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Ige:  
T: Lukács 4,16–21 
16Amikor Názáretbe ment, ahol felnevelkedett, szokása szerint bement szomba-
ton a zsinagógába, és felállt, hogy felolvasson. 17Odanyújtották neki Ézsaiás pró-
féta könyvét, ő pedig kinyitotta a könyvtekercset, és megkereste azt a helyet, ahol 
ez van megírva: 18„Az Úrnak Lelke van énrajtam, mert felkent engem, hogy evan-
géliumot hirdessek a szegényeknek; azért küldött el, hogy a szabadulást hirdes-
sem a foglyoknak, és a vakoknak szemük megnyílását; hogy szabadon bocsássam 
a megkínzottakat, 19és hirdessem az Úr kedves esztendejét.” 
2Kor 5,17-21 
17Ezért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az: a régi elmúlt, és íme: új jött 
létre. 18Mindez pedig Istentől van, aki megbékéltetett minket önmagával Krisztus 
által, és nekünk adta a békéltetés szolgálatát. 19Isten ugyanis Krisztusban megbé-
kéltette a világot önmagával, úgyhogy nem tulajdonította nekik vétkeiket, és ránk 
bízta a békéltetés igéjét. 20Tehát Krisztusért járva követségben, mintha Isten 
kérne általunk: Krisztusért kérünk, béküljetek meg Istennel! 21Mert azt, aki nem 
ismert bűnt, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk őbenne. 

 
Kedves Testvérek!  
1. (kép) Itt van a kezemben egy bankjegy. Egy húszezres. Képzeljük el, hogy ez a 

bankjegy beleesik a sárba, majd az arra menő emberek rálépnek, mert nem veszik észre. 
Jó alaposan megtapossák. Ráadásul egy kutya még rá is piszkít. Könnyen el tudjuk az 
egészet képzelni. 

És most hadd kérdezzem meg, hogy mennyit ér ez a bankjegy sárosan, megtaposot-
tan összepiszkolva és lecsinálva? Úgy van. Húszezer forintot ér. Az értéke akkor is 
ugyanannyi, amikor a felismerhetetlenségig mocskos lett. 

És most hadd kérdezzem meg tőletek, hogy kellene-e nektek az a mocskos, összeron-
dított húszezres? Van, akinek igen, van, akinek már így nem kellene. Sőt, ha eldönthet-
nénk, hogy egy új és tiszta húszezrest vagy egy összemocskolt húszezrest választanánk 
inkább, akkor biztos vagyok benne, hogy mindenkinek az új bankjegy kellene. 

Ha pedig valaki megtisztítja az összemocskolt bankjegyet, akkor egészen biztosan 
mindnyájan örömmel fogadnánk el a régebbi, talán gyűrött bankjegyet is, hiszen ugyan-
olyan értékes, mint az új. 

 
2. Ma az újesztendő, a 2023-as év első napja van. Egy új év kezdete. Így tartjuk szá-

mon az évfordulókat, hogy ezen a napon valami új kezdődik el. Egy új lehetőséget kap-
tunk arra, hogy valami jó dolog történjen velünk. És az emberek nagy többsége nagy 
örömmel búcsúzik éjfélkor az óesztendőtől és ünnepléssel, pezsgőbontással, tűzijáték-
kal köszönti az újesztendőt. 

Az évforduló alkalmat ad arra, hogy az emberek sok mindennel kapcsolatban foga-
dalmat tegyenek, hogy újat kezdjenek.  
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És mégis, valami nincs rendben ezekkel az új kezdetekkel. Nagyon sokszor egysze-
rűen hiába próbálunk újat kezdeni újév napján, mégsem sikerül. Előbb vagy utóbb visz-
szazökkenünk a régi kerékvágásba, és minden megy tovább, ahogy korábban is.  

De miért van ez így? Az egyik ok, hogy a saját személyiségét minden hibájával együtt 
mindenki magával viszi az újesztendőbe is. Mi is áthoztuk 2023-ba a hibáinkat, a gyen-
geségünket, a kísértéseinket, a kicsinyes és önző énünket, a haragtartásunkat, és minden 
egyebet, ami megakadályoz bennünket abban, hogy a magunk erejéből újat tudjunk kez-
deni. 

Szeretnénk újat kezdeni, és úgy gondoljuk, hogy egy újévi elhatározás, egy fogadalom 
segít abban újak legyünk, hogy megújuljon az életünk. De aztán rá kell jönnünk, hogy ez 
nem így működik. 

 
3. Ezért – kedves Testvérek – el kell azt mondani, hogy az Új nem akkor kezdődik, 

amikor fogadalmat teszünk, hogy mostantól minden megváltozik, mostantól jobb embe-
rek leszünk, mától kezdve ezt és ezt jobban, lelkiismeretesebben tesszük, vagy mától 
kezdve valami rossz szokásunkat elhagyjuk. 

Valami új akkor kezdődik, amikor Isten újat cselekszik. És ebben benne van az 
is, hogy nem mindig úgy cselekszik újat Isten, ahogy azt mi elképzeljük. 

Ha végig gondoljuk az emberiség történelmét, akkor azt látjuk, hogy a történelem 
ismétli önmagát: más korokban élő más emberek követik el ugyanazokat a bűnöket, és 
mindig ugyanazokat a megoldásokat próbálják alkalmazni annak érdekében, hogy meg-
szabaduljanak a régi bűnöktől, a régi kudarcoktól, a régi csapdáktól és zsákutcáktól. De 
nem sikerül nekik sem, és a következő nemzedéknek sem, mert egyetlen ember sem lép-
heti át a saját árnyékát sem. 

Ha a választott nép, Izrael történetét vizsgáljuk meg, akkor azt láthatjuk, hogy akkor 
volt áldás az életükön, amikor a vezetőik istenfélelemmel a szívükben éltek és álltak 
a nép élén. Amikor megkérdezték az Urat, hogy mit és hogyan cselekedjenek. Amikor a 
próféták figyelmeztetésére odafigyeltek és hallgattak. Amikor hibák és bűnök esetén 
meg tudtak alázkodni az Úr előtt, és őszinte bűnbánatot tartottak. 

De, amikor a nép hátat fordított Istennek, akkor Isten is megvonta tőlük áldásait, de 
nem feledkezett meg népéről akkor sem, mert bűneik ellenére is szerette őket. 

 
4. Majd az idők teljességében, az első Karácsonyon erre a világra megszületett Jézus 

Krisztus. Az Ő élete testesítette meg a lehető legteljesebben azt, hogy Isten valami egé-
szen újat kezdett. Mennyire csodálatos az, hogy Ézsaiás próféta már évszázadokkal ko-
rábban erről is szólt a Lélek ereje által. Ezt olvashatjuk az Ézs 61. rész első két versében:  

1Uramnak, az ÚRnak lelke nyugszik rajtam, mert felkent engem az ÚR. Elkül-
dött, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek, bekötözzem a megtört szíveket, sza-
badulást hirdessek a foglyoknak, és szabadon bocsátást a megkötözöttek-
nek. 2Hirdetem az ÚR kegyelmének esztendejét, Istenünk bosszúállásának napját, 
vigasztalok minden gyászolót. 

Ezek a prófétai szavak egyszerre szólnak az Isten örömhíréről, kegyelméről és a ha-
ragjáról, a bosszúállásáról is. Elérkezik az isteni kegyelem és ítélet ideje – mondja Ézsa-
iás. 

 
5. És Jézus egy alkalommal – még a hároméves szolgálata elején – hazamegy Názá-

retbe, a saját falujába. Ilyenkor szokás volt, hogy a zsinagógába érkező vendég olvasta 
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fel az Igét a Szentírásból. Így olvasta fel Jézus is. És ahogy Ő maga mondja: senki sem 
próféta a maga hazájában – olvassuk a Lukács ev. 4. fejezetében néhány mondattal ké-
sőbb. És pontosan tudja, hogy nem fogja elnyerni a hallgatóságának tetszését, mégis fel-
olvassa ezeket a mondatokat Ézsaiás könyvéből. 

Nem tudom, mennyire figyeltetek arra a különbségre, ahogy Ézsaiás próféta könyv-
ében meg van írva az Ige, illetve ahogy azt Jézus felolvasta az evangélium szerint? 
Ugyanis Jézus nem olvasta fel a teljes szövegét a próféciának: 18„Az Úrnak Lelke van 
énrajtam, mert felkent engem, hogy evangéliumot hirdessek a szegényeknek; 
azért küldött el, hogy a szabadulást hirdessem a foglyoknak, és a vakoknak sze-
mük megnyílását; hogy szabadon bocsássam a megkínzottakat, 19és hirdessem az 
Úr kedves esztendejét.” 

Itt abbahagyja, és már nem olvassa hozzá az isteni ítéletről szóló részt. Majd azt 
mondja mindenki előtt, hogy „Ma teljesedett be ez az írás a fületek hallatára.” 

Lukács evangélista pedig hozzáteszi: 22Mindnyájan egyetértettek vele, majd el-
csodálkoztak azon, hogy a kegyelem igéit hirdeti… A zsinagógai közösségnek is fel-
tűnt, hogy Jézus nem beszélt az ítéletről, hanem csak a kegyelemről. 

Igen. Jézus Krisztus személyében megjelent az Isten üdvözítő, üdvösséget adó kegy-
elme minden ember számára – olvassuk Pál szavait a Tit 2,11-ben. Ez mindnyájunk nagy 
lehetősége, hogy Jézus felkínálja nekünk a megtérés, a bűnbánat és az isteni bűnbocsá-
nat lehetőségét, ugyanakkor több alkalommal is arról beszélt, hogy el fog jönni a szá-
monkérés, az isteni ítélet napja is. Tehát nagyon is tudatosan hagyta félbe Jézus a prófé-
cia felolvasását. És ez azt is jelenti, hogy el fog jönni az idő, amikor Ézsaiásnak az ítéletet 
hirdető próféciái is be fognak teljesedni. 

6. Most azonban Krisztus az Úr kedves esztendejét hirdette meg. És tudjuk azt, 
hogy az idő, a napok és az órák mind az Úré.  

A bibliai időkben a 7x7. esztendőt követő 50. évet nevezték az elengedés esztendejé-
nek, az Úr kedves esztendejének. „A nagy örömünnep éve: minden ötvenedik esztendőt 
meg kell szentelni. A hetedik nyugalomév (ez hétszer hét esztendő) hetedik hónapjának 
tizedikén, az engesztelés napján meg kell fúvatni a harsogó kürtöt. Ezzel kezdetét veszi 
a jóbél év. Ebben az évben nem szabad földet művelni, még azt a gabonát és szőlőt sem 
szabad leszedni, ami magától terem. Az ország minden lakosát (aki rabszolgasorba süly-
lyedt) föl kell szabadítani, hogy visszatérhessen nemzetségéhez. Vissza kell adni minden 
eladott, elzálogosított földet az eredeti tulajdonosnak (3Móz 15,8-22).” (Keresztyén Bib-
liai Lexikon) 

Sajnos azonban a gyakorlatban ez nem igazán valósult meg szinte sohasem. Éppen 
ezért a népben élt egy hatalmas vágy, egy sóvárgás az Úr kedves esztendeje után, amikor 
végre beteljesedik majd az Úr törvénye. 

Az Úr pedig megtehetné már most, hogy haraggal és ítélettel tekint erre a földre, hi-
szen olyan sok ember-okozta fájdalom és nyomorúság van. Olyan sok mindennel nyo-
morítja meg egyik ember a másik ember életét. És olyan sokféleképpen lázad az ember 
a Teremtő és Gondviselő Isten akarata ellen. 

Ennek ellenére az Úr nem haraggal, hanem Krisztusért, az Ő Fiáért kegyelemmel 
és végtelen irgalommal és szeretettel tekint ránk. Istenünk újat akar cselekedni, 
és ennek az újnak, ennek a kedves esztendőnek részesei lehetünk mi magunk is.  

Jézus az Ő szolgálatának kezdetén ezt az kegyelemmel és irgalommal teli időszakot 
hirdeti meg. Az Úr kedves esztendejét Jézus hozza, hozta el. 
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Mennyei Atyánk meglátta a mi nyomorúságos életünket, hogy olyanok vagyunk, mint 
egy összegyűrt, összemocskolt húszezres. Ő mindezek ellenére drágának és értékesnek 
tartott bennünket. Istennek már akkor is értékesek voltunk, amikor ezt sem önmagunk-
ról nem gondoltuk, sem mások nem így néztek ránk, mint az összemocskolt bankjegyre. 

Az Úr kedves esztendeje elkezdődött Jézus megjelenésével, majd folytatódott nagy-
pénteki szenvedésével, golgotai kereszthalálával és húsvéti feltámadásával. És ez a ked-
ves „esztendő” még most is tart. A kegyelem időszakában élünk, amikor van lehetősé-
günk az Úrhoz fordulni, és elfogadni azt, hogy Ő meg szeretne bennünket is tisztítani, 
mosni a Bárány vérében (Jel 7,14). Isten megtisztít, mert értékesnek, drágának tart min-
ket. 

7. Ez az új kezdet velünk és bennünk kell, hogy kezdődjön. Az új kezdetnek nem az a 
lényege, hogy a külső körülmények változnak meg, vagy hogy egy új időszámítás veszi 
kezdetét, és most már nem 2022-t, hanem 2023-at írunk. Az új kezdet lényege az, amit 
Pál apostol ír a Korinthusi 2. levelében: 17Ezért ha valaki Krisztusban van, új terem-
tés az: a régi elmúlt, és íme: új jött létre. 18Mindez pedig Istentől van, aki megbé-
kéltetett minket önmagával Krisztus által, és nekünk adta a békéltetés szolgála-
tát.  

Krisztusban lenni – ez az az új, amiről beszél az Ige. Krisztusban lenni azt jelenti, 
hogy átadom magam Isten Fiának, Krisztusnak. Benne hiszek, mint Megváltómban és 
Üdvözítőmben. Krisztusban lenni azt jelenti, hogy elfogadom az Ő vezetését, elfogadom 
az Ő uralmát az életemben. 

Aki Krisztusban van, az részese lesz az Úr kedves esztendejének élete minden napján. 
Az megtapasztalja, mit jelent Isten kegyelmében lenni, és ebből a kegyelemből élni. Az 
az ember felszabadul attól a teljesíthetetlen feltétel alól, hogy tökéletes legyen és meg-
feleljen az ítélő Isten számára, és így kiérdemelje az örökéletet. 

Aki Krisztusban van, az tudja, mit jelent a kegyelem, amit nem érdemeink szerint ka-
punk, hanem egyedül Krisztus érdeméért, aki golgotai kereszthalálával mindenért töké-
letesen eleget tett, és ezért ebből a kegyelemből örök életet adott mindazoknak, akik 
Benne hisznek. 

Legyen ez mindnyájunknak erőforrás az újesztendőben is! Ámen. 
 
Loment Péter lelkész 


