
    2009.  május                                                            VI. évfolyam 7. szám 
 

Jézus az ajtónyitó 
(Jelenések könyve 3,7-13) 

 
Textus: „Íme, nyitott ajtót adtam eléd, amelyet senki sem zárhat be …” (Jel. 3,8) 
 
 

A Jelenések könyve hét levele közül az utolsó előttihez érkeztünk, a filadelfiai 
gyülekezethez írt levélhez. 

Ebben a levélben úgy mutatkozik be Jézus Krisztus, mint akinél a Dávid kulcsa van, és 
aki képes ajtókat megnyitni és bezárni. Jézus, mint ajtónyitó áll a gyülekezet előtt, ezzel 
biztatja a kevés erővel bíró, de hűséges filadelfiai gyülekezetet: „Íme, nyitott ajtót adtam eléd, 
amelyet senki sem zárhat be …”  

A nyitott és a bezárt ajtó képe, gazdag üzenetű kifejezése a Bibliának.  
Az emberek életében sok-sok ajtónak jelentősége van. Vannak időszakok, amikor 

összekötnek embereket az ajtók, és vannak, amikor elválasztanak bezárt ajtók. Akár 
családtagokat is. Nem egyszer előfordult már baráti körben, hogy végleg bezárul egy ajtó: egy 
nézeteltérés miatt, elpattannak a szálak egy sértés miatt, becsukódik a lelki ajtó egyik ember 
szívében a másik előtt. 

Azonban azt is látnunk kell, hogy nemcsak az emberekkel való kapcsolatunkra nézve 
lehet igaz ez a kép, hanem az Istennel való kapcsolatunkat illetően is. A Biblia világosan 
beszél arról, hogy Isten nélkül élve, tőle elszakadva, a bűneset után becsapódott az ajtó az 
ember és az Isten között. Kinyitott egy ajtót az ember a kísértő előtt és abban a pillanatban 
becsukódott az ajtó az Isten felé. Elhagyta az Istent az ember és ennek az lett a 
következménye, hogy az ajtón kívülre, az Éden-kerten kívülre, Isten országán kívülre került.  

Az Újszövetség lapjait olvasva is találunk egy történetet, melynek egyik részlete a 
nyitott ajtó képét tárja elénk. Ez a történet a Tékozló fiú története. Sokszor elgondolkodtam 
azon, miért nyitotta ki a tékozló fiú apja az ajtót a fia előtt. Az előtt a fiú előtt, aki kikéri az 
örökséget, messze vidékre költözik, lecsúszik a disznók vályújáig. Szabadon elmehetett. 
Nyitva volt az ajtó. S ami még megdöbbentőbb, hogy visszafelé is nyitva volt az ajtó. 
Hazamehetett, megbánva a bűnét, a vétkeit. Mert Isten nem foglyokat akar az Ő 
gyülekezetében, közösségében, hanem szabad, örömmel neki szolgáló hívő embereket. 

Jézus Krisztus a bezárt ajtókat nyitotta szélesre előttünk. Megnyílt a menny, amikor 
megszületett. A tékozló fiak számára az atyai házhoz visszavezető utat készített: „Én vagyok 
az út …” – tanította. A mennybemenetele alkalmával megint azt hirdeti: „Íme, nyitott ajtót 
adtam eléd, amelyet senki sem zárhat be …”  

Jézus Krisztusban nemcsak a menny felé van nyitott kapu előttünk, hanem az emberi 
kapcsolatainkat illetően is. Egy dacosan, haragosan becsapott ajtót lehet újra kinyitni. Egy 
lehetetlennek tűnő helyzetet lehet reménységgel újra kezdeni.  

Jézus úgy mutatkozik be számunkra is, mint az ajtónyitó. Nekünk is szól üzenete: 
„Íme, nyitott ajtót adtam eléd” – éljünk a nyitott ajtó lehetőségével és áldásával! 
 
 
          Pál Ferenc 
                    lelkipásztor 
 



Az igazgató íróasztaláról 
 

              Tisztelt Szülők! 
 
Családi istentiszteletünkön a gimnázium tantestülete nevében is 
szeretettel köszöntöm a családokat, a gyülekezet tagjait. 
 
A tanév végéhez közeledve már bizonyos területeken összegezni tudjuk végzett 
munkánkat. Az eredményesség egyik fokmérője  - sok más között -  a rangos 
tanulmányi versenyeken való szereplés. A diákok egy részének szemlélete szerint a 
versenyekre való rendszeres készülésnél sokkal „fontosabb” dolgaik vannak és még a 
napi tananyag folyamatos elsajátítására sem jut elegendő idejük. 
Ezért nagyon meg kell becsülni azokat a tanárokat és diákokat, akik vállalják ezt a 
plusz munkát. A befektetett sok energia kamatozott ebben az évben is és igen sok szép 
siker született. Különösen örülünk annak, hogy érvényesült most is az „ép testben, ép 
lélek” gondolat igazsága. Több olyan tanulónk van, aki egyaránt eredményesen 
szerepelt közismereti tantárgyakból és sportversenyeken is. 
A sok közül a legszebb sikereket, a tanár és diák közös munkáját tükröző és dicsérő 
eredményeket, kérem, tanulmányozzák át a mellékelt táblázatokban. 
A teljes listát - a tanév végén - honlapunkon olvashatják majd. 
 
Öröm az is, hogy a versenyekre való felkészülésen kívül minden tanuló találhatna 
magának hasznos és sokszínű elfoglaltságot, ha igényesebben válogatná meg 
szabadidős tevékenységének lehetőségeit. Ehhez számtalan, olykor vidám, olykor 
komoly lehetőséget kínálunk itt az iskolán belül, illetve iskolai szervezésben. Kár hogy 
sokan nem élnek ezekkel, inkább haszontalanságokra fecsérlik idejüket és energiáikat.  
 
Hírek, események: 
 
Érettségi: 

- Május 4. óta zavartalanul folynak az írásbeli érettségi vizsgák. 
- A kijavított dolgozatok megtekintésének időpontja:  június 2 – 3 – 4. 

Egyéb események: 
- Május 24-én, a 9 órás istentiszteleten mutatjuk be a gyülekezetnek a következő 

tanévre felvett új diákjainkat. Számuk magasabb, mint amennyien elballagtak. 
- Május 27-én  8. és 10. évfolyamunk országos mérésben vesz részt matematikából 

és anyanyelvi szövegértésből. 
- Május 29-én  17 órakor kerül sor a 8. évfolyam konfirmációi vizsgájára, majd 

ezt követően június 1-jén az ünnepélyes fogadalomtételre. 
- Május 30-án  1948 előtt érettségizett öregdiákjaink gyűlnek össze a szokásos 

találkozójukra. 
    *          *          *          *          * 
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