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JELENÉSEK 5,11-14 
A Bárány dicsérete – evangélium a Nemzeti ünnepen és a koronavírus járvány 

(pandéma) idején 
 
 Lemondott rendezvények. Külföldről hazamenekülők autókonvoja. Járványügyi 
intézkedések. Megjelentek azok a piros ragasztós cédulák, amelyek már csak a 
legidősebb nemzedék emlékezetében idézik fel a régi járványos időket, amikor a 
mumpsz, a kanyaró, a skarlát és más ragályos betegségek következtében egy-egy 
házat hatóságilag karantén alá helyeztek. Ezzel egyidőben megjelentek a hősködő és 
tudálékos felebarátaink is, akik már nem csupán bátrak, hanem hazardírozó vakmerők 
és hol értetlenkedő, hol pedig okoskodó járványügyi szakértők. Senkit se szeretnék 
megbántani, de ezt a jelenlegi helyzetet igenis komolyan kell vennünk. Elszoktunk tőle, 
de az életünk, a létünk a tét. 
 

Az irodám polcáról levettem a régi 1889-es Agendát – az istentiszteleti 
rendtartást. Ebben még szerepelt az alábbi imádság: Könyörgés „pusztító járvány 
idején”. Gyurátz Ferenc imádsága. „Életnek és halálnak hatalmas Ura, szent Isten! Te 
vagy Teremtőnk, kegyelmed őrző pajzsunk eleitől fogva. Magad mondod népednek: „én 
vagyok az Úr, a te orvosod.” Hozzád térünk azért buzgó esdekléssel, mikor a 
veszedelem, mint fenyegető áradat vesz körül minket. A félelem és gyász sötét napjai 
virradtak fel reánk, eljött az öldöklő angyal, hogy letarolja az élet kertjét és gazdagítsa a 
temetőt. A rettegett nyavalya ellenállhatatlanul terjed a népek között… A megelégedés 
hajlékai egymás után a bánat tanyáivá lesznek… 
Uram! Előtted leborulva teszünk vallást sok gyarlóságunkról és beismerjük, hogy a 
csapás a bűneink büntetése rajtunk. Megfeledkeztünk rólad, mikor jól folytak dolgaink. 
Meglankadt a hit, sokan megvetették szent igédet, megszegték a szeretet parancsát és 
gonoszul visszaéltek hosszútűréseddel. 
Mennyei Atyánk! Te magad vagy az örök Jóság: töredelmes szívvel kérünk, ne büntess 
úgy, amint érdemeltük, hanem könyörülj rajtunk! Bocsásd meg vétkeinket és fordítsd el 
rólunk sújtó vessződet! Te bölcs és szerető Atya vagy, aki betegséggel meglátogat és 
bekötözget, aki megsebesít és kezei meggyógyítanak. Ó, jöjj! Értesd meg velünk 
szorongattatásunkban a hit által biztató szavadat! Terjeszd ki felettünk védő kezedet! 
Indítsd mindnyájunkat a meglátogatás által megtérésre! Ápold keblünkben a reményt! 
Őrködj azok felett, akik saját életüket veszélyeztetve törekszenek hű ápolással 
megmenteni szenvedő embertársaik életét! Gyógyítsd a betegség bilincseiben 
gyötrődőket. Boldogítsd a szent nevedben elhunytakat. 
Szomjazzuk jó Istenünk a te irgalmadat: azért kezeidbe ajánljuk magunkat és minden 
felebarátunkat: cselekedjél velünk amint jónak látod!” 
Döbbenetes gondolatok. 
 
Testvéreim ezekben a nehéz hetekben a kitartó könyörgés legyen a böjti 
szolgálatunk! A futkosást, az akadékoskodást, a hősködést, az ironizálást hagyjuk meg 
a hitetleneknek! Nem az a kérdés, hogy mi van akkor, ha már 99-en helyet foglaltak a 
templomban és még jönnek 2-en. Nem az a kérdés, hogy nagypénteken és húsvétkor 
hogyan tartunk ünnepi istentiszteleteket, vagy az április végén esedékes konfirmációt 
megtarjuk-e vagy nem tartjuk meg, lesz-e úrvacsora vagy milyen formában lesz 
kiszolgáltatva a szentség. Ezek a technikai részletkérdések nem szabad, hogy 
rátelepedjenek a hitünkre és a keresztyén kegyességünkre. Ebben a helyzetben nem az 
a krisztusi, ha valaki hősködik és valamilyen keresztyén öntudatosságból csak azért is 

meg akarja mutatni a koronavírusnak az evangélikus virtust. Nem is az a krisztusi út, ha 
a hitünket és az alázatos reménységünket felülírja a kétségeskedés, a gondokba és a 
hírekbe beletemetkezés. Egy biztos: Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz! 
Az elmúlt héten hallottuk az apostoli tanítást: A hitünk misztériuma, hogy Jézus Krisztus 
velünk van! Jézus Krisztus pedig nem vonul önkéntes vagy száműzetésszerű 
karanténba. Jézus nem a betegség terjesztője, hanem ellenkezőleg a betegségeinket, 
a félelmeinket, a kétségeinket magára veszi és Isten Bárányaként elvitte magával a 
keresztre, hogy életet, szabadulást, gyógyulást adjon az emberiségnek. 
 
 A mai vasárnap – március 15-e – a Nemzeti ünnep. Hétfőn az egyik váci 
iskola aulájában lelkesen készültek az alsótagozatos gyerekek a március 15-i 
megemlékezésre. Hazafias rigmusok visszhangoztak. Felcsendültek az ismerős zenék 
és énekek. Esküszünk, esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk! Az ünnepségre 
készülő gyerekek átszellemülten éltették a szabadságot. Szabad ország. Szabad sajtó. 
Szabad nemzeti önrendelkezés. Vallásszabadság. Aztán a vírusriadó átrendezte a 
programokat. A templomaink maradtak azok a közösségi terek, ahol március 15-
éről élő szóban megemlékezhetünk. Nem is lenne az istentiszteletünk teljes, ha 
elhallgatnánk az aktualitást. Az idei március 15-e egészen sajátos. A márciusi ifjak 
lázadó, bátor, hazafias és forradalmi lelkülete hálaadásra hangolja lelküket, de 
mindnyájan érezzük, hogy ma más időket élünk. Ma nem a lázadó, forradalmi, minden 
felülről érkező intézkedés elleni hősies szembeszállás lelkületét kellene élnünk. Vajon 
mit tennének ma a márciusi ifjak? Szerintem nem írnák át a Nemzeti dalt. Talpra magyar! 
172 éve 1848. március 15-én megtörtént a pesti forradalom és következett a magyar 
szabadságharc. Sajnos a szabadságharcot elvesztettük. Szép számmal voltak 
áldozatok és hősi halottak. De a magyar népünk túlélte. Túléltük Trianont. Igaz az ország 
2/3-a odalett. Magyarország olyan ország, mely önmagával határos. 
Most pedig végigsöpör a földrészeken a koronavírus. A XXI. században 
nevelkedett fiatalok vitték szét és az idős nemzedéket veszélyezteti. Ez a vírus 
éppen a szabadságnak, a lehetőségeinknek, a kialakult gazdasági folyamatoknak a 
törékenységére hívja fel a figyelmünket. Néhány éve már kaptunk egy figyelmeztetést, 
amikor az izlandi vulkán kitört és a hamut az európai légtérbe szórta szét. Repülőgépek 
károsodtak és a légiforgalom akadozása miatt jelentősen lelassult a gazdaság. 
Beszállítási nehézségek adódtak. Aztán néhány hét elteltével kitisztult a légtér és 
visszatért az élet a megszokott rendjébe. 
Aztán kitört a járvány Kínában. Szegény kínaiak! – sajnálkoztunk a híreket látva, hallva. 
Riogatásnak vettük, amikor hozzáértő emberek világjárvány veszélyére figyelmeztettek. 
Néhány hét elteltével érkeztek az olaszországi hírek. Még ekkor sem vettük komolyan. 
Ugyan, messze van tőlünk. Aztán jöttek a hírek. Felbukkant az európai országokban. 
Járványügyi intézkedések történtek. Megdöbbentünk, amikor beteg emberek személyes 
dolgai után kezdtek kutatni. Hol járt? Mit csinált? Kikkel találkozott? Hirtelen személyes 
életutak nyíltak ki és kerültek a nyilvánosság elé. Felszabadult egyetemisták – letudva a 
vizsgaidőszakot – kiszabadultak és nekiindultak a világnak, városoknak, a turista és 
buliéletnek. Számukra ez a szabadság. Élni a lehetőségekkel. Micsoda világ volt, amikor 
létezett a cenzúra, amikor a fiatalok sóvárogva gondoltak Párizsra, Bécsre – az ott élő 
emberek körülményeire. Ma az a szabadság, hogy gondol egyet az ember és kiszalad 
Párizsba igazi illatos házivajat venni, eltölt egy hosszú hétvégét valamelyik 
síparadicsomban, kiruccan Rómába, Részt vesz egy német, spanyol, vagy angol bajnoki 
mérkőzésen, Elkíséri kedves csapatát valamelyik európai országba. Csak jön és megy. 
Úgy gondoltuk, hogy ez a természetes. Ez jár nekünk. Ez a XXI. század. És nem 
számoltunk a veszéllyel. Teljesen elveszett belőlünk. 
Éppen ezért furcsa, amikor március 15-ét ünnepelve szigorú tekintettel és emelt hangon 
kiáltjuk a világba: Szabadságot! Még több szabadságot! Még több jogot! 



Itt vagyunk az élet kihívásában. Ma talán az egykori márciusi ifjak - Ébresztőt! 
Kijózanodást! Több bizalmat! Felelősségteljesebb szabadságot! – követelnének. 
 
 A mai igénk Isten gyülekezetének megszámlálhatatlan sokaságának 
dicséretét hozza a látóterünkbe. Isten gyülekezete – benne az angyalokkal, az 
üdvözültekkel és a földön gondokkal, bajokkal és nyomorúságokkal küszködő hívek 
seregével – hatalmas hangok kiáltanak. Figyeljük meg nem csak kiáltoznak. Hatalmas 
hangon egy nagy kórusként dicsérik Jézus Krisztus megváltását. Nem egyszerűen csak 
szabadságot, vírusmentességet vagy a régi békés szép napok újra eljövetelét követelik, 
hanem Jézus Krisztusra, mint az Isten értünk áldozatos Bárányára tekintve magasztalják 
az Istent.  

Méltó a megöletett Bárány, hogy övé legyen az erő, a gazdagság, a bölcsesség 
és a hatalom. 

 
Böjtben Isten igéje célirányosan Jézus Krisztusra mutat. Csak az Isten igéje képes 
közvetíteni számunkra, hogy általa Jézus Krisztusban megismerjük és megtapasztaljuk 
az erőt, a szeretetének gazdagságát, a tökéletes bölcsességet és azt a hatalmát, hogy 
Jézus Krisztusnak adatott a hatalom mennyen és földön. Nem egyszerűen csak van 
hatalma, vagy nagy a hatalma, hanem övé a teremtett és megváltott világ minden 
hatalma. 
Hit által megérezhetjük és csodálhatjuk Jézus mindenhatóságát. Hiszen Isten igéje 
ismerteti meg velünk a teljes Krisztust, aki nem csupán egy történeti figura, egy 
evangéliumi hős, az egyház főmártírja, hanem Jézus a megváltó Krisztus, aki Bárány és 
Győztes, Meghalt és él. Ereje van. Gazdagsága van és gazdagít bennünket. 
Bölcsessége van és bölccsé tehet bennünket. Szabadsága van és szabadságában 
részesít bennünket, Hatalma van és hatalmát értünk gyakorolja, hogy gyógyuljunk, hogy 
éljünk, hogy örök életre kiteljesedjünk. 
 
 Aztán amikor az Isten igéje által felismertük Jézusnak – az áldozati Báránynak 
– az erejét, gazdagságát, bölcsességét és hatalmát – ennek következménye, azaz 
gyümölcse lesz a szívünkből hit által feltörő tisztelet, a dicsőítés és az áldásmondás. 
Jézusé a tisztesség! Jézusé a dicsőség! Jézusé az áldás! 
Ebbe a Krisztus dicséretbe kapcsolódik be az egész teremtettség. Tehát fordított a 
sorrend. A gyülekezetből – az Isten igéje által épített és a Szentlélek által gyűjtött 
közösségből – benne vannak az égiek és a földiek együtt – indul el a Krisztus-
magasztalás. Tehát az egyházból indul el az ébredés és az éledés, amikor már nem a 
katasztrófahírek és a végzet reménytelensége áradnak, hanem a Bárány – Jézus 
Krisztus – mögé és köré sorakoznak fel és megszólal a dicséret, amit átvesz az egész 
teremtettség. Földiek és mennyeik, föld alattak és még a tengerben levők is dicsérik 
Istent és a Bárányt – övé az áldás, a tisztesség, a dicsőség és a hatalom örökkön örökké! 
 
 Ez a mai evangélium! Aktuális, azaz időszerű. Isten igéje biztat bennünket! 
Ne féljetek! Bízzatok! Ragadjuk meg Isten igéjét, hogy találkozásunk és élőbb 
kapcsolatunk legyen a Báránnyal – Jézus Krisztussal, aki elbánik az életünkre 
veszedelmet jelentő ellenségeinkkel, mert övé az erő, a gazdagság, a bölcsesség 
segítség és a hatalom. Halálában van a vírusok és nyomorúságok halála és halálából 
és feltámadásából éled és megújul a hit, a reménység, az életünk szabadsága! Talpra 
magyar keresztyének! Olyan időket élünk, amikor ki kell lépnünk a megszoott élet és 
munkaritmusból. Állhatatosságra és kreatív leleményességre van szükségünk. Hiszem, 
hogy a Szentlélek és Isten kegyelme ebben is igazi segítség! Áradjon az ige és éledjen 
bennünk a krisztushit! Az okos ember Krisztussal, igével tölti fel kamráját, hogy kibírja 
a megpróbáltatás idejét. 


