
  
 

 
 
 
 

 
 

 

 

"Örülnek és örvendeznek majd benned mindazok, akik keresnek tégedet, 
és ezt mondják majd szüntelen, akik szeretik a te szabadításodat: 

Magasztaltassék fel az Isten!" 
(Zsoltár 70,6) 

 
ávid az örömmel kapcsolatosan nem 
akármilyen szabadságról beszél. İ jól 
tudta: a szabadság nem létezik "csak 

úgy", önmagában. Az a szabadság, amely 
megörvendeztet, boldogít, egy személyes 
kapcsolatban megélt, ajándékba kapott sza-
badság, szabadítás. Azért nem csupán annyit 
mond, hogy a keresık, és akik szeretik a sza-
badságot, azok örülni fognak és dicsekszenek, 
hanem azt, hogy akik az Urat keresik, akik az 
ı szabadítását szeretik, azok benne fognak 
örvendezni, és İt fogják magasztalni. Ádám-
nak és nekünk, hozzá hasonló nyomorult utó-
dainak szabadságát, és következésképpen 
örömét is szüntelenül az rontja meg, hogy 
hiányzik belılük Isten maga; nem Tıle ka-
pom, nem a Vele való közösségben élem meg 
szabadságomat és örömömet. 

A zsoltár elején ott találjuk azt, hogy mi-
ért is írja le Dávid mindezt: "emlékeztetésre". 
Izrael népének emlékeznie kellett az Egyip-
tomból, a Babilonból való szabadulásokra. 
Dávid tudta: hasznára válik késıbb, ha meg-
emlékezik arról, hogyan is tapasztalta meg 
élete különféle helyzeteiben Isten szabadító 
kegyelmét. 

Karácsony, mint minden más ünnep, 
szintén az emlékezésnek, emlékeztetésnek 
ideje. Mit mond nekünk a testté-létel csodája 
Isten szabadításáról? Hogyan hallgatta meg 
Isten Dávidot, és hogyan hallgat meg bennün-
ket, amikor így panaszolunk: "… életemre 
törnek…, bajomat kívánják…, azt mondják 
nekem: hehé, hehé"? Utána nézhetünk Dávid 
élettörténetében, és elmondhatjuk a magunk 

történeteit is, hogy miképpen láttuk megszé-
gyenülni "ellenfeleinket". De hát ez volna a 
szabadulás? Minden bizonnyal jó néha fel-
szusszanni, ha ideig-óráig nincsen bajunk 
emberekkel. Isten viszont valami többet, 
mélységesebbet készített el számunkra Fia 
testté-lételével. Hiszen azt látjuk, hogy a 
gyermek Jézust már alig születése után mene-
kíteni kell; elsı (feljegyzett) nyilvános "fellé-
pése" alkalmával kiőzik a názáreti zsinagógá-
ból a városkán kívülre, azzal a szándékkal, 
hogy egy hegy meredekérıl a mélybe taszít-
sák; hibakeresı, szırszálhasogató törvénytu-
dók lesik szavait és cselekedeteit, hogy tırbe 
ejthessék; rokonai néha azt hiszik, magán 
kívül van, ellenfelei arról tanácskoznak, mi-
ként tehetnék el láb alól. Méltán mondhatja 
földi ısatyjának egykori imáját: "… életemre 
törnek…, bajomat kívánják…". A kereszten 
gyötrıdve ezt hallja: "Hah! Aki lerontod a 
templomot, és három nap alatt fölépíted…" 
Mintha az ısatyjának, Dávidnak szánt gúny-
kacaj visszhangzana a messzi múltból: "… 
hehé, hehé!" Még csak el sem némította gú-
nyolóit, leszállva a keresztrıl, amikor így 
folytatták csúfolódásukat: "Szabadítsd meg 
magadat, és szállj le a keresztrıl!" 

Ahhoz, hogy a Krisztus szabadítását sze-
retni, és annak teljes szívbıl örülni tudjunk, 
elıbb Krisztusnak mindenben hozzánk hason-
lóvá kellett lennie. Nem csupán emberek elıt-
ti szégyenében szolidarizált a sok ellenséges-
ségnek, társadalmi elnyomásnak, igazságta-
lanságnak, szeretetlenségnek és gúnynak ki-
szolgáltatott emberrel, hanem magára vette 
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Isten elıtti szégyenünket, mely a bőn miatt 
van rajtunk, hogy áldozatával Istent megen-
gesztelje, vérével bennünket megtisztítson, és 
az ördög gúnykacaját elnémítsa. A Szabadító 
elıbb maga is fogollyá lett - Isten iránti sza-
bad engedelmességbıl és irántunk való szere-
tete szabadságában. Velünk együttérzı fıpap-
pá, vétkeinket, Istentıl elhajló életünk átkát 
hordozó áldozattá kellett lennie, mert keve-
sebb szeretet nem képes azt az emberi go-
noszságot legyızni, mely szabadságát és 
örömét Isten nélkül keresi. Így válik öröm-
üzenetté a húsvét: a Krisztus szabadulása a mi 
szabadításunkká. 

Ha valaki megszereti az Istennek Krisz-
tusban adott szabadítását, tud és mer emlé-

kezni a nehézségekre is. Nem kell menekülnie 
elılük feledésbe, bódulatba, zajba, munkába. 
Ünnepel a vele hétköznapoló Krisztussal. 
Örül és örvendez. Sokadszor is úgy jön Krisz-
tushoz, mint elıször: borzadva bőnétıl, ámul-
va az isteni szereteten. Aki pedig elıször jön, 
még ha nem is tekinthet vissza hitbeli megta-
pasztalásokra, jöhet bizalommal, mert amit 
Krisztus megszerzett, azt neki ígéri az Isten. 
Istennek mondja: "segítségemre siess, … ne 
késsél!", és maga is igyekszik megragadni 
Isten feléje nyújtott jobbját. 

 
Adorján Kálmán, Kolozsvár

 

 

Hírek,  tudós í tások:   
 
red hírtelen véget ér…  
évezred hírtelen véget ér… 

• Az évezred hírtelen véget ér… 

•••   AAAzzz   ééévvveeezzzrrreeeddd   hhhííírrrttteeellleeennn   vvvééégggeeettt   ééé   
•••   AAAzzz   ééévvveeezzzrrreeeddd   hhhííírrrttteeellleeennn   vvvéééggg   

•••   AAAzzz   ééévvveeezzzrrreeeddd   hhhííírrrttteeellleeennn   
•••   AAAzzz   ééévvveeezzzrrreeeddd   hhhííírrrttt   

•••   AAAzzz   ééévvveeezzzrrreeeddd   
•••   AAAzzz   ééévvveeezzz      

•••   AAAzzz      

   
   
         
 

Híreket, beszámolókat az alábbi címre várunk: 
Adorján Kálmán, str. Bisericii Ortodoxe nr. 7  3400 Cluj.  Tel: 064-199734. E-mail: kalevace@mail.dntcj.ro 

Isten áldásával  
gazdag karácsonyt és  
boldog újesztendıt  
kívánunk minden  
kedves Testvérünknek! 


