
minket, és már előzetesen mindent megtett azért, hogy a vele való kapcsolat 
létrejöhessen. Részéről már csak egyetlen lépés van hátra. A Jelenések könyve 
szerint ez az egyetlen lépés nem más, mint a kopogtatás. Az út tehát nem az 
embertől indul, és vezet el az Istenhez, hanem Isten kezdeményez. Ő keresi 
meg az ajtót, kopogtat és vár arra, hogy a zörgetést meghalljuk.
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Jézus ismer téged 

A Jelenések könyve 2. fejezetének elején találjuk az efézusi gyülekezetnek 
szóló levelet, amelyet további hat levél követ. A levélkezdő címzés után a be-
mutatkozást olvashatjuk: „ezt mondja az, aki jobb kezében tartja a hét csillagot, aki 
a hét arany gyertyatartó között jár” (2,1). A levél harmadik része így indul: „tudok 
cselekedeteidről”. Ez a mi diagnózisunk.

Jézus mind a hét gyülekezetnek azt mondja, hogy „ismerlek téged”. Nem 
az a fontos kérdés tehát, hogy „te ismersz-e engem”, vagy „keresel-e engem”? Nem 
igazán jelentős dolog, hogy „vezet-e tőled út felém”? Az izgalmas tény az, hogy 
a Jézustól hozzánk vezető út már régen nyitott, hiszen Ő ismer bennünket, 
mindent tud rólunk.

Ezek után következik a levelek különös, negyedik szakasza, amely az 
efézusi gyülekezet esetében így kezdődik: „de…„ –  azaz „panaszom van ellened” 
(2,4). Bár Jézus az előző versekben felsorolja, hogy melyek azok a dolgok, 
amelyek jellemzőek a gyülekezetre (fáradhatatlanság, állhatatosság, tehervise-
lés), a kis „de” szócskával megfordítja a dolgot, és az mondja, hogy a legfon-
tosabb hiányzik a gyülekezetből: „az első szeretet”. Ez súlyos panasz. A panasz 
után azonban egy buzdítás következik, amely arra bátorít, hogy „emlékezzél 
tehát vissza, honnan estél ki, térj meg, és tedd az előbbiekhez hasonló cselekedeteidet” 
(2,5).

Végül minden levél befejezésénél találunk egy ígéretet és egy felhívást. Az 
ígéret(ek)et néha megelőzi, néha pedig követi az alábbi mondat: „akinek van 
füle, hallja meg, mit mond a Lélek a gyülekezeteknek” (2,7).

Az első levél tehát arról szól, hogy a szeretettel van baj. Jézus azt mondja, 
hogy látszólag minden rendben van, legalábbis, ami a munkát, az igyekezetet 
illeti, ami a fáradozást, a türelmet és a kitartást jelenti. Egyszóval a „telje-
sítménymutatók” mind nagyon jók. Csak az a baj, hogy a jó indíték, amely 
először megvolt, valahogy meggyengült: „nincs meg már benned az első szeretet” 
(2,4). A megoldás azonban adott: „emlékezzél tehát vissza, honnan estél ki, térj meg, 
és tedd az előbbiekhez hasonló cselekedeteidet” (2,5)! Ilyen egyszerű a dolog.
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Jézus imádkozik érted

Mi mond Jézus az utolsó, laodiceai levélben? Itt is megtaláljuk a címzést 
követő bemutatkozást, a 3. fejezet 14. verse szerint: „ezt mondja az Ámen, a 
hű és igaz tanú, Isten teremtésének kezdete”. Jézus az Ámen, és a hűséges bizony-
ságtevő. Sőt, Ő a kezdet. Amikor az „ámen” szót használjuk, valójában mit 
mondunk? Mit ennek jelentősége az imádságok végén?

Egyedülálló, hogy János evangéliumában Jézus rendszerint a mondat ele-
jén megkettőzve használja ezt a szót, amelyet a Károli bibliafordításban így 
találunk: „bizony, bizony mondom néked”. Pontosabban: „ámen, ámen, mondom né-
ked”. Mit jelent tehát az „ámen” szó? Egyszerűen azt, hogy „úgy van”, „igaz”, 
„így van”. Szabadabb fordítás szerint: „úgy legyen!” Ez nagyon fontos, hi-
szen az „ámen” szó megszokott kifejezés, melynek kimondásakor valójában 
megesküszünk, megerősítjük mindazt, amit előtte mondtunk, vagy kértünk. 
Ha valamit nagyon komolyan gondolunk, esküvel erősítjük meg. Annak „úgy 
kell lennie”, mivel azt várjuk, azt kérjük Istentől. 

Nem különös, hogy a hetedik levél így kezdődik: „ámen”? Pedig inkább így 
kellene végződnie! Jézus azt akarja mondani, hogy aki a laodiceai gyülekezet-
nek üzen, annak az egész élete „ámen” volt. Pál apostol fogalmazása szerint 
Isten minden ígéretére Jézusban „van az igen, és ezért általa van az ámen is” 
(2Kor 1,20). Jézus teljesen betöltötte az Atya akaratát, amit az Atya kért, azt 
mindig megtette. Amikor pedig befejezte szolgálatát, így szólt: „elvégeztem” (Jn 
17,4). A kereszten is az volt az utolsó szava: „elvégeztetett” (Jn 19,30). Lehetne 
úgy is mondani, hogy „minden ámen”.



JÉ Z U S A Z A J T Ó D E L Ő T T Á L L6

A Teremtő Jézus keres téged

Jézus tehát a laodiceai gyülekezetnek szóló levél elején így mutatkozik be: 
„az Ámen, a hű és igaz tanú, Isten teremtésének kezdete”. Nem különös, hogy ez a 
levél a teremtésről is szól? 

A Jelenések könyvében, az efézusi levél végén a következő ígéretet ol-
vashatjuk: „aki győz, annak enni adok az élet fájáról, amely az Isten paradicsomában 
van” (2,7). Az efézusi levél üzenete tehát az, hogy ha az első szeretet vissza-
tér, helyreáll, akkor a győztes megkapja azt, ami eredetileg megvolt, tudniillik 
ehet az élet fájáról. Az efézusi levél összekapcsolja a szeretet és a teremtés 
gondolatát. A laodiceai levél elején is a teremtés tényéről olvashatunk, míg a 
végén, az idézett 19. versben Jézus a szeretetéről biztosít. Mintha Jézus ezzel 
azt akarná mondani, hogy annyi baj volt a történelem során az ember szere-
tetével, hogy most megfordítom a dolgot, én leszek a kezdeményező, és „akit 
én szeretek, megfeddem és megfenyítem: igyekezz tehát, és térj meg!” Így a teremtés és 
a szeretet mind az efézusi, mind a laodiceai gyülekezethez intézett levélben 
központi helyre kerül. 

Azonban még van valami különös a levélben, amely szintén a teremtéssel 
függ össze. A laodiceai levél szerint Jézus áll, zörget és „keres”. Úgy is mond-
hatnánk, hogy szólítja az embert. Mózes első könyve 3. fejezet 8-9. versében 
olvashatunk arról, ami a teremtést követően történt: „meghallották az Úristen 
hangját, amint szellős alkonyatkor járt-kelt a kertben, elrejtőzött az ember és a felesége az 
Úristen elől a kert fái között. De az Úristen kiáltott az embernek, és azt kérdezte: Hol 
vagy?” Mikor történt ez? Alkonyatkor. Jézus „Isten teremtésének kezdete” – olvas-
tuk a laodiceai levélben. Itt pedig azt találjuk, hogy Ő, a Teremtő, alkonyatkor 
ment és kereste az embert.
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A kopogtató Jézus keres téged

A Jelenések könyvében a „kopogtató Jézus” azt mondja, hogy „ha valaki 
meghallja a hangomat, és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, ő pedig 
énvelem”. Kezdetben Isten hűvös alkonyatkor kereste az emberpárt. A törté-
nelem végén ismét alkonyatkor keresi az embert. Hiszen azt mondja, hogy 
bemegyek hozzá, vele vacsorálok és ő énvelem. Mintha ismétlődne az, ami 
az Éden kertjében történt, amikor esténként jött az Úr, kereste és szólította 
az embert: „hol vagy?”

A laodiceai üzenet kétszeresen is utal a teremtésre, egyrészt úgy, hogy 
magáról a Teremtőről beszél, másrészt pedig felidézi a teremtés utáni álla-
potokat. Jézus és az ember között kialakult valami, ami eredetileg nem volt. 
Hiszen az Éden kertben nem volt ajtó, sem ház, és Istennek nem kellett ko-
pogtatnia. Ott járt a kertben és szólította az embert. A Jelenések könyvének 
3. fejezete viszont már arról beszél, hogy van ház, van ajtó, csakhogy a zár és 
a kilincs belül van. Milyen ajtó ez? Ha ilyen ajtókat építenénk és kimennénk a 
házból, hogyan jutnánk vissza?

De mit jelent az ajtó? Egyáltalán mi ez az ajtó? Miért mondja Jézus, hogy 
az ajtó előtt állok és zörgetek? Vajon nincs már közvetlen kapcsolat Isten és 
ember között. Van köztük valami akadály, amelyen Jézus nem tud átjutni? 
János evangéliuma végén azt olvassuk, hogy amikor a feltámadott Jézus meg-
jelent a tanítványainak, zárt ajtón keresztül ment be a házba. Megállt középen 
majd köszöntötte őket. Nem kellett sem zár, sem kilincs, hiszen Jézus átment 
az ajtón, ott volt előttük, közöttük és beszélt velük.

A Jelenések könyvében olvastunk egy ajtóról, amelyet Jézus nem akar 
megnyitni, vagy rajta átjutni, hanem csak kopogtat. Mi mindent jelenthet az 
ajtó? A Jelenések könyve 3. fejezetében a 8. vers szerint a filadelfiai gyüleke-
zethez így szólt Jézus: „íme, nyitott ajtót adtam eléd, amelyet senki sem zárhat be”. 
Nem különös ez? Jézus azt mondja, hogy megnyitottam az ajtót, adtam eléd 
egy nyitott ajtót, amit senki be nem zárhat. Viszont a 3. fejezet végén azt ol-
vassuk, hogy az ajtó zárva van, „kopogtatok” – mondja Jézus – „és várom, hogy 
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valaki megnyissa”. Valami alapvető különbség van a két ajtó között. A 3. fejezet 
8. versében valószínűleg az alkalmakról lehet szó. Isten adja az alkalmakat, 
azaz megnyitja az ajtót. Pál apostol azt írja a második Korinthusi levélben, 
hogy „kapu nyittatott meg nékem” (2,12), utalva arra, Isten nyitotta meg az evan-
gélium útját. Vannak tehát alkalmak, amelyeket Isten maga nyit meg előttünk. 
Nem kérdezi meg tőlünk, hogy akarjuk-e a nyitott ajtót, vagy át akarunk-e 
menni rajta, hanem egyszerűen azt mondja, hogy íme, itt van a nyitott ajtó, és 
döntsük el, hogy mit teszünk. Így az ajtó jelentheti az alkalmakat, a lehetősé-
geket, amelyekkel élünk, vagy nem. Mi csak annyit tehetünk, hogy belépünk, 
vagy nem, de az ajtó nyitva áll.
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Amikor későn kopogtatunk

Lukács evangéliumában a 13. fejezet 25-27. versében a példatörténet sze-
rint „attól kezdve, hogy a felkelt a ház ura, és bezárta az ajtót, megálltok kívül és 
zörgetni kezdtek az ajtón, és így szóltok: Uram, nyiss ajtót nekünk! De ő így válaszol 
nektek: Nem tudom, honnan valók vagytok. Akkor kezditek majd mondani: Előtted 
ettünk, ittunk, és az utcáinkon tanítottál. Erre ő így szól: Mondom néktek, nem tudom 
honnan valók vagytok, távozzatok tőlem mindnyájan, ti gonosztevők!” Milyen furcsa 
helyzet ez! Hogyan lehetséges? Korábban a Jelenések könyvében ennek az 
ellenkezőjét olvastuk: Jézus tudja a dolgainkat, minden gyülekezetet jól ismer. 
Függetlenül attól, hogyan gondolkodunk róla, Jézus ismer minket. 

Itt viszont azt találjuk: „nem tudom, honnan valók vagytok”. Mindez valahogy 
az ajtóval függ össze. A gazda bezárja az ajtót, és az emberek azután zör-
getnek. Most tehát fordított a helyzet: az emberek kívül állnak, az úr pedig 
belül van. Bezárta az ajtót, és már nincs lehetőség arra, hogy az megnyíljék. 
Vigyázni kell tehát, mert amikor a gazda bezárja az ajtót, azt többé nem le-
het kinyitni, bárhogyan zörgetik, bármennyire könyörögnek, rimánkodnak, 
imádkoznak, hogy „Uram, nyiss ajtót nekünk!” Nem rettenetes, hogy egészen 
közel voltak az ajtóhoz, előtte ettek, ittak, Jézus az utcáikon tanított, mégis 
azt mondja, valami sohasem történt meg? „Hiába voltam közel, mégsem jutottam 
el hozzád!” „Volt egy fal, egy ajtó, ami megakadályozott!”

A fenti példázat szerint fordult a kocka: mi állunk az ajtón kívül. Már 
bezárták azt, és az úr nem engedi, hogy kinyissák. Végül pedig azt mondja: 
távozzatok, nem ismerlek titeket. Mondhatjuk, hogy ez a megváltás ajtaja, 
amely egy ideig nyitva van. Addig, ameddig Jézus az utcáinkban jár, amíg 
együtt eszünk és iszunk vele. Azután, amikor Ő felkel és eldönti, hogy be 
kell zárni az ajtót, attól kezdve nem számít, hogy mi volt tegnap, tegnapelőtt, 
a múlt hónapban, vagy az elmúlt évben. Nem az lesz a döntő, hogy milyen 
tapasztalatokat szereztünk Jézussal, mennyire volt közel hozzánk, milyen kö-
zösségben éltünk vele. Ha egyszer megszakad a kapcsolat, és ő bezárja az 
ajtót, akkor már nem lehet újra kezdeni. Mondhatjuk ugyan: „Uram, csak 
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még egy percre nyisd meg, mert mindent jóvá akarok tenni, amit elrontot-
tam. Kérlek, adj még egy lehetőséget, hogy bejussak hozzád”. Akkor az Úr 
azonban azt fogja válaszolni, hogy sajnos erre már nincs lehetőség. Ahogyan 
mondani szoktuk: a kegyelem ajtaja egyszer bezáródik. Ne csak mondjuk ezt, 
hanem higgyük is! Mert a történelemben is el fog jönni egy olyan nap – hogy 
mikor, nem tudjuk –, amikor az ajtó bezáródik, és többé nem lehet megnyitni. 
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Amikor az ellenség kopogtat

Úgy tűnik, hogy a Jelenések könyve megértéséhez sok dolgot Mózes első 
könyvében kell keresnünk. Amikor az ajtóról beszélünk, Mózes első köny-
ve negyedik fejezetében egy nagyon szomorú történetre bukkanunk. Az Úr 
így szólt Káinhoz: „Hiszen, ha jól cselekszel, emelt fővel járhatsz. Ha pedig nem jól 
cselekszel, a bűn az ajtó előtt leselkedik, és rád vágyódik, de te uralkodjál rajta” (4,7). 
Megint egy ajtó. Milyen ajtó ez? Mintha belül lennénk, és az ajtón kívül lenne 
valami, vagy valaki.

Mi volt Káin hibája? Rossz áldozatot vitt Istennek? Nem volt elég magas 
az oltár? Hol hibázott? Hiszen a munkája gyümölcsét vitte, áldozatot hozott, 
abból választott, amiért ő fáradozott. Bár áldozatot mutatott be, Isten nem 
tudta elfogadni, miközben Ábel áldozatát szívesen vette. Ekkor történt, hogy 
Káin haragra gerjedt. Az Úr intette őt, hogyha rendben folynak a dolgok, 
akkor nem kell lecsüggesztenie fejét, és nem kell haragudnia valamire, vagy 
valakire, mert nem úgy történtek a dolgok, ahogyan elgondolta. Ha helyesen 
cselekszik, felemelheti a fejét, és bízhat abban, hogy az Isten vele van. De ha 
lehajtja fejét, a harag nem lesz jó tanácsadó. Sőt, akkor megjelenik valaki, a 
harag mellett, az ajtón kívül. Az itt szereplő ige nagyon érdekes: „leselkedik”. 
Ugyanezt a kifejezést használjuk, amikor egy ragadozó meglapul és hangta-
lanul lopakodva a megfelelő pillanatot lesi, és akkor azonnal támad. A Biblia 
szerint a bűn az ajtó előtt leselkedik, mint egy ragadozó, és rád van vágyódá-
sa, de te uralkodjál rajta. Más szóval az emberi akarat is egy ajtó. Az emberi 
akarat az az ajtó, amelyen sem a bűn, sem Isten nem fog betörni. Ennek az 
ajtónak a kilincse belül van, csak mi tudjuk megnyitni. 
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Hogyan kopogtat Jézus?

Ezek után visszatérve a Jelenések könyvéhez feltehetjük a kérdést: „Mit 
jelent az, hogy Jézus zörget?” Hogyan kopogtat Ő az ajtón? Zörgetett-e már a 
Te ajtódon? Ha igen, hogyan? Az érzelmeinkre gondolva, megkérdezhetjük: 
tud-e Jézus azokon zörgetni? Szerintem, igen! Gondoljunk valami csodálatos 
zenére. Kodály Zoltán szerint az emberi léleknek vannak olyan mélységei, 
amelyeket csak a zene érhet el. Az emberi lélek, a szív, az érzelmeink, az 
érzéseink olyanok, hogy Isten különleges eszközöket használ a megérinté-
sükre, talán a zenét, vagy egy gyönyörű verset. A Teremtő ezeken keresztül 
kopogtat.

Ha a természetben található lenyűgöző rendre, vagy a szervezetünk, tes-
tünk bonyolult rendszerére, az agyunkra gondolunk, azt mondhatjuk, hogy 
Isten kopogtat az értelmünk ajtaján. Ne gondoljunk arra, hogy minden vé-
letlenszerűen alakult ki, mert ez képtelenség. Jézus az értelem ajtaján is ko-
pogtat.

Gyakran a lelkiismeretünk ajtaján is érzékeljük a kopogtatást. Amikor azt 
halljuk: „Ezt nem kellett volna megtenned! Tudod, ezt nem kellett volna ki-
mondanod! Most türelmesebbnek kellett volna lenned!” Vagy egyszerűen azt 
mondja a belső hang: „Miért tetted ezt? Nem tudtál volna várni?”

Ha azt mondjuk, reménység – hiszen minden emberben ott él az a re-
ménység, hogy a holnapi nap jobb lesz a mainál – a Bibliában az év minden 
napjára jut legalább egy, ígéret formájában. Valószínű azonban, hogy éveken 
át olvashatnánk a Bibliában az ígéretek sorát, anélkül, hogy ismételnénk őket. 
Ez mind, mind kopogtatás. 

Jézus azonban nem csak kopogtat, hanem azt is akarja, hogy kinyissuk az 
ajtót. Ha megnyitjuk az ajtónkat, Ő ezt ígéri: „bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, 
ő pedig énvelem”. Nem lehetett volna úgy fogalmazni, hogy együtt vacsorálunk? 
Bemegyek, vele vacsorálok és ő énvelem – mondta Jézus. Vajon miért mond-
ta így? Elsősorban azért, mert a kapcsolat kétirányú, sohasem lehet egyirá-
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nyú. Nem lehet, hogy csak Jézus keres, de mi soha nem válaszolunk. Egyszer 
ugyanis bekövetkezhet, hogy Ő többé már nem keres. 

Másodsorban, Jézus régen megkeresett minket, amikor úgy döntött, hogy 
osztozik tapasztalatainkban, hogy azután mi is osztozhassunk az Ő tapasz-
talataiban. Szükséges volt, hogy először Jézus vállalja az emberi formát, az 
emberi testet, életet, hogy lehetősége nyíljon arra, hogy ténylegesen hozzánk 
szóljon. Így az egyik irány Jézustól felénk vezet.

A Galatákhoz írt levélben azonban van egy különös mondat, amelyet Pál 
apostol a következőképpen hagyott ránk: „Krisztussal együtt keresztre vagyok fe-
szítve: többé tehát nem én élek, hanem Krisztus él bennem; azt az életet pedig, amit most 
testben élek, az Isten Fiában való hitben élem, aki szeretett engem, és önmagát adta ér-
tem” (2,20). Ebben a vallomásban ismét a szeretet kap hangsúlyt! A közösség, 
a tapasztalatok megosztása úgy jut kifejezésre, hogy bemegyek, vele vacsorá-
lok – mondja Jézus –  ő pedig énvelem. Az embernek viszont Krisztussal kell 
egyesülnie, hogy az új élet az Isten Fiába vetett hitből fakadhasson.
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Meddig kopogtat Jézus?

Az utolsó kérdés: meddig fog Jézus kopogtatni? Meddig fog várni? Med-
dig kell várnia? Van egy nagyon különös bibliai könyv, amelyet ritkán ol-
vasunk, pedig meglepő módon ez segít abban, hogy Jézus kopogtatásának 
sürgető voltát igazán átérezzük. Ez a könyv az Énekek éneke.

Korábban magam sem gondoltam, hogy a két bibliai irat közötti kapcso-
lat fellelhető. Azt tudtam, hogy Bibliában nincs egyetlen könyv sem, amely ne 
lenne összefüggésben a Jelenések könyvével, amelyben szinte a teljes bibliai 
üzenet tömörítve megtalálható. Mi tehát az összefüggés a két irat között? A 
kapcsolódási pont az Énekek éneke 5. rész 2-6. versében található: „Aludtam, 
de ébren volt szívem. Hallga, szerelmesem kopogtat! – Nyiss ajtót, húgom, kedvesem, 
galambom, gyönyörűségem! Mert fejem belepte a harmat, fürtjeimet az éjszaka cseppjei. 
– Levettem alsóruhámat, hogyan ölthetném fel? Megmostam lábaimat, hogyan piszkolhat-
nám be? Szerelmesem benyújtotta kezét a résen, és szívem felindult iránta. Fölkeltem, hogy 
ajtót nyissak szerelmesemnek, és kezemről mirha csepegett, ujjaimról mirha folyt a kilincs-
re. Ajtót nyitottam szerelemesemnek, de szerelmesem már megfordult, elment. Lelkem 
megindult beszédétől, azért kerestem őt, de nem találtam, kiáltottam, de nem válaszolt.”

Különös üzenet van ebben a néhány sorban. Bekövetkezhet ugyanis, hogy 
a szerető Jézus, aki kopogtat, egyszer majd abbahagyja. Az Énekek éneke ar-
ról szól, hogy az én szerelmesem kopogtatott, meghallottam, megértettem, 
hogy be akar jönni, csak olyan helyzetben voltam, hogy nem tudtam azonnal 
ajtót nyitni. Mire olyan helyzetbe kerültem, hogy megnyithattam az ajtót, ő 
már elment. Sőt, olyan messze járt, hogy meg sem hallotta kiáltásomat.

A Jelenések könyve olyan, mint egy „alkonyi könyv”. A laodiceai üzenet 
is egy alkonyi üzenet. Kezdetben a teremtéskor Isten hűvös alkonyatkor járt 
a kertben. 

Az emberi történelem alkonyán a laodiceai levél azt üzeni, hogy Jézus újra 
keres, most kopogtat. Ő vár arra, hogy megnyissam az ajtót. Jézus nem akarja 
megnyitni, mert tisztel engem, a felelősségemet. Becsül engem annyira, hogy 
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nem töri be az ajtót. Nem tesz úgy, mint a bűn, amely lesben áll. Jézus egysze-
rűen csendben vár, hogy megnyíljék az ajtó. De amikor majd úgy érzi, hogy 
el kell mennie, el fog menni, és többé nem találom meg. Örökre megszakad 
a kapcsolatunk.

A Jelenések könyve arra figyelmeztet: vajon meddig kopogtat még Jé-
zus?  Meddig kell még várnia? Adja Isten, hogy ne várakoztassuk Őt! Amíg 
Jézus kopogtat és halljuk, addig nyissuk meg a szívünk, életünk ajtaját! Ő be 
akar jönni, velünk akar vacsorálni, azt akarja, hogy igazi közösségben legyünk 
vele, de nemcsak a vacsora idejére, hanem az örökkévalóságon át.
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Túrmezei Erzsébet

HAZAÉRKEZÉS

Ádám késő utóda, én is
az Édenen kívül születtem.

Az Édenen kívül bolyongtam
átok alatt, számkivetetten.

Küzdve bogánccsal és tövissel,
kiverejtékezett kenyéren,

emberszívemben Édenkertnek
emléke szunnyad hófehéren.

És magam választott úton,
magam akarta szóval, tettel,

és szép, szabad nyomorúságban
pazarul évről év veszett el.

S mikor kisemmizett a kedvem,
csalóka vágyak megcsúfoltak,
odalett büszke emberségem,

és úgy hevertem, mint a holtak:

szamaritánus irgalommal
fölém hajolt az Istenember.
Megetetett vigasztalással,

megitatott hűs kegyelemmel.

Éreztem, hogy kevély szememből
sok, bűnsirató könny szivárog:

„Elég, elég a magaméból!
Ezután a Te utadon járok!”

Ahogy kimondtam – lehanyatlott
a kard a kerubok kezében.

Messze tévedt, bús gyermekének
kitárta kapuját az Éden.
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Fái között ott várt az Isten,
ködbeburkolt, királyi Felség.

„Atyád!” – súgta az Istenember.
S elfödött az istenközelség.

„Atyám!” – A viharvert madárka
pihen el így a pelyhes fészken. –
„Atyám! Ujjongani szeretnék,

sírni, kacagni: hazatértem!

 Haza a Te akaratodba,
édeni kerted közepébe!

Ó, akármilyen messze Tőled
szüntelen ott kísért a képe.

Küzdve bogánccsal és tövissel,
kiverejtékezett kenyéren,

emberszívemben Édenkerted
emléke szunnyadt hófehéren.

Soha, soha ne legyek újra
magam útjának átokvertje!
Védve, visszatartva öleljen

akaratodnak Édenkertje. 

Boríthat benne éjsötétség,
és túl a táj, mint nap ragyoghat:

akaratodnak Édenéből
nem egy lépést! Nem egy tapodtat!”

Az Atya fényben állt a fák közt,
és a gyermek előtte térden.

Harmatos, hűvös alkonyat volt…
Ádám utóda… hazaértem! 

(„Csak tiszta szívvel” c. kötet 75. oldal) 
HETED 7 VILÁG KIADÓ
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