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Bevezetés

Jakab levelének rejtélye

Az újtestamentomi levelek végefelé, Pál apostol tizenhá-
rom levele s a Zsidókhoz Írott Levél után, szerényen húzódik
meg az Üjtestamentom egyik legrövidebb, mindössze öt rész-
ből álló, irata: Jakab levele. E könyvecske - könyvnek alig-
ha nevezhetnők - kicsiny terjedelme és első tekintetre nem
különösebb mondanivalója ellenére mégis jelentős szerephez
jutott az újtestamentomi iratokkal foglalkozó tudományos
teológiai irodalomban. Gyakran állott szenvedélyes viták kö-
zéppontjában, nem egyszer mondottak felette megsemmisítő
ítéletet s szinte az újtestamentomi kánonból is ki akarták
vetni, máskor viszont mondanivalóját, igei üzenetét igen je-
lentősnek, keresztyénségünk számára nélkülözhetetlennek
mondották. Néha úgy tűnt, hogy a felekezetek - a római és
a reformátori keresztyénség - közötti teológiai vitában per-
döntő szerephez juthat, az egyházi ún. "váltanoknak", egyik
részről legalábbis, sarokpillérévé válhat. A vele foglalkozó
teológiai tanulmányok száma egyenesen meghökkentő. Wer-
ner Bieder, "Christliche Existenz nach dem Zeugnis des Ja-
kobusbriefes" c. 1948-ban megjelent tanulmányában közel
félszáz kisebb-nagyobb, a Jakab levelével foglalkozó könyvet,
kommentárt, monográfiát, cikket és tanulmányt sorol fel, s
ezeknek száma az azóta eltelt tizenöt esztendő alatt még [ó-
néhánnyal gyarapodott. Mert - ezt hadd áruljuk el előljáró-
ban - a Jakab levele, pontosabban annak mondanivalója,
üzenete, napjainkban megszokottá vált teológiai műkifejezés-
sei élve, kérygmája, az utóbbi időben egyre inkább az érdek-
lődés homlokterébe kerűlt. Hogy csak egy példát említsünk:
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1942-ben jelent meg Eduard Thurneysen-nek, a neves svájci
igehirdetőnek Jakab leveléről írt folyamatos írásmagyará-
zata, "a gyülekezet számára", tehát nem tudományos igény-
nyel, azonban kétségkívül tudományos megalapozottséggal.
Könyvével kapcsolatban emlékeztet Luther ítéletére - erre
a maga helyén majd visszatérünk - aki elevelet "szalma-
levélnek" nevezte s megjegyzi: valóban, ebben a levélben
nagy "cséplés" folyik, ennek az eredménye azonban éppen
nem szalma.

S idézhetjük Adolf Schlatter véleményét is, aki "Der Brief
des Jakobus" c. könyvének előszavában .azt mondja, hogy
egyházaink - ti. a reformáció egyházai - önmagukat káro-
sították meg, amikor nem figyeltek jobban Jakab levelének
mondanivalójára. Ha nem oszthatjuk is - amint ezt a ké-
sőbbiekben kifejtettük - Jakab levelének szerzőségére, ke-
letkezési idejére, stb. vonatkozó véleményét Schlatternak,
fenti véleményével mindenképpen egyetérthetünk. Mert hi-
szen nem annak a kérdésnek a megválaszolása. hogy ki írta
elevelet - az Úr testvére Jakab-e, vagy más valaki - teszi
számunkra értékessé ezt az újtestamentomi iratot, hanem an-
nak tartalma. Ezzel éppen annak a Luthernek az írásértéke-
lését és írásértelmezését érvényesí+jük, aki egyébként Jakab
levéléről a maga sajátos történelmi helyzetében eléggé leki-
.csinylően nyilatkozott, a szeritírási könyvek értékelésében
azonban egyedül a tartalmi szempontot tette döntövé: ha va-
lamely bibliai könyv Krisztusról tesz bizonyságot, akkor érté-
kes és mértékadó, akkor is, ha akár "Júdás vagy Pilátus"
írta volna; viszont ha valamely könyvben nem találjuk Krisz-
tust, akkor értéktelen, bár ha valamely apostol írta légyen is.
Mint tudjuk Luther ennek az írásértelmezési elvnek az al-
kalmazásával mérte meg és találta könnyűnek Jakab levelét.
.Ítélete azonban nem volt egyértelmű, illetőleg azon maga is
módosított.

W. Bieder fent említett tanulmányában felsorolja azokat
a rendkívül eltérő véleményeket, amelyeket egyes kutatók
Jakab levelének keletkezési idejére nézve vallottak. Íme egy
csokorra való: Spitta szerint az L sz. első fele, B. Weisz:
"igen korán", Kittel: ,,45 körül", Meinertz: 48, Bonwetsch és
:Feine: 60-as évek, Windisch: apostolok utáni kor, Fascher: 95
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előtt; Dibelius: 80-130, Grafe: 2. század első fele, JüIicher:
150 k., Harnack: 200 k., - írták Jakab levelét. - A keletke-
zés helye tekintetében nem kisebb a tarkaság ; többek között
Antiochia, Alexandria, Jeruzsálem és Róma szerepelnek a le-
hetséges keletkezési helyek listáján. Nyilvánvaló, hogy a ke-
letkezési idő és hely kérdésében való állásfoglalás szorosan
összefügg azzal, hogy kit tartunk a levél - pontosabban az
irat, hiszen levél volta is vitás - szerzőj ének.

Ennyi bizonytalanság és eltérő vélemény láttán, most már
talán nem véljük túlzottnak, ha Jakab levelének rejtélyérőI
beszélünk. Ezt a címet viseli ezért, nem ok nélkül, az egyik
figyelemreméltó monográfia: A. Meyer: Das Rátsel des Ja-
cobusbriefes, 1930., (Jakab levelének rejtélye) is.

Valóban joggal szólhatunk tehát Jakab levelének rejtélye-
ről. A levél tartalma az, ami oly sok fejtörést okozott mai na-
pig a kutatóknak, s okoz mindmáig. A levéllel összefüggő
összes egyéb kérdések: a szerzőség, a keletkezési idő és hely
kérdése, a nyelvi és stílusbeli kérdések mind egy csomó-
pontba futnak össze: hogyan kell megértenünk és értelmez-
nünk a levél mondanivalóját, mi az irat teológiai iránya?
Vagyis mi a szerző szándéka, hova céloz mondataival, mi
az ügye, amit szívén visel, mit akar elérni s mit szeretne
elhárítani, milyen háttérből szól s hova akar elérkezni olva-
sóival? E kérdésre adott válasszal kapcsolatban tartották az
iratot hol Pál előtti őskeresztyén, majd keresztyénség előtti
zsidó, hol Pál utáni, a második keresztyén nemzedék gon-
dolatvilágát tükröző írásműnek. Voltak kutatók (Spitta, Me-
yer) akik úgy vélték, hogy egy eredetileg zsidó szerzőtől szár-
mazó, kegyes zsidók számára készült iratot do'gozott át az
ismeretlen keresztyén szerző később s ez volna a ma előt-
tünk álló Jakab levele. Windisch szerint Jakab levele egy ke-
resztyén, álneves irat, melynek szerzője valamely a zsidó
diaspóraban élő zsidókeresztyén hívő, vagy esetleg egy olyan
pogánykeresztyén, aki közel állott a zsidókeresztyén körök-
höz s mindenesetre ismerte a zsidó-hellenisztikus bölcsesség-
irodalmat, az erkölcsi intelmek (parainézisek) irodalmát, -
mindenképpen kívül állott azonban a Pál apostoltól befolyá-
solt gyülekezetek körén. E feltevések alapján Windisch az
irat keletkezési idejét a Kr. u. 70-100 évekre teszi.
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< A fentieket csak mintegy ízelitőül említettük meg a Jakab
levele körül kavargó nézetek sokféleségéből. A továbbiakban
mindenek előtt Jakab levelének az újtestamentomi irodalom-
ban elfoglalt helyéről szeretnénk szólani - azután külön fog-
lalkozunk Luthernak az irattal kapcsolatos állásfoglalásáról
-, végül Jakab levelének a páli levelekhez, különösen is a
Római levélhez való viszonyát vizsgáljuk meg.

Jakab levelének helye az ujtestamentumban
Jakab levelének általános bevezetéstani kérdéseivel nem

kívánunk itt foglalkozni. Ezekre nézve jó tájékoztatást ad
Káldy Zoltán: Bevezetés az Újszövetségbe c. műve (182-:-kk
1pk.). E helyütt inkább az ott találhatóken túlmenően néhány
sajátos szempontot szeretnénk érvényesíteni az irat megérté-
sében.

Már korán felvetődött a kérdés az irattal foglalkozó kuta-
tók között: levél-e egyáltalában a Jakab .Jevele"? Vagy ha
nem az, akkor talán levélformába öltöztetett intelem-sorozat,
parainézis, a kor egyik kedvelt vallásos műfaja. Kétségtelen,
hogy érveket lehet felhozni az irat valóságos levél-volta ellen.
Rövid bevezető köszöntése (1, 1) ugyan levélnek mutatja, ez-
zel szemben teljesen hiányzik a befejezés, az újtestarnentomi
levelekben szokásos üdvözlésekkel. személyes üzenetekkel
(pl. Róm 16, 1-kk; 1. Kor. 16, 1O-kk; Ef. 6, 21-kk; Filippi
4, lO-kk stb). Hiányoznak a konkrét viszonyokra, helyze-
tekre, alkalmakra való utalások is (mint pl. amilyen 1. Kor.
5, vagy 8.). Bár bizonyos értelemben talán ilyenekül lehet te-
kinteni 2, 2-4-et, 3, l-et és 4, l-4-et is. Azok a kutatók,
akik az irat valóságos levél-volta mellett törnek lándzsát, ál-
talában egyúttal a korai keletkezés feltevését is elfogadják, s
ezzel együtt Jakabnak, az Úr testvérének szerzőségét. Így
vélekedik többek között Michaelis is (Einleitung in das Neue
Testament, 1961. Ill. kiadás, 274-kk 1pk). Szerinte a levél
még Pál apostol pogánymissziói működése előtt keletkezett, s
annak szerzője Jakab, Jézus testvére. Ha Michaelisnak igaza
lenné, akkor Jakab levelében a legrégibb (55. k. keletke-
zett) apostoli irat volna a birtokunkban, kerának. egyetlen hi-
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teles tanúja. Ez a vélemény csak aláhúzza az irat tartalmá-
nak, üzenetének jelentőségét. Egyébként az irat keletkezési
idejére levél-jellegére és szerzőségére nézve hasonló vélemé-
nyen van Schlatter is. Ha a továbbiakban a fenti kérdések-
ben más nézetre kell is jutnunk, ez semmiesetre sem csök-
kenti az irat jelentőségére vonatkozó, velük megegyező, véle-
ményünket. Mert végeredményben Jakab levelének a ma
.gyülekezete számára való értékét, mondanivalójának idősze-
rűségét nem bevezetéstani vizsgálódások döntik el, hanem
magának az iratnak a tartalma. Ebből a szemszögből nézve a
dolgokat, az irat jelentőségét nem csorbítja az, ha arra a né-
zetre kell jutnunk, hogy az nem valóságos levél, hanem csak
levélformába öltöztetett parainézis.

Ezen a véleményen van többek között H. J. Schoeps is
(Theologie und Geschichte des Judenchristentums, 1949.).
Szerinte Jakab levele késői keletkezésű zsidókeresztyén irat,
levélformába öntött parainézis. Valamely zsidókeresztyén
gyülekezeti vezető írhatta azoknak a pogánykeresztyéneiknek,
akik Pál apostol igehirdetéséből, különösen is annak a meg-
igazulására vonatkozó részéből, helytelen következtetéseket
vontak le, mégpedig az "anomia" (törvénynélküliség) értel-
mében. Más szóval elmulasztották a kegyelemből való meg-
igazulásból azokat az etikai következményeket levonni, ami-
ket pedig maga Pál is sürget, pl. Róm 12-ben. Ezért Sehoepe
szerint az irat által célbevett ellenfelek "gnósztikus szuper-
paulinisták", a "levél" tehát antignósztikus irat a 2. sz. első
feléből

Schoeps gondolatait G. Braumann (Der theologische Bin-
tergrund des Jakobusbriefes, 1962.) tovább fejleszti. Felveti
a kérdést: Az őskeresztyénség történetének mely szakaszá-
ban van az irat helye? S itt nem a szerzőség históriai kérdése
érdekli elsősorban, hanem a tartalmi kérdés. Az kétségtelen-
nek tűnik számára, hogy az irat: parainézis. Tehát gyakorlati,
a vallásos életfolytatásra vonatkozó útmutatások, intelmek,
egymással elég laza összefüggésben álló sorozata. A kérdés
már most az: van-e ezeknek az intelmeknek valamely teoló-
giai háttere, s ha igen, mi légyen az?

Braumann vizsgálódásainak summájaképpen arra a meg-
győződésre jut, hogy _Jakab levelének írója, amikor intel-
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meivel az olvasóihoz fordul, akkor olyanokhoz szól, akik már
benne élnek - talán már a második nemzedékben - a gyü-
lekezetben. Ezért feltételezi olvasóinak hitét; abból indul ki,
hogy azok hívő, kegyes emberek (1,3; 2,1; 2,14).S arra inti az.
olvasókat, hogy hitük nem maradhat meg a puszta igaznak
tartás fokán (2, 19), hanem konkrét cselekedetekben, maga-
tartásban kell megnyilvánulnia. Nem hit nélküli cselekedete-
ket követel tehát, hanem cselekvő hitet! A visszavárt Úrra,
Jézus Krisztusra való tekintettel, az ő visszajövetelére előre
tekintve él a keresztyén gyülekezet Jakab levelének szemlé-
lete szerint ,(1, 12; 2, 5; 4, 13-kk; 5, 7-kk). A hitrejutás
és a számonkérés (ítélet) napja között, próbatétel alatt, élik
hitüket, s ez a próbatétel éppen abban van, vajon terem-e
ez a hit gyümölcsöket?

Az iratban gyakran szó van Isten megmentő cselekedeté-
ről. Braumann úgy véli, hogy a legtöbb esetben - anélkül.
hogy expressis verbis szerepelne - a háttérben a kereszt-
ségre, mint Isten alapvető megmentő tettére való utalás hú-
zódik meg. (1, 21; 2, 14; 4, 12; 5, 15. 20). Jakab levelének
Péter első levelével való kapcsolata közismert. Ennek az
utóbbi levélnek pedig szoros kapcsolata van a keresztséggel.
A két irat rokon gondolatkörben mozog.

Braumann külőnösen Jakab 2, 7-ben látja tételét igazolva.
A "szép név, amelyről neveztettek" nem lehet más, mint a
Jézus Krisztus neve, amit a megkeresztelt fölött mondottak
ki a keresztelés alkalmával (Róm. 6, 3; 1. Kor. 1, 13-kk; 10.
2; Gal. 3, 27).

Az irat teológiai háttere tehát szerinte így fest: Isten meg-
mentő cselekedete a keresztségben éri el alapvető módon az
embert. Ezt a megmentő kegyelmet a hitben fogadja el az
ember. Hogy azonban csakugyan elfogadta-e, az abból tűnik
ki, hogy ennek a hitnek megfelelő-e a magatartása, életfoly-
tatása. Jakab intelmei, parainézise ezt a hitnek megfelelő
életet állítja újra meg újra, konkrét példák kapcsán olvasói
elé.

Hasonló megállapításokra jut W. Bieder is már idézett
munkájában. A látszólag lazán összekapcsolt, mozaikszerű
intelmekben egységes igehirdetés körvonalait sejti kibonta-
kozni. Sokféle intelmével a szerzőnek egy célja van: az, hogy
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az elvilágiasodás veszedelmével megkörnyékezett hívőket
Urok engedelmességére vigye vissza. Reá akarja őket ébresz-
teni, hogy nagy tisztesség részesei: az Isten új teremtésének
zsengéi (1, 18) lehetnek. Ez azonban nagy felelősséget is ró
reájuk: az új teremtés jó ízét, illatát kell árasztaniok a világ-
ban. S éppen ennek a feladatnak a teljesítésében fáradtak
meg, hívták ki a szerző jogos bírálatát. Jakab ezért problé-
mává teszi a hívők hitét önmaguk számára. Túlságosan is
magától értődő módon vették hívő voltukat. Pedig mindig
újra fel kell vetniök önmaguk számára: mit jelent a gyakor-
latban, a mindennapi életben hinni, hívőnek, keresztyénnek,
Jézus tanítványának, a gyülekezet tagjának lenni? A maga-
biztos, elbizakodott, könnyelművé és hanyaggá vált keresz-
tyéneknek szól Jakab intelme, azoknak, akik azt erösítgetík,
hogy van hitük (2, 14). Vajon miben hisznek, kiben hisznek?
- láthato-e a hitük következményeiből, vagy legalábbis
vannak-e jelei ennek a hitnek? Valódi-e, helytálló, próbaálló
és időálló-e a hivők hite, - élő hit-e vagy csak holt hit -
vagyis önmagában való ellentmondás -, ezt az éles kérdést
veti fel a Jakab-levél írója olvasóinak.

Martin Dibelius "Der Brief des Jakobus" (a "Kritisch-
exegetíscher Kommentar über des Neue Testament" kiad-
ványsorozatban, 1956. - VIlI. kiadás), című terjedelmes és
igen alapos művében külön fejezetet szentel a Jakab-levél
sorsának. T. i. azoknak a véleményeknek. amelyek ezt az új-
testamentomi iratot a keresztyénség közel kétezeréves törté-
nete során kísérték. Valóban változatos volt ez a "sors". Két-
ségtelen, hogy a levél kanonikus tekintélyét viszonylag ké-
sőn ismerték el. Csak Damasus pápa kánonjában (382) talál-
kozunk vele először az újszövetségi könyvek hivatalosan is
elfogadott jegyzékében. Origenes ( 254) ugya.n jóval előbbi
időpontban tesz már említést róla, de azzal a megjegyzéssel,
hogy nem minden gyülekezet fogadja el kanonikus iratnak.
Feltűnő ebben a kánontörténeti áttekintésben - melynek
részletébe természetesen itt nem mehetünk bele - hogya
nyugati (latin) egyházban mintegy 150 évvel később jut Ja-
kab levele kanonikus tekintélyre, mint a keleti egyházrész-
ben. Dibelius szerint a késői elismerés oka az irat paraine-
tikus tartalma. Az első századok apologetikus és polemikus
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hitvitáiban a dogmatikus jellegű iratok inkább előtérbe ke-
rültek, az építő, etikai tartalmúakkal szemben. Ebben lehet
némi igazság. Dibelíus szerint, amikor azután végül is el kel-
let dönteni a kérdést, hogy a levél tartalmát képező erkölcsi-
intelem-gyűjtemény bekerüljőn-e a kánonba, ezt egy apos-
toli tekintélyű név fémjelzésének segítségével igyekeztek el-
érni. Így került Jakab neve a levél élére. Arra nézve azon-
ban, hogy az Újtestamentomban említett öt Jakab közül (Já-
nos apostol testvére, - az Alfeus fia, egyike a tizenkettőnek,
- Jézus testvére (Márk 6, 3), - a "kis Jakab" (Márk 15, 40),
- végül Jakab Taddeus Judás apostol atyja (Lk 6, 16) -
melyik a levél szerzője, a vélemények eltértek. A két utóbbi
alig jöhet számításba a levél szerzőjeként. János testvérének,
a Zebedeusli Jakabnak korai vértanúhalála (Kr. u. 44., v. ö.
Csel. 12,1-2) lehetetlenné teszi az ő szerzőségének feltevését.
Marad tehát az Alfeusfi Jakab apostol és - Jakab "az Ürtest-
vére". Ez utóbbi bár kezdetben értetlenül állott idősebb fi-
vére életművévei szemben (Márk 3, 21. 31-35; János 7, 5),
.Jézus feltámadása és mennybernenetele után nem sokkal,
mint a jeruzsálemi keresztyén gyülekezet egyik vezetője
bukkan fel (Gal. 2,9; Csel. 12, 17; 15, 13; 21, 18). Könnyen
érthető, hogya hagyományban végül is általában az ő szer-
zősége került előtérbe. A név tekintélye súlyt adott az irat-
nak; a szigorú erkölcsi -felfogást tükröző tartalom jól illett a
törvény megtartásán őrködő, rigorozós oszlop-Jakab képéhez.

Ez azonban csak első látszatra van így. Az irat nem ju-
daizáló, ritualista, törvényeskedő szemléletet tükröz - ami-
lyen kétségkívül az Úr testvére, Jakab gondolatvilága volt-,
hanem inkább egy olyan etikai kereszténységet, amely sza-
bad a mózesi törvény időhöz kötött rendelkezéseitől, ellen-
ben lelkiismeretében van kötve a "szabadság törvényéhez"
(1, 27),s a nagy parancsolatból, mint Isten akaratának közép-
pontjából (2, 8) tájékozódva szorgalmazza a gyümölcstermő
életet, az éLő hitet. Jakab levele a gyakorlati keresztyénség
könyve.

Dibelius is tehát - másokkal együtt - amellett foglal
.állást, hogy az irat eredeti szerzőjét nem állapíthatjuk meg:
A, valószínűleg a második keresztyén nemzedékhez tartozó
szerző gazdag, ótestamentomi gyökerű, de már keresztyén
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közkinccsé vált, parainetikus hagyományanyagot dolgozott
fe1. Jakab neve az irat tekintélyének emelése céljából került
annak élére, - amint ez számos ótestamentomi irat esetében
is megesett, hogy ti. valamely nagytekintélyű nevet tűztek
egy-egy könyv élére. Az ókori embereknek egészen más kép-
zeleteik voltak valamely írás szerzőségével, illetőleg a szerzői
joggal, az írásművek keletkezésévei és címkézésévei kapcso-
latban, mint ahogyan azt a mondern irodalomtörténeti szem-
lélet alapján mi megszoktuk,

A nyugati egyházban Hieronymus óta töretlen Jakab leve-
lének tekintélye, persze azzal a változtatással, hogy szerző-
nek az Alfeusfi Jakabot tekintik, illetőleg őt tartják az "Úr
testvérének", nem testi, hanem átvitt értelemben, mivel dog-
matikai megfontolásokból a római egyház nem fogadja el
annak lehetőséget, hogy Jézusnak vér szerinti testvérei le-
hettek volna. - Az első kritíkai hangok az irat ellen hu-
manista körökből hangzottak e1. Erasmus stilisztikai okokból
vonta kétségbe a hagyományos szerzőségí felfogás helyes-
ségét. - Luther állásfoglalására még visszatérünk. - A le-
vélnek akadtak katolikus bírálói is, a trienti zsinat óta azon-
ban ezek elnémultak. - Az evangélikus egyházban a Formula
Concordiae (Sol. decl. III. 42.) Melanchthon szellemében igye-
kezett Jakab és Pál ellentétet harmonizálni. Az irat körüli
viták a bibliakritika megindulásával nyertek új lendületet.
A Jakab-levéllel foglalkozó gazdag és sokszínű irodalomra
már korábban utaltunk.

Befejezésül még egy kutatóval kell legalább egészen rövi-
den foglakoznunk. A. Meyer: Das Ratzel des Jakobusbriefes
(Beiheft 10. zur ZNW, 1936.) című művében egészen sajátos
elméletet állított fel a levél "rejtélyének" megfejtésére. Ö
sem fogadja el Jakab, az Úr testvére szerzőségét. Vizsgáló-
dásának középpontjában nem is a személyi kérdés, hanem a
tartalmi áll. Azt kutatja: miért vannak, látszólag legalábbis,
oly lazán, összefüggéstelenül, rendszertelenül az egyes parai-
nézisek egymáshoz fűzve, illetőleg egymás mellé illesztve?
Luther épp ez okból- dogmatikai gyökerű ellenvetései mel-
lett - kaotikusnak, zűrzavarosnak mondotta az iratot
("Welch ein Chaos!") - Akad-e vajon olyan fonal, amire
fel lehetne fűzni az irat egyes intelmeit, erkölcsi tanításait:
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Nincsen-e valamely belső, rejtett logikája a levélnek? Meyer
szerint van ilyen. Jakab nevében Jákob pátriárka nevét véli
feltalálni s a levél kulcsát Gen 49-ben Jákobnak tizenkét
fiára mondott áldásában látja. "Jakab a tizenkét nemzetség-
nek" - így kezdődik a levél s ez is már a rejtett párhuzamra
utal: Jákob szól itt tizenkét fiához, - illetőleg egy kései
utód, Izrael egy kegyes fia, a tizenkét fiútól származott ti-
zenkét nemzetséghez fordul Intelmeível. Meyer hipotézise
erre az analógiára van felépítve. Névelemző megfontolások-
kal élve Jákob pátriárka fiainak nevét, sőt élettörténetének
főbb eseményeit rejti ezek szerint az irat. Persze az utalások,
cálzások igen rejtettek, csak körmönfont allegorisztikus
elemzésekkel kihüvelyezhetők. Valóban meglepő lelet: "Egy
látszólag józan és feltétlenül gyakorlati jellegű építő irat va-
lójában titkos allegorisztikus fonalat követ, melyre csak a
felirat utal halványan, úgy, hogy az egyszerű hívőkhöz és
durva vétkekbe esettekhez szóló intelmek és dorgálások köz-
ben állandóan finoman szőtt allegórikus képeket rejtenek".
(286. o.) - E leletből, illetőleg feltevésből következőleg az
irat olyan körben keletkezhetett, ahol szívesen készítettek
eféle írásműveket: esszénusok és therapeuták körében, a hel-
lenisztikus diaspórazsidóságban. Ezt a zsidó alapiratot dol-
gozta azután át valamely - ismeretlen - keresztyén szerző.
Ez azonban legkorábban csak az első század második felének
végén történhetett. Az átdolgozó Jákób nevét "krisztiani-
zálta" s Jakab-ot csinált belőle.

Meyer kétségkívül érdekes elmélete nem eléggé meggyőző.
Szellemes, nagy fáradtsággal összehordott érvelése azonban
arra mindenesetre jó, hogy kiemelje ennek a sokszor mél-
tatlanul háttérbe szorított újtestamentomi iratnak a jelentő-
ségét. Már az eddigiek is meggyőzhettek afelől, hogy Jakab
levelének nemcsak helye van az újtestamentomi iratok kö-
zött, hanem van sajátos és jelentős mondanivalója is. Sőt ta-
lán már az is kitűnik, hogy ez a mondanivaló éppen a ma
élő keresztyének számára lehet nagyon jelentős. Hiszen ta-
lán nem ok nélkül lehet bizonyos párhuzamot vonni a Jakab-
levél keletkezési körülményei és kora és a mi korunk, illető-
leg az akkori gyülekezetek és a most élők helyzete között.
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Luther ítélete
Az evangélikus egyházban Jakab levelének megítélésében

kezdettől fogva iránytszabó volt Luthernek idevonatkozó íté-
lete. Ezt eléggé summásan és szállóigeszerűen szekták idézni,
azért érdemes tehát vele kissé bővebben foglalkozni, hogy
tisztán lássuk Luther egész idevonatkozó véleményét a maga
összefüggésében s megkísérelhessük annak helyes kiértéke-
lését.

Az Újtestamentom német nyelvű 1522. évi kiadásának elő-
szavában a végén ezt írja Luther: "Summa: János evangé-
liuma, első levele, Pál levelei ... ezek a könyvek azok, ame-
lyek Krisztusra mutatnak s mindazt tanítják, ami hasznos
és üdvösséges. .. Ezekhez mérten Szt. Jakab levele eléggé
szalmalevél ... " - A Jakab leveléhez írott előszavában töb-
bek között így ír: "Jakab levelét a régiek elvetették, én
azonban dicsérem és jónak tartom, mivel nem emberi taní-
tást hirdet, hanem Isten törvényét buzgón tanítja. Mégsem
tartom apostoli iratnak ... " A megindokolásban Luther elő-
ször is utal arra, hogy azért ítél így mert Jakab, Pállal ellen-
tétben, a cselekedetek által való megigazulást tanítja. Itt kü-
lönösen a Jk 2-ben idézett Abrahám-példára hivatkozik Lu-
ther. Abrahám még mielőtt cselekedeteket mutathatott volna
föl nyerte el a megigazulást, ingyen, hitből. - Másodszor azt
kifogásolja, hogy a levél nem szól Krisztus szenvedéséről és
feltámadásáról, ami pedig mínden apostolnak első rendű hiva-
tása lenne. Sőt alig is említi Krisztus nevét. Már pedig ami
nem Krisztust prédikálja az nem lehet apostoli eredetű. Itt
érvényesül Luther következetesen Krisztocentrikus éssztau-
rocentrikus teológiája. - Harmadsorban az irat belső logi-
kátlanságát, az egység hiányát, a mozaíkszerűséget kifogá-
solja. "Úgy vélem, valami derék, becsületes ember lehetett a
szerző, aki az apostolok tanítványaitól összeszedett néhány
mondást s ezeket vetette papírra ... A törvényt a szabadság
törvényének nevezi, pedig Pál a szolgaság, a harag, és a ha-
lál törvényéről beszél (Gal. 3, 23-kk; Róm. 4, 5; 8, 2)." Ér-
dekesen érvel Luther Jakab, t. i. az Úr testvére, szerzősége
'ellen: mivel péteri és páli mondatokat idéz a levél, tehát azt
.a benyomást kelti, hogy szerzője Pál és Péter után élt sírt,
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már pedig Jakabot, az Úr testvérét korán kivégezték, Heró-
des alatt. Ezzel Luther lényegileg hasonló, ugyanis tartalmi,
érvekkel cáfolja a Jakabtóli szereztetést, mint a modern
írásmagyarázók, s azokkal megegyezik, - persze értékelés-
ben más eredményre jutva, mint azok közül a legtöbben. -
Véleményét így summázza: "Jakab azok ellen harcol, akík
a cselekedetek nélküli hitre hagyatkoztak, ... ezzel ellen-
tétbe kerül PálLal és az egész Írással... Ezért Bibliámban
nem sorolom az igazi főkönyvek közé, nem akarom azonban
senkinek megtiltani, hogy kedve szerint értékelje; mert
egyébként sok jó mondás akad benne."

Már az eddigi idézetekből is láthatjuk, hogy Jakab Luther
számára Pál árnyékában állott s annak igehirdetését min-
denestül Pál mértékével mérte. Pál az abszolut mérték Lu-
ther számára, pontosabban a páli megigazulástan. S ezt az:
ő harci helyzetében meg is lehet és meg is kell érteni. Ak-
kor, amikor élethalál-harcát vívta a pápás egyházzal, annak
egész félelmetes hatalmi apparátusával, impozáns, zárt tan-
rendszerével, a tomizmussal, amely oly mesterien elegyítette
az ókori filozófiát, Arisztoteleszt, a Szentírással, s felépítette
a szabadakaratú ember és az isteni kegyelem, tehát a ke-
gyelem és az emberi természet együttműködéséről szóló ta-
nítás középkori épületét, érthető, hogy Luther érzékenyen
reagált mindenre, ami a tiszta és elegyítetlen evangéliumért
való harcában akadályozta. Luther gondja az volt, hogy vala-
hogy a - számára Pálnál meglelt - örömhírt az ingyen,
kegyelemből való megigazulásról, Isten kegyelmének szabad-
ságáról, Krisztus művének egyedülhatóságaról és elégséges
voltáról semmi és senki el ne homályosíthassa - még egy
újszövetségi tanú sem, tehát Jakab sem. Vagyis ő attól félt,
hogy valaki, akí vele szemben érvel, Jakabot, vagyis a le-
vélben található állásfoglalást a hit és a cselekedetek dol-
gában Pál feltételévé teszi. Másszóval megfordítja a hit és
cselekedetek páli sorrendjét és értékelését. Pedig erről szó
sem lehet - és ha jól megértjük, Jakabnál sincsen szó -,
hanem ellenkezőleg: Jakab Pálnak a következménye. Ez
azonban már kiesett Luther látóköréből, - éppen harci
helyzete következtében. Az újrameglelt evangélium védel-
mében Luther Jakabot kizárólag mint Pál ellenfelét látja, s,
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e látás szinte lebűvöli tekintetét. "Hogy Luther kevesebbre
értékelte Jakab levelét az abból is adódott.; hogy az egyház
az ő idejében igen erős hangsúlyt tett a cselekedetekből való
megigazulásra, viszont Luther a Szentírás megigazulásáról
szóló központi üzenetét megragadva, hangsúlyozta, hogy nem
cselekedetekből, hanem kegyelemből igazulunk meg hit ál-
tal. Ebben a harcban Jakab levele nem adott neki segítséget"
(Káldy, i. m. 188. o.),

Római-levél előadásában (1515/16) Luther még együtt
látja Pált és Jakabot. Itt még úgy ítél, hogy Pál csak a tör-
vény cselekedetei ellen harcol, vagyis a törvénybetöltés út-
ján szándékolt megigazulás kísérlete ellen, Jakabbal együtt
igenli a hit cselekedeteit, vagyis a hitből folyó gyümölcsö-
ket. A Rómával való harc során azután ítélete egyre éle-

. sebbé válik. Egyik 1542-ből való asztali beszélgetésében így
nyilatkozik: "Jakab levelét kivetjük ebből az iskolából, sem-
mire sem való. Egy szót se szól Krisztusról. Nevét sem em-
líti csak az elején. Talán valami zsidó volt a szerző, aki hal-
lott ugyan a keresztyénekről valamit ... , Krisztus szenvedé-
séről és feltámadásáról azonban egy szót se szól, pedig min-
den apostol erről prédikált ... " (WA TR 5, 157). Egy más al-
kalommal: "Jakabot kivetjük a bibliából, mert mit sem szól
Krisztusról ... " Ismét másik asztali beszédében: "Egyszer még
befűtök ezzel aJ akabbal." (WATR 5, 382).Az idézeteket még
lehetne folytatni, azonban ennyi is elég. Nyilvánvaló, hogy
Luthernek nem volt, mert helyzetében aligha is lehetett, ér-
zéke arra, hogy Jakab sajátos üzenetét, mondanivalóját meg-
hallja és megértse. Minduntalan visszatért oda, ami számára
perdöntő volt: Hogy Jakab ellentétben van - legalábbis el-
lentétben levőnek látszik Pállal. "Sokan szeretnék Jakabot
Pállal kibékíteni ... Ám ezek harcban állanak: a hit ígazít
meg - a hit nem igazít meg. Aki ezt a kettőt össze tudja
egyeztetni, annak odaadom a doktori kalapomat és megenge-
dem, hogy bolondnak nevezzen" (TR 3, 253, - 1533-ból).

Max Lackmann (Sola Fide, eine exegetische Studie über
Jakobus 2 zur reformatorischen Rechtfertigungslehre, 1949)
teológiai rövidzárlatról beszél ezzel kapcsolatban Luthernél.
Ez talán kissé éles és igaztalan ítélet. Ha igaza van Schlatter-
nak abban, hogy Jakab üzenetét a Pállal való összevetés
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előtt, önmagában kell megértenünk, akkor az is áll, hogy
Luthert viszont a maga korában és helyzetében kell meg-
értenünk. A reformáció egyháza viszont nem maradt meg
az idők folyamán a Luther korabeli helyzetben. Luther
front ja - mutatis mutandis - azonos volt a Páléval, aki a
maga idejében a farizeusi törvény-kegyesség, érdemszerző és
érdernekre támaszkodó felfogásával szállt szembe, - Luther
a középkori szerzetesi-aszkétikus vallásosság ugyancsak cse-
lekedetekre támaszkodó kegyességével harcolt. Jakab front ja
más volt. Ö a második keresztyén nemzedék hitében önma-
gával megelégedett, a hit engedelmességében azonban meg-
restült önigazságával szállt szembe. Az apostoli prédikációt
- mint minden prédikációt! - formálja a hallgatóság, ille-
tőleg az olvasótábor, a címzettek helyzete is. Gyülekezet-
szerű ez az igehirdetés, mint minden igazi igehirdetés, abban
az értelemben, hogy arra teszi a hangsúlyt, ami éppen most
a gyülekezet számára fontos a kérygmában, - fontos, mert
üdvösségdöntő. Így kerülhet előtérbe a kérygma más és más
oldala, anélkül, hogy annak középponti üzenete, éppen a so-
lus Christus, sola gratia csak egy pillanatra is hátrányt szen-
vedne. Az egy evangéliumot - és persze törvényt is - min-
dig a gyülekezet mostani konkrét helyzetében kell megszó-
laltatni. Az igehirdető: Pál, Jakab, Luther, az üzenetet a
hallgatói számára hallgatja. S ez a hallgatóság összetételé-
ben, helyzetében eléggé különböző lehet. Ezért az Üjtesta-
men1Jomotnem szabad harmonizálni, hanem minden újtesta-
mentomi szerzőt a maga sajátos célzottságában kell meghall-
gatni és megérteni szándékát: mi az amit a maga helyzeté-
ben el akar érni vagy el akar hárítani.

Kierkegaard ("Zur Selbstprüfung der Gegenwart anbe-
fohlen", 1851.) úgy vélte, hogy ha Luther az ő korában -
t. i. a Kierkegaard korában - élt, illetőleg újra élt, volna,
újra elővette volna Jakab levelét, pontosabban azt az ügyet,
amit Jakab képviselt. Az eltunyult, elpolgáriasodott keresz-
tyénség ellen fordult volna, nem a cselekedetek javára és a
hit rovására, hanem inkább az igazi, az élő hit érdekében!
Nehogy az emberek az egyedül megmentő és üdvözítő ke-
gyelmet túlságosan olcsó dolognak tekintsék és kevésbe ve-
gyék. Szinte ugyanezekkel a szavakkal emelt szót közel száz
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esztendővel Kierkegaard után Dietrich Bonhoeffer (Nach-
folge, 1937) a ,idrága kegyelem" érdekében. Drága a kegye-
lem, mert Istennek sokba került: Fiának odaáldozásába, ár-
tatlan szenvedésébe és kereszthalálába l Ezért azt az ember
'sem teheti a maga számára olcsóvá, abban az értelemben,
hogy félvállról veszi annak szentséges komolyságú elkötele-
zését, Ingyenes a kegyelem, de éppen ezért nem olcsó; mivel
Isten egészen ajándékba adja, jaj nekünk, ha valamiféle
langymeleg kegyeskedéssel akarnánk fizetni érte, ahelyett,
hogy egész szívvel adnánk magunkat oda annak szolgálatára,
aki áron vett meg minket.

Luther az aszkézis világában élt, Kierkegaard már az el-
világiasodott, elpolgáriasodott szokáskeresztyénség világában.
Azzalvádolja az egyházat, hogy lutheránus igazhitűségét füge-
falevél takaróul használja engedetlensége leleplezésére. Luther
hitről való tanítását fennen hangoztatják, de hitben való életé-
ről elfeledkeztek. Kierkegaard rájön arra a paradox való-
ságra, hogy Luther némely tanításának konzekvens erőltetése
megváltozott körülmények között pontosan ellenkező ered-
ményre visz, mint ahova Luther azzal a maga idejében el-
jutni akart. Az ún. ,,lutheránus kvietizmus" számára kapóra
jött a Jakab-levél üzenetének háttérbe szorítása; igy azután
még könnyebben megszabadulhatott az emberért és a vi-
lágért való felelősség kényelmetlen terhétől. Igaza van Max
Lackmannak, amikor megrendítően tragikusnak tartja azt,
bogy az ember problémáival, az ember méltóságával, felada-
tával való foglalkozás végzetes módon rövideéget szenvedett
- különösképpen is Németországban! - egy olyan keresz-
tyénség kezén, amely Lutherre hivatkozva s a "sola fide"
jelszavát magasra emelve tolta félre ezeket az erkölcsi kér-
déseket a keresztyén ember gondolkodásának előteréből.

Idézzük Bonhoeffer fent emlitett művéből: "Luther 3.ZJtta-
nította, hogy az ember legkegyesebb cselekedeteivel sem áll-
hat meg Isten előtt. Ezért hit által megragadta a szabad,
minden feltételtől független kegyelmet, a bűnbocsánatot. Ez
a kegyelem azonban nem mentette fel őt Kriszius követésé-
től, sőt még csak ez indította el arra' igazán. Amikor Luther
kegyelemről beszélt, akkor ebbe mindig beleértette ezt a ke-
gyelem által igénybe vett életet is. Hogy minden a kegye-
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lem, azt Luther elégszer hangoztatta és utánamondották a ta-
nítványai is, azzal a döntő k.ülönhséggel, hogy hamarosan
elfeledkeztek arról, ami Luther számára magától értetődő
volt: Krisztus követéséről. Luther erről külön nem tett em-
lítést, mivel ő maga egész életében benne állt Krisztus kö-
vetésében, mégpedig életre halálra. Luther tanítványainak
a tanítása tehát látszólag korrekt volt, valójában azonban a
reformáció meghamisítását jelentette, mivelolcsóvá tette Is-
ten drága kegyelmét."

Walter von Löwenich is rámutat arra (Luther und das
johanneische Christentum", 1935.), hogy Luther számára az
út Jánoshoz Pálon keresztül vezet. Pál, vagyis a páli teológia.
Luther számára az egész Szeritírás megértésének a kulcsa.
A paulinizmusnak azonban nem szabad bennünket oda ve-
zetni, hogy most már más hangot nem is hallunk meg a
Szeritírásban. Úgy tűník, hogy Luther néha beleesett ebbe-
a hibába. így pl. prédikációiban olykor ótestamentomi vagy
szinoptikus textusokat a páli teológia értelmében értelme-
zett és magyarázott, amivel megfosztotta önmagát - és per-
sze hallgatóit is - attól, hogy a bibliai üzenet egész gazdag-
ságával megismerkedjenek.

Luther ítélete Jakab leveléről erősen kortól meghatáro-
zott. Indítékainak mély megértése és tiszteletbentartása mel-
lett meg kell vizsgálnunk: Nincsen-e Jakab levelének érté-
kes üzenete a ma élő gyülekezet számára? Mielőtt azonban.
a levél magyarázatához fognánk vessünk még egy pillantást
arra a kérdésre, amely már eddig is szinte vizsgálódásunk
minden fázisában hol kimondottan, hol burkoltan ott húzó-
dott meg: a Jakab és Pál viszonyának kérdésére, más szóval
a Jakab-levél tartalmának a pálí megigazulástanhoz való vi-·
szonyára. Ezzel nem tesszük érvénytelenné a fent mondotta--
kat; hogy ti. számunkra nem válhat oly kizáró és egyedüli
módon a páli teológia az írás megértésének kulcsává, amint
ez Luther számára a maga történeti és teológiai helyzetében.
adva volt. Másfelől kétségtelen az is, hogy a kegyelemből
való megigazulás evangélikus hitünk középpontjában áll, s
abból semmit el nem alkudhatunk, ha nem akarjuk a refor-
máció alapvető felismeréseit feladni. Az írás teljes gazdag-
ságának, sokszinüségének érvényesítése nem azt jelenti"
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hogya reformátori teológia articulus stantis et cadentis ecc-
lesiae-ját megrövidítjük. Azt azonban jelentheti, hogy ezen
az alapon szilárdan megállva s arról le nem térve tovább
építünk. Erre a tovább építésre egyenesen kötelezve vagyunk,
mert minden keresztyén nemzedéknek a maga számára újra
kell keresni és megtalálni az Írás neki szóló üzenetét. Lehet-
séges, hogy a mi nemzedékünk számára éppen Jakab leve-
lének némely mondanivalója lesz nagyon időszerűvé, jelen-
tőssé. Szélesebbre vonva a kört: emlékeztetve Kierkegaard
és Schlatter Jakab levelére vonatkozó megjegyzéseire, azt
mondhatjuk: e levél, illetőleg a levél üzendének időszerű-
sége nem is mai keletű, hanem jó százesztendős. S bizonyára
igaza van Schlatternak, aki - már idézett mondatában -
úgy véli, hogy az egyház megkárosította magát azzal, hogy
már jó ideje nem figyelt fel erre az üzenetre. S alighanem
igaza van Eduard Schweízernek is, amikor arra figyelmeztet,
hogy "Schlatternek azt a felismerését, hogy a szinoptikuso-
kat nem szabad oly magától értetődő módon Pál felől értel-
meznünk, mint ahogy ezt tettük, még ezután kell egészen
komolyan megszívlelnünk" (Ed. Schweizer: Zur Interpreta-
tion des Kreuzes bei R. Bultmann, - Goguel- Festschrift,
1950., továbbá: Ed. Schweizer: Die Urchristenheit als öku-
menische Gemeinschaft, Ev. Theol. No 10.). - Schlatter in-
telme, mutatis mutandis - Jakab levelével kapcsolatban is
érvényes.

Jakab és Pál
Hadd emlékeztessünk arra, amit a megelőzőkben már el-

mondottunk: az apostolok igehirdetését a hallgatóság, illető-
leg az olvasótábor, a címzettek helyzete is befolyásolja, for-
málja, legalábbis súlypontidag, Ezért az Újtestamentom min-
den szerzőjét, illetőleg minden iratát a maga differenciáltsá-
gában, sajátosságában kell érvényesülni engedni es a maga
sajátos célzottságában kell meghallgatni s megérteni, a meg-
értést megkísérelni. Mindezt szem előtt kell tartanunk, ak-
kor is, amikor Jakabot és Pált, a kettejük igehirdetését ösz-
szevetjük. Nem azért tesszük ezt, hogy egyiket a másik mér-
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tékévé téve keressük mondanivalójuk értelmét, vagy hogy
egyiket a másikból akarjuk megérteni, hanem éppen azért,
hogya sajátosságok, eltérések figyelembevételével igyekez-
zünk Jakabot - most ez lévén feladatunk - megérteni -
jobban megérteni, mint ahogyan általában megérteni szok-
ták -, éppen mivel félszemmel Pálra tekintenek. Ebben az
összevetésben most nem Jakab rovására kívánunk Pálra is
tekinteni.

Bizonyos, hogy Pál nem tudott volna úgy írni, mint Ja-
kab - és megfordítva. Ez következik hallgatóságuk, vagyis
szolgálati helyzetük különbözőségéből. Pál a megigazító,
egyedül üdvözítő hitre, az ingyen kegyelem feltétel nélküli
megragadására és elfogadására akarja elvezetni olvasóit. Ja-
kabnak ez a hit a kiindulópontja. Ez a felismerés a kulcsa
az oly sok vitát okozott 2, 14-26 parikópának is. "Nekem

.hitem van!" - azzel a "hívő", vallásos öntudattal száll
szembe Jakab. Akkor hát mutasd meg a te hitedet! Ez a hit,
illetőleg ennek vélt, vagy valódi megléte, Jakabnál a keresz-
tyén élet, a cselekedetek, a magatartás előzménye és felté-
tele. Ha csak vélt feltétel, akkor a kérkedő hamarosan meg-
szégyenül. Ha valódi, akkor ez kiderül a cselekedetekből.

Érdemes összevetni ezzel kapcsolatban két helyet Pálnál és
Jakabnál. Pálnál Róma 5, 3-5-ben a kulcsszavak így kö-
vetkeznek egymás után: háborúság - állhatatosság - ki-
próbáltság - reménység. Jakabnál 1, 3-4-ben: hit - próba-
tétel - állhatatosság - tökéletes cselekedet. Jakab ott foly-
tatja, - ahol Pál sem hagyja abba! v. Ö. Róm. 12-15, to-
vábbá az indikatívuszok és imperatívuszok szoros kapcsolata
és váltakozása II. Korinthus 8-9. részekben. Jakab azonban
mondanivalóját egy pontra koncentrálja: a hit gyümölcsei-
nek kérdésére. S végeredményben egy-egy. prédikációban
sem lehet mindig mindent elmondani, illetőleg mindig min-
dent előlről kezdeni.

Fel kell itt vetnünk a kérdést, ami sok fejtörést okozott a
kutatóknak: vajon csakugyan polemizál Jakab Pállal (2,14-
26), - vagy esetleg fordítva: Pál Jakabbal (Róma 4,2), - il-
letőleg Jakab a páli teológiával és megfordítva? A kutatók
véleménye e tekintetben megoszlik. Nyilvánvaló, hogy az e
kérdésben való döntés az irat keletkezési ideje tekinte-
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tében is elhatározó, sőt esetleg a szerzoseg tekintetében is.
Ha Jakab feltételezi a páli teológia ismeretét, akkor későbbi
keletkezésű, - ha viszont Pál ismerte Jakabot, akkor Jakab
levele a legkorábbi újtestamentomi irat lehet. Sok érvet le-
het felhozni amellett, hogy Jakab már a teljes páli teológia
ismeretében ír s folytat vitát, - ha nem is kimondottan
Pál ellen, de talán inkább a páli tanítással visszaélők ellen.

Tényleg úgy látszik, mintha Jakab egy megüresedett, el-
torzított paulinízmus, páli epigonokellen harcolna, olyan kon-
zekvenciák ellen" amiket egyesek a páli tanításból levontak,
amiket azonban maga Pál vetett volna el elsősorban. Figyel-
nünk kell arra, hogy azonos fogalmakat Pál és Jakab nem
azonos értelemben használnak. Pál azt mondja: Az ember
hit által igazul meg a törvény cselekedetei nélkül (Róma 3,
28). Jakab viszont arról beszél, hogy "a hit cselekedetek nél-
kül gyümölcstelen" (2, 20). Vagyis Pál másféle cselekede-
tekről beszél mint Jakab. A törvény cselekedetei: azok a tel-
jesítmények, amikkel az ember érdemeket akar szerezni, s
így, e törvény betöltésével megállni Isten színe előtt. Jakab
pedig a hit cselekedeteiről beszél, amiket a hívő, tehát hit-
ben már megigazult ember cselekszik. Épp ezek mutatják,
hogy hite élő, nem holt, nem gyümölcstelen hit. Pálnál az
örömhíren van a hangsúly, azon, hogy az ember igazza lehet
ingyen, kegyelemből, hit útján. Jakabnál pedig arról az ern-
berről van szó, aki a hit örven megtagadja az engedelmessé-
get, vagyis hitének élését, gyakorlatát. Csak hallgatója az
igének s nem megtartója is (1,19-27). A Jakab által célba-
vett ember tulajdonképpen a hítét tette páli értelemben vett
"törvény cselekedetévé", vagyis érdemszerző teljesítménnyé.
Így akar a maga hitével - de nem hitből! - megigazulni
s ezzel csúffá teszi Isten kegyelmét, mert nem becsüli meg
azt. E gondolatmenet alapján valóban azt mondhatjuk, hogy
Jakab csakugyan nem Pállal vitázik, és nem is azokkal, akik
Pált jól megértették, hanem azokkal az epigonokkal, akik
Pál teológiájának roncsait keneként akarták magukhoz ra-
gadni.

Mindketten, Pál is, Jakab is Abrahámra hívatkoztak, mint
teológiájuk koronatanújára, a példára, amin tanításukat
szemléltethetik. Csakhogy itt az a helyzet, hogy Ábrahám

f\
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történetéből Pálnál Gen. 15. áll előtérben, vagyis Istennek
Ábrahámnak adott ígérete és Ábrahámnak ezt az ígéretet
feltétlen bizalommal elfogadó hite - és Istennek Ábrahám
megigazitását kimondó ítélete. Jakabnál pedig Gen. 22. áll
előtérben, Izsák feláldozásának története, ahol a hívő s hité-
ben a megigazulást már elnyert Ábrahám életének és hité-
nek Legnagyobbpróbáját állja meg: engedelmességevel meg-
mutatja, hogy valóban van hite s ez a hit nem holt "igi:lz-
hitűség", hanem élő, gyümölcstermő bizodalom. Vagyis Ja-
kab arra mutat rá, hogy az út, Abrahám útja s minden em-
beré is, Gen 15-tő.z, Gen. 22-höz vezet, - már az 1. részben
megüti ezt a témát: a hit megpróbálása állhatatosságet sze-
rez, ennek pedig tökéletes cselekedet a gyümölcse. S való-
ban, Abrahám esetében pontosan így is történt. - Nyilván-
való, hogy Pál sem gondolkodik másképpen, ő azonban a
hitbe beleérti az engedelmességet, - Jakab viszont - s ő

tudja miért! - szükségesnek tartja ezt külön is megemlíteni,
:a kettőnek összetartozását hangsúlyozni (2,21-24).

Mondottuk, hogy Jakab más értelmezésben használ Pállal
azonos fogalmakat. Vonatkozik ez a törvényre is. Jakabnál
ismét érvényesül a törvény eredeti ótestamentomi értelme:
a thóra, az Isten igéje, Jahve beszéde, útmutatás, vezetés, ta-
nácsolás (119. zsolt l), Nem az ember érdemszerzésének, ön-
megigazításának eszköze - ezzé csak az ember tette, amikor
bűnében magához ragadta a törvényt -, hanem Isten ke-
gyelmes világkormányzásának eszköze.Ez az a törvény; amit
Pál is lelkes szavakkal magasztal (Róma 7,7-kk), mindjárt
hozzáteszi azonban, hogy Isten eredeti jó ajándékát, a tör-
vényt a bűn megrontotta, illetőleg a bűnős ember számára
annak értelme és szerepe megváltozott. Isten jó törvényének
áldása azonban a hitre jutott ember számára ismét érvénybe
lép. A "szabadság törvénye" (Jakab 1,25;2,12) már nem a páli
"nomosz", az ember által félreértett, az ember kezébe kapa-
rított s éppen ezért az embert romlásba döntő, megítélő és
elkárhoztató törvény, hanem az Isten jó és szent törvénye,
követelése, parancsa. Ez a "thóra" szólal meg Jézus erkölcsi
tanításában s az apostoli levelek parainézisében, intelmeiben
- végső fokon a Páléiben is!

Jakab teológiája tehát mindenképpen ige-teológia, nemke-
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vésbé mint a Pálé, - a megértett és követett ige teológiája.
.Jakab keresztyén tanító, levelének 105 versében 54 impera-
tivus, felszólítás van. Mert Jakab szerint mit sem ér az olyan
hit, amely a "belső körre" húzódik vissza sközben nem vá-
lik magatartássá, életfolytatássá a felebaráthoz való konkrét
és pozitív viszonyulássá, Tehát nem tanítás ellenküzd Jakab,
hanem egy helytelen gyakorlat ellen - illetőleg a keresz-
tyén gyakorlat híánya ellen. Az elvont - az élet gyakorlatá-
tól elvonatkoztatott, öncélú, önmagáért való "hit" - képte-
lenség, fából vaskarika, s nem is használható reá tkp a "hit"
kifejezés.

Mi tehát a Jakab "frontja", kik ellen harcol, kiket vesz
'célba? Azt aligha mondhatjuk, hogy a Pál tanítványai, "is-
kolája", mivel ilyenről nem igen lehet beszélni az óegyház-
ban. Hiszen már II. Péter 3,15-16 is arról panaszkodik, hogy
Pál leveleiben vannak "némely nehezen érthető részek, ame-
lyeket a tudatlanok ésállhatatlanok elesűrnek-csavarnak" ...
És maga Pál is szenvedélyes kitörésekben tiltakozik tanítá-
sának félreértése, félremagyarázása ellen (Róma 3,8; Gal.
5,1l-kk). E két íráshely azért is figyelemre méltó, mert
úgy tűnik, hogy Pál itt épp olyan irányú félreérttetéseellen
tiltakozik - mintha az ő igehirdetéséből etikálatlanság, er-
kölcsi passzívitás, vagy éppen közömbösség következnék -
amire talán éppen a Jakab tanítása adhatta meg a korrekciót,

Jakab a kétszívű keresztyének ellen száll síkra (1,8;4,8).
Azok ellen, akiknél meghasad a keresztyén hit és élet, a ke-
resztyén exístencia egysége. Akik az életet vallásos és pro-
fán, világi szektorra akarják felosztani, - s ez utóbbira
nézve nem tartják érvényben levőnek Isten parancsolatait a
maguk számára. Már 1,2--4-ben megüti Jakab a főtémát:
hitből cselekedni kell, a hallgatásnak, az ige meghallásának
.a magatartásban meg kell nyilvánulnia, (1,19-27). A má-
sodik keresztyén nemzedék problémái ezek, azé amelynek a
számára egy bizonyos mértékben már öröklött valóságga lett
a keresztyénség, ahol a gyülekezetek belső ellentétei - sze-
gények, gazdagok, stb. - még élesebben jelentkeztek, mint
az első nemzedékbeli gyülekezetekben. Persze már azokban
'ls akadt ilyen ellentét jócskán" gondoljunk. csak zsidókeresz-
tyén-pogánYferesztyén feszültségre, aminek az első ún.
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apostoli zsinat (Csel 15) is tanúsága ; vagy a gyülekezetala-
pító és szervező apostolok és apostoli tanítványok személye
körül támadt ellentétekre: "Én Pálé vagyok, én meg Apol-
lósé, én meg Kéfásé!" (1. Kor. 1,1O-kk).

Éppen a hit és cselekedetek középponti térnatikáján lehet
jól szemlelteni Pál és Jakab helyzetének és ebből folyóari
igehirdetésének különbőzőségeit, Pál a még nem keresztyén
- zsidó, vagy pogány - ember helyzetéből indul ki. Ennek
az embernek a számára a főkérdés: hogyan üdvözülhetek,-
mint pl. a filippii börtönőr esetében (Csel, 16, 30). Amikor
Pál az egyedül Krisztusért, az ingyen való üdvösséget hir-
deti, a "törvény cselekedeteit", vagyis az ember teljesítmé-
nyét, mint üdvösségszerető eszközt veti el. Persze nem veti
el, sőt nagyon is szorgalmazza a cselekedeteket, mint a meg-
igazult ember új élete gyümölcseit (Róma 12,1-kk, s leve-
leinek számos parainetikus része). Csak Pál nem erre, ti.
nem a hitből folyó jócselekedetekre, teszi a főhangsúlyt, hi-
szen személyes élménye is (a damaszkuszi-úti találkozás, ill.
vízió, Csel. 9) más irányba taszította: a kegyes farizeust -
mert Pál igazán az volt Saul korában - ingyen részesiti ke-
gyelmében a Názáreti Jézus, akiben épp e tettében ismeri
fel a Messiás-Urat (Kyrioszt).

Jakab viszont a keresztyén gyülekezetet tartja szem előtt.
a hívőket, akikben már - bármily különösen hangozzék is
ez, ily korán, de egy bizonyos mértékben kétségtelenül -
szokássá, hagyománnyá lett a vallásosság, a keresztyénség s
nem vált életté. Hogy e feltételezés nem túlzott és reális,
arra példa lehet Jel. 2,4-5, ahol körülbelül azonos korban
és helyzetben levő gyülekezetet illet a Jel. szerzője avval a
szemrehányással, hogy "első szeretetedet elhagytad". Vagyis
azzal, hogy az ellanyhulás, a hitben - tehát a hit minden-
napi gyakorlásában - való megrestülés. megfáradás. elhide-
gedés jelei mutatkoznak a gyülekezetben.

Éppen ezért nem feltétlenül szükséges közvetlen, vagy
akár csak közvetett polémiát feltételezni Pállal. Egyik sem
említi a másik nevét; ez persze lehet szándékos is, de még
inkább véletlen. Kérdés, hogy mennyiben lehet feltételezni
egymás igehirdetésének, teológiájának ismeretét? Nincs-e
igaza Meyernek; amikor azt mondja: nem azért, mivel hal-
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lott arról a páli tanításról, hogy a hit cselekedetek nélkül
üdvözít, emel szót Jakab, hanem egyszerűerr azért, mert hi-
tet Lát gyümölcsök nélkül, helyesebben egyiket sem Iátja:
sem igazi hitet sem ebből folyó életet nem lát - csak fecse-
gést hall a hitről -, ezért fordul Jakab intelmével a meg-
üresedott hitű gyülekezethez. - Ahhoz, hogy valaki elbiza-
kodjék a maga kegyességében, vallásosságában, igazán nin-
csen szükség PáZi hitfogalomra, vagy éppen páli teológiára.
Ezért nem feltétlenül szükséges, hogy Jakab igehirdetését
valamely pszeudopaulinízmus elleni vitának tekintsük. Egy-
felől, ha Jakab egyháztörténeti helyzete jóval későbbi mint
a Páli, amint feltételeztük, akkor számára a Pált még égető
problematika már - legalábbis jó részben - aktualitását ve-
szítette; ti. a rabbinista-farizeusi teljesítménykegyességgel
való harc. Mint erre már rámutattunk: etekintetben némi
joggal mondhatjuk, hogy a Pál helyzetével a Lutheré volt
analóg, viszont a Jakabéval inkább a ma élőgyülekezeteké.

Másfelől Pál és Jakab mégiscsak közös gyökerekből táp-
lálkoztak: az, ótestamentomi kegyesség, a törvény és prófétái
igehirdetés világából, gazdag hagyományából. Ezért azonos
témát tárgyalnak: hogyan állhat meg az ember, a bűnös em-
ber a szent Isten színe előtt. Hasonló fordulatokkal tárgyal-
ják ezt a témát, de más oldalról világítva és ragadva meg a
kérdést. Azonos anyagot is használnak fel - az Abrahám-
példa! - de más érvelés érdekében, látszólag ellenkező ered-
ményre jutva, mégis belső egységben. Igehirdetésüket nem
szabad felületes módon harmonizálni, hanem paradox egy-
ségükben egymás mellett érvényesülni kell hagyni.

Jakab a meddő, terméketlen vallásosságba m=nekülő, az
élet feladatai és felelőssége elől meghátráló keresztyéneket
akarja az igazi, élő, gyümölcstermő hit útjára visszavezetni.
Ebben maga mellett tudhatja az ótestamentomí próféták
igehirdetését, akik szintén sokat küzdöttek a rituális, etikát-
lan vallásosság ellen (Malak. 1,6;2,10. Ésaiás 1; Zsolt. 50,16).
S persze mély egységben van Jézus igehirdetésével is (Mt
3,7-9 stb.). A színoptikusok között is feltűnően emlékeztet
Jakab "szociális" színezetű igehirdetése (szegények evangé-
liuma) a Lukácsera (Jakab 2,1-13 - Lk 6,20).

Jakab parainézise minden, csak: nem száraz moralizálás.
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Eszkatologikus feszültségben áll minden intelme: azért töre-
kedjenek a hit cselekedetére, a konkrét keresztyén életfel-
adatok teljesítésére, mert visszajő az Úr (5,7-kk). Jakab
eszkatologikus horizontja semmivel sem szűkebb, mint Pálé!

Summázás
Korunk teológiájának egyik nagy és el nem odázható fel-

adata, hogy a reformátorok tanítását az újabb szentíráskuta-
tás és szentírásértelmezés (exegetika) fényében újraátgon-
dolja. Éppen amikor ezt tesszük, cselekszünk a reformáció
szellemében: ecclesia semper reformari debet. S mi lehetne
ennek az állandó reformációnak az íránymutatója, mint a
sola scriptura reformátori elve? A jobban megértett Írás
alapján azután szükségessé válhat a reformáció tanításának
helyenkénti kiegészítése, konkrétabbá tevése, esetleg korri-
gálása. A Jakab levele értelmezésével, újtestamentombeli
helye megállapításával, újraértékelésevel kapcsolatos kutató
munka is ebbe az összefüggésbe tartozik s így értelmezendő.
·S - mint már eddig is láttuk - ez a feladat .éppen nem
valami periferikus jellegű, öncélú teológizálás, hanem na-
gyon is a reformátori igehirdetés középpontjába tartozó kér-
déseket érint. Az ingyen kegyelemből, hit által való meg-
igazulás nem egyszerűen a reformáció ,,központi tanítása",
mint ezt néha mondani szekták, hanem annál sokkal több:
az ügy, ami a reformációt létre hozta. Pontosabban: ennek
az ügynek a maga korabeli megfogalmazása. Ezt az ügyet
·kellene a magunk - gyülekezeteink - számára újrafogal-
mazni. Ebben a feladatban lehet, hogy éppen Jakab levelének
üzenete is segítségünkre lehet. Meghökkentően hangzik ez,
hiszen első látszatra ez az üzenet az ellenkező irányba mutat.
·És mégis igy van. Az ellentétek - a látszólagosak is -
nemcsak vonzzák, hanem ki is egészítik egymást. A diszhar-
mónia magasabb egységet rejthet. Nincsen-e igaza Bengel-
nek, amikor arra int bennünket, hogy "Tisztelettel és el-
fogultság nélkül s anélkül, hogy szavaikat csűrnénk-csa-
varnánk, fogadjuk el mindakettőnek (ti. Pálnak és Jakabnak)
a tanítását apostolinak s· Krísztustól és az ő Lelkétől ere-
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dettnek. Mert mindkettő az igazságról tanúskodik - csak
mindakettő a maga módján, mivel különböző fajta emberek-
hez szoumak:" (Gnomon, II.k.723.o.) - S ugyanígy M. Di-
belius is: "Nem a hitről való tanítást akarja Jakab korrigálni;
szándéka nem dogmatikus, inkább egészen gyakorlati: a ke-
resztyéneket akarja inteni, hogy hitüket, vagyis keresztyén-
ségüket cselekedeteikkel mutassák meg". (i.m.167.o.).

Jakab nem "az ablakon kifelé" prédikál, a "gonosz világ-
nak", hanem a hívőknek, az igehallgatóknak, azoknak, akik
vasárnapról vasárnapra ott ülnek a templompadokban. Ép-
pen ezért, úgy véljük, nagyon időszerű számunkra igehir-
detése.
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Jakab levelének magyarázata

Jakab levelének öt fejezetében az exegéták meglehetős
egyértelműséggel tizenkét többé-kevésbé önálló s egymással
néha eléggé lazán összekapcsolt intelmet szoktak megkülön-
böztetni. Mint a bevezetésben említettük, éppen ez a szer-
kezeti lazaság, mozaikszerűség okozott az írásmagyarázóknak
sok fejtörést s vezette némelyiket - mint pl. Meyert is -
eléggé merész következtetésekre, konstrukcíókhoz. - Az
egyes nagyobb szakaszokat kitevő intelmeken belül azután
kisebb, zárt gondolategységeket is megkülönböztethetünk. A
tizenkét parainézis a következő:

1. - 1,1-18

II. - 1,19-27

Ill. - 2,1-13

IV. - 2,14-26

V. - 3,1-12

VI. - 3,13-18

VII. - 4,1-10

VIlI. - 4,11-12

IX. - 4,13-14

X. - 5,1-6

XI. - 5,7-12

XII. - 5,13-20

28



1.

1,1
"Jakab, Isten és az úr Jézus Krisztus szolgája, a szórvány-

ban élő tizenkét nemzetségnek (küldöm) üdvözletemet".

A levélformába öltöztetett tanítás, parainézis szerzője ira-
sának első mondatában mintegy bemutatkozik olvasóinak. Is-
ten és Jézus Krisztus szolgájának vallja magát. Az előbbivel.
Isten szolgája, beleáll egy nagy hagyományba, az ótestamen-
tomi "Isten emberei" sorába. V. Mózes 9,27 Ábrahámot, Izsá-
kot és Jákobot nevezi Isten szolgáinak ; IV. Mózes 12,7 Mó-
zest nevezi megkülönböztetett és kiemelt módon Isten szol-
.gájának; Ámos 3,7 általában a prófétákat illeti ezzel a meg-
jelölésseI; Ezékiel 34,23 Dávid királyt hívja Isten szolgájá-
nak; Jeremiás 7,25 szerint azt mondja az Úr, hogy: "Attól a
naptól fogva, amelyen kijöttek a ti atyáitok Egyptom földé-
ből e mai napig küldtem hozzátok minden én szolgáimat, a
prófétákat, napról napra, szüntelen küldöttem". Hallatlan
igénnyel lép fel tehát a szerző (Schlatter megjegyzése), ami-
kor beáll ebbe a sorba. Mindenesetre ezzel a gesztussal is
dokumentálja a kontínuitást az Otestamentom világával. Ez
a kontinuitás nagyon a szívén van szerzőnknek, s többek kö-
zött ezt is meg kell tőle tanulnunk. Az egyház élete, nem
pünkösdkor kezdődik, mint azt általában mondani szoktuk.
Ekkor kezdődik az újtestamentomi gyülekezet, a Jézus tanít-
ványainak története, ez a történet azonban ezer szállal bele
van ágyazva és gyökerezve Isten ótestamentomi népének tör-
ténetébe és életébe. Éppen ezeknek az összefüggéseknek a
figyelmen kívül hagyása volt az oka sokszor az Újtestamen-
tom üzenete félreértésének. (V. Ö. Johannes Hessen : Grie-
chische oder biblische Theologie, - Das Problem der Hel-
lenisierung des Christentums in neuer Beleuchtung, 1956.) S
persze ezeknek az összefüggéseknek a figyelmen kívül ha-
gyásával nem lehet megérteni éppen a Jakab levelének üze-
netét sem. Akik ettől az irattól meg akarták tagadni a ke-
resztyén jelleget és zsidó kegyességi-parainetikus irodalom
'terrnékei közé akarták utalni, ebből az okból vélekedtek így.

Jakab azonban Isten és egyúttal Jézus Krisztus szolgájá-
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nak vallja magát. Ez az új, az ótestamentom Isten szolgáihoz
képest, nála. Jézus apostolai átvették ezt a megjelölést. Így
vallja magát Pál is Jézus Krisztus szolgájának és elhívott
apostolának (Róma 1,1). Apostolnak azonban nem nevezi ma-
gát Jakab s ez is amellett szól, hogy a második nemzedék-
hez tartozik, tehát inkább apostoli tanítványnak volna mond-
ható.

Ra az ókorban valaki valamely istenség szolgájának vallotta
magát, ez azt jelentette, hogy megvásárolt tulajdona (rab-
szolgája) életre-halálra, testestől-lelkestől urának. Azzal,
hogy Jakab Jézus Krisztust, vagyis Jézust, Izrael Felkentjét
a maga urának, "Kyriosz"-nak nevezi, az apostoli levelek-
ben szokásos legegyszerűbb formulával tesz róla hitvallást.
(V. ö. Róma 1,4;10,9-kk; 14,8-kk; Filippi 2,11 stb.) E hit-
vallástételével Jakab világosan és egyértelműen csatlakozik
az első gyülekezetek, az apostoli keresztyénség híttudatahoz.
Jézus Krisztus Úr, ez a hitvallás azt jelentette: a Názáreti
Jézus: Izrael megígért és elérkezett Felkentje, Messiása és
minden népnek, az egész világ Üdvözítője.

Az írásmagyarázók rá szoktak mutatni arra, hogy Jézus
Krisztus neve, teljes formájában s egyébként is mindössze
kétszer fordul elő a levélben: itt, abevezetésben, s 2,1-ben.
Ezt is fel szokták hozni érvül az irat keresztyén jellege ellen,
illetőleg annak megtagadása mellett. Ez az érvelés azonban
mit sem bizonyít. A keresztyénség második nemzedékében
felesleges volt már minduntalan emlegetni Jézus nevét. Ezt
talán Jakabnál a kétségkívül érezhető erős ótestamentomi
hagyomány-befolyás is okozta; a második parancsolatnak
való engedelmességről van szó, Isten nevének használatáról.
Inkább pogánykeresztyén jellegű gyülekezetekben valószínű-
leg más volt a helyzet. És talán van ebben valami jelképes
is: a szerző ezzel is arra akar utalni, hogy nem vallásos for-
mulák emlegetésében van a keresztyénség, hanem Isten aka-
ratának teljesítésében, a jó cselekvésben. Így lehetnek a hí-
vők is - egy bizonyos tágabb értelemben, mint a levélíró,
de nem kevésbé valóságosan és érvényesen - Jézus Krisz-
tusnak és Istennek szolgái.

"A szórványban (diaspórában) élő tizenkét nemzetségnek"
írja levelét, ezt a levélformába öntött parainézist a szerző -
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nevezhetjük őt nyugodtan Jakabnak, hiszen Ieszögeztük már
a Bevezetésben, hogy ezzel úgy sem idézhetjük meg az is-
meretlenség homályából. Kiket értsünk e megszólításon?
Kétségkívül gondolnunk lehetne a szórványban élő zsi ió-
ságra. Ezek azonban a valóságban csak Juda nemzetségének
leszármazottai voltak, hiszen Izrael többi törzse Eszakizrael-
nek az asszírok által történt elpusztítása alkalmával (Kr. e.
722) deoortáltatott - s ebből nem volt olyan visszatérés,
mint közel kétszáz esztendővel később a babiloni deportá-
cióból a déli országrész lakói - jórészt Juda törzsbeliek -
számára. Izrael "elveszett törzseinek" problémája sokat iz-
gatta a történészek képzeletet is. Eszkatologikus, vagyis az
idők végére szóló titokzatos igéret szerint Isten újra össze-
gyűjti Izrael tizenkét nemzetségét; Mt 19,28 szerint Jézus
azt ígéri tanítványainak, hogy tízenkét királyi székbe ülnek
majd ítéletkor és ítélik Izrael tizenkét nemzetségét (v. ö. Lk
22,30).Csel 26,7, viszont arra mutat, hogy a maradék zsidó-
ság is büszkén vallotta magát a tizenkét törzs utódának és
leszármazottának. Lehetséges, hogy Jakab ennek az eszkato-
logikus reménységnek is kifejezést akart adni levelében. An-
nak azonban mindenesetre, hogy a Római Birodalomban
szétszórt zsidók mindnyájan örökösei annak az üdvösségnek,
amely most a Krisztus Jézusban megjelent.

Ezen túlmenően azonban kétségkívül nemcsak ezekhez
fordul, hanem az "új Izraelhez", Istennek újszövetségi né-
péhez, amelyet zsidókból és pogányokból, a világ minden
népeiből gyűjtött össze magának.

(V.ö.Róma 4;Gal 4,21-31 ;Fil.3,3). Ilyen értelemben jelké-
pes a tizenkét nemzetségre való hivatkozás: Ábrahám, az
atyák, Izrael minden ígérete részesének tudhatják magukat
azok, akik a hatalmas Római Birodalomban szétszórtan, an-
nak lakosságához képest törpe kisebbségben, szegénységben
és egyszerűségben élnek. Szerényen, de öntudatosan vallja
magát Isten és Jézus Krisztus szolgájának a szerző, Szeré-
nyen, de öntudattal és persze boldog hálaadással tudhatják
magukat ily méchetetlen gazdag örökség - az Izraelnek adott
ígéretek - várományosainak a szétszórtságban élő gyüleke-
zetek.

Ezért: "Örüljetek!" A klasszikus ókori üdvözlési formulát:
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"Khairein", így lehet szószerint fordítani. Legyetek üdvö-
zölve, üdv nektek! Egyébként ez a köszönési forma is amel-
lett bizonyít, hogy az irat nemcsak zsidó eredetű, hanem po-
gányszármazású, tehát nem Izraelből való olvasókhoz is szól.
így köszöntík éppen a "pogányok közül való atyafiakat" a je-
ruzsálemi első, ún. apostoli zsinat vezetői (Csel. 15,23). Az
eredeti görög szövegben használt szó tkp azt jelenti: "né-
pek". Tehát a minden népekből összegyűjtött atyafiaknak,
vagyís keresztyéneknek szól a köszöntés. Ezzel a kőszöntés-
sel fordul most olvasóihoz Jakab is.

1,2-4
"Tekintsétek csupa örömnek, atyámfiai, ha különféle meg-

próbáltatásokat kell kiállanotok, hiszen tudjátok, hogy hite-
tek megpróbálása állhatatosságot szerez. Az állhatatosság pe-
dig teremjen tökéletes cselekedeteket, hogy tökéletesek és rá-
termettek legyetek minden (tekintetben) fogyatkozás nélkül".

"Örüljetek"! Ennek a szigorú levélnek, amelyben annyi az
intés, a parancs, sőt a tilalom is, ez az alaphangja. Igazi örö-
met kíván hallgatóinak, vagyis nem kényszeredett, nem
ürömmel vegyült, hanem keserűség nélküli örömet. Ez az ör-
vendezés, állandó derü Jakab szerint éppen úgy, mint az nj-
testamentom bármely szerzője szerint, az egész keresztyén
élet, existencia alaptónusa. A hátterében ennek a derűnek
az örömhír áll: az evangélium. Az evangélium népe mindig
örvendező és hálát adó sereg volt. A savanyú tekintet, csüg-
gedtség, reménytelenség, zord komorság nem egyeztethető
össze az örömüzenettel. Jakab levele is végeredményében er-
ről az örömüzenetről tesz tanúságot, - a maga módján. Ha
majd intelmeit, figyelmeztetéseit olvassuk, erről az alap-
hangról, az öröm hangjáról sohasem lesz szabad elfeledkez-
nünk.

A megpróbáltatások közötti örvendezésre int Jakab. Tehát
az élet sikertelenségei, viszontagságok, betegség, gyász csa-
lódás másokban és önmagunkban. Csapás, szerencsétlenség,
balsors, végzet? - Nem, mondja Jakab, hanem - próbatétel.
Vagyis valami, aminek pozitív célja van. Nem a megsemmisi-
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tés, az elpusztítás, a tönkretevés, hanem inkább a megercsi-
tés, Amikor az új hidat terhelési próbának vetik alá, ezzel
azt akarják elérni, hogy biztonságosan megindulhasson rajta
a közlekedés. Minden "próbának" a célja az élet, a haszná-
latbavétel s a használhatóság. - Persze csak a hit szeme is-
merheti fel a próbatételt; azt, hogy Isten most azért próbál,
mert valamit akar tőlünk, tervei vannak velünk, valamit ké-
szített a számunkra. Akkor meglátjuk a próbatételek mögött
Isten kezét és arcát, sőt szívét.

Miben állanak az itt emlitett "különféle megpróbáltatá-
sok"? Szerzőnk nem bocsátkozik bele ezeknek ecsetelésébe.
Kívülről jönnek-e az élet körülményeiből, vagy az olvasók-
ban magukban rejlik a kísértések oka? 4,7-ben felsejlik
mindezek mögött a transzcendens, a földöntúli háttér, az ör-
dög hatalma. Mindez azonban nem foglalkoztatja különöseb-
ben a levélirót. Hiszen ő éppen azt akarja, hogy az olvasói
számára úgyis jólismert küzdelmekről a győzelemre terelőd-
jék a figyelmük! Szemüket ne tartsák fogva, lebűvölve a ne-
hézségek, amikkel hívő életükben meg kell küzdeniők, ha-
nem inkább tekintsenek arra, aki előttük járt és győzött,
Krisztusra.

Mert mindezen különféle viszontagságokban a hit próbá-
járól van szó. A hit, ez a középpontí fogalma és valósága az
egész bibliai üzenetnek, Jakab levelének is a tengelyében
áll. Már itt, előljáróban hadd mutassunk reá: félreérti e le-
velet az, aki benne a hit- vagy cselekedetek alternatíváját
keresi és véli megtalálhatni. Hamis ez a kérdésfelvetés azért,
mert az a hit, amiről az egész Szeritírás egyértelműen beszél,
sohasem tétlen, - hogyis lehetne az, hiszen nem egyéb, mint
felelet Isten szeretetére és hűségére, tehát tele van túlcsor-
duló hálaadással. Másfelől az a cselekedet, ami ebből a hit-
ből fakad, önmagában nem tehet kedvessé Isten színe előtt
-, ez is a Szeritírás egyértelmű tanítása.

A hit, amiről itt is szó van, felelet mondottuk, Isten hűsé-
gére, s maga is hűség és bizalom Isten iránt. A próbatétel-
ben arról van szó: vari-e valami, körülöttünk vagy bennünk,
ami e1szakíthat Istennek hűségétől, ami megrendítheti és
semmivé teheti a mi hozzá való hűségünket. Arról van szó,
amit Pál apostol így fogalmazott meg: "Kicsoda s~akíthat el

3 Jakab levele 33



minkét a Krisztus szeretetétől ... ?" (Róma 8,35-39). Jakab-
Pállal egyértelműen vallja: senki és semmi. Szinté mond-
hatnók: ott folytatja a gondolatsort. ahol Pál abba-
hagyta, "arról a magaslatról indul tovább, ahová Pál elérke-
zett" (Schlatter). Jakabnál is a hiten fordul meg minden; itt
a hit élésén van a hangsúly. (v.ö.I.Jn 5,4). A próbatétel azt
próbálja meg, hogy vajon megállunk-e állhatatosan az Isten
iránti bizodalomban, nem kételkedünk-e abban, hogy ő min-
denek között és mindenek - minden látszat - ellenére ve-
lünk van és mindenek által javunkat akarja. Ott tudjuk-e a
felhők mögött is az ő hűségének és jóságának napját? A 73.
zsoltár írójának problémája ez: "Amikor elgondolkodtam,
hogy megértsem ezt - gyötrelem volt ez a szememben"
(16-28.v.).

A próbatétel sohasem öncélú valami a keresztyén életben,.
hanem arra való, hogy állhatatosságot szerezzen s az állha-
tatosság a jó cselekedetekben mutatkozik meg. Vagyis más-
szóval a próbatétel arra való, hogy a szolgálatra való alkal-
matosságot fejlessze ki az emberben. Legyetek egész embe-
rek, - így is össze lehetne foglalni Jakab felhívását.

Az állhatatosság értelme az eredeti szöveg kifejezése sze-
rint: alatta maradni valaminek. Megállás, helytállás tehát a
teher alatt, sőt járás is, elhordozása annak a' tehernek. Sőt
növekedés is a teher alatt, egy titokzatos folyamat: erőfor-
rássá lehet a próbatétel - az acélt megedzik. Ugyanezen
a gondolatmeneten megy végig Pál apostol is Róma 5,3-.,.kk-
ben. Az állhatatosság sem öncélú "erény", hanem az a fel-
adata, hogy teherbíróvá tegye a keresztyén ember életét; a
híd tartókötelelt azért készítik erősre, hogy elhordozhassa a
hídpályát, mely összeköti a két partot.

A célja tehát az a próbatételnek, hogy egy emberi maga-
tartás szülessék belőle, amely konkrét, mindennapi cseleke-
detben is megnyilvánul. Milyen ez a "tökéletes" cselekedet?
Tökéletes mindig az, ami a célnak megfelel, ami célravezet,.
ebben az esetben ami megfelel Isten szándékának. Az eredeti
görög szöveg "telejosz" kifejezésében benne van a cél kép-
zete is (telosz). Jézus ilyen értelemben tűzi ki tanítványai elé
a célt: Legyetek tökéletesek, mint a ti mennyei Atyátok tö-
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kéletes (Mt 5,48). A másik eredeti szövegbeli kifejezés: "ho-
loklérosz" azt jelenti: kerek egész,vagyís használható (pl. egy
végtag), tehát megintcsak: a célnak megfelelő: "Praktikus"
mondhatnók kissé merész visszadással. A keresztyének le-
gyenek praktikus emberek, ami a szolgálat dolgait illeti, te-
hát gyakorlatiasak, akik észreveszik a szolgálat alkalmait és
nem késlekednek azokat felhasználni a jó cselekvésére, a
felebarát hasznára. "Abban van cselekedeteink jelentősége,
hogy Isten lehetőséget ad nekünk arra, hogy a világban szol-
gálhassunk neki" (Schlatter), Ime, már levelének első mon-
datában - a köszönést nem számítva - felhangzik Jakab
tanításának alapmotívuma, alapgondolata, mint egy zenemű
vezérdallama az első ütemekben: hit és cselekedetek, a hit
cselekedetei, az élő hit, a hit élete.

1,5-8
"Ha pedig közületek valakinek nincs bölcsessége, kérjen

Istentől, aki ad mindenkinek készségesen és szó nélkül, úgy
hogy bizonyosan megkapja (amit kért). Csak kérje bizalommal,
kételkedés nélkül; mert aki kételkedik, olyan mint a tenger
habja, amit elkap és ide s tova hány a szél; az eféle ember ne
vélje, hogy kaphat valamit az Úrtól, (hiszen) önmagával is
meghasonlott, minden dolgában állhatatlan ember".

A próbatételben való megálláshoz bölcsesség kell: belátás
a dolgok összefüggésébe, távolbapillantás, messzenéző tekin-
tet, amely nemcsak a mát látja, a kurta pillanatot gondjával,
hanem a felderengő jövőt js. Aki bölcs, annak nem szűk a
látóhatára, hanem kitágul; nem kút fenekéről tekint az elér-
hetetlen magasba, hanem dombtetőről pillant szerteszét.
Nemcsak a reménység egyetlen csillagát látja, hanem - eset-
leg felhőborította égen is - az egész fényes csillagtábort.
A bölcs ember nem reked meg a dolgok okán való tépelődő
töprengésben. hanem előrenéz a cél felé. Bölcs ember az
Ótestamentom szerint az, aki megérti az életet, mert Isten
igéjében gyökerezik. (1. Zsolt.) A 73. Zsoltár írójának
töprengése akkor ér véget, amikor bemegy Isten szanthe-
lyébe és megérti "azok végét", vagyis "a gonoszok sorsát",
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mivel bepillantást nyer Isten világkormányzatának és az
egyes ember sorsát is intéző bölcsességének és jóságának
titkaiba. Ezért vallja a Példabeszédek írója, hogy "A böl-
csesség kezdete az Úrnak félelme és a szent dolgok isme-
rete belátás" (9,10). Es Jézus is azt nevezi eszesnek, aki
"hallja tőlem a beszédeket és cselekszi azokat" (Mt 7,24).
Nem spekulatív bölcsesség tehát a bibliai, hanem gyakorlati
életbölcsesség: a tennivalóinkban igazít el, hogy "tökélete-
sen", vagyis helyesen, célravezetően járjunk el dolgainkban.
Olyan életszemlélet tehát ez, amely nem marad meg a szem-
lélődésnél, hanem miután áttekintette a helyzetet, gyorsan és
hathatósan meg is teszi azt, amit tennie kell. Isten ajándéka
ez a bölcsesség, azért kell kérni. Nem először hangzik fel a
Szentírásban a sürgető biztatás: Kérjetek! Jézus maga is
gyakran biztatta tanítványait, hogy éljenek ezzel a felséges
lehetőséggel, forduljanak a mennyei Atyához gyermeki biza-
lommal. "Kérjetek és adatik ... " (Mt 7,7-kk) Isten mindazt
megadja, amire szükségünk van, de különösen is szívesen
adja Szentlelkét (Lk 11,13)azoknak, akik kérik tőle. A böl-
csesség kérésé mi más volna, mint annak kérése, hogy Isten
Lelke teremtsen bennünk világosságot és békességet, belá-
tást és megnyugvást akaratán s egyúttal adjon útmutatást a
jó cselekedetekhez.Lehet kérnünk, mert Isten adakozó kedvű
Isten ("Der Gebe-Gott", mondja Thurneysen). Az imádság
mint lehetőség és életforma már itt, Jakab levelének elején
feltűnik, hogy azután a levél végén ismét szó essék róla,
mintegy hatalmas ívvel fogva át az egesz iratot. Készséggel
és bőséggel ad Isten, szó nélkül, tehát fenntartások és morá-
lis kioktatások nélkül, megjegyzések nélkül - amikkel,
mind a felsoroltakkal, mi oly sokszor ürömöt elegyítünk
ajándékainkba és szinte egyik kezünkkel visszavesszük azt,
amit a másikkal adtunk. Isten nem így ad - mi még adni
sem tudunk igazán, mert adni, szépen és jól művészet! -
hanem "egyszerűen" ad - ez az eredetibeli kifejezés szósze-
rinti értelme -, komplikációk nélkül, szívből és őszintén,
mert Ő ilyen. Nem vár viszonzást ajándékáért, nem szá-
mítva ad, hiszen ő maga a szerétet s minden ajándékában
valójában egy kissé önmagát is adja s ez teszi éppen azokat

36



oly drágákká. S mivel csakugyan önmagát is adta Jézus
Krisztusban, hogyne adna vere együtt mindent nekünk? (Ró-
ma 8,32).

Mindenki kérjen! - biztat Jakab. Nincsen korlátja Isten
adakozó jókedvének, .mindenkínek készségesen" megadja,
amit kér, ha hozzá fordul.

Csak kérje hittel. Ime immár másodszor kerül elő egészen
az elején Jakab levelének, a hit. S ez a hit itt nyilván az
Isten hatalmában és jóindulatában való feltétlen bizakodás
(Windisch). Hitben kérje - így hangzik a szószerinti fordí-
tás. A bizakodásnak ebben a rendíthetetlen Ielkiállapotában,
amiből nem vethet ki semmi kétség. Gyermekek tudnak így
kérni. S nem Jézus mondotta-e: Ha olyanok nem lesztek
mint a kisgyermekek ... Jakabnak súlyosan elítélő szavai
vannak a kételkedő, az aggályos, a meghasonlott szívű em-
berre, aki csupa "hátha" és "ámbár". Az ilyen ember "két-
szívű", az eredeti szöveg szerint; "igen - de" - így nem
lehet és nem szabad kérni, hanem egészen Isten karjába
kell vetnünk magunkat, mint a tékozló fiú Rembrandt meg-
rendítő szépségű képén. A kétkedő ember olyan, mondja
Jakab, mint a szélűzött hullám, saját gondolatainak és gond-
jainak játékszere, kétség és remény közt hányódva. Aki
maga sem tudja, hogy mit akar, annak Isten sem adhat sem-
mit. Nem mintha Ő nem tudná, hogy mire van szükségünk
és mi válik javunkra. Etekintetben neki igazán nincsen szük-
sége a mi felvilágosításunkra. Ellenben, azért nem adhat eb-
ben az esetben semmit, mert nekünk magunknak van szük-
ségünk arra, hogy imádságunkban tisztázzuk: mire van szük-
ségünk és mi válhat javunkra. S amíg ez meg nem történt,
addig Istennek is várnia kell ajándékaival. Mert imádkozni
csak feltétlen odaadással lehet.

Válasszuk a jót, tartsunk ki mellette és azt tegyük is meg
- így lehetne összefoglalni az eddigi mondanivalóját Jakab
levelének. "Haszontalan az olyan keresztyénség, amely nem
válik bennünk életerővé" (Thurneysen).
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1,9-12
"Az egyszerű ember legyen· büszke felmagasztaltatására;

a gazdag pedig megaláztatására, hiszen úgy elhervad majd,
mint a fű virága. Mert (ha) felkel a nap forróságával elperzseli
a füvet s lehull a virága és odavész ékessége; a gazdag ember
is így vall kudarcot vállalkozásaiban. (Ezért) boldog az az
ember, aki megáll a megpróbáltatásban, mert állhatatosnak
bizonyulva elnyeri az élet koszorúját, amit az Úr igért azok-
nak, akik őt szeretik".

Új gondolatsor kezdődik e szakaszban: a szegények és gaz-
dagok sorsának, illetve életút jának és magatartásának egybe-
vetése. Itt először találkozunk ezzel a gondolatkörrel Jakab-
nál, de nem utóljára. Még kétszer visszatér reá (2,1-7;
5,1-6). Sőt azt lehet mondani, hogy intelmeinek hátterében
szinte mindenütt ott feszül a gazdag-szegény gyülekezeti
problematikája.

A szegények, egyszerűek, kicsinyek már az Otestamentom
tanusága szerint is Isten különös oltalma és gondoskodása
alatt állnak. Jaj azoknak, akik vétkeznek ellenök, akik ki-
zsákmányolják, elnyomják, leigázzák őket! (Zsolt.9,10;
10,2-kk;37;86;132,stb). - Gondoljunk Nábót szőlőjének ese-
tére ([Kir.21), vagy Náthán próféta feddő beszédére, ill.
példázatára s Dávid felgerjedt haragjára a szegényt kifosztó
gazdag ember ellen (II.Sám.12,I-kk). Mindkettő Izrael köz-
tudatát fejezte ki, amely Isten törvényében gyökerezett és
a prófétai igehirdetés igyekezett ezt ébren tartani: a szegé-
nyek Isten védelme alatt állanak. Sajnos a valóságban renge-
teg vétkezés, visszaélés történt e téren, s a próféták nem
egyszer hirdették Isten haragját és ítéletét a gazdagok em-
bertelensége felett. - Jézus igehirdetésében és munkájában
is megkülönböztetett helyet foglalnak el a szegények, elnyo-
mottak; nagy szeretettel fordul feléjök s nem egyszer vetik
szemére. hogy legszívesebben az ő társaságukban tartózko-
dik. Különösen Lukács evangéliuma tanúskodik erről (Lk
15,I-kk;6,24-kk;12,13-kk). Lukács jegyezte fel a gazdag
és Lázár példázatát is (16,19-31). Hasonló vonásokkal talál-
kozunk azonban Pál apostol igehirdetésében is (Róm.15,26;
I.Kor.l,26;II.Kor.8,2-3).
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Miben van a szegények felmagasztaltatása, amire büszkék
lehetnek? Nyilván abban az új megítélésben, amelyben Isten
gyülekezetében részesülnek, ahol etekintetben is érvényes a
szabály: az utolsókból lesznek az elsők. Azzal magasztaltat-
tak fel a kicsinyek, hogy Jézus Krisztus közéjük a menny
magasából alászállott és magát közéjük számlálta (Máté
25,40;10,42;Filippi 2,5-8). "A magasság, amely a mélység-
ben lesz nyilvánvalóvá: Jézus jelenléte az ő kicsinyei között"
(Thurneysen), Erre valóban büszkék lehetnek, ez örvende-
zéssel töltheti el őket joggal. Büszkék legyenek, ez azt je-
lenti: teljenek meg bizakodással, reménységgel, lássák meg
-életükben Isten óráját, a nagy alkalmakat, Isten cselekvésé-
nek nagy lehetőségét.

Mert "az alacsony sors", a szegénység, a "kisemberség"
nem érdem vagy erény, hanem helyzet, amire Isten reáte-
kintett, amint ezt Mária az Urat magsztaló énekében vallja:
."reátekintett szolgálóleányának alacsony állapotára" (Lk
1,48). Félreértés volt a keresztyénség későbbi történetében,
amikor a szegénységből erényt kovácsolt, tehát érdemet, s a
remeték, szerzetesek életformájában kultuszt űzött vele. Is-
ten egyáltalán nem akarja azt, hogy az emberek szegények
legyenek vagy maradjanak, ellenben azokat, akik de facto,
ténylegesen szegények, kisemmizettek, megalázottak, azokat
felkarolja, oltalmazza, megsegíti, megvédi a gazdagok, erő-
szakosak, hatalmaskodók ellenében. Jakab megfordítja az ér-
ték-sorrendet: a tekintélyes, a ,,súlyos" ernber alúlrakerül,
a "kis senki" felülre. Mert Isten nem emberek szerint ítél (I.
Sám. 16,7). Ezért hát emeljék fel fejüket a szegények, mert
lsten hatalmasan fog velük cselekedni (v.ö.,Lk 1,46-kk).
Életük nem értelmetlen és üres, nem kilátástalan és szegé-
nyes, mivel Isten gazdagon megtölti azt ajándékaival (Mt
1l,5;Lk 4,48). Ez a szegények evangéliuma, amit Jézus is fel-
lépte kezdetén a názáreti zsinagógában meghirdetett,

A gazdagok megaláztatása Jakab szerint abban van, hogy
földi dicsőségük, gazdagságuk, javaik mulandók, vállalkozás-
saik a szerencse forgandóságának vannak alávetve. E gondo-
lat egyébként majd visszatér 4,13-kk-ban. Végeredmény:"
ben az a szemlélet ez, ami Jézus példázatában is érvényesül
(Lk 12,16-kk) a balga gazdagról. Az élet mulandósága épp
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az anyagi javakhoz való esztelen ragaszkodásban válik ki-
rívóvá. Semmit sem hoztunk magunkkal, semmit sem vihe-
tünk magunkkal ebből az életből (LTim.6,7).Nagyon nyomo-
rulttá válik az az ember, aki életének értelmét a vagyon-
gyűjtésben, a földi javak halmozásában látja. Ezzel lehetet-
lenné teszi azt, hogy Isten adjon neki jó ésmúlhatatlan aján-
dékokat, mivel el van telve magával és azzal amije van. Tele
edénybe semmit sem lehet tölteni! - Hogy ez a "gazdagság"
nemcsak anyagi, hanem szellemi "kincsekre", tehát elbizako-
dottságra is vonatkoztatható, arra emlékeztethet az ún "gaz-
dag ifjú" története is (Mk 10,17-kk) s az az ellenállás, ami-
vel Jézus megtérésre, tehát Isten előtt való megalázkodásra
hívó igehirdetése a magukat lelkiekben gazdagoknak vélő fa-
rizeusoknál találkozott.

Evangéliurnot hirdet itt Jakab mindenképpen és minden-
kinek: megtérésre hívja a szegényeket és a gazdagokat egy-
aránt. A szegény ínsége a gazdag bősége nem állhatja útját
a bőkezűen, mert végtelen szerétetéből adakozó Isten aján-
dékozó jókedvének.

A 12. vers magános mondatnak látszik, ezért felvetődik a
kérdés: hogyan került ide? Két megoldásra is lehet gondol-
nunk. Egyrészt lehetséges, hogy Jakab itt tér vissza - 9-11
kitérője után - a 2. versben megkezdett gondolatmenethez
s most zárja le azt: Bodog az az ember, aki megáll a próba-
tételek között, mert elnyeri a hervadhatatlan koszorút. Más-
felől az is lehetséges, hogy azokra a kísértésekre gondol,
amelyek a szegény- vagy gazdag sors helyzetében érhetik
olvasóit. A kezdőformula: Boldog ember az ... az első zsol-
tárra emlékeztet és Jézus ún. boldogmondásaira, a makriz-
mákra (Mt 5,3-kk). Aki a próbát kiállotta, az kipróbált,
megedzett lesz, megbízható és annak megerősödik a hite is, a
bizodalma abban, aki megtartotta a próbatételben. A koszorú
az a babérkoszorú, amit az ókori atlétikai versenyek győz-
tesei kaptak a stadionban. Az Üjtestamentom gyakran hasz-
nálja a győzelmi koszorú képét a keresztyén ember számára,
mint Istentől eltett és kilátásba helyezett jutalmat. (LKor.
9,24-kk; II.Tim.4,8; Je1.2,10). - Az élet, az örök élet, az
üdvösség, tehát a bekapcsolódás Isten örökkévaló életébe.
Azoknak ígéri Isten az örök élet koszorúját, akik Öt szere-
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tik. A hűség (hit) éppen a szeretetben mutatkozik meg, ille-
tőleg fordítva is: az Isten iránti szeretet az állhatatosságban,
a mellette való megmaradásban válik nyilvánvalóvá. A sze-
retet, ez a másik kulcsfogalma az Újtestamentomnak, de az
egész Szentírásnak is, itt bukkan fel először Jakab levelében,
hogy azután - kimondatlanul is, de lényege szerint két-
ségtelenül - végigvonuljon az egész iraton. Isten szeretete
és az ember szeretete, a szeretet, amivel Isten szeretett min-
ket s amivel mi szeretjük Öt s felebarátainkat összefonódik
ezekben az intelmekben is, mint mindenütt a Bibliában. S
itt, a próbatétel említésénél, lehetetlen nem gondol:nunkegy
páli mondásra: Azoknak, akik Istent szeretik minden ja-
vukra van (Róm.8,28), - még a próbatétel is! Ezért "Igaz
örömmel vegyétek atyámfiai, ha különféle próbatételekbe
estek ... " Mert ezek mögött Isten hívogató és megerősítő
szeretete rejlik s ezekben erősödhet a mi ragaszkodásunk is
a mennyei Atyához.

1,13-18
"Senki ne mondja, ha kísértésbe esik, Isten az aki kísért

engem! - mivel Istent gonoszság meg nem kísértheti s Ö sem
kísért meg senkit. Hanem mindenkit a saját vágyai kísértenek
meg (amikor azok) csalogatjak édesgetik. Ha azután a vágy
megfogant, sziíli a bűnt, a bűn pedig uralomra jutva halált
szerez. - Tévedés ne essék, szeretett atyámfiai:

Minden jó adomány
és minden tökéletes ajándék
felülről száll alá
a fények atyjától
akinél nincs változandóság
sem időnkénti elsötétedés.
Akarata szerint szült (újjá) minket
az igazság igéjével,
hogy teremtményeinek
mintegy zsengéi legyünk".

Ebben a szakaszban ugyanazt a szót, amely már eddig is-
(2.v.12.v.) előfordult sakkor próbatétellel. megpróbálással
fordítottuk, most kísértéssel adjuk vissza. A megelőzőkben
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ugyanis ennek a fogalomnak inkább pozitív, most viszont in-
kább negatívoldala kerül előtérbe. Voltaképpen tehát ugyan-
annak a valóságnak a két oldaláról van szó. Próbatétel
ugyanaz a viszontagság, ha Isten felől nézzük, ha Isten ke-
zében válik hitünket erősítő, megedző eszközzé. Viszont kí-
sértéssé válik, amint el akar szakítani Istentől, a hozzá való
hűségtől, - s ilyen persze nemcsak valamely viszontagság,
tehát kellemetlen valósága lehet az életünknek, hanem vala-
mely kellemes is, mivel ebben az esetben csábítássa válik.
Ebben a szakaszban éppen ilyenekről van szó, A kísértés
azonban, akár ijesztő, akár csábító arculatával jelentkezik,
semmiképpen nem lehet Istentől való, vallja Jakab, hiszen
az Ö akaratával szögesen ellenkezik mindaz, ami tőle el
akarna vonni.

Szerzőnk ezt az igazságot azzal is indokolja, hogy rámutat
arra: Isten lénye maga a szentség, tehát felette áll a gonosz-
nak. Öt a gonosz meg nem környékezheti s éppen ezért ő is
csak jót ad és csak jót is akar adni. Ami tőle származik -
erre pozitiv formában tér ki a 17. versben kezdődő himnusz-
ban - az mind csak tökéletes, tiszta és szent lehet. A kisér-
tés gyökere tehát bennünk van. Az ember maga felelős tet-
teiért s nem tóihatja a felelősséget másra, azon a címen,
hogy kísértésbe "hozták", tehát nem hárít hatja Istenre sem.
A kísértésekben tehát nem Istennel van dolgunk, nem Öel-
lene kell harcolnunk, hanem a bűn ellen. S ez bennünk van.
- Felvillan e mondatokban az ún. teodiceai kérdés, amit Pál
is tárgyal a Római levélben (9,14-kk). Vajon igazságos-e az
Isten? Miért enged kísértésbe esni? Ha mindentudó és min-
denható, miért nem veszi elejét annak, hogy hívei megkísér-
tessenek és el is bukjanak? Nem olyat kér-e számon tőlünk,
amiről nem tehetünk? stb. Ezekbe a kérdésekbe Jakab nem
megy bele. Ö a gyakorlati keresztyénségre akar útmutatást
adni. S az élet is igazolja tételét: mindenkit kísért és édes-
get a saját vágya, kívánsága.

A vágy, a kívánság, amely szenvedéllyé erősödhet. tehát
az ami az embert kísérti, rosszra, bűnre, Isten és felebarát
elleni vétkezésre viszi. S itt nem elsősorban és nem is kizá-
rólag az ún. "érzéki", testi vágyakra kell gondolni s végkép-
pen nem kizárólag - mint ahogy sokszor megesik e félre-
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értés - a sexualitásra. Az ember sexualitása ugyanis ön-
magában éppen úgy nem rossz, mint Istennek többi adomá-
nyai. A visszaélés révén válhat vétkezés forrásává az emberi
'élet minden valósága, testi vagy lelki valósága egyképpen.
A vágyak és szenvedélyek tehát legalább oly mértékben ke-
reshetők és megtalálhatók a szellemi, lelki élet terén, mint
a testi életben. A becsvágy, az irígység, a kevélység, a birtok-
lás vágya szellemi jelenségek s ugyancsak súlyos vétkezésbe
vihetik az embert.

Ne vádoljuk tehát a körühnényeket és az embereket sem,
környezetüket, int Jakab, amikor kísértésekbe esünk, hanem
keressük magunkban a hibát, befelé nézzünk. Nem általában
a vágy a gonosz, a kísértés forrása, hanem az a vágy, ami
gonosz dologra visz. Nem vágytalanságot hirdet Jakab, sem
a Bibila általában, mint a hinduizmus vallása, hanem kü-
lönbséget tesz jó és gonosz kívánságok között. Megfontolás-
ról, válogatásról, helyes ítélőképességről van tehát itt többek
között szó s persze harcról is, a felismert jó mellett való
megállásról és a helytelennek való ellenállásról. E gondolat
majd visszatér 4,7-kk-ban, de már találkoztunk vele ennek
az első fejezetnek első verseiben js. Jakab azért tud olyan
pozitiven írni a kísértésekről, mint próbatételekről ("Öröm-
mel vegyétek ... "), mivel tudja, hogy Isten kezében' minden
kísértés próbatéteLlé, vagyis negatív előjelűből pozitív elő-
jelűvé válhat, hitünket megingatóból, hitünket megerősítővé,
tőle elszakasztóból hozzá jobban odafűzővé. A hívő ember
életének ezt a mély bölcsességét mondja ki József is, testvé-
reivel való találkozásakor (1. Mózes 5.0,20):"Ti gonoszt gon-
doltatok én ellenem, de Isten azt jóra gondolta fordítani",
Továbbá Jakab azért is tudott oly pozitívan szólani a próba-
tételekről, mivel ismerte a Krisztusban már számunkra ,ki-
vívott győzelmet. Ezért győzhetünk e harcban s ezért nem
szabad félnünk tőle, -:-' hiszen a győzelem boldoggá tesz,
.rnert vár a koszorú Isten kezéből (12.v.).Luther énekére kell
itt gondolnunk: "Erőnk magában mit sem ér, mi csakhamar
elesnénk, de küzd velünk a hős vezér, kit Isten rendelt mel-
lénk .. .'

Az ember megkísértésének és vétkeresének folyamatát a
szerző egy képpel szemlélteti: a megtermékenyülés és szüle-
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tés képével. A kívánság, a rosszra csábító gondolat mintegy
"m~gfogan" az ember lelkivilágában, megtermékenyíti azt.
Ennek eredményeképpen bűnös cselekedeteket, vétkeket
"szül", eredményez. A bűn azután hatalmába keríti az em-
bert, uralomra jut rajta s ennek az állapotnak a vége a ha-
lál, ti. az örök halál, a kárhozat. Ez a folyamat tulajdonkép-
pen annak a másik, pozitiv folyamatnak, amelyet a 12 vers
ír le a negatívja. Ott: megállás a kísértések között, állhata-
tosság, hűség, Istenhez való ragaszkodás, s ennek győzelmi
koszorúja az örök élet. Itt: elbukás a kísértések ostromában,
vétkezés, hűtlenség a mennyei Atya iránt s ennek szomorú
vége a kárhozat. Emlékeztet ez a gondolatmenet arra, amit
Pál fejt ki a Római levél 7. részében (7-kk versek). Ott is
fontos szerepe van a kívánságnak, Pál azonban emellett be-
kapcsolja a számára oly jelentős másik fogalmat, a törvényt.
A törvény mondja azt, hogy: Ne kivánd!, s ezzel bűnre in-
gerel, a törvény megszegésére, Ez a gondolatmenet Jakabnál
elképzelhetetlen. Nála a törvénynek ez a negativ feladata
nem áll előtérben, hanem csak a pozitív, a jóra eligazító,
abban útmutató feladata. Ez a példa is mutatja, mennyire
saját feltételeikből kell a két különböző gondolatpályán
mozgó bibliai szerzőt megértenünk, - és nem egymásból;
illetőleg egyiket a másik mértékévé téve.

Ezzel a fizikai életből vett példával (fogantatás-születés)
azt akarja Jakab szemléltetni, hogy ha az ember enged a kí-
sértésnek, saját goneszra vivő kívánságainak, akkor vaskö-
vetkezetességgel, a természeti törvény kérlelhetetlenségével
következik be a katasztrófa. Mint fogaskerekek, láncszemek
kapcsolódnak egymásba a sorozat tagjai: kívánság - kísértés
- elbukás - vétkezés - bűn hatalmába jutás - örök halál.

Jakab azonban nem akarja, hogy olvasóinak tekintete a
kelleténél tovább függjön ezen a sötét képen. Ez a sötét kép
- a múlt. Jézus Krisztus győzelme által - hála Istennek -
mindez már mögöttük van. Kísértések ugyan meg-megkör-
nyékezik őket s bizony olykor vereséget is szenvednek a
gonosszal való tusakodásban. A végső katasztrófának, az Is-
tentől való végleges elszakadásnak azonban nem kell a ter-
mészeti törvények kérlelhetetlenségével bekövetkezni. Va-
laki megállította a bűnnek és a halálnak ezt a szörnyű gépe-
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zetét: Jézus Krisztus. Benne mutatta meg Isten jóakaratát;
ő Isten egyetlen igazi tökéletes ajándéka a számunkra. Benne
lehetünk "új teremtés", újjászületett emberek, akiken nem
fog a bűn és a halál hatalma.

Mindezt szerzőnk egy himnusszerű, költői lendületű gon-
dolatsorban mondja el. A 17. vers első fele az eredetiben
hexameterben van fogalmazva, s az egész szöveg költői jel-
legű.

A bűn gyökere, a gonosz kívánság, az ártó szenvedély -
bennünk van - mondotta előbb Jakab. A jó adományok, tö-
kéletes, tehát célravezető, javunkra váló ajándékok viszont
kívülről, felülről Istentől jutnak az életünkbe. Az "alászáll"
kifejezés természetesen képles. Istent nem valahol a fejünk
felett, a térbeli értelemben vet magasságban kell elképzel-
nünk, hiszen Ö nincsen a tér és idő kategóriahoz kötve, mert
örökkévaló és mindenütt jelenvaló. Mégis, éppen azért, mert
amikor róla szólunk voltaképpen elgondolhátatlan és kimond-
hatatlan, emberi értelmünkkel feJfoghatatlan és emberi fo-
galmainkkal kifejezhetetlen valóságokról van szó, kénytele-
nek vagyunk képiesen gondolkodni és magunkat képekben
kifejezni. A bibliai szerzők ezt teszik és mi sem igen tehe-
tünk egyebet. Csak a képek, a képes beszéd képi voltát kell
mindig tudatosítanunk.

A fények atyjának nevezi Istent a levélíró. A fények: a
csillagok, az égitestek. Isten, mint a mérhetetlen csillagtábor
Atyja, e kép Isten teremtő fenségére és hatalmára utal. Aki
e csodálatos mindenséget teremtette - hogyne adna szere-
tett gyermekeinek jó adományokat. Ez a gondolatfűzés em-
lékeztet Abrahám pátriárka életének egyik döntő jelenetére:
amikor látomásában Isten kivezeti a gyermektelen aggas-
tyánt sátra elé s felmutat a csillagos égboltra: Tekints föl
csak az égre és számláld meg a csilagokat, ha ugyan meg-
számlálhatod azokat ... így lesz a te magod. (I.Móz.15,5).

A kép másik jelentése arra utal, hogy Isten maga fény, a
világosság (I.Ján.1,5), tehát így minden fénynek, világosság-
nak a forrása is. I.Tim.6,16 szerint Isten "hozzáférhetetlen
világosságban lakozik". A "fények", a csillagok tehát így
mintegy Istentől kapják vidágosságukat. Míg azonban ezek
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változnak, ti. az égbolton változtatják helyüket, továbbá fé-
nyüket is - itt gondolhatunk egyfelől a hold- és napfogyat-
kozás már az ókorban is megfigyelt tényeire, valamint a
nappalnak az évszakok szerint váltakozó hosszúságára, nyá-
ron több a fény mint télen, végül gondolhatunk itt a nappal
és éjszaka változására is - addig Isten világossága egyforma
fényerővel sugárzik. A képből kilépve itt nyilván Isten sze-
retetének, atyai jóságának, hatalmának és bölcsességének
változatlanul sugárzó ragyogására, éltető melegére és vilá-
gosságára kell gondolnunk. Az égbolt fényei csak halvány
visszatükrözései, jelei lehetnek Isten örökkévaló világossá-
gának, mégis utalnak rá.

Levélírónk nem sorolja fel, hogy melyek Isten jó adomá-
nyai és tökéletes ajándékai. Ez nem is volna lehetséges, hi-
szen ezek részben olyanok, amelyekben minden ember ré-
szesül, kivétel nélkül: felhozza napját mind a gonosz-
ra, mind a jókra és esőt ad mind az igazaknak, mind
a hamisaknak (Mt 5, 45) - másfelől Istennek az egyes em-
ber egyéni életében megnyilvánuló jótéteményei, s ezek oly
sokfélék, mint az emberi élet maga - ki tudná e jó adomá-
nyokat mind felsorolni? Arra viszont már rámutattunk fen-
tebb, hogy Isten legnagyobb ajándéka számunkra: Jézus
Krisztus! "Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött
fiát adta ... " (Ján 3,16). Istennek ő a legdrágább és legegye-
temesebb ajándéka az embervilág számára. Minden egyéb
ajándéka, a legkisebb és a legnagyobb is, Jézus Krisztusban
válik igazán értékessé számunkra. Öáltala lehetünk igazán
bizonyosak abban, hogy Istenben csakugyan nincsen válto-
zás; Isten szeretete nem olyan mint az emberi szeretet, amely
alá van vetve hangulatunk s egyéb testi-lelki adottságaink
forgandóságának. Az emberi szerétet idővel meggyöngül.
megfárad, elfogyatkozik s igen nagy mértékben függ a vi-
szontszeretettől is. Az emberi szerétet a csalódások hatására
néha ellenkezőjére fordul s gyűlöletbe csap át, a megkesere-
dett és kihűlt szív nem tud már szeretni. Mindez Istennél
nem így van. Amikor Pál apostol leírta a merész és hatal-
mas mondatot: A szeretet soha el nem fogy (I.Kor.13,8),ak-
kor egészen bizonyosan elsősorban nem az emberi szeretetre
gondolt, hanem Isten szerétetére. Ez a soha el nem fogyat-
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kozó és meg nem gyöngülő szeretet persze felgyúthatja a mi
szívünket is erre a belőle táplálkozó, az örök forrásból min-
dig megújuló s ezért csakugyan el nem fogyó szeretetre.

Istennél nincs változás; Jakabnak ezt a mondatát hadd
világítsuk meg egy önmagáért beszélő másik igével: Jézus
Krisztus tegnap és ma és mindörökké ugyanaz (Zsid.13,8).

Isten tökéletes, legdrágább ajándéka Jézus Krisztus, - ezt
a valóságot Jakab e szakasz zárómondatában konkretizálja az
egyes ember életére vonatkoztatva. Az igazság igéje: Jézus
Krisztus (Ján 14,6), ő maga az igazság, ezért Istennek min-
den beszéde igaz, megbízható, megáll (Ján 17,17).Ez az ige:
mag, élet csírája, életet támasztó erő van benne. Amit e 18.
versben leír Jakab, az a fordított s a pozitív folyamata annak
a félelmetes "fogantatásnak és születésnek", amiről a meg-
előzőkben beszélt. Isten beszéde új életet teremt bennünk,
"mint akik nem mulandó, hanem romolhatatlan magból"
születtünk újjá, "Istennek élő és maradandó beszéde által"
(LPt 1,23). Itt is feltűnő a gondolatmenetek párhuzamessága
az első péteri levéllel, mint egyebütt is. Hogy Isten igéje te-
remtő és újjáteremtő erő, azt az egész Szentírás nagy egy-
értelműséggel tanúsítja. Is.tennek világteremtő munkájában
eszköze az ige (LMóz..l,3), s ez az ige hozza létre Isten gyer-
mekeinek újszövetségi népét, azoknak seregét, akik hisznek
Jézusban, a testté lett igében, s akiknek ezért hatalom ada-
tott, hogy Isten gyermekeivé legyenek, mert Istentől szület-
tek (Ján.l,12-l3).

Lehetetlen azonban, hogy már itt ne emlékeztessünk arra,
amiről később még bőven lesz szó - hiszen szinte az egész
levél erről szól - hogy Isten gyermekei nem önmagukért
születtek újjá, hanem azért, hogy éljék is ezt az új életet.
"Az ő alkotása vagyunk, akiket Jézus Krisztusban jó csele-
kedetekre teremtett, amelyeket előre elkészített Isten, hogy
azokon járjunk" (Ef.2,lD). Üjjászületésünk - érezzük meg
ebben az igealakban a szenvedő formát!, nem mi vagyunk a
cselekmény alanya, mi csak tárgya vagyunk, Isten szült újjá
minket - céJja, hogy a jó cselekedetekben járjunk.

Mielőtt azonban ennek kifejtésére Jakab rátérne, még egy
záróképpel fejezi be a szakaszt. Amikor Isten újjászült min-
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ket ezzel minden teremtményének zsengéjévé tett. - A
zsenge, vagyís az első termés, az első rügyek és hajtások, az
elsőszülöttei embernek és állatnak az Ötestamentomitörvény
rendtartása szerint Istené, neki szenteltetett (ILMóz.13,2;
22,29). Emellett a "zsengék" egyúttal mindig az eljövendő
teljesség záloga is, biztosítéka és elöljáróban mutatója. Eb-
ben az értelemben nevezi Pál apostol. Krisztust a halottak
közül feltámadt zsengének. mint aki elsőnek támadt fel s
ezzel megmutatta, mi a jövendője a többieknek. (LKor.15,
20-23).

A keresztyének, mondja Jakab, Isten teremtményeinek
zsengéi. Időben elsők, persze, s nem rangban. Elseje, de ez
nem azt jelenti: a krémje, hanem azt: az első hajtások, a
mintadarab, a prototypus. S ezt így kell érteni: Isten az egész
világot üdvözíteni akarja, minden embert kivétel nélkül. Az
isteni üdvösségterv valóban kozmikus, eget-földet átfogó mé-
retű. Már most, a keresztyének a ,.lmstoló"ebből az üdvmű-
ből: rajtuk mutatja meg Isten, mit akar, mit tervez az egész
világgal. Nekik kellene ízelitőt adni Isten végtelen szeréte-
tőből, abból az örömből és békességből, amit Isten mindenkí-
nek készített. Isten bemutatót akar tartani rajtunk, de ve-
lünk is üdvözítő szeretetének művéből. Végtelen kitüntetés,
felmagasztalás ez, - ae roppont felelősség is! Jó ízt adó
kóstoló helyett nem vagyunk-e sokszor inkább elrettentő
példa az emberek számára? Nem miattunk szenved-e csúf-
ságot Isten neve (Róm.2,24)?- Hűtlenségünk és méltatlan-
ságunk, alkalmatlan és haszontalan eszköz voltunk ugyan
végképpen fel nem tarthatja, bár hátráltathatja Istennek üd-
vösségszerző munkáját - mulasztásainkért, vétkeinkért, az
okozott botrányokozásért -, amikkel akadályozzuk Isten sze-
retetének munkáját, ahelyett, hogy előmozdítottuk volna, -
egyszer felelnünk kell az Úr színe előtt!

A levélnek ebben az első nagy szakaszában (1,1-18) meg-
pendített témák, tárgykörök a későbbiek során majd újra
előkerülnek. Így a tökéletes cselekedetekről ismét hallunk
2,14-26-ban, - a szegények és a gazdagok, illetőleg hatal-
maskodók viszonyáról, ellentétéröl 2,1-13-ban és 5,1-6-
ban, az emberi szenvedélyek hatalmáról és ennek megféke-
zéséről 3,2-12-ben.
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Kitekintés

Levelének első nagy szakaszában megpróbáltuk végig-
kísérni és megérteni Jakab gondolatait, az üzenetet. amit az
apostoli keresztyénség második nemzedékének küldött. Már
eddig is úgy vettük észre, hogy sok tekintetben egészen kö-
zel került hozzánk a mondanivalója; mintha egyenesen ne-
künk, a huszadik század közepén élő keresztyéneknek írta
volna tanítását. Kíséreljük meg azért marokra fogni üzeneté-
nek legidőszerűbb gondolatait, - mintegy kitekintve Jakab
világából a magunk világába.

*
A kép, ami Jakab levelének e szakaszában az egyházról

elibénk rajzolódik, egyszerű és szerény. Nem fényes és ha-
talmas, hanem szórványban élő ez az egyház, az egyszerű
emberek gyülekezete. Mindig is ilyen volt az igazi egyház
s ha erről történelme során megfeledkezett, akkor letért
Krisztus követésének útjáról. Hiszen Ura nem uralkodni, ha-
nem szolgálni, jót cselekedni küldötte a világba.

Egyetlen ékessége van ennek az egyháznak, a kipróbált
hit. De ez sem önmagáért való érték. A nagy Kertész ollója
azért nyesegeti, formálja az egyház fáját, hogy sok, hogy
még több gyümölcsöt teremjen. Ennek, a gyümölcstermésnek
az érdekében történik az egyház, a keresztyén ember életé-
ben minden. Ezért boldog ember az, aki megállt a próba-
tételben.. Hite megerősödött s ezután még több gyümölcsöt
terem.

A ma élő gyülekezetnek nagyon komolyan fel kell vetnie
önmagával szemben a kérdést: vari-e kipróbált hite, s ha úgy
véli, hogy van, miben mutatkozik ez meg? Vannak-e "töké-
letes", vagyis - mint láttuk - célszerű, Isten szándékának
megfelelő cselekedetei? Nem kétséges, hogy ezek ma az em-
beriség békéjét, jólétét, előhaladását munkáló cselekedetek
lehetnek.

Isten azért adott új életet igéjével gyülekezetének, hogy a
világban az ő teremtményeinek zsengéi legyenek. A zsenge
az érkező tavasz első kedves üzenete. Valami friss iz, jó új-
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ság, amire mindenki arca felderüL Zsenge, vagyis mintada-
rab, amin az emberek ízlelhessék Isten jóságát, szeretetét.
Minő roppant feladat ez a ma élő gyülekezet számára! Hir-
detni: íme Isten áldott, békés és üdvösséges jövendőt szánt
a világnak. Ennek vagyunk mi előhírnökei. De vagyunk-e
csakugyan?

50



II.
1,19-27

"Értsétek meg, szeretett atyámfiai, legyen minden ember
gyors a hallásra, lassú a szólásra, lassú a haragra. Mert ember.
haragja nem munkálja azt, ami Isten szemében helyes. Ezért
vetkőzzetek le minden tisztátalanságot és a bennetek rekedt'
gonoszságot s készséggel fogadjátok be a belétek plántált igét,
amely megmentheti lelketeket. Az igének pedig cselekvői
legyetek és ne csupán hallgatói, különben magatokat csaljá-'
tok meg. - Mert ha valaki (csak) hallgatója az igének és nem'
cselekvője is, az hasonlít az emberhez, aki valóságos ábrázatát
tükörben nézegeti; mert (miután) megnézte magát tovább-
ment és egyszeriben elfelejtette, milyen volt. Aki azonban
belenéz a szabadság tökéletes törvényébe, és megmarad amel-
lett, nem feledékeny hallgató tehát, hanem tényleg cselekvő,
- az ilyen boldog lesz cselekvésében.

Ha valaki úgy véli, hogy istenfélő, azonban nem tartja fé-:
ken a nyelvét. hanem inkább félrevezeti saját magát, annak
az istentisztelete hiábavaló. Tiszta és helyénvaló istentisztelet.
Isten az Atya előtt ez: meglátogatni az özvegyeket és árvákat
nyomoruságukban és megőrizni magát tisztán a világtól."

Új szakasz kezdődik: Jakab fejtegetéseiben, ezt a megszó-
Iítás is mutatja. "Szeretett atyámfiai", - kétség nélkül a
keresztyén gyülekezethez szól,mint eddig is levelében. "Min":
den ember" - ez is a gyülekezet tagjaira vonatkozik; most
már személyhez szólóan váltja aprópénzre az első szakasz-
ban csak általánosságban emlitett jó, tökéletes, tehát hasz-
nos és célravezető cselekedeteket, illetőleg a róluk való ta-
nítást konkretizálja. A felebarathoz való viszonyról van szó
az itt következő szakaszban. Legyen az ember gyors a hal-
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Iásra, - ez azt jelenti: legyen mindig nyitva a fülünk a má-
sik ember számára. Hallgatni, a másik: embert igazán meg-
hallgatni tudni, nem könnyű dolog. A "Hallgatni arany, be-
szélni ezüst" közmondás nem erre a hallgatásra vonatkozik.
Nem elhallgatnunk kell valamit, hanem meghallgatnunk a
másik embert. Persze ehhez hozzátartozik az is, hogy egyál-
talában tudjunk hallgatni. S ez csak akkor lehetséges, ha sze-
rények és alázatosak vagyunk. Jézus ugyan az imádkozással
kapcsolatban óvott a sokbeszédűségtől (Mt 6,7-kk) , bizonyos
azonban, hogyaSzentírás általában elítéli a bőbeszédűséget.
Aki sokat beszél, az általában el van telve önmagával, a sa-
ját gondolataival, saját bölcsességével. Ezért nincsen füle,
figyelme, ideje és érdeklődése a másik ember számára. Pe-
dig csak egymásra hallgatásbóllehet pár beszéd - ez a meg-
értés feltétele. Így jön létre közösség az emberek között.
"Szólj keveset, cselekedj sokat", tartja egy ősi zsidó közmon-
dás. Talán Jakab ismerte ezt a mondást. S valószínűleg gon-
dolt Préd. 7,9-re: "Ne légy gyors lelkedben a bosszanko-
dásra, mert bosszúság csak a balgatagok kebelében nyug-
szik". Az elhirtelenkedett beszédtől, a felcsattanástál, heves-
kedéstől az Újtestamentom is óv (Ef.4,25-26; Ko1.3,8).

A harag nemcsak a felebaráthoz való viszonyt rontja meg,
hanem megzavarja az Istennel való közösséget is. Aki ha-
ragszik, az abból indul ki, hogy neki van igaza, a maga iga-
zát erősítgeti s igyekszik érvényesíteni, - s ezzel valójában
a maga igazságát helyezi az Isten igazsága helyébe, elvágja
az útját annak, hogy Isten szerézzen neki igazságot. Mintegy
Isten helyett ítél, aki pedig magának tartotta fenn az ítéle-
tet.

"Ezért vetkőzzetek le minden tisztátalanságot ... " A levet-
kőzés képe gyakran előfordul az Üjtestamentomben, mint a
lelki megújulas [elzője. Róm.13,12 azt kívánja, hogy "ves-
sük le a sötétség cselekedeteit és öltözzünk fel a világosság
fegyvereit". Ef. 4, 22-24 az o-ember Ievetkőzéséről és az új-
ember felöltözéséről szól, Ko1.3,9-kk ugyancsak erről szinte
azonos kifejezésekkel. Félreértenők azonban a képet, ha azt
vélnénk, hogy a bűn csak annyira tartozik hozzánk, mint a
ruha, amit könnyen le lehet vetni! Fent idézett igék össze-
függései, de az egész Szeritírás mindenestül mutatja, hogy
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sajnos a bűnt nem lehet ruha módjára levetni, - ahhoz,
hogy tőle megszabaduljunk a bőrünkből kellene kibújnunk
(Jer.13,23). A kép tehát a megújulást példázza, amit azonban
csak Isten újjáteremtő műve hajthat végre (v.ö.18.v.). Ál-
landó harcra hív fel a megtísztulásért. Az is kétségtelen,
hogy nem kultikus tisztaságról van itt szó, hanem erkölcsi
tisztaságról, illetőleg erkölcsi tisztátalanságoktól való meg-
szabadulásról.

A hangsúly azonban, mint mindig Jakabnál s általában az
Üjtestamentomban, ezúttal sem a negatívumokon van, ha-
nem a pozitívumon. Azért szabaduljunk meg minden ben-
nünk rekedt gonoszságtól és tisztátalanságtól, hogy befogad-
hassuk az igét. Mintha azt akarná mondani: Csináljatok he-
lyet az igének! - "A belétek plántált ige" kifejezése nem
könnyen érthető. Ha egyszerűerr a prédikáció hallgatására
gondolt volna szerzőnk, azt másként is mondhatta volna, -
aminthogy mondja is a következő mondatban, ahol kifejezet-
ten az ige hallgatásaról van szó. Ezért egyes kutatók itt a
keresztségre gondolnak. A keresztségben mintegy belénk
oltja Isten az ő igéjét, a szemségben s másfelől minket is
beleplántál az egyház testébe. Készséggel kell fogadni az igét,
vagyís, ellenállás nélkül, meghajolva az ige ítélete alatt s
elfogadva abban Isten megigazító kegyelmét, tehát alázattal
és engedelmességgel. Nyilvánvaló, hogy itt már átmegy Ja-
kab az ige állandó hallgatásának kérdéseire. A keresztyén
emberre éppen az a jellemző, hogy Isten igéjéből élő és azzal
élő ember. Az ige azonban sokszor ellenállást, ellentmondást
vált ki az emberből, - ez éppen a bűn megnyilvánulása.
A bűnbeesés bibliai elbeszélése (,I.Móz.3)is arra figyelmeztet,
hogy az ember nem fogadja készségeseen Isten szavát, amely
az Édenkert fáival kapcsolatos tilalmat tartalmazta, sőt ké-
telkedésében ellentmond annak. Ezt az ellentmondást kell
mindig újra leküzdeni s készséggel fogadni az Isten beszédét.

Megmentő igének nevezi Jakab Isten beszédét. Nyílván
az evangéliumról van itt szó, amelyről Pál is azt tanította,
hogy az Istennek hatalma, minden hívőnek megmentésére
(Róm.l,16). Az ige azonban nem varázsszer. Csak akkor érvé-
nyesitheti megmentő hatalmát, ha az ember befogadja. Jel-

53



lemző gondolatmenet ére , hogy a továbbiakban nem az ige-
hallgatásról elmélkedik, hanem azonnal áttér az ige meghal-
lásából fakadó cselekvésre, magatartásra. Az egész levélnek
egyik középponti gondolata ez: Az igének pedig cselekvői le-
gyetek és ne csupán hallgatói!

Ezzel a mondattal mintha a szerző hallgatóit egy gyors
mozdulattal le akarná emelni a páholyból szemlélődő ember
kényelmes helyzetéből s odahelyezné a színpadra, a zajló
cselekmény kellős közepébe. Isten igéjét nem lehet következ-
mények és felelősség - kötelezettség vállalása - nélkül hall-
gatni, mint valami semmire sem kötelező "előadást". Az ige
.igénybe veszi hallgatóit, elindítja és hajtja, de hordozza is
őket. Nem lehet ezért mintegy páholyból nézve hallgatni; az
ige azonnal a színre von minket s a cselekmény szereplőivé
tesz.

Persze lehet - bár nem szabad - Isten igéjét .Jcövetkez-
mények nélkül" hallgatni, vagyis úgy, hogy a meghallottak-
ból nem vonjuk le a magunk számára szükséges következte-
téseket. Aki azonban így cselekszik az megcsalja magát,
mondja Jakab. Az balga - mondja Jézus (Mt 7,21-27) a
.kősziklára, illetőleg homokra épített házról szóló példabeszé-
dében. Mit akar szerzőnk azzal mondani, hogy az ilyen, az
igét csak hallgató, azonban meg nem tartó ember magát
csalja meg? Nyilván azt, hogy illúzió, önáltatás minden olyan
vallásosság, ami nem terem a gyakorlati, mindennapi élet-
ben is kézzelfogható gyümölcsöket. Önáltatás azt vélni, hogy
lehet az igét mintegy birtokolni, mint valami értékes hagyo-
mányt s így az "igaz tan" birtokában lehet élni - érintet-
lenül éppen ettől a tanítástól. Aki erre a puszta birtoklásra
akar építeni az - homokra épít. Az igazság megismerésének
cselekvésben kell élett é válnia. - Ismerte Jakab Jézusnak
azt a megrendítő mondását, amelyben még közvetlen család-
.tagjaitól is elhatárolja magát s az ige hallgatóit és cselekvőit
vállalja testvéreiü1?(Lk 8,21). Nagyon valószínű, hogy is-
merte, s ha igen, akkor itt szinte szószerint idézi Jézust, Ez
is egyik pont a sok közül, ahol Jakab igehirdetése szorosan
.érintkezik a Jézuséval. Ez azonban - mint arra a Bevezetés-
ben rámutattunk '-:-nem szükségképpen döntő érv Jakabnak
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"az Úr testvérének", tehát Jézus fivérének szerzősége mellett,
hanem egyszerűen csak arra mutat, hogy a szerző eredeti és
hiteles evangéliumi hagyományából merített ..

Hogy mennyire balga, értelmetlen dolog az ige hallgató-
jának s nem megtartójának is lenni, azt Jakab egy képpel
szemlélteti. Olyan az igét csupán hallgató, de annak szót nem
fogadó ember, mint aki belenézett a tükörbe s meglátta ott
az arcát, azután elment és elfelejtette, amit látott. - A kép
súlypontja nem azon a kérdésen van: vajon mit látott az em..•
ber a tükörben? A saját arcát nyilván, de mit jelent ez a
képből kilépve? Arra akar utalni Jakab, hogy Isten igéje
olyan tükör, amely megmutatja egyfelől azt, hogy valójá-
ban milyenek vagyunk, tehát kendőzés, szépítés nélkül, kér-
lelhetetlenül megmutatja vétkeinket, bűnös állapotunkat? -
másfelől megmutatja azt is, hogy milyennek kellene Isten
akarata szerint lennünk? Vagyis ebben az esetben az ige azt
a szerepet töltené be, amit az ún. "gyónótükör" az egyházi
hagyományos gyakorlatban. Lehetséges, azonban, mírrt mon-
-dottuk, a hangsúly nem ezen a már kissé az allegória hatá-
rát súroló értelmezésen van, hanem a tükörbe néző ember
feledékenységén. Olyan embert példáz a kép, akinek "egyik
fülén be, a másikon ki" a hallott szó, vagy egy másik köz-
keletű mondással élve: olyan számára a szó, mint a falra-
hányt borsó, ti. annyi marad meg benne, mint amennyi borsó
.a falon, vagyis semmi.

Ezt a feledékeny hallgatot és a tényleg cselekvőt állítja
szembe a következő (25.) versben. A tükör itt, amibe bele
kell néznünk "a szabadság tökéletes törvénye", - Jakab lé-
velének egyik legtöbbet vitatott képzete. Persze csak Pál
apostol törvényhasználatával összevetve tűnik különösnek Ja-
kab szóhasználata, mivel Pálnál a törvény éppen nem a sza-
badság, hanem a szolgaság képzetévei van összekapcsolva."A
törvény haragot szül" (Róma 4,15), - Krísztus éppen azért
jött el maga is a törvény alá vetve, hogy a törvény szolgasá-
gából megszabadítson (Gal,4,4-k:k). Jakab azonban nem er-:
ről a törvényről beszél, pontosabban a törvényről nem eb-
ben az értelemben, nem az, embert bűnében megítélő, le-
leplező elkárhoztaté, tehetetlenséget megmutato törvényről;
hanern abban az értelmben beszél .róla, ahogyan 'egyébk,ént
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ezt Pál is meg tudta tenni, amikor a Krisztus törvényéről
szólt (Gal.6,2). Ilyen értelemben beszélt Jézus az ő igájáról
is, amely könnyű és jó (Mt 11,28-30). Az iga a törvénynek
általánosan használt képe. A szabadság törvénye kifejezés
2,12-ben újra előkerül. Az ottani összefüggésból kitűnik,
hogy Jakab itt az ótestamentomi törvény közepére, a szere-
tet parancsára céloz. Ez a parancsolat valóban felszabadító
erejű. Nem rítusok, szertartások, kultikus előírások sora le-
beg szeme előtt, hanem a ezeretet krisztusi törvénye.

Arról sem szabad azonban elfeledkeznünk, hogy az őtesta-
mentomi törvény lényege, a dekalogus eredeti rendeltetése
szerint nagyonis a szabadság törvénye volt: Izrael népének,
Isten választott népének a szabadságlevele. Hiszen arról ta-
núskodott, hogy e nép az Úr saját népe (V. Móz. 6,1-kk) s
épp ezért szabad minden idegen szolgaságtól, csak az Úrnak
szolgál.

Aki "belehajol" (szószerinti fordítás szerint) ebbe a felsza-
badító törvénybe s meg is marad benne, az boldog, elégedett
lesz. A kifejezés (boldog) 1,12-ben már előfordult s már ott
utaltunk az 1. zsoltárra; ez az utalás itt még indokoltabb.
"Boldog ember az, aki ... az Úr törvényében gyönyörkö-
dik ... " (1.Zsolt,1-2.v.). Itt nyilván a földi megelégedésen,
a szolgálat s a jólvégzett munka örömén túlmenően az örök
boldogságra is céloz a szerző. Aki magára veszi a könnyű és
jó igát (Mt 11,28-kk) az valóban felüdül, békességet nyer.
A jó és hű szolga öröme tölti el. A vers arra int, hogy nem
elég alkalomadtán felvenni, bele-beletekinteni, hanem meg is
kell benne maradni, hordozni kell Jézus követésének igáját,
a meghallott ige figyelmes megértésében és egészen konkrét
szófogadásban, cselekedetekben.

A 26. versben visszatér Jakab a 19. versben megkezdett
gondolatsor elejére: ismét a beszédről szól, a nyelv megza-
bolázásáról, megfékezéséről, Mivel e gondolatkör a harmadik
fejezetben újra s igen részletes kifejtésben előkerül, ezért
ott fogjuk tárgyalni; most csak néhány rövid megjegyzést te-
szünk e gondolattal kapcsolatban.

Hiábavaló, mert képmu.tató és meddő az a vallásosság, ke-
gyesség (ez a "thrészkeja" kifejezés értelme; az Üjtestamen-
tomban még csak két helyen fordul elő, Csel.26,5; Ko1.2,18),
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amely úgy akarja Istent tisztelni, hogy közben vétkezik it fe-
lebarát ellen. Itt konkréte: vétkezik a nyelvével, a megszó-
lással, a rosszhírkeltéssel, mindazzal ami - negatíve - a

.nyolcadik parancsolat körébe esik. Az igazi vallásossághoz
mindig hozzátartozik a felebarát, a másik ember konkrét
szeretete is. Jakab itt a felebarát ellen való vétkezésnek, a
szeretetlenségnek egyik legfájdalmasabb pontjára teszi az uj-
ját: a nyelvvel való vétkezésre. Talán nem túlzás, ha azt
mondjuk, hogy legtöbbet szóval vétkeznek az emberek.

Jakab azonban itt sem áll meg a negatívumnál, a bírálat-
nál, a korholásnál, hanem nagyon egyszerű és gyakorlati
példát mond az igazi, a "tiszta és helyénvaló" istentiszteletre,
vallásosságra. S ez az özvegyek és árvák felkarolása. A sze-
retetre, támogatásra leginkább rászoruitakat említi - persze
csak kiragadott példaképpen, mintegy pars pro toto - levél-
írónk. Az özvegyek és árvák, akárcsak a szegények, kicsi-
nyek, alacsonysorsúak - mint már említettük - Isten kü-
lönös oltalma alatt állottak az Otestamentom tanúsága sze-
rint. Már ILMóz.22,21-kk szígorúan megtiltja az özvegyek
ésárvák nyomorgatását, V.Móz,10,18szerint pedig az Úr, Iz-
rael Istene .,igazságot szolgáltat az árvának és özvegynek".
A próféták igehirdetésében számos hasonló jellegű felhívást
találunk az özvegyek és árvák ügyének támogatására, illető-
leg arra, hogy az ellenük vétkezők Isten szigorú ítélete alá
esnek. E helyekből csak egyre utalunk, amelyik valószínűleg
hatással volt Jakabra, illetőleg gondolhatott reá a 27. vers
megfogalmazásakor. És 1. fejezetében, miután a próféta ke-
ményen megdorgálja Izraelt külsőleges és képmutató isten-
tiszteletéért, kultuszban és ritusokban kimerülő vallásos-
ságért, a végén ezt mondja: "Tanuljatok jót tenni, törekedje-
tek igazságra, vezessétek jóra az erőszakoskodót, pártoljátok
az árvák és özvegyek ügyét". (És 1,17). Az irgalmasság cse-
lekedetei inkább dicsőítik Istent s kedvesebbek előtte, mint
a mégoly fényes és ünnepélyes kultusz. Luther egyik nagy
reformátori tette volt, hogy helyreállította a hétköznapi
munka, a polgári hivatás becsületét. A cselédlány. ha a
konyhát söpri s ezt jó szívvel, becsülettel végzi, istentisztele-
tet végez - vallotta Luther. Mily sajátságos, hogy a refor-
mátor e ponton mély egyetértésben találkozik Jakabbal, akit
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pedig - mint ezt aBevezetésben vázoltuk - a maga idejé-
ben nem tudott értékelni. Igaza lehet Kiekegaardnak: Luther
ma másként ítélne Jakab felől.

A kultuszba menekülő, vagy "belső körre" húzódó, a "csen-
des kamrába" rejtőző vallásosság egyként hiábavaló, nem
tiszta és nem "helyénvaló", a szó eredeti értelmében: mert a
vallásosság igazi helye, ahol tettekben kell megnyivánulnia,
a mindennapi élet s nem a valóságos életnek valamely leszű-
kített köre. - Hogyan értsük akkor azonban a 27. vers má-
sodik felét, amely szerint az igazi vallásossághoz hozzátarto-
zik az is, hogy tisztán megőrizzük magunkat a világtól? Fon-
tos, hogy a "világ" (kozmosz) kifejezés értelmét helyesen
határozzuk meg. Schlatter rámutat arra, hogy itt az ember-
világról, az emberekről van szó. Mégpedig - különösen a
János evangéliumában használt világ-képzetre gondolva -
az emberi életről, amikor Istentől, az ő akaratától elfordul.
Vegyük továbbá tekintetbe a vers első felét: az igazi isten-
tisztelet az özvegyek és árvák meglátogatása, támogatása.
Ebből is nyilvánvaló, hogy "magát tisztának megőrizni a vi-
lágtól" kifejezés semmiesetre sem jelenthet valamiféle el-
vonulást, visszahúzódást, vagy éppen szembefordulást az em-
berekkel. A másik amire ügyélnünk kell, a "tiszta" kifejezés
(aszpilosz), eredeti értelme szerínt: szeplőtelen, hibátlan, nem
vétkező. A fentieket összvetve azt mondhatjuk, hogya Jakab
által kifogásolt magatartás, amitől óv, az irgalmasság szol-
gálatat elutasító, magának élő önző ember magatartása. Ez az
igazán rossz értelemben vett "világias" magatartás. S az em-
bervilágban akkor őrizzük meg magunkat .Jiibétlannek", ha
önzetlenek, áldozatkészek, irgalmasok vagyunk. Az igazi is-
tentisztelet nem a világból kifelé vezet, hanem ínkább abba
belevezet.

Kitekintés
Thurneysen Eduardnak, a kiváló svájci igehirdetőnek és

teológusnak hetvenedik születésnapja alkalmából kiadott ün-
nepi kötet ezt a jellemző - az ünnepeltre is jellemző ---; fi-
gyelemre méltó címet viseli: "Gottesdienst - Menschen-
dienst" (Istenszolgálat - emberszolgálat). Aligha lehetne tö-



mörebben összefoglalni a Jakab-levél második intelem-sza-
kaszának mondanivalóját, mint ezzel a könyvcímmel. Való-
ban, e szakaszban az istentiszteletről, a vallásos ember isten-
szolgálatáról van szó, az igaz kegyességről. Sitt nyílván
elsőrenden Isten igéjének hallgatásáról van szó. Az ige egy-
háza vagyunk. - szoktuk mondogatni s joggal. Egyházunk
elsőrendű feladata az evangélíum hirdetése - ez is igaz.
Mindez az igaz istentiszteletben. történik -hiszen, mondja
az Agostaí Hitvallás -, ott van az egyház, ahol az evangé-
liumot tisztán hirdetik és a szentségeket helyesen szolgáltat-
ják ki. Csakhogy ami istentiszteletünknek nincsen vége ak-
kor, amikor a záróének hangjaival kifelé tódul a gyülekezet a
templomból. Mégcsak akkor kezdődik igazán! Azzal, hogy Is-
ten dicsőségére és a tőle kapott indításokkal szolgálunk az
emberek között. Ne ijedjünk meg ettől a kifejezéstől: "Em-
berszolgálat". Igaz, hogy első hallásra könnyen félreérthető
s nem valami jó hangzása van. Csakhogy itt nem emberek-
nek való hízelgésről, szolgai megalázkodásról, emberek kedve
kereséséről van szó, hanem egészen másról. Fékezd meg
nyelvedet!, mondja Jakab. Csak akkor szólj, ha van mondani-
valód, építő és épületes. Nye1d le haragodat s légy békülé-
keny. Keresd a megértés útját a másik ember felé. S lásd
meg az irgalmasság alkalmait; igazán nemcsak az özvegyek
és árvák szorulnak rá szeretetünkre, segítségünkre.

Csak vasárnap tart-e a gyülekezet "istentiszteletet", vagy
a szolgáló élet istentisztele tart-e egész héten át is, a hétköz-
napok során? Mennyi sugárzik ki a meghallott igéből az éle-
tünkbe s mások életébe? A "tökéletes jócselekedetek" (1,4)
felé két irányban is elindíthat minket ez a szakasz. Az egyik:
A keresztyén ember felelőssége az emberek, a népek megér-
tése, egymással való beszélgetése dolgában. "Tárgyaljatok,
tárgyaljatok, tárgyaljatok!" - ezt a felszólítást nyugodtan
Jakab is leírhatta volna.

A másik: az irgalmasság cselekedetei. A diakónia ép úgy
hozzátartozik az egyház életéhez, mint az igehirdetés - hi-
szen előbbi az utóbbinak a gyümölcse. S a diakónia cseleke-
deteire minden egyes hívő kötelezve van az irgalmasság Aty-
jától. Csak szét kell nézni és meg kell látni a szeretet cselek-
vésének alkalmait. Az egyik magyar regényben (Szabó
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Magda: PilJátus)a szerző megrendítően írja le, hogyan adott
meg egy felnőtt leány édesanyjának mindent - csak éppen
azzal a titokzatos valamivel maradt adós, aminek ez a neve;
szerétet.

Önáltatás, minden olyan vallásosság, amely nem válik
életté - ez ennek a szakasznak az üzenete. Tekintsünk ki a
Bibliánk mellől a templom ablakán át az életbe, s vigyük
ki magunkkal - cselekedetekben! - a meghallott és meg-
értett igét.
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Ill.
2,1-13

"Atyámfiai, a mi Urunkban a Jézus Krisztusban, a dicsőség
Urában való hit ne legyen személyválogató. Mert ha belép
gyülekezetetekbe egyaranygyűrűs férfiú pompás ruhában s
azután bejön egy szegény is piszkos ruhában s ti ránéztek a
pompás öltözetűre és így szóltok hozzá: ,foglalj helyet itt'
- a szegénynek viszont azt mondjátok: ,állj amoda' - vagy
,ülj ide a zsámolyom mellé' - vajon (ezzel) nem tesztek-e

. különbséget egymás között, és nem váltok-e igaztalan bí-
rákká? -

Halljátok csak, szeretett atyámfiai: Vajon Isten nem éppen
a világ szegényeit választotta ki (magának), hogy hitben gaz-
dagokká és országának örököseivé tegye, melyet megigért az
őt szeretőknek?
Ti pedig megszégyenítettétek a szegényt. Hát nem éppen a
gazdagok azok, akik elnyomnak és törvény elé hurcolnak tite-
ket? - Nem ők káromolják-é azt a szép nevet, amelyről ne-
vezetettetek? Ha ellenben betöltitek a királyi törvényt az Irás
értelmében: "Szeresd felebarátodat, mint magadat", akkor jól
cselekesztek. Ha azonban személyválogatók vagytok, bűnt
cselekesztek és a törvény elmarasztal benneteket mint tör-
vényszegőket. - Mert ha valaki az egész törvényt megtartja
is, egyben azonban vétkezik, az egészet szegi meg. Mert aki
ezt mondotta: ,Ne légy házasságtörő' ezt is mondotta: ,Ne
ölj'. Ha tehát nem leszel is házasságtörő, azonban ölsz, tör-
vényszegővé lettél. Úgy szóljatok és cselekedjetek azért, mint
akiket a szabadság törvénye fog megitélni. Mert kíméletlen
lesz az ítélet az ellen, aki maga sem volt irgalmas; Az írgal-
massság azonban kivédi az ítéletet".
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E harmadik intelem egy konkrét példa kapcsán a gyüleke-
zet tagjainak egymás iránti magatartásáról szól. Itt is a hit
feltételezés éből indul ki Jakab, mint 1,3-kk-ban. "A mi
Urunkban, a Jézus Krisztusban, a dicsőség urában való hit",
ez az alap, amelyről Jakab mindig újra kiindul, akkor is, ha
nem emlegeti minduntalan s amelyről tovább épít. Nála ezen
a továbbépítésen van a hangsúly. Ez a vers (2,1) egyébként
a második hely Jakab levelében, ahol Jézus Krisztus nevét
említi. Formálisan is bizonyít ez a levél keresztyén jellege
mellett, amit némely kutatók kétségbe akarnak vonni. Az
ünnepélyes hitvallástételszerű formula kétségkívül ótesta-
mentomi jellegű s emlékeztet pl. a "Seregek Ura" kifeje-
zésre. Ez azonban nem lep meg, hiszen eddig is többször
megállapítottuk már, hogy Jakabnál erősek az Otestamen-
tomi gyökerek s ebben nincsen semmi röstellni való.

Akik Jézus Krisztusban, mint Úrban, tehát Megváltóban
hisznek, azok nem lehetnek "személyválogatók" - különben
miféle hit akkor az övék? - A görög kifejezés "proszópo-
lémpszia", személyválogatás, csak az újtestamentomi görög-
nyelvű iratokban fordul elő, illetőleg általában a korabeli ke-
resztyén szóhasználatban. Róm.2,1l szerint "Isten előtt nin-
csen személyválogatás". Ugyanezt találjuk Ef.6,9-ben is. Kol.
3,25 ugyancsak azt fejezi ki, hogy Isten előtt nincs személy-
válogatás - ma azt mondhatnók: protekció -, azonban ne-
gatív értelmeben: "aki vétkezik, vétkének büntetését veszi;
és nincsen személyválogatás" - vagyis nincsen kivételezés,
kedvezés Isten ítéletében. Jelzői formában Csel.10,34-ben ta-

Aáljuk: Isten nem személyválogató, vagyis ugyanaz a gondo-
lat, mint Róm.2.11-ben. Az igei forma csak itt Jakab 2,9-ben
fordul elő. Végül fosztóképzővel ellátva (aproszópolémptosz)
találjuk II.Pt 1,17-ben: Isten személyválogatás nélkül ítél,
kinek kinek cselekedete szerint. - Jakab a hívőktől ugyan-
azt II pártoskodás, elfogultság, kedvezés nélküli magatartást
követeli meg, mint amely a fenti igehelyek Istennek jellemző
tulajdonsága. Itt is a Hegyi Beszéd követelése cseng vissza:
Legyetek azért tökéletesek, mint a ti mennyiei Atyátok tö-
kéletes (Mt5,48). Az evangélium mindenkinek szól, az egy-
ház ajtaja szélesre tárva, nyitva áll minden ember előtt. Épp
a Jézus Krisztus nevében hívogat Jakab mindenkit a gyüle-
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kezetbe; a benne való hit nem ismer kerlátokat ember és
ember között.

A személyválogatás tehát az a magatartás, amely a másik
embert nem aszerint értékeli aki, hanem aszerint amije van
- pénze, címe, rangja, befolyása, tekintélye stb. - vagy
aminek látszik. Ennek a magatartásnak azonban a keresztyén
gyülekezetben nincsen helye, nem szabad, hogy helye le-
gyen. A levélírás korában nagyon élesek voltak a társadalmi
különbségek a Római Birodalom rabszolgatársadalmában.
Annál jelentősebb az a határozottság, amivel szerzőnk eze-
ket a korlátokat áttöri. A konkrét példa: az istentiszteletre
összesereglett gyülekezetbe, az istentiszteleti helyiségbe be-
lép egy fényes öltözetű, nyilván gazdag s előkelő ember,
majd később egy kopott gúnyájú egyszerű ember, több kér-
dést vet fel. Vajon ezek az. emberek a gyülekezetbe tartoz-
tak-e, keresztyének voltak-e, vagy pedig nem, tehát pogá-
nyok, esetleg zsidók s csak úgy vetődtek be véletlenül az is-
tentiszteletre? Mindegyik felfogás mellett lehet érveket fel-
hozni. Soucek szerint (Zu Problemen des Jakobusbriefes,
Evangelische Theologie, 1958.10.sz.)gondolni kell arra a le-
hetőségre is, hogy mindaketten már a keresztyén gyülekezet
tagjai voltak. A gazdag ember látogatása nem úgy fest, mint
véletlen betoppanás, hanem mint inkább megszekett jelen-
ség: a fenntartott, előkelő helyet kínálják neki, az első sor-
ban. Az eljárás helytelensége ebben a megvilágításban még
kirívóbb. Jakab azonban bírálat ával nem azt akarja elérni,
hogy már most a gazdag embert se fogadják be a gyüleke-
zetbe, hanem azt hogy utasítsák a helyére: ő sem különb,
mint a többi, illeszkedjék be szerényen a többi hívek közé.

A gyülekezeti helyiségben valószínűleg - mint a korabeli
zsidó zsinagógákban is - voltak megkülönböztetett helyek:
a vezetők, presbiterek stb. részére, esetleg emelvényen. Eféle
helyre vezethették a belépő előkelő férfiút is. 'A szegényes
ruháj ú ember - ha a gyülekezet tagja volt - nyilván azért
jött ily, az istentisztelethez kevéssé méltó, öltözetben - -
mert nem volt más neki. Ez még jobban kiemeli sanyarú
sorsát s még kirívóbbá a vele való bánásmód szívtelenségét.
Az ő helyét valahol a hátul álldogálók között jelölték ki,
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legjobb esetben, valamely szék lábtartóján- a zsámoly ki-
fejezés valószinűleg így értendő.

Mindenesetre akár keresztyének voltak a belépők, akár ér-
deklődő idegenek, mindenképpen tarthatatlan a velük meg-
esett bánásmód. Megesett - mert úgy tűnik, valóságos meg-
történt esetet s nem kitaláltat ír le s használ fel - elrettentő
például - Jakab. Az embert kell nézni, hirdeti kemény szó-
val, csak az embert és semmi mást, mert minderi ember ked-
ves gyermeke az Ayának és drágán megváltottja annak
a Krisztusnak, akinek nevével ezt a gondolatmenetet a
szerző elkezdi. Ez az eljárás, ez a bántó megkülönböztetés
megrontja az evangélium hirdetésének hitelét. Mert az em-
berrel való bánásmód kérdése - hit-kérdés, legalábbis a hí-
vők számára az kell, hogy legyen. A hitnek belülről kifelé
kell hatnia, nem maradhat csak "belső ügy", mert a Jézus
Krisztusban, a testté lett igében való hitnek magának is
testté kell lennie, kézzelfogható valóságos módon kell meg-
nyilvánulnia a hívő cselekedeteiben.

Ez az eljárás, amit Jakab kifogásol, a szegények megszé-
gyenítése, megalázása, annál inkább képtelenség, mivel a hí-
veknek tudniok kellene, hogy Isten épp a világ szegényeit
választotta ki magának, hívta el gyülekezetébe, népébe, az
Isten családjába. Jézus a názáreti zsinagógában mondott ige-
hirdetésében, amit nem ok nélkül szoktak egy bizonyos érte--
lemben Jézus "programbeszédének" nevezni, ezt az alap-
hangot üti meg: az Úrtól való küldetésben mindjárt elsőnek
említi, "hogy a szegényeknek az evangéliumot hirdessem"
(Lk 4,18). Már említettük, hogy a szegények, kicsinyek stb.
oltalmának, Isten elötti kedvességének erős ótestamentomi
gyökerei vannak (v.ö. az 1,9-hez mondottakat). Pál is nyoma-
tékkal mutat rá erre: "nézzétek csak a ti elhívástokat, atyám-
fiai: hogy nem sokan vagytok bölcsek test szerint, nem sokan
vagytok hatalmasok, nem sokan vagytok nemesek ... a világ
szerint alacsonyrendűeket választotta ki Isten és a semmiket,
hogy a valamiket megsemmisítse ... " (LKor.1,26-kk).
Ugyancsak Pál óvja a gyülekezetet attól, hogy a szegényeket
valahogy meg ne szégyenítsék valamiféle tapintatlan eljá-
rással a szeretetlakomán, vagy az úrvacsoravételnél (LKor.
11,17-kk).



A fentiekből az is nyilvánvaló, hogy Istennek ez a kivá-
lasztása nem a "szegényeknek" valamiféle érdeméri alapul,
hanem ez ő irgalmas szeretetén, jótetszésén. Gazdaggá akarja
őket tenni a hit dolgaiban s "országa örököseivé". Lk 6,20
szerint Jézus sem a Ielki szegényeknek - mint Máté szöve-
gezi (Mt 5,3) -, hanem egyenesen a szegényeknek ígért Isten
országát. Azt jelenti ez egészen egyszerűen, hogy Isten háza-
népében kedves hely jut a kicsinyeknek, szegényeknek stb.
Az Atya különös szeretettel és gondoskodással fordul felé-
jük. "Gazdagok lesznek a hit dolgaiban" - nem azt jelenti,
hogy a hitük lesz különösen nagy, hanem azt, hogy Isten
gazdag ajándékokkal árasztja el őket: mindazokkal, amiket
Pál a Lélek gyümölcseinek nevez (Gal 5,22-kk).

Isten kiválasztó szeretete azonban kötelezi a gyülekezetet
megfelelő magatartásra a szegények iránt. Nem fizethetik ki
őket azzal, hogy utalnak Isten "túlvilági" ajándékaira. ha-
nem maguknak is meg kell mindent tenniök, itt ebben a földi
életben, hogy a szegények sorsa jobbra forduljon. Nemcsak
annak a szörnyű véteknek nem szabad bekövetkezni, hogy
az Isten kiválasztotta szegényt épp az istentiszteletben aláz-
zák meg, hanem pozitíve is fel kell őket karolni. Erről szól
a 6-13. versekben található gondolatkör.

Azzal vezeti be a gondolatsort, hogy a gyülekezet fent
ecsetelt és megítélt helytelen eljárása annál érthetetlenebb,
mivel a gazdagok önző,kíméletlen eljárásáról maguk is gyak-
ran meggyőződhettek. "Hát nem éppen a gazdagok azok, akik
elnyomnak és törvény elé hurcolnak titeket?" (6.v.) A már
a szakasz elején felvetődött kérdés itt újult erővel felbuk-
kan: vajon az itt említett "gazdagok" keresztyének-e vagy
pedig a gyülekezet körén kívülállók? Egyes kutatók az
utóbbi felfogás mellett törtek lándzsát, s egyenesen a pogá-
nyok által kezdeményezett keresztyénüldözéere gondoltak. Ez
azonban nem valószínű, mert akkor nem a "gazdagokról"
volna szó, hanem általában a pogányokról. Schlatter rámu-
tat arra, hogy esetleg a diaspórazsidóság egyes köreiről van
szó. Szerinte kimutatható, hogy mindenütt a korabeli zsidó-
ság vagyonos, előkelő rétege mutatott ellenszenvet a Jézus
tanítványai iránt. Ez egyébként Jézusnak a szegény-gazdag-
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kérdésében elfoglalt álláspontjából teljesen érthető is. Hiszen
ő félreérthetetlenül az elnyomott rétegek mellett foglalt ál-
lást. Igy azután érthető, hogy pl. Csel. 5, 33-kk tanúsága
szerint rabbi Gamáliél akadályozta meg az apostolok kivég-
zését, illetőleg vette őket védelmébe - a gazdag főpapi párt
ellenében. Pál apostolt is a farizeusok és rabbik veszik vé-
delmükbe Ananiás főpap és párt ja ellen (Csel. 23) - A dias-
pórában is hasonló lehetett a helyzet. A vagyonos zsidóság
beilleszkedett a római társadalom kiváltságos rétegeibe s
ezért ellensége volt minden forradalmi jellegű, vagy leg-
alábbis a társadalmi viszonyokat megváltoztatással fenyegető
mozgalomnak - így a messiási mozgalomnak is, tehát a
messiás Jézus mozgalmának is.

Schlatter fejtegetései figyelemreméltóak. Igazat kell azon-
ban adnunk Souceknek is, aki idézett munkájában nem tartja
lehetetlennek azt, hogy a szóban forgó gazdagok a gyüleke-
zet tagjai, tehát keresztyének voltak. Ennek nem mond ellene
a fordulat sem, hogy "nem ők hurcolnak-e a törvény elé?"
Itt ugyanis arra a helyzetre gondolhatunk, amelyet Pál 1.
Kor.6,I-kk-ban tesz éles bírálat tárgyává. Azt ti., hogy a
hívők a pogány bíróságole előtt pereskedtek, ahelyett, hogy
igyekeztek volna békésen megegyezni vitás ügyeikben. Itt is
arra lehet gondolni, hogy a vagyonosok pl. adósaik tartozá-
sát hajtatták be kíméletlenül, igénybe véve a hatóságok se-
gítségét is. Vagyis ezek a gazdag "keresztyének" üzleti érde-
keik érvényesítésénél nem cselekedtek úgy, amint azt hitük-
ből kifolyóan tenni kellett volna, sőt azzal a legnagyobb
mértékben ellentmondásba jutottak. Ezt a magatartást, az
üzleti érdekek irgalmatlan érvényesítését, már az Ötestamen-
tom is erélyesen elítélte. Ámos 6,I-kk kemény szavakkal
ostorozza a dőzsölő és irgalmatlan gazdagokat, nemkülönben
Ésaiás 5,8-kk "Jaj azoknak, akik házat házhoz ragaszta-
nak ... " Jézus is arra intette tanítványait, hogy a gyüleke-
zetben "ne úgy legyen", vagyís az erősebbek ne hatalmas-
kodjanak a gyengébbeken (Mk 10,42),sőt Pál egyenesen egy-
más terhének hordozására buzdít (Gal 6,2), ahol nyílván el-
sősorban a bűn-teher elhordozásáról van szó, de ezen túl
egyéb, tehát anyagi természetű terhekről is.

Végül még arra is utalhatunk, a gazdagok-szegények egy-
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máshoz való viszonyával kapcsolatban, hogy Cse1.16,19és
19,24-kk tanusága szerint a keresztyénség terjedése, illető-
leg az apostolok igehirdetése esetenkint összeütközésbe ke-
rült a korabeli "tőkések" érdekeivel, akik azután nem kés-
lekedtek minden eszközt igénybe venni - s ezek közé tar-
tozott "a törvény elé hurcolás" is - érdekeik megvédésére.
A két hivatkozott esetben persze ezek nemkeresztyén gaz-
dagok voltak. A velük, illetőleg életszem1életükkel való ősz-
szeütközés azonban tanulságos fényt vethet a gyülekezetek
későbbi viszonyaira is.

A fenti meggondolások alapján most már a 7. vers értel-
mezése sem jelent nehézséget. A "szép név" nyilván Krisztus
neve, melyről a gyülekezet tagjai neveztettek, ti. megkeresz-
telésűk alkalmából, amikor Jézus Krisztus nevében megke-
resztelték őket. A gazdagok - s általában mindazok, akik
méltatlanul cselekednek - visszaélnek e névvel, amit visel-
nek (ehrisztianosz!= a Krisztus tulajdona), káromolják azt,
szégyent hoznak reá. Így e vers éppen amellett szól, hogy a
gyülekezetbeli gazdagokról van szó. A téma egyébként még
visszatér 5,1-kk-ban. - A Jézus Krisztus nevére - vagy
nevében, nevébe - való megkeresztelésre nézve v.ö.Csel.
2,38; 10,48. Az aktus által annak tulajdonává lettek, akinek
a nevét ezentúl viselni fogják, ti. a Krisztusé. Itt is rá lehet
mutatni ótestamentomi előzményekre: V.Móz.28,10Izraelről
mondja, hogy az Úrnak nevéről neveztetik, hasonlóképpen
Jer.14,9 is.

A következő viszonylag egységet képező szakasz 2,1-13-
on belül a 8-13 versek. Ezekben a törvényről sannak betöl-
tésériit és az ítéletről van szó. 'A kapcsoló pont, amivel. a
megelőzőkhöz, s kü1önösen is 6ja-hoz, fűződik a felebaráti
szerétet követelménye.

A gyülekezetben tapasztalt és Jakab által kifogásolt hely-
telen, személyválogató magatartással szembehelyezi a "ki-
rályi törvény" megtartását. A "királyi törvény" kifejezés
érthető úgy is, hogy a király, ti. Jahve, az Úr által adott
törvény. Ebben az esetben általában a tízparancsolatra vo-
natkoztatható: az a törvény, amit a király (az Úr) adott az ő
népének (ad analogíam: az Ür imádsága). Vagy pedig úgy ér-
tendő, hogya parancsolatok közül a királyi, a legnagyobb

5* 67



parancsolat, ti. a nagy parancsolat a törvényben (V.Móz.6,5
és IILMóz.19,18; Mt 22,35-40). Ebben az esetben a királyi
törvény tulajdonképpen a parancsolatok királya. Bengel
szellemes fordulattal kapcsolja össze a kétféle magyarázati
lehetőséget: "A legnagyobb király legnagyobb parancsolata".
Az idézet .Szeresti felebarátodat, mint tenmagadat" világo-
san mutatja, hogy szerzőnk számára mi a döntő: a keresztyén
gyülekezet életében ennek a parancsolatnak kell érvénye-
sülni, mégpedig minden emberre kivétel nélküli érvénnyel.
Mintha hasonló helyzetben kellene vitatkoznia, mint aho-
gyan Jézusnak kellett a törvénytudóval, aki hallván - ille-
tőleg Jézus kérdésére ő maga idézte - a nagy parancsola-
tot, ezzel a kérdéssel akart annak teljesítése elől kitérni: De
ki az én felebarátom? Az irgalmas Samaritánus példázata
erre a kérdésre felel: kivétel nélkül minden ember a fele-
barátom. Vallási, faji, társadalmi stb. különbségek nem szá-
mítanak akkor, ha a szeretet nagy, valóban királyi parancso-
latát kell betöltenem. Nincs személyválogatás akkor, ha az
emberszeretetről van szó, hirdeti, az egész Üjtestamentom-
mal nagy egyértehnűségben Jakab. Univerzális a szerétet pa-
rancsának kötelezése, senkit sem lehet kivenni alóla. Ha va-
laki mégis válogat az emberekben s egyiket hajlandó fele-
barátjának elismerni, a másikat nem, egyiket szereti, a mási-
kat nem, akkor vétkezik az egész törvény ellen, annak ítélete
alá esik.

Aki ugyanis válogat a személyekben, az emberekben, az
éppenúgy vétkezik, tanítja Jakab, mintha Isten parancsola-
tai között akarna válogatni: ezt teljesítem, amazt viszont
már nem. (10-11 v.) Ez képtelenség. Aki a törvény vala-
mely része, valamelyik parancsolat ellen vétkezik, az az egé-
szet megszegi. mert a törvény egységes egész. Az idézetek -
hatodik és ötödik parancsolat - mutatják, hogy a szerző itt
egészen konkréte a tízparancsolatra gondol. Számára ez a
törvény. Ez is mutatja, hogy távol áll tőle mindenféle rituá-
lis, kultikus kegyesség. Az etikum a fontos, az erkölcsi pa-
rancs betöltése s ez míndig a felebaráthoz való viszonyulás-
ban következik be. Nem holt betűlebe foglalt paragrafusok-
kal van dolgunk, hanem élő emberekkel. Jellemző, hogy me-
lyik két parancsolatot idézi példaként Jakab: az ötödiket és
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a hatodikat. Ne ölj! és Ne légy házasságtörő! (ez ugyanis a
6. parancsolat helyes értelme). Tehát azt a két parancsola-
tot, amelyik az emberi együttélés szempontjaból oly rendkí-
vül jelentős (amivel persze nem akarjuk a hetedik és nyol-
cadik parancsolat jelentőséget lebecsülni). Mindenesetre any-
nyi világos, hogya levélíró mindenképpen az emberi élet
alapvető viszonylataira gondolt, a családra, a társadalomra,
az egyes emberek és népek együttélésére. Ezekben a vi-
szonylatokban kell a gyülekezetnek a szeretet parancsát egé-
szen konkrét módon élni és betölteni.

Jézus is egészen így tanított az Isten törvényének osztha-
tatlan és megbonthatatlan egységéról (Máté 5,17-20): "Ha
valaki csak egyet is, akár a legkisebbet is, megrontja ama
parancsolatok közül s úgy tanítja az embereket, a legkisebb
lesz a mennyek országában". Minden parancsoLat mögött a
törvényadó szent Isten akarata álL Ezért nem lehet az egyik
parancsolat betöltésével nuntegy fedezni a másiknak a be
nem töltését, áthágasát. Pedig éppen ez szokott jellemző
lenni az emberek felfogására; vannak akik kényesek az egyik
parancsolata és annak betöltésére s hajlandók mindent an-
nak szemszögéből nézni, a többit viszont elhanyagolják. Így
pl. éppen ún. "kegyes" - inkább kegyeskedő - emberek
rendkívül kényesek a hatodik parancsolatnak - legalábbis
látszat- és betűszerinti - betöltésére és hajlandók minden
bűnt valamiképpen ezzel a parancsolattal kapcsolatba hozni
- egy bizonyos fajta "keresztyén" pánsexualizmus - ezzel
szemben azonban igen nagyvonalúan kezelik pl. az ötödik,
vagy a hetedik parancsolatot. Gyűlölködnek s esetleg hábo-
rút szítanak, pénzsóvárak és zsugoriak stb.

A hangsúly pedig éppen azon van: egész életiitik, minden
területén és részietébeti Isten királyi uralma aLatt áLL SIsten
akarata a szeretet nagy parancsolataban áll előttünk. Ezt
kell aprópénzre váltanunk az emberi együttélés minden vi-
szonylatában. Szólásunkat és cselekedetünket egyaránt Isten
fogja megítélni a "szabadság törvényének" mértéke alatt. A
kifejezés jelentésére nézve 1. az 1,25-höz mondottakat. Jakab
itt is hangsúlyozza, hogy Isten törvénye nem szolgákká, ha-
nem éppen szabadokká tesz bennünket. Ez az Isten gyerme-
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keinek felséges szabadsága, amiről Pál is többször ír (Róm.
8,21 stb.) .

A záróvers Isten irgalmasságát és az ember irgalmasságát
állítja egymás mellé, A gondolat ugyanaz, mint amit Jézus is
kifejez a Hegyi Beszédben "Boldogok az irgalmasok, mert ők
irgalmasságot nyernek" (Mt 5,7) és "Ne ítéljetek, hogy ne
ítéltessetek. Mert amilyen ítélettel ítéltek, olyannal ítéltet-
tek ... " (Mt 7,1-2). Aki maga irgalmatlan, nem cselekszi
embertársaival szemben az irgalmas szeretet cselekedeteit, az
ne számítson az ítéletben Isten részéről irgalomra; saját go-
nosz cselekedetei, szeretetlensége, szívtelensége fogják ki-
mondani felette az ítéletet. Viszont másfelől aki irgalmasságot
cselekszik az számíthat Isten bűnbocsátó kegyelmére. Isten ir-
galmassága megvédi azt az embert az ítéletben. "Bizony mon-
dom néktek: amit cselekedtetek eggyel e legkisebb atyám-
fiai közül, énvelem cselekedtétek." (Mt 25,40). A hangsúly
az irgalmasság cselekedetein van, puszta érzelmi fellángolás,
kegyes szavak mitsem érnek. S hogy melyek ezek az irgal-
mas cselekedetek, a szeretet jó cselekedetei, arra röviden
utalt Jakab az 1,27-ben emlitett példában: Özvegyek és ár-
vák felkarolása, szegények, elnyomottak megsegítése stb.
Csak keresni kell ezeket az alkalmakat és bizonyosan meg
fogjuk találni őket.

Kitekintés
úgy tűnik, mintha Jakab levelének most tárgyalt szakasza

eléggé távol esnék a ma gyülekezetének hétköznapjaitól. A
mi gyülekezeteinkben aligha akadnak "fényesöltözetű" dús-
gazdag emberek, de - hála Istennek - nincsenek rongyes-
kodó, ágrólszakadt koldusok sem. Egy kiegyensúlyozottabb
társadalmi háttérben szinte groteszk egzotikumnak tűnik a
Jakab festette kép. Mi nem a bankbetét je, vagy címe, rangja
szerint becsüljük meg az embereket. Mégis nézzük meg köze-
lebbről, nem tekinthetünk-a ki ebből az igeszakaszból is min-
dennapi keresztyén életünk gyakorlatába.

A személyválogatás vétke - ha más oldalról és más mó-
don is - minket is megkörnyékezhet. Esetleg éppen nagyon
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is "kegyes" formában: amikor az embereket hívőkre, ke-
vésbé vagy egyáltalán nem hívűk.re osztva, közöttük érték-
különbséget teszünk. Márpedig egyfelől: csak Isten tudja
igazán elbírálni, megállapítani, hogy kinek van igazi hite és
kinek nincsen. Mi csak a vallásosságnak a megnyilvánulásait
látjuk s a hitnek a jeleit sejthetjük. De Isten az, aki a szí-
veket vizsgálja és látja. Őelőtte mindenek nyilván vannak -
de csak Őelőtte. Azután másfelől Isten az ítéletet is fenntar-
totta magának. Az egyes ember életének értékét vagy érték-
telenségét majd Ö fogja megállapítani az utolsó ítéletben.
Mégpedig nem a mi elképzelésünk szerinti mérték szerint,
hanem az Ö saját mértéke szerint. Éppen ezért az ítéletben
nagy meglepetések fogják érni az embereket. Sok esetben
bekövetkezik majd Jézus jövendölése: " ... lesznek az utol-
sók elsőkké és az elsők utolsókká" (Mt 20,16).

A mi korunkban a "személyválogatás" kérdésének van egy
különösen :is égető területe: a faji kérdés. A fehér ember
hosszú évszázadok során megszokta, hogy Iekezelje színes-
bőrű embertársait. Mérhetetlenül sokat vétkezett Afrika,
Azsia, Ausztrália, Amerika népei, őslakói ellen a gyarmati
korszakban. Sokszor éppen a keresztyénség nevében, egy-
házi jelszavakkal történt az elnyomás, a kizsákmányolás. A
misszió parancsát és feladatát sokszor árnyékolta be méltat-
lan mellékszempont. A "színes", gyarmati sorban élő népek
most szemünk láttára vívják ki függetlenségüket, szabadsá-
gukat. Ebben minden erőnkkel támogatnunk kell őket. Leg-
alább valamit jóvá kell tennünk az ellenük elkövetett bűnök-
ből, Nagy szeretettel és megértéssel kell közelednünk hozzá-
juk. Úgy tűnik, mintha ezek a kérdések a mi gyülekezeteink-
től távol esnének, hiszen nekünk nem voltak gyarmataink.
Mégis, a reánk eső részt a keresztyénség felelősségvállalásá-
ból, nekünk is vállalnunk kell. Hogy csak egy konkrét példát
említsünk: hazánkban is tanulnak távoli országok színesbőrű
ifjai, leányai. Nagy szerétetted vegyük körül őket, tegyük
számukra otthonná ezt a hazát ittartózkodásuk idejére.
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IV.
2,14-26

"Mit használ atyámfiai, ha valaki azt mondja, hogy van
hite, ellenben cselekedetei nincsenek? Vajon megmentheti-e
őt a hit? Ha (például) atyánkfiai, férfiak, vagy nők ruha nél-
kül szűkölködnek és nincs betévő falat juk, s valaki közüle-
tek így szólna hozzájuk: "eredjetek békével, melegedjetek és
lakjatok jól" - s közben nem adná meg nekik, ami testi szük-
ségletükre való, - mit használna az (nekik)? -

Így van ez a hittel is: ha nincsenek cselekedetei, önmagá-
ban halott.

Mégis azt mondhatná valaki: "neked hited van, nekem meg
cselekedeteim vannak; - mutasd csak nekem azt a te cseleke-
det nélküli hitedet, én meg majd cselekedeteimből mutatom
meg neked a hitemet.

Te hiszed, hogy egy az Isten? Jól teszed. Hiszik az ördögök
is és rettegnek (is). Megérted végre értelmetlen ember, hogy a
hit cselekedetek nélkül haszontalan?

Vajjon a mi Atyánk Abrahám is nem cselekedetekből nyert
igazságot, amikor fiát Izsákot áldozatul odaadta? Látod, hogy
a hit együttműködött cselekedeteivel és a cselekedetekből (lát-
ható) hogy célhoz ért a hit és beteljesedett az .írás, amely azt
mondja: mivel Ábrahám hitt Istennek, ez számíttatott be neki
igazságul s azért nevezték Isten barátjának.

Látjátok, hogy cselekedetekből nyer igazságot az ember és
nem csupán hitből? Aminthogy Ráháb, az utcalány is cseleke-
detekből nyert igazságot, amikor befogadta a kémeket és más
úton engedte őket ki. Amint azért a test lélek nélkül halott,
a hit is halott cselekedetek nélkül".

Jakab levelének ezzel a szakaszával, a negyedik intelem-
mel, elérkeztünk az egész irat közepéhez. Hit és cselekede-
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tek, ez a nagy téma, amely oly sok vitát okozott, félreérté-
sekre adott alkalmat, szenvedélyeket kavart fel. Mint már
a Bevezetésben is rámutattunk: a levélnek ezt a szakaszát
csak az egész irat összefüggésében, sőt az egész Újszövetség
és az egész Szentírás összefüggésében szabad vizsgálni s így
lehet megérteni s nem félreérteni, s ezzel Jakabbal szemben
igazságtalanságot elkövetni.

A hit és cselekedetek viszonyának kérdése minden időben
égető alapkérdése volt a keresztyénségnek és ma is az. Nem
csupán a páli teológia sajátossága ez. Hiszen arról van szó:
hogyan állhat meg az ember Isten színe előtt? Az ember üd-
vössége, Istennel való békességének helyreállítása és fenn-
tartása Istenen fordul-e meg egyedül, vagy van abban valami
része az embernek is, s ha igen, mennyi része van? A páli
teológia megfogalmazásában, amit azután a reformáció is át-
vett: Egyedül Isten kegyelméből igazul-e meg az ember hit
által - vagy pedig a maga jócselekedeteiből is? S itt persze
tovább kell kérdezni: mit jelent a "hit által"? Micsoda, új-
testamentomi értelemben, a hit? - Meg lehet ezt a kérdést
más módon is fogalmazni - s talán kell is -, a kérdés, az
ügy azonban ugyanaz marad. A páli teológia - és nyomán a
reformáció - nagy érdeke félreismerhetetlen és elutasítha-
tatlan: biztosítani kell, illetőleg félreérthetetlenné kell tenni,
hogy egyedül Istené a dicsőség üdvösségünk dolgában! Ki
van zárva minden emberi érdem, dicsekvés, kérkedés Isten
színe előtt. Még arra sincsen lehetőség, hogy az ember va-
lamiképpen kiegészítse azt, amit Isten üdvösségeért cseleke-
dett, ki van zárva az "együttműködés" lehetősége is.

Úgy tűnik, mintha Jakab levelének üzenete áttörné, cson-
kítaná, gyöngítené mindezt, amit a fenti pár mondatban váz-
latosan kifejtettünk. Vajon csakugyan így van-e? Ez a kér-
désfelvetés tette mindig izgalmas feladattá Jakab levele
mondanivalójának kutatását, értelmezését.

*
Az első mondatban (14.v.) máris világosan és élesen expo-

nálja Jakab a témát s a problémát: "Mit használ, ha valaki
azt mondja, hogy van hite, ellenben cselekedetei nincsenek?"
Ebben a fogalmazásban mindjárt fel kell valamire figyel-
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nünk: nem az áll a szövegben, hogy "ha valakinek hite van",
hanem: "ha valaki azt mondja, hogy van hite"! Vagyis, ha
valaki azt állitja, véli, hogy van hite. Ezzel Jakab máris két-
ségbevonja ennek a hitnek az igaz hitvoltát. Amiből kitűnik,
hogy mondanivalóját akkor fogjuk megérteni, ha figyelünk
hit-fogalmára s ezt persze úgy tesszük, hogy általában keres-
sük a hit fogalmat, helyesebben a hit valóságát az egész Új-
testamentomban. Jakab tétele így hangzik: nem igaz hit,
csak álhit az olyan, amelynek nincsenek cselekedetei. Jakab
tehát azok ellen fordul, akik a hit, a vallásosság ürügyén
visszahúzódnak a cselelevéstől. Szerinte ezek az emberek,
akiknek ilyen álhitük van, nagy veszedelemben forognak: el
fognak veszni az ítéletben. Mert ez a hit, bármilyen ortodox,
"igazhitű" legyen is, nem menthet meg akkor, ha Isten
ítélőszéke elé kell vele állani. Ott nyilvánvalóan nem elég
hibátlanul felmondani a káté szövegét, idézni a hitigazságo-
kat - a hitünk tartalmának ez az ismerete magában nem
menthet meg, mert Isten nem elégszik meg vele.

1,21szerint az ige menthet meg az ítéletben - a hallgatott
és megtartott ige. Tehát az igét befogadó hit s az ebből szár-
mazó gyümölcs, a cselekedet. A hitet ajándékba kapjuk Is-
tentől, de úgy vagyunk vele, mint a példázatbeli szolga a
használatra, kamatozásra kapott talentumokkal (Mt 24,24-
kk): a mí felelősségünk és a mi vétkünk, ha nem származ-
nak ebből az ajándékba kapott hitből cselekedetek. Pál ezt
úgy mondotta: "intünk, hogy Isten kegyelmét hiába ne ve-
gyétek" (ILKor.6,1).Jakab Isten kegyelmes cselekedetei felől
indul el, mintegy azt is mondhatnók: Pálnak erről szóló ige-
hirdetése már mögötte van s így kérdezi: mire használtad
fel ahitedet, mi hasznod belőle - termett jó gyümölcsöket
ez a hit? A cselekedetek nélküli hit valóság nélküli hit (Sou-
cek,i.m.). "Kemény szavak a Jakab szavai és bűnbánatra hív-
nak bennünket - nem a világot, hanem a hívőket hívják
bűnbánatra" (Thurneysen i.m.106.o.).

Jakab azonban, mint eddig is míndig, most sem marad meg
az elvi fejtegetésnél, hanem mindjárt konkrét, gyakorlati, az
életből vett példával is szolgál. Éppen az teszi igehirdetését
olyan életközellé. A 15-16 versben említett példa talán
megesett, lehet, hogy csak kitalált eset. Mindenképpen meg-
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döbbentő, fogalmazásában egyébként emlékeztet Mt 25,34-
kk-ra, ahol Jézus a ruhátlanek felruházásáról, éhezők meg-
elégítéséről stb. beszél, mint olyan konkrét cselekedetekről,
amikben őt magát szolgálhatjuk s amiknek elmulasztása vég-
zetes következményekkel jár az ítéletben. Itt is arról van
szó, hogy ínséget szenvedő, ruhátlan, éhező testvérek, tehát
gyülekezeti tagok, kerülnek a gyülekezet elé. S ahelyett,
hogy felruháznák, élelemmel ellátnák őket, jótanácsokkal,
kegyes szólamokkal, szép szavakkal fizetik ki. "Nem adjátok
meg nekik, ami testi szükségletükre való", szószerint: amire
a testnek szüksége van, panaszolja fel Jakab. A test itt és sok
más helyt is a bibliai szóhasználatban: az egész ember. Nem
adjátok meg nekik, amire az embernek szüksége van, hogy
emberi életet élhessen. Az emberség, a humánum, s a huma-
nitás szenved itt csorbát. Mert az emberi életet nem lehet
szétválasztani lelki és testi részre. E kettő egységben van, s
ha az egyik szükséget szenved, a másik is megsinyli. A ke-
gyes szólamok hangoztatói talán úgy vélik, hogy "lelki ví-
gasszal" fizethetik ki az inséget szenvedőket. Talán éppen
abba' a tévedésbe esnek, hogy lekicsinylik a "pusztán testi"
szükségleteket. Nagy tévedés ez, mert nincsenek ilyen pusz-
tán testi szükségletek, Ha az ember szükséget szenved, egész
emberi mivolta, embersége van veszélyben. Ugyan mi ér-
telme van annak, ha üres, bár talán szépen hangzó szavakkal
fizetik ki a szükséget szenvedőt cselekedetek helyett! A
.menjetek el békével" búcsú-kőszöntési formula egyenesen
gúnyosan hangzik. Sikerűlt lerázni a kényelmetlen ínségese-
ket - menjenek hát Isten hírével, le is út, fel is út, kívül
tágasabb. A béke szép szavával való minő cinikus, szívtelen
visszaélés ez. S milyen béke honolhat azoknak szívében, aki-
ket így utasítottak el. Bizonyosan nem béke van ott, hanem
jogos és érthető keserűség.

Jakab tanítását ismét teljes összhangban találjuk Jézus
igehirdetésével. Az irgalmas samaritánus példázatában Jé-
zus rámutat arra, hogy a samáriai ember nem szép szavakkal
fizeti ki a bajba jutott utast, hanem szó nélkül és serényen
látott hozzá, hogy ellássa kötszerrel, első segítséggel, ápolás-
sal és élelemmel - szóval mindazzal, amire éppen szüksége
volt. (Lk lO,25-kk) - A gazdag és Lázár példázatában még
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nagyobb erővel mutatja fel a mulasztási vétkek súlyát; a
mindennapi kenyeret Istentől kell ugyan kérnünk, azt azon-
ban néha Isten valamely másik ember által akarja megadni
- illetőleg nekünk kell arra figyelnünk, nem tőlünk várja-e
Isten ezt a szolgálatot?

A 17. versben újra visszatér Jakab a kiinduló pontra,
ahonnan gondolatmenetét elindította: a hit és cselekedetek
viszonyára. Hiszen nem általában jótékonykodásról, ember-
baráti hajlandóságról volt szó az eddigiekben, hanem arról,
hogy milyen magatartásra kell indítania a hívő embert a hit-
nek, egészen természetesen, magától értődően - mert ha ez
nem következik be, akkor ez az úgynevezett hit, halott hit.
Nincsenek életjelei. Félelmetes kép ez: a holt hit. Persze en-
nek a szemleletnek a gyökerei is Jézus igehirdetésébe nyúl-
nak. A terméketlen fügefa példázata (Lk 13,6-9) mutatja a
gyümölcstermés kötelezettségét és a gyümölcstermés elmara-
dásának végzetes következményeit. A nem termő fa volta-
képpen már halott, mert meddő. Idő kérdése, hogy mikor
hajtják végre az ítéletet: kivágják és tűzre vetik. A holt hit
esetében sincsen ez különben.

A 18-20-versekben egy képzelt vitatkozó féllel folytatott
drámai párbeszéd során gördíti tovább szerzőnk a megkez-
dett témát, a hit és cselekedetek kérdését.

A 18. vers szövege sok gondot okozott a szövegkritikusok-
nak. A közbevetésre: "Neked hited van, nekem meg cseleke-
deteim vannak" azt a választ várnók az elképzelt vitázó fél
részéről: "Neked cselekedeteid vannak, nekem pedig hítem
van". Ez a válasz azonban úgy látszik valamiképpen kima-
radt. Ehelyett a szerző mindjárt így folytatja: "Mutasd csak
nekem azt a te cselekedetek nélküli hitedet", vagyis egy, a
szövegben ki nem mondott érvelésre felel. M. Dibelius muta-
tott rá arra, hogy a hangsúly nem azon van, hogy az egyik
vitázó félnek hite van cselekedetek nélkül, a másiknak pedig
cselekedetei vannak hit nélkül, hanem azon, hogy a hitet és
cselekedeteket nem szabad egymás nélkül, egymás ellen ki-
játszani. A hit és cselekedetek elválaszthatatlanul összetar-
toznak - éppen ezt akarja Jakab olvasóinak a szívébe vésni.
A keresztyén ember cselekedeteinek a hitéből kell folyni, vi-
szont a hívő hitéből cselekedeteknek kell következni.
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Felbukkan ezzel kapcsolatban a hit láthatóságának, illető-
leg tapasztalhatóságának a kérdése. A kérdés felvetése annál
indokoltabb, mivel Jézus a hamis prófétákkal kapcsolatban
mondott ebbe az irányba utaló igét: "Gyümölcseikről ismeri-
tek meg őket" - ti. a hamis prófétákat (Mt 7,15-kk). A
példa, amit Jézus ezzel kapcsolatban használ, még kénysze-
rítőbb erejű: "Minden jó fa jó gyümölcsöt terem, a rossz fa
pedig rossz gyümölcsöt terem". Ez azt jelenti, hogy a ter-
mészeti törvény következetességével lehet következtetnünk
valakinek a magatartásából a hitére, illetőleg ennek hiá-
nyára, pontosabban hamis, holt, meddő voltára. Azonban
csakugyan így van-e ez? Hiszen éppen a hivatkozott perikó-
pában mondja Jézus, hogy a hamis próféták felismerhetetle-
nek, mert olyanok, mint a báránybőrbe bújt farkasok. Vagyis
elleplezik igazi valójukat.

Utalnunk kell ezzel kapcsolatban arra, hogy a gyümölcs-
termés képe az Újszövetségben általában eszkatologikus kép.
Aratás, gyümölcstermés, betakarítás - az utolsó ítéletre
utalnak. Akkor lesznek igazán nyilvánvalóak a gyümölcsök,
illetőleg hogy melyek az igazi jó gyümölcsök és melyek a
rosszak. Most, ebben az időben csak Isten .ismeri igazán az
övéit, emberi szemünk elől sok minden egyébbel együtt ez
is el van rejtve.

Jakab kérdése azonban nem ez. Őt nem a hit felísmerhe-
tősége és megítélhetősége érdekli, hanem a cselekedetek kö-
telezettsége. Egyet szögez le kétségtelen biztonsággal: ahol
hiányoznak a cselekedetek, ott bizonyosan baj van a hittel,
.az a hit nem igazi, hanem holt hit. Az én hitemnek csele-
kedetekben kell megmutatkoznia. A másik ember hitének
megítélését rábízhatom Istenre. Ti. azt" hogy cselekedetei
rnögött igazi hit van-e, hitből, vagyis szívből, őszmtén jön-
nek-e a cselekedetei. A búzát és a konkolyt csak Isten tudja
elválasztani és ez majd csak az utolsó ítéletben történik meg.
Addig azonban érvényes a tétel: a hit, amely nem terem cse-
lekedeteket önmagában halott.

Még egy közbevetett mondattal egészíti ki Jakab érvelé-
sét. "Te hiszed, hogy egy az Isten? Jól teszed. Hiszik az ör-
dögök is és rettegnek (is)". (19.v.) Az ördögök (démonok, go-
nosz szellemek) hite különös, szinte groteszk fordulat Jakab
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érveléseben. Valóban furcsa elképzelni a "hívő" ördögöket.
Annál megdöbbentőbb ez a gondolatfűzés, ha belegondolunk.

A rövid formula : Egy az Isten, az egyistenhit, a mono-
theizmus legrövidebb, tömör kifejezése, hitvallása. Jakab ez-
zel is szilárdan áll az ótestamentomi tradícióban. V. Mózes
6,4 közli ezt a hitvallást, minden Izraelita legrövidebb, a lé-
nyeget kifejező vallástételét: "Halld Izrael, az Úr, a mi Iste-
nünk, egy Úr!" A formula egyrészt Isten létét, illetőleg az
ebben való hitet fejezi ki, másrészt az egy igaz Istenben való
hitet. Van egy valóságos Isten - ez a mondat értelme.

Jakab szerint erre a hitre, vagyis erre a felismerésre, erre
ahitismeretre - a démonok is eljuthatnak. Abban a szellemi
világban, amelybe a démonok is tartoznak, nyilván megnyílik
a belátás lehetősége Isten létének közvetlen tapasztalásába.
Több evangéliumi elbeszélés is megerősíti ezt a feltevést. A
gadarenusok földjére érkező Jézust a beteg emberben meg-
szállt "tisztátalan lélek" így fogadja: "Mit akarsz velem Jé-
zus, magasságos Isten Fia?" Vagyis a démon azonnal fel-
ismerte Jézusban az Isten Fiát - s ezzel a "hitével", hitbeli
felismerésével felülmúlta Jézus legtöbb kortársát, akik nem
ismerték fel benne Isten küldöttét, a Messiást. Sőt Jézus ki-
jelentése szerint ezt a felismerést egyedül a Szentlélek ad-
hatja meg az embernek (Mt 16,17).Viszont Mk 3,11 szerint is
hódolattal borulnak le előtte a tisztátalan lelkek és azt kiált-
ják: "Te vagy az Isten Fia!" - Ezekben a démon-vallomá-
sokban egyúttal megnyilvánul a rettegés is; az elsőnek em-
lített elbeszélésben a démon könyörög Jézusnak, hogy ne
gyötörje őt. A démonok hite tehát éppen abban van, hogy is-
merik Isten hatalmát, haragját és ítéletét a bűn és minden
gonoszság fellett, s ezért félnek, rettegnek Isten ítéletétől,
amely őket fenyegeti. - Az ördögök hitére tehát éppen az a
jellemző, hogy nincsenek cselekedetei. Terméketlen, meddő
"hit", helyesebben szólva hideg ismeret, belátás, "az ítélet-
nek valami félelemmel teljes várása" (Zsid. 10,27).- Jakab
szerint - s ebben van felhozott példájának döbbenetes ta-
nulsága - minden cselekedetek nélküli "hit" végeredmény-
ben ilyen.

A következőkben Jakab tételének - a hit cselekedetek
nélkül halott, a hithez hozzátartoznak a cselekedetek - iga-
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zolására Abrahám példáját hozza fel. Azét az Abrahámét,
akit Pál érveléséből úgy ismerünk, mint a "hit atyját", az
egyedül kegyelemből, hit által való megigazulás legcsatta-
nósabb bizonyítékát, legszemléletesebb példáját.

A példát bevezető 20. vers egy szójátékkal indítja meg a
vitatkozó jellegű érvelést: "pisztisz chórisz tón ergón argé
esztin" - a hit cselekedetek nélkül haszontalan. Mintha kez-
dene Jakab kissé türelmetlen lenni vitatkozó felével szem-
ben: "Megérted végre értelmetlen ember ... " Úgy gondolja,
hogy most előhozakodik utolsó és legnyomósabb érvével: ép-
pen Ábrahám példájával.

"A mi atyánk A brahám" , - ezzel a kifejezéssel Jakab
csatlakozik az ótestamentomi üdvtörténeti vonalhoz -, pon-
tosan úgy, ahogyan azt Pál is teszi, aki szintén "a mi atyánk"-
nak nevezi Ábrahámot (Róm.l,l). Ábrahám minden hívőnek
atyja, azoknak is, akik körülmetéletlen létükre hisznek ,
és a zsidóknak is, akik nemcsak körülmetélkednek, hanem .
követik a mi atyánknak, Ábrahámnak az ő körülmetéletlen-
ségében tanusított hite nyomdokait" (Róm. 4,11-12). Ábra-
hámnak ez az "atyasága" tehát Isten kiválasztó kegyelmé-
ben gyökerezik, amely őt hívta el igéretének hordozójául -
és Ábrahámnak a hitében, amellyel bizodalommal és enge-
delmességgel elfogadta Istennek kiválasztó és elhívó kegyel-
mét.

Ábrahám "igazságot nyert" Istentől: Isten már életében
igaz embernek ítélte Ábrahámot - "cselekedetekből",
mondja Jakab. S meg is mondja, hogy mi volt ez a cseleke-
dete Ábrahámnak: az, hogy fiát, Izsákot áldozatul odaadta.
Ezzel Jakab az 1. Móz. 22. részben Ieírt eseményre céloz. Itt
olvasunk arról, hogy Ábrahám Isten parancsára felviszi fiát,
egyszülöttjét, az örökség és ígéret (áldás!) egyetlen hordozó-
ját, egyetlen reménységét és jövendőjének zálogát a Mórija
hegyére, hogy ott megölje s áldozatul bemutassa Istennek.
Amikor Ab-ahám éppen el akarja végezni a szörnyű aktust,
"kinyújtotta kezét és már vette a kést, hogy levágja a fiát,
akkor így kiáJtott neki az Úr angyala az égből: Ábrahám ... ,
ne nyújtsd ki kezedet a fiúra és ne tégy vele semmit, mert
most már tudom, hogy istenfélő vagy ... S azután ünnepé-
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Iyes formában, eskűvel megerősítve megismétli Isten az Ab-
rahámnak már korábban (LMóz,12; 15) tett ígéreteket: "Ma-
gamra esküszöm, hogy mivel ezt megtetted és nem tagadtad
meg tőlem fiadat, a te egyetlenedet, ezért áldva megáldalak
téged. .. és a te magodban áldhatják meg magukat a föld
minden népei, mivel hallgattál szavamra". - Ez az az ese-
mény, Abrahám életének e sorsdöntő szakasza, ami Jakab
szeme előtt lebeg, s amiből a konzekvenciát levonja: Abra-
hám cselekedetekből nyert igazságot, "Látod, hogy célhoz
ért a hit és beteljesedett az írás, amely azt mondja: mivel
Abrahám hitt Istennek, ez számíttatott be neki igazságul".

Bármily különösen hangozzék is, ha jólodafigyelünk, azt
kell megállapítanunk, hogy Jakab szerint - Jakab szerint
is - hitt Abrahám Istennek és ez számíttatott be neki igaz-
ságul. Csakhogy - és a teljes hangsúly ezen van - ez a hit
nem akármilyen hit volt - a démonoknak is van hite! -
hanem olyan, amely célhoz ért, teljessé lett a magatartásban,
a cselekvésben, gyümölcseiben. Isten akkor bizonyosodott
meg Abrahám hitének valódiságáról, amikor látta Abrahám
cselekedetét. "Most már tudom, hogy istenfélő vagy" (LMóz.
22,12).A hit csak akkor ér célhoz (etelejóthé), telik meg tar-
talommal s nem marad üres csigahéj, akkor lesz teljessé, ha
gyümölcsöt terem a konkrét magatartásban, cselekvésben.
Amit Isten Abrahámmal elkezdett, az út amelyen elindult
vele attól kezdve, hogy elhívta Háránból - itt ért célhoz.
Pál erre az elindulásra szegezi tekintetét, ezért az ő "locus
classicus"-aLMóz.15.Jakab pedig meghúzza Abrahám hitének
átívelő vonalát a 22. fejezetig s úgy látja: ott ért ez a hit
célba. Ott, a Mórija hegyén, derült ki, hogy csakugyan hit,
valóban teljes és feltétlen bizodalom az Úrban és neki való
teljes engedelmesség - nem álhit, nem félhit, nem pusztán
észhit (Jak.2,19).. Abrahám nem "félszívű" ember (Jak.l,8),
hanem valóban méltó arra, hogy a hit atyjának, minden idők
hívői atyjának, a hit példaképének (Zsid.lI,8-kk) nevezetes-
sék.

Úgy véljük, már az eddigiekből is világos, mennyire helyt-
álló az a tételünk, hogy Jakab azokhoz a keresztyénekhez
.szól, akik a hit birtokában levőknek vélik magukat és meg-
kérdezi őket - Abrahámra, mégpedig az LMóz.22. részének
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Abrahámjára mutatva -: Ilyen a te hited atyámfia? Mert ha
nem ilyen, akkor nem is igazi hit!

Hogyan értsük már most Jakabnak azt a megfogalmazá-
sát, hogy Ábrahám hite "együttműködött cselekedeteivel",!
Nagy félreértés volna, ha itt egy olyan matematikai képletet
akarnánk felállítani, amely szerint egy összeadási műveletről
van szó: hit plusz cselekedetek. Éppen nem erről van szó.
Hanem arról, hogy mivel Ábrahám hite produkálta, ter-
mette, hozta létre a cselekedeteket, az Isten szavának meg.••
fogadását, a bizodalmas engedelmességet - egészen a Mórija
hegyéig! - ezért tehát nyilvánvaló, hogy ezek a cselekede-
tek nem jöhettek létre a hit nélkül! Semmi sem áll távolabb
Jakabtól, mint az, hogy cselekedeteket ismerjen el hit nél-
kül, a hittől eltekintve. Meg kell itt jegyeznünk, hogy itt
persze nem általában az emberi cselekvésről van szó, hiszen
ilyen lehetséges és van is a hit körén kívül is, - hanem
most a hívők cselekedeteiről van szó. És itt nem az a hit és
cselekedetek viszonya, hogy a cselekedetek mintegy kipótol-
ják, kiegészítik a hitet, valamiféle összeadási művelet formá-
jában, hanem a hit termi ezeket a cselekedeteket. Ezért le-
hetnek ezek a cselekedetek a hit meglétének jelei és bizony-
ságai.

Így teljesedett be Ábrahám életében az Írás jövendölése,
hogy hitt Ábrahám Istennek és ez számíttatott be neki igaz-
ságul. Amikor ez a kijelentés ugyanis elhangzott, akkor ez
előre, a távolba is mutatott: a Mamré tölgyeséből (LMóz.15)
a Mórija hegye (LMóz.22) felé. Istennek Ábrahám felett
előbb elhangzott megigazító, igazzá nyilvánítá ítélete itt, a
Mórija hegyi jelenetben bizonyult érvényesnek, igaznak,
helytálló nak. Ez természetesen nem Ábrahám érdeme volt.
Ezt csak az vélhetné, aki elfeledkezik arról, hogy a hit min-
denestül, tehát gyümölcseivel, cselekedeteivel együtt aján-
dék, Isten műve bennünk és általunk. Isten azonban el akarja
végezni ezt a művét bennünk és általunk és Jakab oda teszi
a hangsúlyt, hogy mi engedjük Istennek ezt a művét el-
végezni.

Ábrahám Isten barátjának neveztetett: megbékélt Isten-
nel, mert Isten igaznak fogadta el őt, s így azután nem ma-
radhatott közötte és Isten között semmi ellenségeskedés, bi-
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zalmatlanság, félelem (Róma 5,10). Ábrahám Isten parancso-
lataiban járt s ezzel mutatta meg, hogy csakugyan Isten ba-
rátja. "Ti az én barátaim vagytok, ha azokat cseleksziiek,
amiket én parancsolok néktek" - mondotta Jézus tanítvá-
nyainak (Ján 15,14). Ismét érdekes összevetni Pált és Jaka-
bot, illetőleg a kettőjük gondolkodásának a sajátosságait az
Abrahám-példa kapcsán. Pál a megigazítás isteni aktusára
teszi a hangsúlyt Ábrahám esetében, Jakab pedig az ebből
az isteni aktusból következő emberi magatartásra (Bengel).
Ez a magatartás, mint már nem egyszer mondottuk, nem ér-
dem, hanem hitének szükségszerű következménye. E követ-
kezmény elmaradása azonban bűn, vétkezés és hitének hiába-
valóvá válását eredményezi, illetőleg annak holt, meddő vol-
tát mutatja meg s végső fokon hiábavalóvá teszi Isten ke-
gyelmét. Ábrahámnál ott volt ez az emberi magatartás, hité-
nek következménye. Ezért nevezi őt több helyen is az Írás
Isten barátjának (II.Krón. 20,7; És.41,8).

Amikor a 24. versben Jakab ismét megismétli tételét: Lát-
játok hogy cselekedetekből nyer igazságot az ember s nem
pusztán hitből - akkor előre is pillant az ítélet napja felé.
A végső megmentésre gondol; ott akkor valóban mérlegre
kerül az egész hit, a teljes hit - a hit -, hogy vajon cél-
hoz ért-e gyümölcseiben?

Ábrahám mellett még egy példát említ fel - csak úgy
mintegy mellékesen - Jakab. Ez a példa azonban igen jel-
lemző, éppen arra, hogy Jakabnál is minden kegyelem és
minden Isten kiválasztó és elhívó szuverén irgalmasságán, az
érdemtelen és méltatlan emberhez lehajló jótetszésen múlik
- s igazán minden hit. Igazán hitből igazul meg az ember,
vagyis úgy, hogy elfogadja Isten kegyelmét - csakhogy ez
a hit teljes, az egész emberi egzisztenciát mindenestül meg-
ragadó és igénybevevő elemi erő - valóban az a felülről ka-
pott erő, amely emberfelettiré képes, hegyeket mozgathat
meg (Mt 17,20) - az a valóságos hit, amelyről a Zsidókhoz
írott levél írója olyan himnikus módon szól 11. fejezetében.
Ezt az egész fejezetet mindig újra el kellene olvasni és idézni
kellene Jakab levelének tanulmányozása közben, hogy meg-
értsük - "végre!", mondaná Jakab -, hogy erről a teljes,
mindenre képes, hatalmas hitről szólvégesvégig Jakab - és

82



semmi egyébről ... " akik hit által országokat győztek le ... ,
oroszlánok száját tömték be, tűz erejét oltották ki, megmene-
kültek kard Hétől, felerősödtek betegségből, erősekké lettek
a háborúban, megszalasztották idegenek seregeit, asszonyok
feltámadás által visszanyerték halottaikat ... " (Zsid.ll,33-
35).

Mert hát kicsoda is ez a Ráháb, akit - Ábrahám mellett!
- a hit példájakép, illetőleg a cselekvő, teljes hit példájakép
említ Jakab? Egy kis pogány, bálványimádó utcalány, Jerikó
városának bizonnyal legjelentéktelenebb lakója, aki elől ki-
térnek az utcán, akit megvetettek és lenéztek. S ezt a Rá-
hábot választja ki Isten szuverén, megindokolhatatlan és szá-
monkérhetetlen kegyelme egész Jerikó városából.

Jos.2,1-21 és6,22-25-ben találjuk Ráháb történetének
elbeszélését. Ráháb, a jerikói utcalány a hozzá betért két
izraelbeli kémet, akiket Józsué küldött a városba, elrejti a
kémek után kutató jerikóiak elől s a városból is kimenekíti.
Mindezt saját és hozzátartozói élete kockáztatásával. Meg-
lepő és szinte érthetetlen eljárását ő maga így indokolja: "Tu-
dom, hogy az Úr nektek adta ezt a földet ... , mert hallottuk,
hogy az Úr, a ti Istenetek az Isten fönt az égben és lent a
földön!" Ráháb tehát felismeri Izrael Istenében az egy igaz
Istent, menny és föld Urát - magyarán: hitre jut. Ezt a hi-
tét konstatálja és dícséri a Zsidókhoz írott levél írója is: "Hit
által nem veszett el Ráháb a parázna nő, mrvel befogadta a
kémeket békességgel" (Zsid.ll,31). Amit azonban a Zsidók-
hoz írott levél írója Ráhábnál hitnek nevez, ugyanazt a ma-
gatartást, ti. a kémek befogadását és megmentését, Jakab
cselekedetnek nevezi. Az eredményt azonban mindaketten
azonosan állapítják meg: Így, ezáual. a magatartás áLtal Rá-
háb nem veszett el (így a Zsid. lev.) - igazságot nyert (így
Jakab). Igen figyelemreméltó ez a kétféle, két oldalról való,
valójában azonban összhangban álló, szemlelet. A Zsidókhoz
írott levél írója úgy látja, hogy Ráhábnak hite volt s ez a
hite megmentette. Jakab felől nézve ez a hit konkrét tettek-
ben nyilvánult meg s éppen ezért Ráháb igazságot nyer Isten
előtt. Ez a megigazítás, Isten kegyelmébe fogadtatás Ráháb
földi sorsában, az ostrom alkalmával történt megmentésében
nyilvánult meg kézzelfoghatóan (JÓzs.6,25)"A parázna Rá-
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hábot pedig és atyja házanépét, minden hozzátartozójával
életben hagyta Józsué ... " Hogy azonban a hit nem egysze-
rűen életbiztosítás - Ráháb esetében kétségtelenül az is
volt, sok más esetben éppen ellenkezőleg történt, gondol-
junk az egyháztörténet vértanúira - azt mutatja az idézett
Józsue könyvbeli szöveg folytatása: " ... és ott lakik Izrael
népe között mind mai napig". Ráhábot befogadták Izrael né-
pének üdvközösségébe, az Abrahámnak és utódainak adott
ígéretek örökségébe részestársul. a kiválasztott nép testébe
élő tagul. Ezt fejezi ki Jakab megfogalmazása: Igazságot
nyert Isten színe előtt, másszóval Isten kegyelmébe fogadta,
nem egy időre s alkalmilag, hanem végképpen és örökké. S
ezt a Ráhábot - bizonnyal minden kényeskedő kegyesek
megbotránkozására - ott találjuk Jézus Krisztus családfájá-
ban, az Üdvözítő ősei között (Mt 1,5) - mellesleg szólva
olyan asszonyok társaságában, mint Támár és "az Úriás fele-
sége" (Mt 1,3.6). Hogy "minden száj bedugassék" (Róm.3,19)
és egyedül Istené legyen minden dicsőség üdvösségünkért.

Ráháb példájának van még egy tanulsága. Honnan támadt
ennek a pogány asszonynak az a hite - és éppen őneki Je-
rikó minden lakosa közül? Erre a kérdésre azt kell felelnünk:
a kiválasztó és megigazító kegyelem preformál: Isten meg-
teremti választottjában ebben az esetben is, mint az Ábrahá-
méban is (I.Móz.12,4-kk) s minden más hasonló esetben is,
a hitet, vagyis a befogadó és elfogadó készséget, a bizodalmat
és az engedelmességet, tehát a cselekedeteket is. Előre elké-
szíti a jócselekedeteket, hogy azokban járjunk (Ef.2,10).

*
Ennek a szakasznak a végén visszapillantva kell még né-

hány összefoglaló szót szólanunk Jakab levelének hitfogal-
máról.

Eddigi exegetíkai leleteink alapján szinte érthetetlen, hogy
egyes írásmagyarázók úgy találták: Jakab hitfogalma
szegényes és megszükített az újtestamentomi hitfogalomhoz
képest. 2,19-re - az ördögök hite - hivatkozva azt mondot-
ták, hogy Jakab szerint a hit puszta igaznaktartás, tehát fő-
ként értelmi funkció, elfogadása a kijelentett, közölt tartal-
maknak. Meg sem közelíti azonban a hit a hit fogalmának
újtestamentomi mélységeit. Nincsen nála szó arról, hogy a
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hit Istennel való közösség, Krísztussal és Krisztusban való
élet, mint ahogyan ezt Pál apostol több helyen kifejti (Filippi
1,21; Kol.3,3; Róm.6,2-kk; Gal 2,20).

Jakab hitfogalmának ez az értékelése - leértékelése -
azonban félreértésen alapul. Jakab éppen a neki tulajdoní-
tott, s valóban sekélyes, hit ellen küzd. Ö a gyakorlatban, a
gyülekezetben, a hívek felfogásában és életfolytatásában ta-
lálkozott ezzel a hittel és éppen ezért bírálja és indít harcot
ellene. Éppen ezzel a ki nem elégítő hittel és hitfogalommal
szemben kívánja érvényesíteni az igazi, a teljes, a célhoz ért
hitet. Azt, amelyik életté válik és cselekedetekben nyilvánul
meg. Más módon ugyanazzal a célzattal azonban: az igazi, az
újtestamentomi hit érdekében. Csak meg kell őt sajátos gon-
dolatmenetében érteni s nem Pál gondolatainak a mértéké-
vel mérve - leértékelni.

Pál és Jakab teológiájának, igehirdetésének ténylegesen
fennálló különbözősége semmiképpen sem állit bennünket az
elé az alternatíva elé, hogy a kettő között választanunk kel-
lene, még pedig a másik egyidejű elutasításával. "Nem két-
séges: Pál apostol a nagyobb, önál1óbb szellem kettejük kö-
zött. Azonban az ő igehirdetésének éles fénye élesebb árnyé-
kot is vet - s ezeket az árnyékban maradt területeket a Ja-
kab üzenetének szerényebb lámpásával kell felderítenünk.
- Hálásaknak kell lennünk azért, hogy az Újtestamentom-
ban nemcsak Pál apostol igehirdetése maradt reánk, hanem
ott találhat juk a szinoptikusokat is - és Jakabot is. Az új-
testamentomi - s persze általában a bibliai - kérygmának
ez a gazdag, bár persze néha zavarbaejtő, színes sokfélesége
arra figyelmeztethet bennünket, hogy Isten igéje legnagyobb
tanúinak szavával sem azonosítható!" (Soucek,i.m.).

Ez a felismerés viszont arra kötelez, hogy állandóan fára-
dozzunk a bibliai üzenet újra-megértésén, készen arra, hogy
a felvetődő kérdésekre új feleleteket is keresünk.

Kitekintés
Mit használ a hitem - nekem és felebarátomnak? Ne fél-

jünk ettől az így megfogalmazott kérdéstől. A "haszon" szó-
nak ugyan nincsen valami jó csengése a fülünkben. A "ha-
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szonlesés" képzete jut róla az eszünkbe. Lehet azonban a
"haszon" fogalmának jó értelme is, mint éppen ebben az
esetben is így van. Azt akarja jelenteni: mi a gyakorlati je-
lentősége a hitnek a keresztyén életben? Békességet, erőt,
örömet jelent már ebben az életben és az örök élet remény-
ségének bizonyosságát? S mit jelent az én hitem a felebará-
tom számára? Mit adok belőle neki? Könnyebb, jobb, szebb,
derűsebb, boldogabb lesz az ő élete azáltal, hogy nekem van
hitem? "Ebben a szakaszban Jakab a keresztyenséget hívja
megtérésre - és nem a világot, nekünk van ugyan hitünk,
így véljük legalábbis, így szoktuk mondani - most azonban
meg kell hallanunk: ez a vélekedés, ez a mondogatás mit sem
ér, ha rninden vélekedesünk és mondogatásunk ellenére a hi-
tünk halott, ahelyett, hogy élne. S mit segít, kinek használ
egy halott hit?" (Thurneysen.í.m.íü'i.o.)

Annak, ha valaki azt mondogatja, hogy neki van hite,
másszóval vallásos, hívő ember, s ennek a cselekedetei ellent-
mondanak, igen súlyos következményei vannak. Akkor már
nem csak arról van szó, hogy "halott" a hite, hanem egyene-
sen hamis hit, álhit ez, tévhit - a hitnek éppen az ellen-
kezője. Mert micsoda a hit? Istennel való közösség Istennel
való élet - így lehetne a legrövidebben megfogalmazni. Ja-
kab erről nem beszél, mert feltételezi - s joggal -, hogy
keresztyén olvasói ezzel tisztában vannak. Ellenben azt a
kérdést veti fel: micsoda következményei vannak életünkben
az Istennel való közösségnek? És atekintetben sem maradha-
tunk egy pillanatig sem kétségben, hogy melyek ezek a kö-
vetelmények, amiknek a hitünkből származni kellene. Ezek
az irgalmasság cselekedetei! A másik ember testi-lelki javá-
val való törődés. Az emberért, az emberiségért, az emberhez
méltá éLetért való fáradozás, Jakab idejében - az általa fel-
hozott példákból így látszik - arról volt szó, hogy mezíte-
leneket kellett felruházni, éhezőket megelégíteni. A világnak
sok pontján ma is időszerű ez a feladat. Az emberiség egy jó
része naponta éhesen kel fel és éhesen fekszik le! Mit tehe-
tünk azért, hogy ne legyen, ne maradjon így? Bizonyára nem
keveset. Mert az emberek,. az emberiség, a népek jólétének a
kérdése zorosan összefügg egy másik nagy kérdéssel, ami
éppen a mi korunkban életkérdésévé, élet-halálkérdéséve lett
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az egész emberiségnek, a föld minden népének és lakójának:
s ez a béke kérdése. Ha béke van, ha béke lesz, akkor lesz
kenyér is minden ember asztalán, sőt lesz kalács is és kedv-
derítő pohár bor, lesz boldog családi hajlék, fedél, iskola,
kórház, gyógyulás, győzelem betegségek felett. Mert akkor a
ma még fegyverkezésre költött mérhetetlen összegeket, mun-
kát, erőt mind mind az emberek jólétére lehetne fordítani.

Mit tudok használni ebben a dologban az én hitemmel?
Mert ha semmit, akkor nem ér a hitem egy hajítófát sem.

Sőt: akkor a hitem, az úgynevezett hitem, a visszájára for-
dul. Jakab félelmetes módon szól az "ördögi" hitről. Van
ilyen. Van embertelen "hit", kegyetlen, könyörtelen vallásos-
ság. Az egyháztörténet szomorú példákat produkált erre az
embertelen hitre. Vallásháborúk, máshitűek elnyomása, ül-
dözése, inkvizíció kínzókamrái és máglyái minden időkre
szóló intő tanulságul szolgálhatnak.

Vajon tanult-e ezekből a keresztyénség? Néha úgy látszik:
nem eleget és nem mindenütt, Megdöbbentő híreket hallunk
napjainkban arról, hogy "keresztyén" jelszavakat hangoz-
tatva támadnak négerekre, zsidókra, kegyeskedő mázzal sze-
retnék szentesíteni a fajüldözést. Sőt keresztesháborút -
atomháborút ! - is hajlandók lennének indítani a "hit" állí-
tólagos védelmében. Miféle "hit" lehet az, amit ily módon
kellene megvédeni? S miféle hívők azok, akik erre képesek
volnának?

A hittől elválaszthatatlan a hitből való élet s ez ismét
konkrét cselekedetekben kell hogy megmutatkozzék. Mert az
igazi hit józan, mind a két lábával a földön áll. Van szeme
és szíve a másik ember számára, arra, hogy mire van annak
szüksége. Mily megszégyenítő, hogy Jakab a testi szükségle-
tekre különös nyomatékkal kell, hogy felhívja olvasói figyel-
mét. Ez a figyelmeztetés ma is időszerű. Mindig nagy kísér-
tése volt a keresztyénségnek, hogy elszellemiesítse, elspiri-
tualizálja a hitét. Elfeledkezzék arról, hogy az ember földön
élő lény, testi-lelki egység. Ha Jézus arra figyelmeztette a
kísértőt: nemcsak kenyérrel él az ember, hanem Isten igéjé-
vel is - ennek a figyelmeztetésnek a fordítottja sokszor vált
nagyon időszerűvé a keresztyének számára. Bizony kenyérrel
is él az ember. Különös módon, azok, akik a hitnek s a hit-
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ből folyó életnek csak a szellemi, lelki oldalát hangsúlyoz-
ták, ezt az elvet saját maguk iránt nem érvényesítették. A
maguk anyagi jólétéről mindig siettek gondoskodni. S ezzel
leleplezték képmutatásukat.

Képtelenség, fából vaskarika minden olyan hit, amely nem
eálik segítő szeretetté a másik ember számára. A hit maga
elrejtett dolog. Csak Isten ismeri a szíveket, ő tudja kiben
van hit s kiben nincsen. Aminek azonban meg kell látszania
a hitünkből, az a szeretet. A szeretet cselekedetei adhatnak
életjeleket arról, hogy Isten kegyelme, szeretete nem lett
hiábavaló rajtunk.
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v.
3,1-12

"Ne legyetek olyan sokan tanítókká, atyámfiai, hiszen tud-
játok, hogy szogorúbb megitélés alá fogunk esni. Mert mind-
nyájan sokat hibázunk; ha valaki szavaival nem hibázik, az
igazi férfi, aki meg tudja zabolázni egész testét is.

Amikor a lovak szájába zabolát teszünk, hogy nekünk en-
gedelmeskedjenek, akkor (ezzel) egész testüket irányít juk.
Vagy nézzétek a hajókat! Akármekkorák, és akármily erős
szél viszi is őket, egész kicsiny kormánnyal oda irányíthatók,
ahová a kormányos szándéka akarja. Ekképp a nyelv is ki-
csiny tag mégis sokra viszi. Lám egy kis tűz mily nagy erdőt
boríthat lángba. Tűz a nyelv is, a hamisság egész világa a
nyelv testünk tagjai között, amely az egész testet beszennyezi
és lángra gyujtja életünk egész folyását, sőt maga is elég a
pokol tüzétől.

Mert mindenféle természet: a vadállatoké, a szárnyasoké, il

csúszómászóké, a tengeri lényeké megszelidíthető és meg is
szelidítették az emberi természet által; a nyelvet azonban
senkifia meg nem tudja szelidíteni, nyughatatlan gonosz az,
tele halálos méreggel. Ezzel dicsérjük az Urat éS az Atyát
s ugyanezzel átkozzuk az Isten hasonlatosságára teremtett
embereket. Ugyanabból a szájból jő ki áldás és átok. Ez nem
maradhat így, atyámfiai. Vajjon a forrás ugyanabból a nyí-
lásból ontja az édes és keserű (vizet)? Nem teremhet, atyám-
fiai, a fügefa olajbogyót, sem a szőlőtő fügét. Épp ily kevéssé'
adhat egy sós (forrás) édes vizet".

Ez a szakasz, az ötödik intelem Jakab levelében, nincsen
látható összefüggésben a megelőzővel. Új gondolatsort kezd:
a kimondott szó felelősségéről szól. Persze azért van össze-
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függés, ha nem is szembetűnő, az új szakasz és a megelőzők,
valamint az egész levél tartalma között. Ez a belső összefüg-
gés: a felebarát java, az emberi együttélés, a gyülekezet kö-
zösségében s persze annak határain túl is.

Levélírónk a tanítók felelősségéből indul ki. Aki tanít, az
nyilvánosan és tekintéllyel, tehát sokak előtt és sokak szá-
mára, elkötelező érvénnyel szól. Oktatni, nevelni, tehát va-
lamely cél felé akarja irányítani hallgatóit, a reábízottakat.
S ez nagy felelősség. Ha a tanító téved, akkor ez nemcsak
a maga életében okozhat veszedelmet, hanem romlásba vi-
heti hallgatóit is. Akkor valóban "a vak vezeti a világtalant,
s mind a ketten a verembe esnek" (Mt 15,14).Jézus ezt a ha-
sonlatot éppen népének vak vezetőiről, a rövidlátó farizeu-
sokról, írástudókról mondotta. Talán erre a jézusi igére gon-
dolt Jakab, amikor arra inti a gyülekezet tagjait, hogy ne
akarjanak mindenáron tanítók lenni a gyülekezetben.

A törvény tanítója, a rabbi, a mester nagy tekintélynek
örvendett az ótestamentomi gyülekezetben. Izraelben .s ké-
sőbb is az intertestamentálls kor zsidóságában (Dári.12,3).
Épp ezért vonja Jézus felelősségre kora írástudóit olyan lán-
goló és szívbemarkoló szavakkal (Mt 23,1-36). Feddő beszé-
dében a népéért felelősséget érző mester aggodalma és ha-
ragja szólal meg. Mert a korabeli tanítók, a farizeusok és
írástudók félrevezették a népet, nem tanították igazán Isten
törvényét. Ezért hangzik fel Jézus ajkán felettük a sokszoros
"Jaj néktek képmutató írástudók és farizeusok!" ... Félre-
érthetetlenül hirdeti nekik Isten haragját és igazságos ítá-
Ietét: "Kígyók, mérgeskígyók fajzata, hogyan kerülitek ki a
gyehenna büntetését?" De gondolhatunk itt egy másik jézusi
igére is, amely a botrányokozás felelősségéről és súlyos kö-
vetkezményeiről szól (Mt 18,6-kk). Kétségkívül ez az ige is
vonatkozik a tanítók felelősségére.

Jakab ismerhette Jézusnak ezeket a kijelentéseit s ezek is
indíthatták intelme megfogalmazására. Azújtestamentomi
gyülekezetben is megbecsülésnek és tekintélynek örvendtek
a tanítók. A gyülekezeti "tanítói" szolgálat egyike volt azok-
nak a kegyelmi ajándékoknak, karizmáknak, amiket az Úr
ajándékozott népének. A tanító egyike a gyülekezet vezetői-
nek; Pál apostol I.Kor.12,28-ban felsorolja a "Krisztus testé-
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nek", az egyháznak adott kegyelmi ajándékokat, illetőleg
azokat a szolgálati ágakat, melyeket "Isten rendelt az egy-
házban". Itt az apostolok és próféták után harmadiknak em-
líti a tanítókat. Cse1.13,1is egymás mellett említi a prófétá-
kat és a tanítókat. Pál apostol az efezusi levélben más sor-
rendben ugyancsak felsorolja az apostoli gyülekezetek tiszt-
ségvíselőit, szolgálattevőit s itt is említi a tanítókat. - A ta-
nítók megbecsülése tükröződik a zsidókhoz írott levél intel-
mében: "Emlékezzetek meg előljáróitokról, akik Isten igéjét
hirdették néktek ... " (13,7).

E tanítók az egész gyülekezetet tanították Isten igéjére, te-
hát nem csupán a gyermekeket. Tekintélyük és felelősségük
forrása és oka: az ige szolgálatában állnak. Isten beszédének
emberi szóval való tolmácsolása roppant, emberi erőt meg-
haladó feladat és felelősség. Isten nevében szólani, az ő út-
jára tanítani az embereket, vezetni és utat mutatni, tiltani és
parancsolni - ez a keresztyén gyülekezet tanítójának szol-
gálata.

Ezért nem szabad meggondolatlanul törekedni erre a szol-
gálatra, tanítja Jakab, aki maga is tanító lévén a javából, is-
meri e feladat terhét. Ezért foglalja sajátmagát is bele a fi-
gyelmeztetésbe: ,,szigorúbb megítélés alá fogunk esni!" A
második parancsolat: "Az Úrnak a te Istenednek nevét hiába
ki ne mondd ... " (II.Móz.20,7)kétségkívül súlyos figyelmez-
tetés éppen az egyház tanítói, hittudósai számára. Bengel fi-
gyelmeztet arra, hogy a Miatyánk: ötödik kérését kivált-
képpen az egyházi tanítóknak kellene buzgón imádkozni. S
azért könyörögni, hogy az És.50,4-ben található ige teljesül-
jön be rajtunk: "Az Úr Isten bölcs nyelvet adott nekem,
hogy tudjam erősíteni a megfáradtat beszéddel". Sok bizatott
a gyülekezet tanítójára, ezért tőle több kívántatik. "Szigo-
rúbb megítélés" alá fognak esni, mert magasabb mértékkel
fognak megméretni.

"Mindnyájan sokféleképpen hibázunk", mondja Jakab, de
itt konkréte a szóval, beszéddel való vétkezésre gondol. Az
egyházi tanítók esetében ez arra int: az ő szolgálatukban
mennyivel több a kísértése és a lehetősége az Isten igéjével
való visszaélésnek, a téves tanításnak. Ennek szomorú pél-
dáit szolgáltatja az egyház története. Mi mindent nem taní-
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tottak éshirdettek a közel kétezer esztendő alatt Isten és Jé-
zus nevében, mily szörnyű tévtanításokat, embertelenségeket
próbáltak szentesíteni Isten igéjére, a Bibliára hivatkozva,
az egyházi tanítói hivatal tekintélyével megpecsételve!

Jakab azonban kiszélesíti a felelősség körét. Nem csupán
az egyházi tanítók felelősségéről kíván szólani, hanem általá-
ban az emberi szó, a beszéd felelősségéről. S ebben részes,.
osztozik a gyülekezet minden tagja. Ismét, mint eddig is
mindig, nem az "ablakon kifelé beszél Jakab, hanem az atya-
fiakat, a gyülekezetet szólítja meg.

"Ha valaki szavaival nem hibázik, az igazi férfi" - ezzel a
mondattal vezeti át gondolatfűzését. Az önuralom első lép-
csője nyelvünk megfékezése. Aki a nyelvére tud vigyázni,
az valószínűleg egész "testét" kordában tudja tartani. A
"test" kifejezés itt is, mint ezt már más összefüggésben em-
lítettük, az embernek nemcsak testi, fizikai mivoltát jelenti.
hanem egész testi-lelki valóját. Hiszen a nyelv fékentartá-
sánál sem a szánkban levő húsdarabról van szó, hanem a
gondolatainkról, amelyeket nyelvünk, pontosabban beszélő-
készségünk segítségével mások számára is érthetően feje-
zünk ki. Már rámutattunk egyszer (1,12-kk kapcsán), hogy
a bűnnek, a kísértésnek éppen nem csupán az ember testi
mivolta a fészke és székhelye, hanem sokkal inkább lelki-
világa, gondolkodása, Mt 15,18~kk szerint "Ami a szájból
kijön, az a szívből származik, és az teszi tisztátalanná az em-
bert. Mert a szívből származnak a gonosz gondolatok ... " A
szív - a Szeritírás egyik leggyakrabban használt szava -
bibliai szóhasználat szerint az ember lelkivilágának köz-
pontja, nemcsak az érzelmeknek, de a gondolatoknak is a
szülőhelye. A mondat azt akarja Jakabnál kifejezni, hogy aki
tudja mikor kell beszélni és mikor hallgatni, aki megtalálja
a helyén való szót, aki gyors a gondolkodásban, de meggon-
dolt a beszédben (1,26!)- az ezzel megmutatta, hogy kezé-
ben tartja a gyeplőt.

A 3-4. versekben felhozott példák is arra utalnak, hogy
a szó mekkora hatalom - mert a gondolat hordozója. A szó:
testet öltött gondolat. S az embert gondolatai és indulatai ve-
zérlik. Ha ezeken urrá tud lenni, akkor nyert ügye van, ak-
kor kézben tudja tartani saját magát, az egész életét. A két
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kép: a szájába vetett zabolával irányított ló és a korrnány-
lapáttal kormányzott hajó, jól mutatja, hogy viszonylag kis
-ok mily nagy okozatot vált ki. Persze, a kicsiny eszköz va-
1ójában jelentéktelen, hiszen nélkülözhetetlen fontosságú. A
felszerszámozatlan, zabola, gyeplő nélküli lovat nem lehet
rnegülni, az oda viszi lovasát, ahova akarja s előbb utóbb le
is veti. A kormányátvesztett vagy sérült kormányszerkezetű
hajó a szél és hullámok játékszere lesz, irányíthatatlan s
csakhamar szirthez sodródik, léket kap s elmerül, vagy cél-
talanul hányódik a vizen. Ilyen fontos, döntő, iránytszabó
szerepe van az emberi életben a szónak, a beszédnek, ami
.mögött persze mindig ott kell látni a gondolatot, az érzületet,
.aminek a beszéd csak kifejezése. "Mert a szív teljességéből
szól a száj" (Mt 12,34).

Ezek a képek: a zabolával irányított ló s a kormánylapáttal
kormányzott hajó a görög korabeli és klasszikus irodalomban
is előfordulnak s így valószínűleg Jakab olvasói előtt is köz-
ismertek voltak.

Felvetődhet a kérdés: miért használja szerzőnk ezeket a
képeket csak negatív értelemben, miért csak a beszéddel való
visszaélés veszélyes lehetőségeit szemlélteti velük? Azért,
mert itt, ebben az összefüggésben éppen azt akarja megmu-
tatni, hogy mennyire megromlott az emberi szó, a beszéd -
helyesebben az emberi gondolkodás és annak kifejező esz-
köze -, mennyire a bűn szerszámává lett - jóllehet Isten
nem annak teremtette. Erre, az emberi beszéd pozitív lehető-
ségeire, azonban csak gondolatsorának a végefelé utal ("ezzel
áldjuk az Urat ... "). Nem mintha nem lenne bőségesen po-
.zitív mondanivalója is az emberi szó nagyszerű lehetőségei-
ről, hanem mert most a hangsúlyt a dorgálásra, az óvó inte-
lemre teszi. Valószínűleg erre is, mint eddigi intelmeire is,
konkrét okai lehettek, a gyülekezeti életben felbukkant ese-
tek kapcsán, amelyek most, amíg sorait írja, lelki szeme előtt
lebegnek.

A következő hasonlatot - a tűzről - azzal vezeti be Ja-
kab, hogy "a nyelv is kicsiny tag, mégis sokra viszi". E mon-
dat persze éppúgy lehet a megelőző két kép (ló és hajó) záró-
mondata i ; mindenesetre összeköti a két csoportot, azzal a
.közös szemponttal, hogy kis ok (eszköz) nagy hatást vált ki.
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Nyilvánvaló, hogy itt ismét nem pusztán a nyelvről anató-
miai értelemben van szó; hiszen a szavak formálásában, a
beszédben az ajkak, a szájpadlás, a fogak stb. is résztvesznek.
Nyilván tehát nem a beszéd szerve, illetőleg szervei Jakab
intelmének tárgya, hanem maga az emberi szó, a beszéd ak-
tusa. A nyelvnek mint kicsiny testrésznek a képe azonban se-
gíti őt mondanivalójának szemléltetésében: az emberi beszéd
jelentőségének megmutatásában, illetőleg az ezzel kapcsola-
tos felelősség felébresztésében.

A nyelv képe átvezet a másik képhez, a lángnyelvéhez.
Elég egy gyufaszál fellobbanó parányi lángja, gondatlanul,
felelőtlenül eldobva egész erdőt lángba boríthat. Tűz a nyelv
is, mondja Jakab. A 6. vers első felének értelmezése attól
függ, hogy hova tesszük a pontot. Az egyik lehetőség, amit
fordításunkban választottunk, az, hogy a pontot így helyez-
zük el: "Lám egy kis tűz mily nagy erdőt boríthat lángba.
Tűz a nyelv is ... " A másik lehetőség, hogy a pontot az
utóbbi mondat után tesszük: " ... boríthat lángba, tűz a nyelv
is." Sok szól az előbbi megoldás mellett. Így ugyanis köny-
nyebbé válik az egyébként nehézkes fogalmazású vers értel-
mezése. " ... a hamisság egész világa a nyelv testünk tagjai
között ... " - hogyan értsük ezt? Egyes kutatók szerint a ha-
todik vers szövege romlott s ez okozza az értelmezési nehéz-
ségeket. Elfogadhatónak látszik mégis a következő értelme-
zés: "a hamisság egész világa a nyelv ... ", ez azt jelenti.
hogy szinte - képiesen szólva - egy egész világot képes
megfertőzni, illetőleg egy felépített világot, pl. a bizalom és
megértés világát, egy-egy hazug szó, kétértelmű mondat le-
rombolni. Isten jónak teremtett világából a hazugság világát
hozza létre, illetőleg a jó világot hazuggá torzítja. Vagyis a
nyelv képes az egész emberi életet, különösképpen is az em-
berek együttéléset családban, társadalomban, népek között
megrontani - ha rosszra használják, ha eredeti rendelteté-
sével ellenkező célra élnek vissza vele. Mert a nyelv "oda
helyeztetett" (szószerint fordítva a "katisztatai"-t) tagjaink
közé, Isten adta az embernek a beszéd képességét, a szó aján-
dékát, úgy hogy az ez emberi lét, a humánum lényegéhez
tartozik. Az ember beszélő lény, s éppen mint ilyen ember
az ember! Azért kapta ezt az ajándékot, hogy általa közösség,
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társalkodás jöjjön létre ember és ember között. A nyelv, a
beszéd elsőrenden társadalmi jelenség és társadalomalkotó
eszköz. Használni kell tehát - de jóra! A használatról való
lemondás, a hallgatás, megfutamodás a feladat elől. Ezt a
könnyebb utat választották pl. a szótlansági fogadalmat tett
szerzetesrendek. "Az egész testet beszennyezi" a rosszra
használt nyelv, vagyis az egész emberi életet megrontja, ha-
tása alá vonja, az ember minden cselekvéset minősítheti, Is-
tenhez, felebaráthoz való viszonyát megbonthatja a megrom-
lott emberi beszéd.

A 6. vers második fele feltárja a beszéd megromlásának,
helytelen használatának a démoni hátterét. A bűnbeesés, 1.
Móz.3. részének elbeszélése szerint - egy beszélqetésset kez-
dődött. A kísértő beszédbe elegyedett az emberrel s ennek so-
rán kétségbe vonta, sőt meghazudtoIta Istennek az emberhez
intézett szavát. Közben pedig egy hazugsággal félrevezette az
embert. Az ember pedig válaszolt a kísértő szóra, s kőzben
maga is hozzájárult Isten igéjének elferdítéséhez (1.Móz.3,3...
"ne is érintsétek ... " - ezt ugyanis nem mondotta Isten!).
Ezzel az ember megrontotta azt a legfelségesebb lehetőséget,
amit a szó ajándékával kapott: hogy nemcsak meghallhatja,
hanem maga is továbbmondhatja Isten igéjét. Jakab 3,1-12
üzenetének egész mélységét csak akkor értjük meg, ha állan-
dóan szem előtt tartjuk ezt a legvégső összefüggést: az em-
beri beszédnek és Isten beszédének a kapcsolatát. Amikor
Isten az embernek a beszéd ajándékát adta, ezzel beszélgető,
szavát értő és neki felelő partnerévé tette. Így, ezzel is "Isten
képére" teremtetett az ember. Az ember meghallhatja. be-
fogadhatja és maga is szólhatja Isten igéjét. Lehet-e nagyobb
kitüntetése az embernek, mint ez, hogy Isten saját szavát
adja szájába? Ezt veszítette el az ember a bűnbeesésben s ezt
kapja vissza a Szeritlélek munkája által. Mélyértelműen
szemlélteti ezt a valóságot Ézsaiás próféta elhivatási látomá-
sának elbeszélése (És.6).A szent Isten megjelenésének víziója
térdre kényszeríti a prófétát: "Jaj nekem, elvesztem, mivel
tisztátalan ajkú vagyok ... " Ez a bűnvallás éppen az emberi
bűnös állapot fent jelzert vonására utal: nem vagyok méltó
és alkalmas Isten ígéjének befogadására és szólására. Az
elbeszélés szerint Isten angyala az oltárról vett parázzsal
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tisztítja meg a próféta száját: "Íme ez illeté ajkadat és ha-
misságod eltávozott és bűnöd elfedeztetett."

A 6. vers második felében sajátságos fordulat ez a kifeje-
Z.f>S, hogy a nyelv "lángra gyújtja életünk egész folyását".
Szószerinti fordítása ugyanis így hangzik: "lángra gyújtja a
lét kerekét". A legtöbb kutató a formulát indiai eredetűnek
tartja, amely görög közvetítéssel juthatott el a zsidó gondol-
kodásba s így vette át Jakab is. A hindu vallásbölcseletben
van szó a .Jét kerekéről, a folytonos újjászületések körfolya-
máról. A lélekvándorlás gondolata azonban teljesen idegen a
zsidó-ótestamentomi gondolkodástól. A hindu szemlelet a test
és lélek ellentétében gondolkodik s szörnyű sorsnak ítéli a
halhatatlan léleknek mindig új testbe költözését - a meg-
váltás tulajdonképpen akkor következik be eszerint a gon-
dolkodás szerint, ha a folyamatnak vége szakad. Ezzel szem-
ben az Otestamentom az embert a test-lélek felbonthatatlan
egységében látja. Nem elölni akarja a testet, hanem ural-
kodni rajta sIsten szerszámává szentelni. Jakab ebben a bib-
liai szemlélethen gyökerezik. Ezért nála nem a test, a testi-
ség, az anyag szennyezi be a lelket, hanem éppen megfor-
dítva: a nyelv, a beszéd, tehát a gondolkodás, az érzület és
az indulatok szennyezik be a testet, illetőleg kerítik tuuai-
mukba az egész embert s teszik annak fizikai szervezetét is a
bűn eszközévé. (V.Ö.Jézus igehirdetését is" Mt 12 34-kk;
15,lO-kk "A szív teljességéből szól a száj ... ", "ami a száj-
ból kijön, az a szívből származik és az teszi tisztátalanná az
embert. Mert a szívből származnak a gonosz gondolatok ... ")

A 6. vers képe sötét képpel zárul: a bűntől megrontott em-
beri beszéd, miután lángba borította, feldúlta az egész életet,
végül maga is áldozatul esik az elszabadított démoni erők-
nek. A bűnnek az a természete, hogy mintegy önmagát
emészti meg. Az eredetiben álló "geenna" kifejezés (magya-
ros átírásban Gyehenna) a héber gé hinnom = Hinnom völ-
gye (Neh.11,30), tulajdonképpen "gé ben hinnom" vagy "gé
bönéj hinnom" (Hinnom fiainak völgye) JÓzs.15,8; 18,16; II.
Krón.28.3; Jer. 7,32) - völgyszakasz Jeruzsálemtől délre. A
.Jézus kerábeli zsidóság hite szerírrt itt, ebben a sötét szurdok-
ban fog végbemenni az utolsó ítélet alkalmával a gonoszok
megítéltetése és örök tűzre vettetése. Ezt a képzetet az evan-
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géliumok is átveszik (Mt 23,33; Mk 9,45; Lk 12,5 stb). Így
átvitt értelemben a kárhozat helyét, a poklot szekták a
"Geenna" kifejezéssel jelezni.

A 7-8. vers új képet hoz fel az emberi nyelv, vagyis a be-
széd, a szó fékezhetetlenségére. Az állatvilág minden faj ára
sorol fel képviselőket: vadállatok, szárnyasok, csúszómászók,
tengeri élőlények. E felsorolás sorrendje és beosztása emlé-
keztet az ún. teremtéstörténet (I.Móz.l) hasonló felsorolására.
A "vadállatok" megjelölés a négylábúakra vonatkozik. A
gondolat nyilván nem az, hogy minden a földön található ál-
lat megszelidíthető, hiszen ez nem. felel meg a valóságnak,
hanem az, hogy minden fajta állatból akad olyan, amit meg
lehet szelidíteni, esetleg háziállattá domesztikálni. Valóban,
a négylábúak és szárnyasok esetében ez közismerten így van.
Már nehezebb a helyzet a csúszómászókkal és a vízi állatok-
kal. Bár kétségtelenül erre is akad példa; némely trópusi vi-
dékeken egyes nem mérges kígyófajtákat szinte háziállatként
tartanak a patkányok ellen. Szelídített teknősbékákról is hal-
lottunk s esetleg ide lehet sorolni az akváriumok többé-ke-
vésbé szelid halait is. Lehet, hogy levélírónk is hallott mind-
ezekről az esetekről.

A kép mondanivalója ttuiuiemeiieii kétségtelenül világos és
megrendítő: a vadállatokat lebírja az ember, de a saját nyel-
vével nem bír. Hogy ez mennyire így van a köztudatban is,
arra nézve elég példaképpen utalni a magyar szólásmondásra :
"Nem tud féket tenni a nyelvére" -, "tégy féket a nyel-
vedre" - "nem tudta lenyelni, ami a nyelvén volt" stb. Va-
lóban, az egyéni, családi s szélesebb körű közösségí életnek
is számos viszálya, sőt katasztrófája elkerülhető lett volna,
ha az ember tudna uralkodni a nyelvén, s tudna hallgatni
akkor, amikor indulatai el akarják ragadni. Másfelől a ki
nem mondott jó szó, békülő, megbocsátó szó, aminek el kel-
lett volna hangzani, de nem mondották el, nem kevesebb
·bajt okozott. A nyelv "megszelidítés·éhez" .hozzátartozik ez
a pozitívum is: nemcsak a gonosz, haragos, fulánkos szava-
kat kell kerülnünk, hanem törekednünk a szíves, nyájas be-
-szédre, amely persze nem külsőség, jómodor csupán, hanem
valóban szívünk szerétetteljes indulatát közli .a felebaráttal.
'"Beszédetek .legyen mindenkor megnyerő; sóval fűszerezett,
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hogy tudjátok, miként kell kinek kinek megfelelnetek" (KoL
4,6);tanít Pál apostol is. Jézus szavairól is feljegyezték, hogy
azok "kedvesek" voltak (Lk 4,22). S ide tartozik Pálnak egy
másik intelme is: "Semmi rothadt beszéd szátokból ki ne jöj-
jön, hanem csak ami jó az építésre ott, ahol arra szükség
van, hogy áldásos legyen a hallgatóknak ... " (Ef.4,29.v.ö.5,4-
et is: "Se undokság, vagy bolond beszéd vagy léha szavak
szóba se kerüljenek, mindez nem illik hozzátok, hanem in-
kább a hálaadás").

A 8. vers második fele azt állítja a nyelvről, hogy az "tele
van halálos méreggel". A "mérgezett" nyelv képzete való-
szinűleg onnan ered, hogy közkeletű téves felfogás szerint a
mérges kígyók mérge nyelvükben van, ,,fúlánkjukban". Ezt
a képet viszi át levélirónk az emberi nyelvre, illetőleg a be-
szédre is. Tartalmilag nem mond újat az eddigiekhez képest.
A köztudat szintén beszél "mérges nyelv"-ről, ,,mérgezett
szavakról", "fúlánkos nyelv"-ről. A gonosz szó - sőt néha
még a meggondolatlan is - az élet tapasztalata szerint va-
lóban halálthozó lehet.

A szakasz utolsó verseiben levélírónk rámutat az emberi
beszéd nagy pozitiv Iehetőségeíre s arra a szomorú tényre,
hogy ezzel szinte egyidejűleg mily gonosz célokra is használ-
ják sokan. Az emberi, beszéd a legelIentétesebb tartalmak
hordozója lehet - áldhatunk és átkozhatunk vele. Éppen eb-
ben van a beszéd hallatlan felelőssége. "Ugyanabból a száj-
ból jő ki áldás és átok". Figyelemreméltó, hogy Jakab azt
mondja: Ugyanazzal a szájjal áldjuk Istent és átkozzuk az Is-
ten képére teremtett embert. Ez az egymásmellé állítás va-
lószínűleg arra akar figyelmeztetni: nem lehet egyidejűleg
Isten felé hálaadással, hódolattal, imádattal fordulni s ugyan-
akkor gonoszul, irgalmatlanul, szeretetlenül az ember felé.
Az embertelen, emberellenes vallásosság önmagában való el-
lentmondás, képtelenség. Istent nem lehet tulajdonképpen
máskép dícsérni, mint a felebarát szeretete által - figyel-
meztetett rá korunk egyik nagy teológusa. Isten szeretete és
az ember szeretete elválaszthatatlan. Hiszen az ember - Is-
ten képét viseli. Anélkül, hogy az ember Isten képére és ha-
sonlatosságára teremtettségének (LMóz.l,26-27) bonyolult
exegetikai kérdésére ebben az összefüggésben részleteseb-
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ben kitérnénk, annyit meg kell jegyeznünk, hogy az ember-
ben - minden emberben! - valamiképpen mindig Isten
gyermekét, Isten "rokonát" kellene látnunk, aki - bármily
elhomályosultan, torzultan is - az Atya "képét" viseli. Ez
itt ennek a tanításnak a legegyszerűbb értelme, a belőle fo-
lyó gyakorlati konzekvenciákkal. Amikor Jézus az utolsó
ítéletről szóló példázat szerínt mint igaz Bíró számadásra
vonja tanítványait, a hívőket, akkor a jól cselekvőket illető-
leg a mulasztókat arról világosítja fel, hogy ami jót cseleked-
tek csak eggyel is az ő legkisebb testvérei közül - tehát a
legjelentéktelenebb emberekkel -, illetőleg ami jót ezek
iránt elmulasztották véghezvinni - Ővele, Jézussal tették,
illetőleg nem tették meg (Mt 25,31-kk). Ez egészen egysze-
rűen azt jelenti: minden emberben - elrejtetten - Jézus
Krisztus lép elénk. Már pedig Jézus volt Isten "képének"
egyetlen igazi, valóságos, teljesértékű viselője (Jn 14,9 -
"aki engem látott, látta az Atyát" - ILKor.4,4 ... "Krisz-
tus ... aki az Isten képe ... " - Kol.1,15. "Ő a láthatatlan
Isten képe ... ") - Ha tehát Jézus azonosítja magát az em-
berrel, akkor ez azt jelenti, hogy aki az embert átkozza, gya-
lázza, gyűlöli, megvetí, megöli - mindezt Krisztussal teszi.

De benne lehet a Jakab gondolatában az is, hogy Isten dí-
cséretéhez, magasztalásához nem szükséges az ember leala-
csonyítása. Isten dicsőségének nincsen szüksége az emberi
bűnösségre, mint valami. sötét háttérre, hogy abból annál fé-
nyesebben kiemelkedjék. Isten kinyilatkoztatása a Szeritírás-
ban kemény szavakkal ítéli meg a bűnt - de azért, hogy
megmentse, megtérésre hívja fel a bűnöst. Jézus azért tárja
fel a samariai asszonnyal mesteri módon vezetett lelkipász-
tori beszélgetésben annak bűnét, hogy nagy irgalmasság-
gal elfedezze azt a bűnbocsátó szeretetével. Az emberi el~
esettségnek, bűnös nyomorúságnak minduntalan való fel-
hánytorgatása márcsak azért is helytelen, mert könnyen azt
a benyomást keltheti, hogy akkor csak a züllött emberek, a
bűnözők, a fegyháztöltelékek azok, akik Isten kegyelmére
szorulnak. Pedig éppen nem így van; a legnemesebb, a leg-
erkölcsösebb. a legfennköltebb lelkületű embereknek is szük-
ségük van Isten bűnbocsátó kegyelmére, szeretetére, üdvözí-
tésére.
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Tanítását ismét egy hasonlattal szeralélteti Jakab. Ugyanaz
a forrás valóban nem áraszthat magából egyeidejűleg sós, il-
letőleg keserű, majd édes, tehát iható vizet. Ha az ember
nyelve mégis egyidejűleg áld és átkoz, akkor ezzel visszájára
fordítja a természet rendjét, leleplezi ennek a fonák helyzet-
nek a természetellenességét, A forrás, "az élő víz" - ellen-
tétben a ciszternák, vízgyűjtők állott esővizével - nagy
kincs volt az ókori Keleten, de ma is az. Szörnyű csalódás a
sivatag tikkadt vándora számára, ha az oázis üdén kéklő pa-
takja, tavacskája a várva várt, hőn óhajtott édesvíz helyett
ihatatlan keserűvizet tartogat számára. Mózes ilyen keserű-
vízforrás vizét változtatta ihatóvá II.Móz,15,22-kk elbeszé-
lése szerint. Az ember ennek a csodatettnek a fordítottját,
torzképét viszi véghez akkor, amikor áldásra, jóra szeretetre
teremtett ajkával átkot és káromlást mond.

A füge és szőlő példája arra emlékeztet, amit Jézus a ha-
mis prófétáktól óvó beszédében mondott: "Vajon a tövísről
szednek-e szőlőt, vagy a bojtorjánról fügét"? (Mt 7,16). Ja-
kab itt arra figyelmeztet, hogy az embernek Isten jóakaratá-
nak rendje szerint természetszerűleg kellene beszédével jót
tenni, áldást mondani. Ha nem így történik, akkor ez éppen
a teremtés rendjének megromlására mutat.

Kitekintés
Sokat v-étkezünk,vallja Jakab is levelének ebben a szaka-

szában - a szóval való vétkezésnek azonban különös súlya
van. "Csak szó", elszálló pára mondhatná valaki, a beszéd,
amint elhangzott vége is van. Nagy tévedés! A szavak bevé-
sődnek az emlékezetbe. Amit valaki édesanyjától hallott és
tanult - talán az első imádságot - vagy egy tanítójától,
lelkipásztorától, örökre feledhetetlen marad. S persze egy-
egy kísértő fülbesúgott szó, gonoszra bujtogató mondat is
néha kiirthatatlanul, kitörölhetetlenül ottmarad az emléke-
zés hanglemezéri s felhangzik újra meg újra, akaratlan is.

Az elszálló szó megrögzítésének a technika korunkban már
sok lehetőségét találta meg. Nyomtatott betű, sajtó, könyvek,
hanglemezek, hangosfilm, magnetofon - szinte örökéletűvé
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teszik a különben elröppenő szót, függetlenül az emberi em-
lékezettől. S a szóközlés eszközei, a telefon, rádió pedig a
tértől teszik függetlenné a kimondott szó hatását. Egy ember
beszél és milliók hallgathatják egyszerre.

Már ezért is egyre súlyosabb a felelősség a kimondott.
szóért, hiszen - mint a részletes magyarázat során rámu-
tattunk - a beszéd gondolati tartalmak hordozója, jóé vagy
rosszé - áldást vagy átkot szerezhet valóban. A szót és tet-
tet keskeny mesgye választja csak el. Vannak szavak, ame-
lyeknek a legmesszebbmenő gyakorlati következményei van-
nak, amelyek szinte azonnal testet öltenek a cselekedetek-
ben.

Jakab levele ebben az összefüggésben sem marad meg ál-
talános Iejtegetéseknél, hanem az "írástudók felelősségére"
mutat rá. Az egyházban ez a lelkészek, a teológia tudomá-
nyával hivatalból és hivatásból foglalkozók felelősségét je-
lenti. Isten igéjének tiszta hirdetésére és a szentségek helyes
használatára minden lelkész felavatásakor esküt is tesz egy-
házunkban. Ez az eskü súlyos felelősséget és nagy terhet ró
reá - de a gyülekezetre is. Az állandó tanulás kötelezettsége
ez. Ahhoz, hogy a gyülekezetét helyesen taníthassa, a lelki-
pásztornak magának is állandóan tanulnia kell. Az még azon-
ban nem elegendő, hogy ha az "igazhitüség" értelmében ad
tanítást híveinek. Meg kell találnia a helyén való szót., ami-
vel eligazítja őket a ma életének kérdéseiben Súlyosan vét-
kezik, ha elhallgatja a felismert igazságot, vagy ha akár tu-
datlanságból, akár tudatosan félrevezeti a reábízottakat. Mert
vezetnie kell őket, szavával beszédével - persze tetteivel is,
pontosabban ezeknek nem szabad ellentétbe kerülni szavai-
val - jó, helyes irányba.

A beszéd drága ajándékával való visszaélés a haszontalan,
hiábavaló fecsegés is - akkor is, sőt akkor kiváltképpen! -,
ha kegyes köntösben jelentkezik. "Minden haszontalan be-
szédért, amelyet beszélnek az emberek, számot adnak majd
az ítélet napján", hangzik Jézus figyelmeztetése (Mt 12,36),
Nagyon valószínü, hogy itt elsősorban a kegyes fecsegésre
gondolt. Hiszen ugyanő mondotta, hogy "nem mindenkí
megy be a mennyek országába, aki azt mondja nekem: Uram,
Uram!, hanem aki cselekszi az én mennyei Atyám akaratát"
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(Mt 7,21). Jézus és Isten nevének untalan emlegetése vagy
vallásos szólamok gyakori használata inkább visszataszító,
mint megnyerő s könnyen a második parancsolat elleni vét-
kezésbe vezethez.

Még ellenszenvesebb azonban ez, ha embertelenséggel, az
emberek megvetésével. szeretetlenséggel párosul. Istent em-
legetni s az ő képét viselő embert nem szeretni - vissza-
taszító képmutatás. Korunk egyik legszörnyűbb bűnözője,
Eichmann - istenhívőnek vallotta magát! S e kirívó példa
sajnos nem egyedülálló. Ezért nagyon komolyan szívünkre
kell vennünk Jakab levelének ezt az intését. Igaza van
Schlatternek, aki szerint ebben a szakaszban, ha közvetve is,
de félreérthetetlenül és nagyon határozottan az emberi élet
védelméről van szó. Mert, aki az embert "átkozza", aki szó-
val vétkezik ellene, aki gyűlölködik, az nincsen messze a cse-
lekedettől sem. "Aki haragszik. az atyjafiára méltó az íté-
letre ... " mondja Jézus az ötödik parancsolathoz fűzött ma-
gyarázatában a Hegyi Beszédben (Mt 5,22). Aki nem becsüli
felebarátjában az Isten képét, az könnyen odasodródik, hogy
Kainként kezet emel reá. És a modern Kainok kezében nem
husáng, hanem - atomfegyver van! Az ember szóval és tet-
tel való megbecsülése elválaszthatatlan.

Lehetetlen ebben az összefüggésben nem szólani a beszéd-
del való valóban démoni visszaélésről a háborús propaganda
területén. Gondoljunk Hitler háborúra úszító és sajnos tö-
megeket megbűvölő szónoklataira. A hazugság megtévesztő
ereje néha igen nagy. Valóban beteljesedik ilyenkor Jakab
mondása: Tűz a nyelv - s bizony a világot is lángbaborít-
hatja. S hányszor állították a megtévesztő szót az üzleti ér-
dek, a méltatlan hírverés, a propaganda szolgálatába. Hitler
szellemi utódai sajnos ma is garázdálkodnak.

Pedig Isten azt akarja, hogy beszédünk a közösség és a
béke építésének eszköze legyen. Valóban az, aminek Ö
szánta: hídverés szerszáma embertől emberig, szívtől szívig,
néptől népig. A bizalmatlanság, gyanakvás, ellenszenv oka
igen sokszor egymás nem ismerése. S a megismerés elemi
eszköze: a szó. "Szóból ért az ember" - és "Néma gyerek-
nek az anyja sem érti a szavát" - e két magyar közmondás
is erre utal. Az ismerkedést legtöbbször kölcsönös megértés,
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a félreértés eloszlása, a gyanakvás ködének felszállása
követi. Így lehet az 'emberi szó, az igaz, őszinte szó, a hátsó-
gondolatok nélküli egyenes beszéd az emberi béke és együtt-
élés forrása, fenntartója és fejlesztője.

Jézus figyelmeztetett bennünket arra, hogy mindennek a
szívben kell kezdődnie. Mert igaz az, hogy ,,kinek mivel szi-
ve tele, arról szól a szája" (Mt 12,34 - így kellene ezt a
.mondatot magyarosan fordítani). S ugyanebben a fejezetben
még egyszer lelkünkre helyezi a kimondott szó felelősségét:
"Beszédedből ítéltetel majd igaznak és beszédedből ítéltetel
bűnösnek". (Mt 12,37.).
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VI.

3,13-18
"Kicsoda az, aki bölcs és belátó közületek? Jó magavisele-

tével bizonyítsa meg cselekedeteit szelíd bölcsességgel. Ha
azonban keserű irígységet és viszályt hordoztok szívetekben,
akkor nincs mivel dicsekednetek, sőt meghazudtoljátok az
igazságot. Az ilyenféle bölcsesség nem felülről való, hanem
nagyon is földi, emberi, sőt ördögi, mert ahol irígység és
viszálykodás van, ott zűrzavar és mindenféle gonosz cseleke-
det is van. Viszont a felülről való bölcsesség először is őszinte,
azután békeszerető, szívélyes, engedékeny, irgalommal és jó
gyümölcsökkel teljes, nincs benne sem széthúzás, sem kép-
mutatás.

Azok, akik a békén munkálkodnak, békében vetik el az
igazság gyümölcsét."

Ez a rövid szakasz egységes gondolatmenetű. A közvetle-
nül megelőző intelemmel nem sok összefüggést lehet felfe-
dezni. Ha csak azt nem, hogyamegelőzőkben az emberi be-
széd jelentőségéről volt szó. A beszéd azonban - mondot-
tuk - mindig gondolataink kifejezője. (Ez még abban az
esetben is érvényes, ha az illető ember gondolatszegénység-
ben szenved. Ilyenkor ugyanis szavai éppen azt árulják el,
hogy nincsenek gondolatai.). A beszéd tehát arról a gondo-
lati háttérről tanúskodik, amelyből származik s ezt lehet, tá-
gabb értelemben véve a szót, "bölcsességnek" is nevezni. Itt
azonban nem elvi, elméleti, spekulatív értelemben vett böl-
csességről van szó, hanem gyakorlati életbölcsességről. Olyan-
féléről, mint amilyent az ótestamentomi bölcsesség-iroda-
lomban is találunk, pl. a Példabeszédek és a Prédikátor
könyvében.
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Schlatter ilyen megfontolásokból kiindulva a szakaszt köz-
vetlenül 3,I-hez próbálja kapcsolni, ahol a tanítók felelőssé-
géről van szó. Eszerint e szakaszban a bölcs tanító képe áll
elénk. Ennek az elméletnek csak egy hibája van: mindaz,
amiről itt hallunk, nemcsak a gyülekezet tanítóira, vezetőire,
hanem általában minden egyes egyszerű tagjára is vonatko-
zik. Mint ahogyan szerzőnk 3,I-ben a tanítók felelősségéből
kiindulva bontja ki a kímondott szóért való felelősséget álta-
lában, mindnyájunk felelősséget ebben a tekintetben.

A gondolatmenet szónoki kérdéssel kezdődik: "Kicsoda az,
aki bölcs és belátó közületek?" A bölcsességről 1,5-ben is
volt már szó: Ha valaki bölcsesség nélkül szűkölködik, kér-
jen Istentől s meg fogja kapni. Mivel gyakorlati életbölcses-
ség ez, ezért az élet, a mindennapi gyakorlat dönti el, mu-
tatja meg, hogy van-e ilyen bölcsesség valakiben, vagy nin-
csen. Ezért mondja Jakab: mutassa meg, bizonyítsa meg ma-
gatartásával, konkrét cselekedeteivel, hogy valóban bölcs
ember. A feltett kérdés: Kicsoda az? - emlékeztet Jézus
egyik példázatára. Az is így kezdődik: "Kicsoda tehát a hű
ésbölcs szolga ... "? (Mt 24,45-kk). A példázat is a szolgá-
nak hűsége mellett eszességét (fronimosz) hangsúlyozza, ami-
a gyakorlatban megfelel a bölcsesség Jakab által használt fo-
galmának. A gyakorlatban, a magaviseletben kell megmutat-
koznia ennek az okosságnak. A szólamok nagyképű szószá-,
tyárkeresztyénsége ezen a mértéken megméretik és köny-
nyűnek találtatik. Jakab olyan embereket szeretne látni a
gyülekezetekben, akik megtanulták a leckét és tudják azt
alkalmazni a mindennapok feladatai között. Az eredetiben
használt kifejezések is ebbe az irányba mutatnak. Episzté-
món = belátó, körűltekintő, aki belelát a dolgok összefüggé-
sébe, ismeri a hátteret, felméri a helyzetet s gondol a követ-
kezményekre. Tehát nem meggondolatlan, hebehurgya. -
Érdekes fordulat az, hogy Jakab "szelid" bölcsességet említ.
Ez arra utal, hogy az igazi bölcs ember nem öntelt, nem tü-
relmetlen, nem erőszakos. Ha tudja is, hogy neki van igaza,
nyájas, türelmes meggyőződéssel igyekszik a másik embert
jobb belátásra bírni, s nem "rohanja le" érveivel. Higgadt,
mert tudja: az igazság ráér, van ideje, előbb-utóbb úgyis ér-
vényt szeréz magának. Ezek a gondolatok összeesengenek
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1,19-el: Legyen az ember gyors a hallásra, lassú a szó-
lásra ... , s a harmadik rész eddig tárgyalt szakaszával, a be-
széd felelősségteljes használatáról. Aki bölcs, az keveset be-
szél, de értelemmel és meggondoltan - sok beszédnek sok az
alja, tartja a magyar közmondás is -, az tud féket tenni a
nyelvére, mert higgadt, nem sieti el a dolgokat. Ezek az
összecsengések js mutatják, hogy belső, sokszor rejtett logi-
kája van Jakab írásának. Ő maga is bölcs ember, nem ötlet-
szerűen cikkáznak gondolatai, nem ugrál egyik témáról a
másikra, egy témája van s azt fejti ki sok oldalról közelítve
hozzá. Az életet, a valóságos életet veszi célba tanításával s
az életre tanítja olvasóit, hitből való életre - élő hitre.

A szelídség - nem gyengeség, nem a gyengeség jele. Aki
gyengéd, attól még lehet nagyon határozott, ezt azonban nem
bántó módon érvényesíti. "Ne olyanok legyenek a keresz-
tyének, mint valami merev útmutató tábla" (Thurneysen).

A 14. vers olvasása, ahol keserű írígységről és viszályleo-
dásról van szó, felveti azt a kérdést: vajon Jakab talán egy
konkrét helyzetet tart szeme előtt? Esetleg egy bizonyos gyü-
lekezetre gondol, amelynek tagjai avval dicsekedtek, hogy ők
bölcsek - ennek azonban magatartásukkal csattanós cáfola-
tát adták. Irígység, viszály és gonosz cselekedetek (16.v.) ép-
pen nem bölcsességre valló jelenségek. Ezért elbizakodottsá-
guk, amellyel magukat okosaknak vélik, nem felel meg a va-
lóságnak, hazug az, az igazság meghazudtolása.

Nehéz ma már megállapítani azt, hogy miféle természe-
tűek voltak azok a viszályok, amikre levélírónk céloz. Talán
gondolhatunk arra, is hogy már a korabeli zsidóságban is ki-
alakultak egyes bölcs mesterek, rabbik körül - ilyen volt pl.
Gamáliel is, Hillél stb. - iskolák, tanítványi körök. Ezeket
az "iskolákat" néha jelentős tanításbeli különbségek, nézetel-
térések választották el egymástól s így közöttük élénk elvi
viták keletkeztek, amik azután ádáz viszálykodásba is át-
csaptak. Az így keletkezett "pártok" Irigyelték egymás, ille-
tőleg mestereik dicsőségét. A ,,furor theologorum", a teoló-
gusok dühe azután magával ragadta a hívek tömegeit, a vi-
tába és viszályba belekapcsolódtak a zsinagógák, gyüleke-
zetek is. A kialakult irányzatok nevek és jelszavak köré cso-
portosultak s elkeseredetten állottak egymással szemben -

106



pedig esetleg sokszor csak egyes formulák, kifejezések, ille-
tőleg azok megfogalmazása, értelmezése választotta el őket
egymástól.

Ez a veszedelem az első keresztyén gyülekezetet is meg-
kísértette. Az első Korinthusbeliekhez írott levél is tanul-
sága ennek (1,1O-kk). "Én Pálé vagyok! Én meg, Apollósé!
Én meg,Kéfásé! Én meg Krisztusé!" ... Valószínű, hogy ezek
a korinthusbeli pártoskodók is a "bölcsességre" hivatkoztak,
ezért pirít rájuk Pál: Engem Krisztus azért küldött, hogy az
evangéliumot hirdessem, de nem szólásban való bölcsesség-
gel, hogy a Krisztus keresztje hiábavaló legyen. (17.v.) Le-
hetséges, hogy Jakab is ilyen helyzetet tart szeme előtt. Bi-
zony ezzel a magatartással nincs mit dicsekednetek, kiáltja
oda olvasóinak! Hiszen az igazi bölcsesség sohasem dicseke-
dik, nem kérkedik - még ha talán erre joggal lehetne is
oka -, hanem alázatos, szelídlelkű.

A következő - 15-17. versekben - a ,,felülről való" és a
"földi, testi, ördögi" bölcsességet állítja egymással szembe
és jellemezi szerzőnk.

Ovasóink - valamely, általunk nem ismert konkrét eset
kapcsán hangoztatott - bölcsességét igen szigorú kifejezé-
sekkel ítéli el. Az "nagyon is földi, emberi, sőt ördögi". Mit
akar ezekkel a kifejezésekkel mondani? Éppen nem arról
van szó, hogy valami világtól, valóságtól elvonatkoztatott
módon fordulna el mindattól, ami emberi, ami a földi élettel
kapcsolatos. Hiszen már eddig, is számos tanújelét adta Ja-
kab annak, hogy mindkét lábával a földön áll s éppen az
igazán emberinek s magának az embernek a megbecsülése,
felemelése a szívügye. Ezek a kifejezések ezért arra mutat-
nak rá, hogy a hamis, a beképzelt "bölcsesség", az álbölcses-
ség nem Isten ajándéka - márpedig 1,17. szer-iritminden jó
adomány és tökéletes ajándék Istentől száll alá, tehát "fe-
lülről" való. Önző azért ez az okoskodás, amelyben az em-
ber a maga egyéni érdeket tartja szem előtt. Viszálykodó,
"haszonleső" - az egyik fordítási lehetőség szerint - csak
a maga hasznát nézi. Régi exegetikai hagyomány, hogy en-
nek az íráshelynek egyik legszemléletesebb illusztrációját Jó-
zsef és testvéreinek . ótestamentomi történetében szokták
látni. Irígykedéssel kezdődik itt a testvéri jó viszony meg-
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romlása, amely azután viszályhoz, sőt kishíjján testvérgyil-
kossághoz, majd hazugsághoz vezet. (I.Móz.37-kk)

Az emberi értelem magára hagyva, tanítja Jakab, végül is
démoni befolyás alá kerül. A "diabolosz" összezavarja az
ember gondolatait, felfordulást okoz s az indulataitól elraga-
dott ember megbontja az emberi együttélés külső rendjét is,
beáll a zürzavar. Pál apostol a korinthusbeliekhez második
írott levelében fest hasonló gyülekezeti állapotokat, mint
amilyeneket Jakab láthatott maga előtt 1evele írásakor (IL
Kor. 12,20). Pedig "Isten nem a rendetlenségnek, hanem a
békességnek az Istene" (I.Kor.14,33).

Megint arra kell azonban figyelnünk, hogy Jakab nem ál-
talában az emberi bölcselkedésről beszél, hanem a kegyes
ember okoskodásáról. Szavainak értelméhez tehát az a fel-
ismerés is hozzátartozik, hogy teológiai elmélkedésünk és az
abból folyó gyakorlati magatartásunk helyessége azon dől el,
hogy hagyjuk-e magunkat ezekben Istentől vezettetni. A
bölcs, öreg Nikodémust, Izrael tanítóját is erre figyelmez-
tette Jézus: felülről kell jönnie a világosságnak és az erőnek,
ami új felismerést és új életet adhat (Ján 3,1-kk). Lehetnek
viták a gyülekezetben, mondja Jakab, de nem szabad ezek-
nek viszállyá fajulni. Lehet veresengés, a jóban s a még job-
ban, de nem lehet írígykedés.

Mennyire más képet nyújt az isteni, a felülről való bölcses-
ség. Ez "Őszinte, békeszerető, szívélyes, engedékeny, iraga-
lommal és jó gyümölcsökkel teljes, nincs benne sem szét-
húzás, sem képmutatás." Erre a bölcsességre az a jellemző,
hogy a tanítás és az élet, elmélet és gyakorlat teljes össz-
hangban vannak benne. Jellemző és figyelemreméltó, hogy
felsorolt jellemző vonásai mind az emberi együttélésre vo-
natkoznak. Nem öncélú bölcsesség ez, nem pusztán elméleti
okoskodás, hanem minden a gyülekezet építésének a célza-
tával történik. Az isteni bölcsesség gyümölcsei kedvesek és
ízesek, hasznosak és élvezetesek a felebarát, a másik ember
számára.

Érdekes ezen a ponton egy pillantást vetni Pál és Jakab
igehirdetésére a "földi" és az isteni bölcsesség dolgában. Pál
apostol is szól erről a kétféle bölcsességről (I.Kor.2,6-kk). O
azonban a hívő megismerés összefüggésében szemléli a kér-
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dést. Tétele az, hogy az ember a maga értelmével, okoskodás
útján nem tudja felismerni Jézusban a "dicsőség Urát",
vagyis az Üdvözítőt, a Messiást. Ez csak Isten titkos, elrejtett
bölcsessége által lehetséges, ha Isten a Lélek, vagyis Szent-
lelke által kinyilatkoztatást ad az embernek, feltárja előtte
üdvtervét. azokat a dolgokat, "amiket szem nem látott, fül
nem hallott és emberi szív meg sem gondolt, amiket Isten
készített az őt szeretőknek". - Jakab viszont nem a hitbeli
ismeret irányában vizsgálja a felülről kapott bölcsesség ha-
tását, hanem a gyakorlati keresztyén életben termett gyü-
mölcsöket mutatja fel.

Különös fogalmazásban foglalja össze a 18. vers ezt a sza-
.kaszt. "Az igazság gyümölcsét békességben vetik el azok,
akik a békén munkálkodnak". Az igazság gyümölcséről Fil.
.1,1l-ben olvashatunk: "Mint akik teljesek vagytok az igaz-
ság gyümölcsével, amelyet Jézus Krisztus ad az Isten dicső-
ségére és magasztalására". Zsid.12,1l pedig azt mondja, hogy
az Istentől kiszabott fenyítés ,.,azigazság békességes gyümöl-
csével fizet azoknak, akik abban edződtek". Az igazság gyü-
mölcse tehát mindenképpen Isten ajándéka övéinek. Igazság
és békesség összetartoznak. Akiket Isten megigazít, akik
igazságot nyernek - ajándékba! - azoknak, békességét kí-
nálja. Ez a vele való békesség azonban mindig kihat az em-
beri viszonylatokra. békét teremt ember és ember között. A
mondat értelme tehát az, hogy akik a békén munkálkodnak,
.nem fáradnak hiába. Isten gazdag gyümölcstermést ad nekik.
Igazságával békét teremt Isten és ember, és ember és ember
között.

Kitekintés

Ezt a szakaszt így is össze lehetne foglalni, mondanivaló-
ját, üzenetet ebbe a mondatba is bele lehetne sűríteni : Le-
.gyetek belátó, megértő emberek. Családban -emberek kö-
.ziitt - népek közösségében, Tudjatok élni egymással.

Azt kérdezhetné valaki: mi ebben a sajátosan keresztyén
üzenet? Azok a kutatók, akik Jakab levelének keresztyén
-jellegét tagadni, kétségbevonni szokták, s ezzel megkérdő-
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jelezik azt is, hogy van-e egyáltalában helye az újtestamen-
tomi iratok között, így is szoktak érvelni: az az életbölcses-
ség, morál, gyakorlati erkölcsi magatartás, amit Jakab tanít,
nagyon tiszteletreméltó, de - ezt elmondhatta volna vala-
mely görög bölcselő is, vagy a korabeli kegyes zsidóság vala-
melyik rabbija, tanitómestere.

Ebben az érvelésben két hiba is van. Az egyik az, hogy ha
valamely tanítás, erkölcsi norma, gyakorlati magatartás össze-
cseng az emberi gondolkodás legemelkedettebb, legtisztább
képviselőinek a nézeteivel, akkor ettől azért még nem kell
megtagadni a keresztyén jelleget. A felebaráti' szeretet pa-
rancsát Jézus az Otestamentom világából vette át, s tudjuk,
hogy az ótestamentomi Tízparancsolat szövege sok hasonló-
ságot mutat Hammurapi babiloni király híres törvényköny-
vének rendelkezéseivel (Kr. e. 2000 k.). Pál apostol sokszor
használt hasonlata a testről és tagjairól (I.Kor.12,12-kk;
Róm.12,4-5; Ef.4,15-16) ismert és használt volt a korabeli
irodalomban stb. A példák felsorolását lehetne folytatni,
amelyek azt mutatják, hogy az apostoli igehirdetés felhasz-
nálta építőkövekül azokat a gondolatokat, képeket, hasonla-
tokat stb., amelyeket célja érdekében alkalmasnak ítélt.

A másik, amit Jakab tanításánál figyelembe kell vennünk
az, hogy erkölcsi tanítása a hit gyökereiből táplálkozik. Fe-
lülről, Istentől kéri és várja azt a bölcsességet, azt a lelki
magatartást, ami azután az emberek gyakorlati együttélésé-
ben megtermi a maga jó gyümölcseit. Ezt a mondatot: a hit-
nek gyümölcsöket kell teremni, különben nem élő hit, Jakab
így is tudná hangsúlyozni: a hitnek kell gyümölcsöket te-
remni!

Ezekre, a hit gyümölcseire irányítja olvasói figyelmét -
és a mi figyelmünket is. Az emberi együttélés néhány arany-
szabályát helyezi a szívünkre.

A fejezet első verseivel kapcsolatban már volt szó az egy-
ház tanítóinak, a teológusoknak, a hittudomány művelőinek
felelősségéről. Most ezt a kérdést egy más oldalról közelít-
jük meg. Az egyházi tudományban, a hittudomány ban, a teo-
lógiában mindig voltak, mindig vannak és lesznek is nézetel-
térések. Nem is .lehet ez másképpen. Összefügg ez azzal is,
hogy Isten kinyilatkoztatásából mindig csak egy oldalt, egy
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részt tudunk véges értelmünkkel és véges hitünkkel - a hit
isteni ajándék, de emberi jelenség - felfogni, megragadni.
Ezért elkerülhetetlen, hogy ne legyenek e véleményeltérések
nyomán teológiai irányzatok, mozgalmak. (v.ö.I.Kor.13,9...
,,mert csak rész szerint ismerünk ... ") Ezeknek azonban vi-
táikban az írás, a kinyilatkoztatás minél jobb megismerésé-
ben kell versenyezniök. Nem szabad azonban e vitáknak vi-
szállyá fajulni, egymást eretnekké bélyegezni s mindezzel az
egyház egységét és szolgálatát veszélyeztetni. Hiszen, ne fe-
ledjük, a teológiai munka sem öncélú az egyházban, hanem
a szolgálata érdekében való. S ez a szolgálat: a világban vég-
zett szolgálat, az evangéliummal, diakóniai módon végzett
szolgálat.

Amikor azért vitázunk, igyekezzünk megérteni egymást,
türelemmel kutatva a másik szándtkát, célzatát, azt, hogy
hova akar elérkezni, mit szeretne elérni mondanivalójával,
S persze mindig tételezzünk fel egymásról jót ahogyan azt
Luther a Kis Kátéban a nyolcadik parancsolat magyarázatá-
ban mondotta. Néha csak azért nem értjük egymás szavát,
mert bár ugyanazt gondoljuk és szándékozzuk, de máskép-
pen mondjuk; a megfogalmazáson sok minden múlik. Azután
sohasem véljük magunkat, a magunk teológiai irányzatát a
feltétlen és végleges igazság birtokában levőnek. A teljes
igazságot, mint mondottuk, egyikünk sem tudja megragadni.
mindig csak annak egy oldalát. Békeszeretetet, engedékeny-
ség, szívélyesség, irgalmasság - ezeket a vonásait sorolja
fel Jakab az isteni, a felülről való bölcsességnek. Ezeket kell
érvényesítenünk akkor is, ha az egyházban teológiai, hitbeli
kérdésekről, a hit ismeretének kérdéseiről beszélgetünk.
Mindaz, amit 1,19-el és 3,I-kk-val kapcsolatban az egy-
másra hallgatásra, az igazi párbeszédről, a gyümölcsöző, ter-
mékeny beszélgetésről mondottunk itt is érvényes a meg-
felelő alkalmazásban.

Persze a felülről való bölcsességnek a fenti jellemvonásait
a hivő embernek a keresztyén gyülekezetnek nemcsak a teo-
lógiai, belső egyházi beszélgetésben kell érvényesítenie, ha-
nem kifelé is. A türelmetlenség és önigazságban való elbiza-
kodottság nem válik díszére Jézus tanítványainak. Inkább ar-
ról kellene megismerni őket, hogy a békességen munkálkod-

III



nak, szívesek és nyájasak minden emberhez. Hitbeli ismere-
tüket cselekedeteikben gyakorolják s 802 irgalmasság tetteivel
mutatják meg, hogy bölcsességük csakugyan felülről való.
Nemcsak tudnak megértésben és türelemmel együttélni az
emberekkel, de munkálják is ezt az együttélést. Nem szét-
választó ék, hanem összefűző kapocs kívánnak lenni fele-
barátaik között.

Ennek a munkának gazdag gyümölcstermés az ígérete.
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VII.
4,1-10

"Honnan vannak háborúk és harcok kozöttetek? Vajjon
nem onnan, hogy tagjaitokban szenvedélyes vágyakozások
támadnak? Megkívántok valamit, de nem lesz a tiétek, öltök
és áskálódtok és (még így) sem mentek semmire. Harcoltok
és hadakoztok, még sincs semmitek, mert nem kéritek. S ha
kéritek is (akkor) sem kapjátok meg, mivel rosszul kéritek;
arra, hogy azzal vágyaitokat kielégíthessétek. Házasságtörők,
hát nem tudjátok, hogy a világgal való barátkozás Isten elleni
ellenségeskedés? Ha tehát valaki a világ barátja akar lenni,
Istennek lesz ellenségévé. Vagy azt vélitek, hiába mondja az
Írás: "Féltékeny en vigyáz a lélekre, amelynek bennünk szál-
lást készített?" Annál nagyobb kegyelmet ad azonban, ezért
mondja: Isten az elbizakodottaknak ellene áll, az alázatosok-
nak azonban kegyelmet ad. Engedelmeskedjetek azért Isten-
nek, az ördögnek pedig álljatok ellent s meghátrál előletek.
Közeledjetek Istenhez és ő is közeledni fog hozzátok. Tisztít-
sátok meg kezeteket ti bűnösök és szenteljétek meg szíveteket,
ti meghasonlott (emberek). -

Panaszkodjatok, gyászoljatok és sírjatok. Nevetéstek gyász-
ra forduljon és örömötök bánkódásra. Alázzátok meg maga-
tokat az Úr előtt és majd felmagasztal benneteket".

Miért vagytok békételen emberek? - kérdezi Jakab 01-
vasóitól? Miért vannak harcok és háborúk közöttetek? A
"harc" és "háború" kifejezéseket kétségkívül jelképesen kell
vennünk. Egyébként mindakettő az eredetiben (polemoi -
machai) katonai szakkifejezés. Egyik inkább a hadjárat, má-
sik a csatározás értelmében használatos. Itt persze aligha
gondolhatunk fegyveres összecsapásokra a gyülekezet körén
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belül - hiszen a gyülekezetnek ír Jakab. Inkább azt kell fel-
tételeznünk, hogy szerzőnk az előző fejezet gondolatmeneté-
nek egyik fonalát veszi fel és fonja tovább. Ott, a harmadik
fejezetben, viszályokról hallunk, amelyek a gyülekezetben
felütötték a fejüket. Itt most ezen a vonalon halad tovább.
A kifejezések, amelyeket használ - harc, háború -, erőseb-
bek, mint a megelőző fejezetben használtak. Az egyenetlen-
kedés elfajul, erre engednek az újabb élesebb kifejezések
következtetni. Vajon miféle harcokra kell gondolnunk? Ez a
kérdés már a megelőző fejezet magyarázatának során is fel-
vetődött. Ott az összefüggés következtében - bölcsesség, a
felülről való és az ördögi bölcsesség ellentéte - teológiai vi-
tákra, vallási irányzatok között dúló harcokra kellett gondol-
nunk. Itt ugyancsak az itteni összefüggés következtében -
megkívántok valamit, nincs semmitek - inkább azokra a
társadalmi, vagyonbeli különbözőségekre, ellentétekre kell
gondolnunk, amelyek már eddig is feltűnek egyes szakaszok
hátterében (1,9-11; 2,-kk; 2,15-16). Nem kétséges: a gaz-
dag-szegény ellentét ott húzódik meg az egész Jakab-levél
hátterében. Egyes kutatók szerint egyenesen ez a problema-
tika a levél megértésének kulcsa; Jakab egy sajátságos zsidó-
keresztyén szegény-kegyesség képviselője. Annyi minden-
esetre bizonyosnak látszik, hogy abban a keresztyén közös-
ségben, amelyhez sorait intézte, a társadalmi ellentétek nagy
szerepet játszottak.

Amikor harcról, háborúról beszél szerzőnk, akkor itt nem-
csak külső, ember és ember, csoport és csoport közötti ellen-
tétekre gondol, hanem arra a belső békétlenségre, megha-
sonlottságra (Bjb) , ami azután oly sokszor válik persze az
emberi közösség megbontójáva. Sőt egyenesen úgy látja,
hogy minden békétlenség forrása az ember szívében van:
" ... tagjaitokban szenvedélyes vágyakozások támadnak".
Nem egyszerűen a körülményekben, a ,,sors"-ban, a többi
emberekben keresendő tehát a "harc és háború", a viszály
és irígység oka, hanem bennünk magunkban, a lélek indula-
taiban. Ez a belülről fakadó békételenség, meghasonlottság
bontja meg azután az embernek a másik emberhez való vi-
szonyát.

Az eredetiben használt "hédoné" kifejezést szenvedélyes
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vággyal fordítottuk. Legtöbbször negativ értelemben fordul
elő: gonosz vágy, kívánság. V.ö.Lk 8,14 "az élet gyönyörűsé-
gei" (kívánságai), Tit.3,3 "élvezetek". A ,,hédonizmus" a
"gyönyör filozófiája", az élet céljául az élvezetek hajszolását
tűzte ki (Arisztipposz). Félreértenők azonban a képzetet. ha
ezen az ún. "érzéki" élvezeteket értenénk csupán. A fogalom
itt sokkal átfogóbb értelmű. M. Dibelius szerint itt az "epi-
thymia" kifejezés helyett áll tulajdonképpen s általában vá-
gyakat, kívánságokat jelent. Az összefüggésből is kitűnik,
hogy általában a földi javak, anyagiak, pénz utáni sóvárgás-
ról van szó.

A test tagjaiban, ill. tagjai által hadakozó, erősködő vágy
képe azt akarja mondani, hogy egész emberi valónk eszkö-
zévé válhat ezeknek a szenvedélyes vágyaknak, egész valón-
kat hatalmába kaparinthatja a gonosz irányú kívánság. S azt
is mondja a tagok képe, hogy ennek a vágynak a behatolási
kapui lelkivilágunkba az érzékszervek, mint "tagok", nyilván
elsősorban a szem: Meglátunk valamit és megkívánjuk - de
persze számításba jöhetnek a többi érzékszervek is. Másfelől
pedig "tagjaink", kezünk, lábunk, de éppígy nyelvünk is (v.ö.
a 3. résszel kapcsolatban mondottakat!) végrehajtó eszközei e
vágyaknak, ti. abban segítenek bennünket, hogy megszeréz-
zük magunknak azt, amire vágyakozunk.

A kívánságoktól űzött, szevedélyektől hányt-vetett ember
képe az, amit e szakaszban Jakab előttünk megrajzol. A 2-3.
versek tovább színezik ezt az első versben pár odavetett vo-
nással felvázolt képet. Nehézséget okoz a második versben az
,.öltök" kifejezés. Hiszen, mint mondottuk, nem valószínű,
hogy tettlegességre kerülhetett a sor azokban az anyagi ter-
mészetű érdekharcokban, amiket Jakab a gyülekezet sze-
mére vet. 2,6-al kapcsolatban rámutattunk: már az is súlyos
feltételezés - bár sajnos nem lehetetlen -, hogy a gyüleke-
zet tagjai egymást a pogány, római törvényszékek elé idéz-
tették peres ügyeikben. A "harc" - "háború" kifejezéseknél
rámutattunk, hogy ezek nyilván csak képiesen, illetőleg szel-
lemi értelemben értendők s nem gondolhatunk fegyveres
összecsapásokra. Mindezekből a meggondolásokból kifolyóan
sok kutató itt szövegromlást tételez fel s az eredeti szöveg-
ben a "foneuete" = öltök, kifejezés helyett "fthoneite"-t 01-
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vas, ami azt jelenti: írígykedtek. Csakugyan, így símább a
szöveg, érthetőbb az összefüggésben. Schlatter azonban meg-
tartja az "öltök" kifejezést és utal Csel.23,12-kk-ra, ahol
arról van szó, hogy vakbuzgó zsidók - valószinűleg szika-
riusok - gyilkos merényletet terveztek Pál ellen. Ezt az ese-
tet azonban aligha lehet párhuzamba hozni a Jakab levelé-
ben szemmel tartott helyzettel. Ott ugyanis vallási vakbúz-
góságról, a vakhit szenvedélyéről volt szó, itt viszont, mint
az összefüggésbólkiderült, inkább az anyagi javak utáni só-
várgásról. Mindenesetre megdöbbentő kép ez a második nem-
zedék keresztyén gyülekezetéről. Ennyire hatalmába kerí-
tette őket a pénz szerelme? Hogy ez sajnos így volt, arról
.több más apostoli intelem is tanúskodik - s már az első
nemzedékben is! Ananiás és Szafíra esete emlékezetes pél-
dája ennek (Cse1.5,1-kk). Ef.5,5-benPál óvakapzsiságtól
- az ilyeneknek nincs helyük Isten országában. Az Ötesta-
mentomból elég Préd.5,lO-re utalni: "Aki szereti a pénzt nem
telik be pénzzel".

Az egyre erősödő kifejezések mutatják ennek a szenve-
délynek fokozódó eluralkodását a lelkeken: vágyakoztok,
megkívántok valamit - írígykedtek és áskálódtok - harcol-
tok és hadakoztok. S mindez - hiábavaló. Nem mentek sem-
mire - mert nem kéritik -, mondja Jakab. Mily közel van
voltaképpen hozzájuk kívánságuk teljesülése - csak kérniök
kellene! "Kérjetek és adatik néktek; keressetek és találtok;
zörgessetek ésmegnyittatik nektek", biztat Jézus (Mt,7,7).Az
Jakab olvasóinak nagy félreértése, eltévelyedése, hogy raga-
dományként akarják megszerezni azt, amit adományként
kaphatnának meg attól, akitől száll alá minden jó adomány
és tökéletes ajándék.

Nincs semmitek, mert nem kéritek. Az imádság ajándéka
és lehetősége nem először kerül Jakab levelének előterébe s
nem is utóljára. Eddig 1,6-8-ban volt már szó az imádkozás
nagy lehetőségéről a levél végén visszatér még erre a szerző.
-Kéríetek, mondja most is a békétlen, önmagával és felebará-
taival meghasonlott, mert kívánságaitól űzött embernek. Vi-
gyétek Isten elé mindazt, amire úgy vélitek, hogy valóban
szükségetek van - lépjetek együtt Isten színe elé sakkor
majd nem keltek fel egymás ellen.
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Persze, ha kívánságaitokat Isten elé viszitek (Fil.4,6), akkor
könnyen kitűnik, hogy meg kell azokat rostálni. Ha kértek
is, nem kapjátok meg, mivel rosszul kéritek, arra, hogy azzal
vágyaitokat kielégítsétek. Van "rossz", heLyteLen imádság is,
ami visszahull az égből - képiesen szólva -, van olyan ké-
rés, amit Isten nem teljesíthet, mert a kérőnek sem válna ja-
vára s esetleg ártalmára válna a felebarátnak is. Már ebből
az intelemből is kitűnik, mennyire a gyülekezetnek ír Jakab,
hiszen olyan emberekről van szó, akik imádkozni szoktak.
Lám, lehet rosszul is imádkozni. Azt veti a levélíró olvasói-
nak szemére. hogy nem ismerik az imádkozás tudományát és
magas művészetét. Mert igaz, hogy szabad kérnünk, s szabad
testi, földi, emberi szükségleteinket is odavinni Isten színe
elé, lehet egészen profán, világi dolgokat is kérni - ha
azokra valóban szükségünk van és ha azok valóban javunkra
válnak és nem károsítják meg a másik embert, a közösséget
sem. Ha megkapnátok, vajon mire használnátok fel a kért
javakat? - kérdezi Jakab? - Isten jó ajándékaival is vissza
lehet élni, s ha az a veszély fenyeget, hogy az ember visszaél
a jó adományokkal, miket a mennyei Atya szívesen ad gyer-
mekeinek, akkor jobb, ha meg sem kapja azokat. Ezért Isten
bölcsessége és előrelátó irgalma sokszor a nem teljesített
imádságokban, illetőleg egyes kérések nem teljesítésében
nyilvánul meg. Ezt az érdekeltek sokszor csak utólag ismerik
fel - s akkor hálát adnak a nem teljesített imádságokért,
azért, hogy Isten megóvta őket saját baLgatag kéréseiktőL, at-
tól a veszedelemtől, amit azokkal maguk és felebarátaik -
talán éppen szeretetteik - fejére idézhettek volna. S az is
megeshet, hogy Isten azzal büntet, hogy meghallgatja a balga
kérést. Ilyenformán történt ez Izrael történetében, amikor a
nép királyt kívánt magának és Isten - Sámuel által való
előzetes figyelmeztetés után ---:végül is teljesítette a kérést,
Ebből sok keserűség származott Izrael számára (I.Sám.8). A
helyes imádkozásra viszont Salamon imádsága adhat jó pél-
dát (I.Kir.3,5-kk). Salamon királyelsősorban nem magának
kért, hanem olyan ajándékokat, amik egész népének, a köz-
nek a javára váLnak:bölcs szívet, ítélőképességet a kormány-
záshoz. Ezért hallgatta meg az Úr, s adott neki egyebet is,
amit nem is kért.
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A 4. versben mutat rá Jakab a békéteienséq gyökerére: ol-
vasói Istennel vannak ellenségeskedésben, "Házasságtörők
vagytok". A nőnemű kifejezés is (az eredetiben) mutatja,
hogy itt nem a hatodik parancsolat elleni vétkezésról van
szó, hanem Jakab ugyanazt a képet használja Isten és népe
közötti közösség szemléltetésére, mint az Ótestamentom oly
számos esetben (Es 1,21; 57,3~kk; Hos 1-3.r. stb.), de az
Úszövetség is Krisztus és gyülekezete viszonyára (Ef.5,23-
kk.Jelen.21,2.9). Isten és népe Izrael, illetőleg Krisztus és
gyülekezete a házassági szövetség, a szerétet és a hűség vi-
szonyában vannak egymással. Az Úr hű népéhez, féltő sze-
retettel ragaszkodik hozzá (5.v.!), viszont megköveteli népé-
től, a gyülekezettől is a hűséget. A hűtlenség vétkét jelzi te-
hát Jakab a házasságtörés képével, illetőleg azzal a váddal,
hogy "házasságtörők vagytok". Elhagytátok Istent, elfordul-
tatok tőle, engedetlenek lettetek iránta - ellenségeskedésbe
kerültetek vele szemben.

Hogyan értsük most már azt a fordulatot, hogy "a világ-
gal való barátkozás Istennel való ellenségeskedés"? A házas-
ság képéből kell kiindulnunk: ez az életre szóló életközösség
a kízárólagosság igényével lép fel. A házastársi hüság feltét-
len s nem osztható meg, illetőleg minden megosztás máris
hűtlenséget jelent. Izrael népe esetében annak idején a hűt-
lenség az volt, amikor Izrael engedett az idegen istenek, bál-
ványok csábításának s már-már az a veszedelem fenyegette,
hogy elmerül a szomszédnépek tengerében. Erre a veszede-
lemre mutattak reá mindig újra igehirdetésükben a próféták
s hívták vissza az Úrhoz, emlékeztették a hűség kötelezett-
ségére a népet. - Az újszövetségi korban a hellénízmus vilá-
gában, a synkretizmus, vagyis a valláskeveredés veszedelme
fenyegette az apostoli gyülekezeteket. Ebben az esetben is az
"idegen istenek" csábítása tette égetővé a gyülekezet Urához
és fejéhez, Krisztushoz való hűséget.

Jakab levelében azonban nem általában van szó erről a
kérdésről, hanem konkréte és az egyes hívő személyéhez
szólóan. S az összefüggés nyilvánvalóvá teszi, hogya "világ"
nem a környezet, a körülmények, dolgok vagy emberek, ha-
nem ez a "világ" bennük van, olvasóinak a szívében. A go-
nosz kívánságok, szenvedélyes vágyak, elégedetlenség és bé-
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kételenség világa ez. Mint már rámutattunk: anyagiasság,
pénzsóvárgás, kapzsiság azok a konkrét vétkek, amik a levél
címzettjeit megkörnyékezik, sőt rabul is ejtik, bűnbe sodor-
ják. Nem vették eszükbe Jézus intelmét: "Mit használ az
embernek, ha az egész világot megszerzí is, de az életét el-
veszti" (Mt 16,26). Ez a kentextus világosan mutatja: Jézus
követéséről van szó. A tanítvány útja Mesterének követése.
S ez a Krísztuskövetés a ,,kereszt felvétele" nem egyéb, mint
önmagunk megtagadása. Tehát megtagadása őnzésűnknek,
azoknak a kívánságoknak, amelyek mindig a saját szemé-
lyünk körül forognak, a magunk igényeinek kielégítését cé-
lozzák. Ez az életforma - mondja Jézus - végül is az élet,
mégpedig az örök élet, tehát a Jézussal való közösség elve-
szítéséhez vezet. A "világ barátsága" nem egyéb, mint az ön-
zés életformája. Ez tesz Isten ellenségévé. Krisztus követése,
a hozzá való hűség pedig a felebarát szolgálatába állít.

Pál apostol ugyanezt a gondolatot pendíti meg Róm.12,2-
ben. "Ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem formálód-
jatok át a ti elmétek megújulásával, hogy megítélhessétek,
mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata". E sorokkal
vezeti be a Római levél nagy etikai szakaszát. A megelőző
versben pedig arra szólítja fel olvasóit, hogy szánják oda tes-
tüket, vagyis teljes önmagukat, élő, szerit és Istennek kedves
áldozatul. Önmaguk odaszánása, ez nem egyéb, mint amit a
szinoptikus evangéliumok Krisztus követésének, az Ő ke-
resztje felvételének neveznek. S ez megegyezik a Jakab ta-
nításával a gyümölcstermő életről.

A következő (5.) versben található idézet: Féltékenyen vi-
gyáz a lélekre, amelynek bennünk szállást készített - az
Otestamentomban sehol sem olvasható. Versformája az ere-
detiben (hexameter) arra enged következtetni, hogy az idézet
valamely hellenisztikus-zsid 6 vallásos. iratból való. A riem
könnyen kibogózható fordulat Isten féltő szeretetére utal.
Már az Otestamentom többször úgy szól Istennek népe iránti
szeretetéről, mint "féltékeny" szeretetről. És 9,7 a megelőző
versekben meghirdetett messiási üdvkor eljövetelét azzal in-
dokolja, hogy a seregek Urának buzgó (féltékenyen izzó) sze-
retete műveli majd ezt. II.Kir.19,31 pedig Izrael, illetőleg
Juda és Jeruzsálem maradéka megmentését ugyancsak a Se-
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regek Ura féltékeny szeretetének tulajdonítja. A fordulat ér-
telme tehát mindenképpen az, hogy Isten szeretete kizáróLa-
gos: nem akar osztozni az ember szívének birtoklásán senki-
oet és semmivel. Értelmileg jól csatlakozik így ez a gondolat
a megelőzőkhöz; a háttérben a házastársi kapcsolat képe ál1.
A népéhez forró szeretettel hűséges Úr ugyanilyen felféke-
nyen őrködik azon. "Vigyáz a lélekre, melynek bennünk
szállást készitett", - a lélek: Istennek' z emberbe adott lelke.
éltető ereje. "Azután formálta az ÚR Isten az embert a föld
porából és élet lehelletét lehelte orrába. Így lett az ember
élő lénnyé". (LMóz.2,7)Isten a maga partnerévé teremtette
az embert s ezt éppen azzal tette lehetövé - ti. azt, hogy az
ember valóban Isten beszélgető társa lehessen, vele közös-
ségben éljen, mint gyermeke -, hogy önmagából való lelket
adott neki.

Isten. egyeduralkodó akar lenni az övéi életében, hirdeti
Jakab, nagy összhangban az egész ótestamentomi és újtesta-
mentomi bizonyságtevéssel. "Ne legyenek neked idegen iste-
neid énelőttem! ... , mert én, az Úr, a te Istened, féltékeny
Isten vagyok ... " (II.Móz.20,3-6). "Senki sem szolgálhat két
Úrnak. Mert vagy az egyiket gyűlöli és a másikat szereti,
vagy az egyikhez ragaszkodik es a másikat megveti. Nem
szolgálhattok Istennek és a mammonnak" (Mt 6,24). Jakab
levelének összefüggésében ez konkréte azt jelenti: nem szol-
gálhattok saját vágyaitoknak, önző kívánságaitoknak és egy-
idejűleg Istennek. S hogy Isten szolgálata a legnagyobb sza-
badság, mert a "szabadság törvényének" teljesítése, s hogy
ez nem más, mint a felebarát szeretete, irgalmasság és a jó-
nak cselekvése a másik ember javára - ezt már eddig is
több oldalról megvilágítva, többféle összefüggésben láthat-
tuk Jakab levelében.

A következő vers (6.) folytatja a gondolatot: "Annál na-
gyobb kegyelmet ad azonban" - ha hívek maradtok hozzá
- így lehetne kiegészíteni a befejezetlenül hagyott monda-
tot. Isten kegyelme mindig nagyobb, mint haragja. A hűt-
lenséget negyedíziglen bünteti meg, a hűséget azonban ezer-
íziglen jutalmazza (ILMóz.20,5-6). Tételét Jakab egy ótes-
tamentomi idézettel támasztja alá: az Úr "az alázatosaknak
kegyelmet ad" (Péld.3,34). Az idézet nem egészen pontos.
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Ugyanígy idézi ehelyet I.Pt 5,5 is, ami újabb bizonyíték a
két irat, Jakab levele és Péter első levele szeros tartalmi
összefüggésére. Isten előtt nem állhatnak meg a kevélyek,
vagyis azok, akik vélt igazságuk és jogaik tudatában ki akar-
ják erőszakolni ajándékait - ahelyett, hogy kérnék (2-3.v).
Az alázatos ellentéte az elbizakodottnak; alárendeli magát
Istennek, mindent őle vár, s ezért nem is csalódik várakozá-
sában. A 6. vers után tartalmilag tulajdonképpen a 10. vers
kívánkoznék: Alázzátok meg magatokat az Úr előtt és majd
felmagasztal benneteket. Mindenesetre a gondolatot Jakab
fontosnak tartja, talán azért is tér reá vissza a szakasz vé-
gén, mintegy összefoglalva eddigi mondanivalóit. Az aláza-
tosság nem alázatoskodás, nem szolgalelkűség, hanem az a
magatartás, amelyben a hívő ember. tudatában van annak a
viszonynak, amely közötte és Isten között van. Felismeri és
elismeri Isten hatalmát és jóságát s a maga gyarlóságát és
erejének véges voltát. Az alázatosság mindig józanság, ellen-
téte mindenféle rajongásnak, fellengző erőszakoskodásnak. S
az alázatosság engedelmesség is. Nem passzivitás, hanem
nagyon is aktív magatartás, a szolgálat életformája.
Szólj Uram, hallja a te szolgád - ez az alázatosság magatar-
tása. Készség Isten akaratának zúgolódás és kételkedés nél-
küli örvendező és jókedvű teljesítésére.

Ezt a gondolatmenetet egészíti ki a 7. és 8. vers intelme:
"Az ördögnek pedig álljatok ellene s meghátrál előletek.
Közeledjetek Istenhez és ő is közeledni fog hozzátok". A két
mozdulat megfelel egymásnak és kiegészíti egymást: távo-
lodni az ördögtől és közeledni Istenhez. Ismét messzemenő
megegyezést találunk az első péteri levéllel: "Józanok legye-
tek, vigyázzatok, mert a ti ellenségetek az ördög mint ordító
oroszlán szertejár és kere i, hogy kit nyeljen el; álljatok el-
len neki ... " (I.Pt 5,8-9). Jakab azzal biztatja olvasóit, hogy
állhatatosságuk, kitartásuk meghozza gyümölcsét: ha eluta-
sítják a kísértéseket, végül is megszabadulnak azoktól. A ta-
pasztalat is arról szól, hogy ha valaki a kisújját engedi át a
kísértésnek, akkor hamarosan teljesen be kell hódolnia. Ha
viszont kitartóan ellene áll, akkor győzelemre számíthat.
Jézus megkísértésének története is ezt mutatja (Mt 4,1-11);
állhatatos magatartása után "elhagyta őt az ördög". Lukács
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evangélista hozzáteszi elbeszélésében: "eltávozott tőle egy
időre". Jakab sem gondol arra, hogy a földi élet idejére a hí-
vők egészen megszabadulhatnak a kísértéstől. A kísértések-
kel való küzdelem sohasem hagyja el a keresztyén embert (v.
ö. az első rész megfelelő szakaszaival kapcsolatban mondot-
takat),

Ez a küzdelem azonban sohasem csupán negatív jellegű -
ellenállás az ördögnek -, hanem mindig egyúttal pozitív is:
közeledés Istenhez. Nem elég eltávolodni a gonosztól s azt el-
távolítani. Ha ezzel nem jár egyidejűleg az Istenhez való kö-
zeledés, akkor úgy járhat a hívő, mint a példázatbeli ember,
akiből kiment "a tisztátalan lélek", majd visszatérve "üresen
és kisöpörve" találta elébbi lakását. S erre hetedmagával tér
oda vissza "és annak az embernek utolsó állapota rosszabb
lesz az elsőnél" (Mt 12,43-kk). A szív trónját nem szabad
pillanatra sem üresen hagyni - s e hely egyedül Istent illeti
meg.

Mit ért szerzőnk az Istenhez való közeledésen? Ezt csak
sejthetjük az összefüggésből; valószínűleg az imádkozást. Is-
ten ezt az utat jelölte ki a hozzá való közeledés útjául. "Kö-
zel az Úr mindenkihez, aki hozzá kiált, mindenkihez, aki iga-
zán kiált hozzá." (145.zsolt.18.v.)Erre utal a kifejezés is:
"Tisztítsátok meg kezeteket ... " Az imádkozás mozdulata a
zsidó vallásosságban és a keresztyénségben sokáig a felemelt
kéz volt, illetőleg a vállmagasságban kiterjesztett felfelé tárt
tenyerű kezek. A mozdulat Isten segítségül hívását és a ké-
rést, az ajándék elfogadásának készséget fejezi ki. A tisz-
tátalan kézzel elmondott imádságot Isten nem hallgatja meg:
" ... ha kiterjesztitek kezeteket, elrejtem szememet előletek;
sőt ha megsokasítjátok is az imádságot, és meg nem hallga-
tom: vérrel rakva kezeitek". (Es.1,15).Viszont a tiszta ke-
zűeket szívesen látja az Úr: "Ki mehet föl az Úr hegyére,
és ki állhat meg szent helyén? Az ártatlan kezű, a tiszta
szívű ... " (24. zsolt.3-4.v.) A kéz jelképesen, de sokszor a
valóságban is a gonosz cselekedetek végrehajtó eszköze. A
szív viszont az első versben (4,1) emlitett gonosz indulatok,
önző kívánságok székhelye. A szív megszentelésénél éppen
ezért nem kultikus, hanem erkölcsi szentségre kell gondol-
nunk. Odaszentelni, odaadni Istennek (Róm.12,1-kk). A
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"dipszüchosz", szószerint kettős szívű, hasadtlelkű, megha-
sonlott, kifejezéssel már találkoztunk 1,8-ban. Az ott mon-
dottakat még azzal egészíthetjük ki, hogy itt nyilván arra a
megosztottságra kell gondolnunk, amiről e szakasz 4. versé-
ben van szó. Isten egyedül akar ura lenni szívünknek, nem
tűri annak megosztottságát. Az Istennek és ördögnek, bűn-
nek való egyidejű szolgálat meghasonlottsághoz vezet. Meg-
osztott szívvel nem lehet Istennek élni.

Talán erre a meghasonlottságra gondol a továbbiakban Ja-
kab., amikor bűnbánatra hívja fel olvasóit. "Panaszkodjatok
(szószerint: nyomorkodjatok), gyászoljatok és sírjatok ... " (9.
v.) - A kifejezések, amelyekkel bűnbánatra hív az őtesta-
mentomi kegyesség világából jólismertek (És.32,11;Joel 1,9;
Zak. 11,2); a gyász, a bánkódás, hangos jajgatás, sírás - s
néha még a gyászruha, zsákban, hamuban ülés, a fej meg-
hintése hamuval stb. A hangsúly persze nem a külsőségeken
van, hanem a szív igazi töredelmén, a bűnös állapot felisme-
résén. Éppen ezért nem is találunk itt utasítást a bűnbánat
ezen külsőségeire nézve, mint ahogyan ezt Jakab kortársai
a farizeusok tették, s nnirit ahogyan később az ókori s még in-
kább a középkori egyházban a bűnbánati gyakorlat kialakult.

Jól meg kell értenünk a levélirót; nem önmagáért való
"pesszimizmusról", borúlátásról, kesergésról van itt szó, nem
valamfiéle "tragikus életérzésről" amint azt napjaink egzis-
teneialista filozófiája hirdeti, hanem az Isten színe előtti ön-
ismeretrejutásról. Bűntudatra akar ébreszteni Jakab és ezzel
igazi bűnbánatot kelteni. Az elbizakodott ember hamis bi-
zonyosságát akarja összetörni, azt a kevélységet, amivel már
fentebb is (6.v.) hadakozott. Arra az alázatra akar eljuttatni,
ami feltétele az isteni kegyelem befogadásának. Így akar he-
lyet készíteni az igazi örömnek, amelyre Isten elvezeti azt,
aki előtte bűnbánattal megalázza magát. (10.v.) Arról az Is-
ten szerinti szomorúságról van tehát itt, szó, ami "megbánt-
hatatlan megtérest szerez az üdvösségre" (II.Kor.7,10).

Az alázatosakat felmagasztalja az Úro "Aki felmagasztalja
magát, megaláztatik és aki megalázza magát "felmagasztal-
tatik" (Mt 23,12). Vajon már most, ebben az időben, vagy
majd csak a végső ítéletben? Annyi bizonyos, hogy Jézus
gyülekezetének földi útja alázatban és szerénységben vezet.
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Kitekintés
A gyülekezetnek a békét kell hordoznia szívében és ezt

kell sugároznia kifelé, az emberek közé is. Milyen szomorú
és ijesztő, hogy Jakab levelének ebben a szakaszában arról
kénytelen panaszkodni, hogy harcok, viszályok, háborúságok
vannak - még a gyülekezetben is. S mindennek oka - a
kívánság. Szűk körben és világméretekben js. Hatalmat, di-
csőséget, értékeket, természeti kincseket akar harácsolni mo-
hó kapzsiságában az ember. Jakab korában az arany s a fű-
szer izgatja az emberek képzeletét. Ma az olaj, az uránérc -
holnap ki tudja, talán távoli bolygók ismeretlen kincsei.

Pedig a birvágy, a mindenáron való birtoklás ingere meg-
rontja az emberi együttélést. Az önzés helyét el kell foglal-
nia a szerétetnek. A földteke elég nagy arra, hogy otthona
legyen boldog és megelégedett, mert a föld javain igazságo-
san osztozó népek seregének. Mily szomorú és megszégye-
nítő: közel másfélezer eszendővel azután, hogy Jakab s so-
rokat - e békére és szeretetre, megelégedésre és békességes
együttlakozásra intő sorokat leírta, keresztyén felfedezők in-
dultak útnak távoli földrészekre szívükben a ,,kincses In-
diák" utáni mohó vággyal. S amikor partraszálltak boldog és
megelégedett népeket találtak a távoli partokon, amelyek ér-
téktelen kavicsként bántak az arannyal és drágakövekkel. S
ezért az aranyért és drágakövekért lemészárolták a gyanút-
lanokat. Elkezdődött a gyarmatosítás kerszaka a "történelem-
ben, egy bűnökkel terhes korszak, az úgynevezett keresztyén
civilizáció" szégyene. Pedig ezeknek a gyarmatosítóknak a
kezében ott volt a Biblia, s bizonyosan olvasták Jakab leve-
lét is benne.

Mennyire nyilvánvaló, hogya "világ"-ot nem magunkon
kívül kell keresnünk, hanem magunkban. Ez ennek a sza-
kasznak a másik nagy tanúsága. Sok félreértés támadt ekörül
a fogalom körül a keresztyén tanításban és ennek nyomán
sok visszaélés Isten igéjével, többek között Jakab levelének
ezzel a szakaszával is. Nyilvánvaló, hogy az a "világ", ami-
ről Jakab ebben a szakaszban beszél, aminek a barátsága
odaáll közénk és Isten közé, nem az a világ, amiről János
3,16-ban azt olvassuk, hogy Isten annyira szerette, hogy a
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fiát adta érette. Isten azt akarja, hogy a gyülekezet a benne
levő "világ"-gal, vagyis az önzéssei vegye fel a harcot s így
készüljön fel arra, hogy az emberek világában szeretetével
szolgáljon az emberek javára. Ezért a keresztyén ember
harca a bűnnel való harc, s ezért mindig befelé irányul. Ki-
felé, az emberek világába pedig a béke üzenetének a hordo-
:zója.
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VIIl.
4,11-12

"Ne szóljatok egymás ellen, atyámfiai. Aki atyjafia ellen
szól, vagy bírálgatja atyjafiát, a törvény ellen szól és a tör-
vényt bírálja. Ha azonban bírálod a törvényt, nem cselekvője
vagy a törvénynek, hanem bírája. Már pedig egy a törvény-
adó és a bíró; az, aki megmenthet, vagy elveszíthet; s ugyan
ki vagy te, hogy felebarátod bírájáva teszed magad?"

Jakab ebben a rövid, viszonylag önálló szakaszban vissza-
tér levelének egyik legtöbbet tárgyalt gondolatához, ami úgy
látszik, igen a szívén volt: a nyelv biineihez, Eddig már két-
szer is szó esett a nyelv bűneiről, a szóval való vétkezésről,
illetőleg az emberi nyelv nagyszerű ajándékával való vissza-
élésről, az első részben (19. és 26. versek) és a harmadik rész-
ben (1-12. versek). Ezt a mostani szakaszt talán az a kap-
csolat fűzi a megelőző gondolatmenethez, hogy az előbbi az-
zal a felhívással zárul: alázzátok meg magatokat Isten előtt
- s ez a gondolat a 6. vers gondolatához kapcsolódik: Isten
ellene áll az elbizakodottaknak, az alázatosoknak, azonban
kegyelmet ad. Az ítélkezés, a másik ember bírálgatása szin-
tén az elbizakodottság jele, annak egyik megnyilvánulása.

Mert a rágalmazó, megítélő, befeketítő szó, a susárlás és
pletyka csak kifejezési formája annak a lelkületnek, ami mö-
götte van. S ez a lelkület a szeretetlenség, a másik ember,
a testvér ellen forduló magatartás. Az ilyen ember magát
mindig a másik fölé helyezi. Csak önmagát tartja igaznak,
tisztának, tökéletesnek - mindenki más vétkezik, hibázik,
téved - ő tévedhetetlen. Ezzel a tévedhetetlenséggel űl ítélő-
székbe s ítél élők és holtak felett. 'Az ilyen emberrel nem le-
het vitatkozni, hiszen csak a saját véleményét ismeri el, a
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másét soha; ő viszont véleményt nyilvánít mindenről, meg-
fellebbezhetetlen, ellentmondást nem tűrő tekintéllyel.

Az ilyen magatartás mindig fonák, ellenszenves, mert vé-
gül is megbontja, lehetetlenné teszi az emberi együttélést.
Külőnösen is ellenszenves azonban az ilyen magatartás a ke-
resztyének között. Pedig sajnos ez a bűn a vallásos embere-
ket minden időben különösképpen meqkísértette. A farizeus-
ról és vámszedőről szóló példázat (Lk 18,9-14) klasszikus
megfogalmazása a maga kegyességében elbizakodott ember
szeretetlen és irgalmatlan ítélkezésének mások felett. "Isten,
hálát adok neked, hogy nem vagyok olyan, mint egyéb em-
berek." A vallásos elbizakodottság Istenre hivatkozik, az ő
nevével szájában emeli magát a többi ember fölé. S ez az,
amit Jézus megengedhetetlennek és tűrhetetlennek tart. Ö
igazán nem erre tanította tanítványait s nem is ilyen példát
adott nekik. " ... aki köztetek nagy akar lenni, szolgáljon
nektek és aki köztetek első akar lenni, legyen a szolgátok.
Aminthogy az Ember Fia sem azért jött, hogy neki szolgál-
janak, hanem hogy ő szolgáljon és adja az ő életét váltságul
sokakért" (Mt 20,26-28).

A megszólás, a mások ítélgetése, Ieszólása, becsmérlése
vétkében nem az a döntő, hogy vajon van-e valami igazság
ebben az ítéletben, hanem a magatartás tendenciája, a felül-
ről lefelé irányuló mozdulat, a magunk mindenki fölé helye-
zése.A farízeus kétségkívül komolyan vette a törvény betölté-
sét, komoly erőfeszítéseket tett azért, hogy igaz ember lehes-
sen Isten színe előtt. Jézus megsemmisítő ítélete a képmutató
írástudókról és farízeusokról (Mt 23,1-kk) bizonnyal nem
minden farízeusra volt egyformán érvényes. Sőt maga is el-
ismeréssel tudott szólani ennek a vallásos irányzatnak egyik
másik képviselőjéről. Nátánáelt például igazi izraelitának ne-
vezi, akiben nincsen álnokság (Ján.1,45-kk). Nikodémusról
is elismeri, hogy Izrael tanítója (Ján.3,10); ezt a megjegyzést
nem lehet mindenestül irónikusnak minősíteni, jóllehet két-
ségtelenül benne van Jézus ítélete Izrael tanítói felett, akik
sokszor vak vezetői voltak a népnek. Volt tehát érték a fari-
zeusi kegyességben. - Másfelől az is kétségtelen, hogy a
vámszedőket sújtó elítélő közvélemény éppen nem volt alap-
talan (v.ö.Lk 19,8). Emberi mérték szerint tehát a farizeus
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joggal tarthatta magát különbnek a vámszedőnél. Emberi
mérték szerint, mondottuk. Ő azonban Isten színe előtt is ér-
vényesíteni akarta igaz-voltát. Ez volt a nagy tévedése. Isten
előtt nincsen igaz "egyetlen egy sem" (Róm.3,10).Vélt, vagy
valódi érdemei és értékei senkit sem jogosítanak fel arra, hogy
elbizakodjék Isten előtt. Éppen Jakab mutatott reá erre nagy
nyomatékkal levelének megelőző szakaszában: Isten az elbi-
zakodottaknak ellen áll az alázatosaknak pedig, kegyelmet ad
(6.v.). Csak azt magasztalja fel, aki megalázza magát (lD.v.).
Másfelől az elbizakodottság együttjár a szeretetlenséggel, ri-
degséggel a felebarát iránt. És ez mindenképpen helytelen
magatartás, Luther lángoló szavakkal tudott küzdeni minden
efféle Ielkület ellen. Mindnyájan egyléppen bűnösök és meg-
igazultak vagyunk Isten színe előtt, ezért a megkegyelmezett
bűnösök mély szolidarításában kell magunkhoz ölelnünk
minden embert. Adja oda a tisztalelkű szűz szűzi fátyolát az
utcalánynak - hirdette Luther -, se jelképes cselekedettel
is tanúsítsa alázatosságát, szolidaritását a másik emberrel.

A 11. versben használt kifejezés .Jcatalaleín", ellene szó-
lani, megszólni, általánosságban jelzi a szóbanforgó vétkes
magatartást. Pál apostol használ ezzel kapcsolatban egy éle-
sebben fogalmazott kifejezést is, a "pszithürizmosz"-t (Róm.
1,30; ILKor.12,20), ami a szándékos, rosszindulatú rágalma-
zás megjelölésére szolgál, A két kifejezés a "bűrnlajstromok-
ban" egymás mellett szokott előfordulni.

Jellemző megfogalmazás Jakab gondolkodásmódjában az
a fordulat, hogy aki atyjafia ellen szól, az a törvény ellen
szól, a törvényt ítéli meg. Isten törvényére gondol itt Jakab.
Arra a törvényre, a tízparancsolatra, amelynek tükrében
mindannyian egyképpen - ha nem is egyforma mértékben,
azonban egyforma érvényességgel - vétkesek s ezért íté-
letre méltók vagyunk Isten színe előtt. Aki magát felebarátja
fölébe helyezi, az ezzel semmibe veszi Isten törvényének őt
is megítélő ítéletét. Az fölébe helyezi magát a törvénynek is,
tehát annak is, aki a törvényt adta, Istennek. Nem csak egy
parancsolat ellen vétkezik - a nyolcadik ellen -, hanem
megrontja az egész törvényt, mert magatartásával annak ér-
vényét teszi kétségessé. "Ne járj rágalmazóként néped kö-
zött ... , bosszúálló ne légy és haragot ne tarts ... , szaresd
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felebarátodat, mint magadat. Én vagyok az Úr" (IILMóz.19,
16-18). A törvényadó és bíró Úr ellen vétkezik az elbizako-
dott és felebarátját megszóló, mert Isten törvényhozói és bí-
rói jogait bitorolja. "Ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek. Mert
amilyen ítélettel ítéltek, olyannal ítéltettek, és amilyen mér-
tékkel mértek, olyannal mérnek néktek. Miért nézed a szál-
kát, amely a te atyádfia szemében van, a gerendát pedig,
amely a te szemedben van, nem veszed észre"? (Mt 7,1-3)
Isten adja az élet és erkölcs normáit, s ő is kéri azokat szá-
mon. "Ki vagy te?" ~ kérdezi Jakab olvasójától, a maga ke-
gyességében elbizakodott embertől. Minek véled magad, hogy
az ítélkezés jogát igényled a magad zámára.

A gyökérbűn itt is, mint oly sok más esetben: a szeretet-
lenség. A szeretet az, amely a másik ember fogyatékosságát,
hibáját, tévedését, vétkét elfedezi, megbocsátja. "A szeretet
hosszútűrő, jóságos; a szeretet nem írígykedik, nem kérke-
dik, nem fuvalkodik fel ... , nem rója fel a gonoszt ... , min-
dent elfedez ... " (LKor.13,4-7). A szeretet himnuszának e
néhány mondata a Jakab által kifogásolt magatartás pozitív
ellenpéldája. A korabeli zsidó és keresztyén parainetikus írá-
sokban igen útálatos bűnként bélyegezték meg a megszólást,
rágalmazást, ítélgetést.

Az az ember, aki a törvényt, Isten konkrét tízparancsola-
tát bírálja, tulajdonképpen Isten jogrendjével száll szembe.
Kétségbe vonja azt, hogy Istennek van igaza - és egyedül
csak neki van igaza (Róm. 3,4-kk " . .. az Isten legyen igaz,
minden ember pedig hazug, amint meg van írva: Hogy igaz-
nak ítéltessél beszédeidben és győzelmes légy, amikor vádol-
nak téged"). Az ilyen ember elfelejti, hogy Isten az, aki "el-
veszíthet és megtarthat" - tudniilik, az ítéletben, mivel az
ő kezében van az ítélő és a végrehajtó hatalom is (Mt 10,28).
Végül az ilyen módon viselkedő ember azt is elfelejti, hogy
mivel mindnyájan vétkesek, ezért mindnyájan útitársak va-
gyunk, útban az igaz Bíró ítélőszéke elé s márcsak ezért is
azon kell lennünk, hogy egymással ne perlekedjünk, egymást
ne vádoljuk, ne ítélgessünk, hanem mielőbb békéljünk meg
egymással, míg az úton vagyunk (Mt 5,25-26). Ugyanaz a
gondolatmenet ez, amit Jakab már eddig is kifejtett 2,13'-ban
és 3,18-ban.

9 Jakab levele



Felvetődhet a kérdés: milyen konkrét eseteket, esetleg
megtörtént eseményeket, egymásnak milyen összefüggésben
történt ítélgetését, megszólását tarthatta szem előtt Jakab,
amikor e sorokat leírta? Lehet itt talán gondolni a zsidó-
keresztyének és pogánykeresztyének - vagyis a zsidóságból
illetőleg a pogányok közül a keresztyén gyülekezetbe meg-
tértek - vitáira. Tudjuk, hogy milyen éles viták keletkeztek
pl. abban a tekintetben, hogy mily mértékben érvényesek a
mózesi étkezési, rítuális tisztálkodási szabályok a keresztyén
gyülekezetben. Meg lehet-e enni azt a húst, amit a pogány
bálványisteneknek áldozott állatok testéből mértek ki a ko-
rinthusi stb. mészárszékeken, nem válik-e ezzel akaratlanul
is, valaki a pogány áldozati kultusz részesévé? Cse1.15,1-29,
LKor.8.r. a tanúságai ezeknek a vitáknak, harcoknak. Már
Pál is beszámol arról, hogy e vitákban kialakult a hitben erő-
sek és a hitben gyöngék csoportja, s ezek a csoportok egy-
mást kölcsönösen vádolgatták, megítélték, egymás hitét két-
ségbevonták. S Pál is hangsúlyozza, hogy az "erőseknek" el
kell hordozniok a gyengébbeket, másfelől a gyengéknek sem
szabad elitélniök azokat, akiknek hite nagyobb szabadságot
tesz lehetővé. Itt is, mint mindig a kölcsönös szeretet hozza a
megoldást teszi lehetövé eltérő felfogás mellett is, az együtt-
élést, egymás tiszteletben tartását.

Lehetséges, hogy valóban a fent vázolt ellentétek a Jakab-
levéle szakaszában közölt intelem háttere. Akármi legyen is
azonban a korabeli történeti helyzet, maga az intelem min-
dig időszerű marad a keresztyén gyülekezet számára.

Kitekintés
Az egymás megszólásának, az ítélgetésnek, rágalmazásnak,

befeketítésnek a vétke különösen mindig akkor fenyegeti az
egyházat, a gyülekezet tagjait, amikor az· egyház élete for-
dulóponthoz érkezik. Amikor nyugalmasan, széles mederben.
eseménytelenül csörgedezik az egyház élete, akkor kevés tá-
pot nyerhet az eféle hajlam, bármennyire megvan is kétség-
kívül minden időben s csak alkalomra vár. Ez az alkalom ak-
kor következik el, ha kiélesednek a viták az egyház tanítása,
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követendő útja, a keresztyén hit és élet alapkérdései körül.
Így volt ez az apostoli korban - egy-két példát említettünk
-, s még jó darabig az egyházi ókorban is. Gondoljunk csak
a krisztológiai viták szenvedélyére, az első egyetemes zsina-
tok izzó légkörére. Bizony akkor is emberi, nagyon is emberi
szenvedélyek, módszerek, méltatlan eszközök, hatalmi szem-
pontok, személyeskedések is belekeveredtek az igaz taní-
tásért folyó küzdelmekbe. A rágalom és megszólás tisztátalan
eszköze belejátszott ezekbe a nagy ügyekért vívott harcokba
is. - S nemkülönben volt ez a reformáció korában is. A re-
formátorok kettős harca a pápás egyház és a rajongók két-
oldali támadása ellen sok alkalmat adott a szeretetlen ítélge-
tésre, egymás kárhoztatására.

Az egyház történetének legújabb szakaszát is az útkeresés,
vagy a már megtalált jó úton való járás jellemzi. Mint az
egyháztörténelem során máskor is oly sokszor, most is gyak-
ran övezi megnemértés, bizalmatlanság, vagy éppen szándé-
kolt rosszindulat azokat, akik sok tusakodás, imádság és ta-
nulás között fáradoznak az új feladatok megértésén és meg-
oldásán. Nagyon időszerű ezért Jakab intelme: óvakodjunk a
gyanúsítástól, befeketítéstől, igaztalan megítéléstől, elhamar-
kodott véleményalkotástol. Ne akarjunk egymás bírái lenni,
inkább legyünk egymás segítőtársai. Hiszen mindenképpen
utitársak vagyunk, segítsük hát egymást régi szép énekünk
szavai szerint: "Egyik ha elesnék, vegye fel a másik, tegyen
érte mindent mi üdvére válik, sorakozzunk összébb, szívesen
szolgálja az erős a gyöngét" (450.é.8.v.).

Isten szabja meg a keresztyén élet normáit - figyelmeztet
Jakab. Ő a törvényadó és a bíró. Ez arra is figyelmeztet ben-
nünket, hogy ne akarjunk mi Isten helyébe lépve a magunk
elgondolása szerint ilyen normákat felállítani. A keresztyén-
ség sokat vétkezett története során azzal, hogy maga állított
fel ilyen normákat. Végeredményben az aszketikus életideál,
a szerzetesi, kolostori élet, a vezeklő és érdemszerző cseleke-
detek egész rendszere mind ilyen önhatalmúan felállított
norma volt az egyház életében. A reformáció ez ellen is fel-
vetette a harcot. Kimutatta a magunk: kitalálta jócselekede-
tek értéktelenségét s azokat a jócselekedeteket sürgette, ame-
lyeket Isten rendelt parancsolataiban.
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Saját körén túllépve a középkori egyház az eretnek- és bo-
szorkányperekben az egész világ bírájául tolta fel magát, s
valóban elevenek és holtak felett ítélkezett - a holtak ham-
vait is szétszóratta, s a neki nem engedelmeskedőket az örök
üdvösségből is kitiltottnak nyilvánította. Igába akarta fogni
a tudományt és művészetet, s megrendszabályozta azokat,
akik nem hajtottak fejet világuralmi igénye előtt (Galilei stb.)
Ezzel pontosan azt tette, amit Jézus a farízeusoknál kárhoz-
tatott (Mt 23,3-4): igát csináltak a törvényből mások szá-
mára s fütykösként fenyegették azzal embertársaikat.

Persze ez a lelkület és magatartás protestáns változatban
is eléggé kísértő lehet. A perfékcionista rajongás önteltséget
eredményez, törvényeskedést szül - s nem Isten törvényé-
nek szerez érvényt, hanem a magacsinálta törvényeket
akarja az emberekre erőszakolni. Isten törvénye a szabadság
törvénye, hirdette Jakab (2,12), az emberi rendelkezések
azok, amelyek szolgaságba döntenek. A nem pápás, protes-
táns egyház is csinálhat magának olyan bálványokat, ame-
lyek igazi szabadságát: Isten igéjéhez való egyedüli kötött-
ségét fenyegethetik. Ilyen lehet az úgynevezett "közvéle-
mény" - ami legtöbb esetben csak néhány hangos és erő-
szakos embernek a véleménye - s ezzel összefüggésben a
népszerűség kísértése, ami különösen az egyházi szolgálat
hordozóit környékezheti meg atekintetben, hogy ne Uruk-
nak, hanem az emberek kívánságainak engedjenek. Ebben
az esetben az emberek a téves úton járó gyülekezet ítéleté-
től, megszólásától való félelme lehet az" ami Isten igéjének
és felismert akaratának való engedelmességében megingat-
hatja az ige szolgáit. Az emberek szája íze szerint való pré-
dikálás veszedelmével bátran kell szembenéznünk s Jakab
intelmére hallgatva elhárítanunk.
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IX.
4, 13-17

"Nosza hát, akik így szóltok: ma vagy holnap útrakelünk
ehbe meg ebbe a városba, ott maradunk vagy egy esztendeig,
kereskedűnk és jól keresünk' - akik mit sem tudtok a hol-
nap felől, (hiszen) mi a ti életetek? Bizony pára vagytok,
amely egy kis ideig látszik csak, s azután elenyészik. A he-
lyett, hogy azt mondanátok: Ha az úr akarja, élünk és meg
is tesszük ezt vagy azt. - Ti pedig kérked tek elbizakodott-
ságotokban. Minden efféle kérkedés haszontalan. - Ha tehát
valaki jót tehetne és elmulasztja, vétkezik az."

Ennek a szakasznak első pillantásra nincsen csatlakozása
a közvetlen megelőzőhöz. Ha azonban jobban megnézzük,
akkor azt látjuk, hogy a negyedik rész egyik vezérgondola-
tához: elbizakodottság - alázatosság, jól illeszkedik.

Amikor Jakabnak ezt az immár kilencedik intelmét olvas-
suk, úgy tűnik olyan modern problémákat érint, mint eddig
még egyetlen intelmében sem talán. Szinte az a kérdés tólul
az ajkunkra: hát akkor is volt határidőnapló? Miféle "mo-
dern" emberek voltak ezek Jakab gyülekezetében, a Krisz-
tus utáni második században, akik így gondolkoztak: az idő
pénz. Ma vagy holnap útrakelünk - a hirtelen elhatározá-
sok és rövid terminusok emberei ezek. Kétely nélkül, maga-o
biztosan indulnak ezek a kereskedők, üzletemberek a hol-
napba. Már az eredményt, a sikert is előre látják s a várható
hasznot is előre elkönyvelik. Jellegzetes tőkés gondolkodás
- mondhatnánk ma. .

Persze ez a kép, amit szerzőnk e pár mondatban felvázol,
nemcsak üzletemberekre illik. Lehetnek, lehetnének, ezek az
emberek bármely hivatásban állók - "akár háziasszonyok
is" (Thurneysen). Olyan emberek, akikre néha azt szekták
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mondani, hogy milyen derék, szorgos, életrevaló, talpraesett
emberek. Vajon mi lehet tehát az, amit Jakab ezeknek az
embereknek a gondolkodásában kifogásol, ami ellen felemeli
intő, óvó szavát? A szorgalom és buzgalom, az életkedv és
munkakedv, a serénység és életrevalóság bizonyosan nem.

Mindenekelőtt bele kell állítanunk ezt az intelmet is az
egész Jakab-levél gondolatmenetének az összefüggésébe. Így
figyelnünk kell azokra az intelmekre, amelyeket Jakab már
eddig is a gazdagság kísértéseiről mondott (1,9-11; 2,1-kk;
4,1-kk) s még ezután fog mondani (5,1-kk). Az kelti fel
aggodalmát, hogy ezek az emberek a hétköznapok hajszás
tempója, ügyes-bajos dolgai között szem elől tévesztik magát
az életet, az élet értékét és értelmét. A ma és a holnap kö-
zött elvész az örök holnap. Jakab intelmének leghitelesebb
illusztrációja Jézus példázata a balga gazdag emberről (Lk
12, 16-21). A példázatbeli gazdag ember sokat gyűjt sok
esztendőre s azt mondja magának: Én lelkem, pihenj, egyél,
igyál örvendezzél. Balgatagsága abban van, hogy azt véli: mi-
vel földi jövőjét biztosította, egyébre már nincsen gondja.
Pedig - mondja Jézus - "Bolond, még az éjjel visszakérik
tőled a te lelkedet, s akkor kié lesz mindaz, amit készítettél?
Így jár az, aki magának gyűjt kincseket és nem Istenben
gazdag". A hívő ember életét .sub specie aetarnitatis éli.
Vagyis Isten színe előtt a számadástételre gondolva, annak
felelősségében végzi munkáját. Nem magának "gyűjt kincse-
ket", hanem tudja, hogy élete sáfárság és szolgálat, vagyis a
reá bízott idővel, szellemi és anyagi értékekkel való felelős
gazdálkodás a felebarát javára és Isten dicsőségére.

A 14. vers végén levő két kifejezés: látszik - elenyészik,
az eredetiben (fainomené - afainidzomené) szójáték; a kora-
beli irodalomban kedvelt és gyakran használt volt. A pára a
meleg víz gőze, ami ha felszáll csak egy pillanatig látszik, S
azután azonnal eltűnik a hidegebb légrétegben. Ilyen gyor-
S8.n illanó, rövid az emberi élet, tanítja Jakab. Levelében
nem itt mutat rá először az emberi lét és a földi javak mu-
Landóságára, már e1őbb is találkoztunk ezzel a gondolattal
(1,10.11).

Nagyon félreértenők azonban Jakabot, ha azt gondolnánk,
hogy mindezzel rezignációra, pesszimizmusra, a változhatat-
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lan elmúlásba való fatalista beletörődésre akarna bennünket
vezetni. Éppen ellenkezőleg áll a dolog. Azzal, hogy Jakab
megmutatja a hívőknek; a holnap, sorsod, jövendőd nem a
te kezedben van, egy nagy örömhírt akar közölni: Isten ke-
zében van a holnap! Éppen ez töltheti el olvasóit bizakodás-
sal, jó reménységgel, mert jó kezekben: Isten kezében tud-
hatják jövőjüket. Amennyire bizonytalan emberi életük, hi-
szen egy betegség, baleset, váratlan esemény felboríthatja
.számításukat, keresztülhúzhatja terveiket, annyira biztosan
számíthatnak a hatalmas és irgalmas, bölcs és jó Istenre, aki
őket vezeti. A sokat idézett mondás: Ha Isten akarja élünk
és meg is tesszük ezt vagy azt, a conditio Jakobae, nem a fá-
radt belenyugvás, hanem a derűsen bizakodó reménység jel-
.szava. Egyébként a gondolat hasonló fogalmazásban nem volt
ismeretlen a korabeli zsidó kegyességi iratokban és az Ú[tes-
tamentomban sem. (Csel.18.,21- "ismét visszajövünk hozzá-
tok, ha az Isten akarja", - 1. Kor. 4, 19 - "elmegyek hoz-
zátok, ha az Úr akarja", - 16,7 - "nálatok maradok, ha az
Úr engedi", - Zsid.6,3 - "ha az Isten megengedi, ezt meg
is cselekedjük"). - A 15. versben a két ,,kai" - "kai", nem
két és-sel fordítandó, mert így nincs értelme: Ha Isten akarja
és élünk; hiszen ez nem két feltétel, hanem annak, hogy élni
fogunk szintén az a feltétele, hogy: ha Isten akarja. Ezért he-
lyesebb úgy fordítani, ahogyan mi is tettük: Ha az.Úr akarja,
élünk stb.

Az Istenben való szilárd bizakodás, megingathatatlan re-
ménység azonban egészen más, mint az elbizakodottság. Az
elbizakodottság hamis biztonságérzetet eredményez, mert az
ember valódi helyzetének a félreismerésén alapul. A kérke-
dés haszontalan dolog, tanítja Jakab, mert nem viszi előbbre
az ember dolgát. Vajon milyen konkrét esetre gondolhatott
Jakab ezzel az intelmével? Valóban ismert olyan embereket,
akikre jellemző volt ez a gondolkodás és így is beszéltek, oly
magabiztosan és meggondolatlanul? Könnyen akadhattak a
Római Birodalom nagy kereskedővárosaiban élő keresztyén
gyülekezetek tagjai között hasonló gondolkodású emberek.
Tudjuk, hogy pl. Filippi városának talán elsőként megtért
asszonya egy Lídia nevű bíborárus nő, tehát kereskedő volt
(Cse1.16,14-kk). Az ókori kereskedők sokszor nagy és viszon-
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tagságos utakat tettek meg, legtöbbször hajón, hogy üzlete"-
ket Iebonyolíthassák, A Jakab által említett eset tehát nem
különleges, inkább mindennapi s gyakran előfordulhatott.
Éppen ezért volt azonban veszedelmes; egy elterjedt s jelleg-
zetes gondolkodásmódra mutat rá szerzőnk. Magátólértetődő
és gyanútlan módon éltek így ezek az emberek, vallásos em-
berek, a keresztyén gyülekezetek tagjai. Magukban bíztak s a
maguk hatalmában tudták sorsukat, tettek vettek, mintha ez
volna a legtermészetesebb dolog a világon, mintha Istennel
nem is kellene gondolniok. Vagyis maguk: sem vették komo-
lyan hitüket. Olyanok voltak, mint a közismert anekdótabeli
gyülekezet, amely az esőért könyörgő istentiszteletre nem
vitt - esernyőt.

Több kutató a hitben való megfáradásnak ezekből a tüne-
teiből is megerősítve látja azt a felfogást, hogy a levél a ke-
resztyénség második nemzedékének viszonyait tükrözteti.

A 17. vers új gondolatot vet fel, látszólag a megelőzőkhöz
való szerosabb összefüggés nélkül. Gondoltak arra is, hogy
a vers helye esetleg eredetileg nem itt volt, hanem máshol
s onnan került később ide, valamelyik szövegmásoló tévedé-
séből, A kérdést ma már nem lehet véglegesen eldönteni. Az
aforizmaszerűen rövid mondat tömören utal a mulasztási vét-
kek súlyosságára. Nemcsak az elkövetett gonosz cselekedet
kerül mérlegre, hanem épp oly súllyal az elmulasztott jótette-
ket is számon kéri az ítélő bíró. Felülmúlhatatlan élességgel
fogalmazta meg ezt a gondolatot Jézus az utolsó ítéletről
szóló tanításában (Mt 25,41-kk). Az "átkozottak", akiket el-
taszít magától "az örök tűzre, amely elkészített az ördögnek
és az ő angyalainak", a szöveg szerint semmi különös rosszat
nem követtek el. Nem is ez lesz megítélésük oka, hanem az,
hogy elmulasztottak jót tenni szükséget szenvedő felebará-
taikkal. - Mint Jézus, Jakab is félreérthetetlenül mutat rá
ebben a tömör mondatban arra, hogy Isten konkrét cseleke-
deteket követel és vár tőlünk. Józan, szinte rideg hangzású
megállapítása: fennkölt gondolatok, bensőséges vallásosság,
éleselméjű teológiai precizitás, lángoló szavak - magukban
mind nem elegendőek, megméretnek és könnyűnek találtat-
nak, ha nem járnak együtt a szeretet és irgalmasság cseleke-
deteivel. - A mondat arra is figyelmeztet, hogya jó cselek-
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vésnek alkalmait észre kell vennünk és azokkal élnünk kell.
Ne várjuk azt, hogy ezeket az alkalmakat maradéktalanul
felsorolva találhat juk a Szentírásban vagy az egyház tanítá-
sában. Az élet sokkal színesebb, változatosabb, semhogy min-
den lehetséges alkalmat előre fel lehetne jegyezni. Az ilyen
kazuisztikus, vagyis minden egyes lehető esetre kiterjedő er-
kölcstan egyébként is távol áll a ref'ormátori keresztyénség-
től. Nekünk magunknak kell azokat az alkalmait a jó cselek-
vésének észre vennünk, amiket Isten éppen a mi nemzedé-
künktől, az atomkorszak keresztyéneitől elvár.

Kitekintés

"Ha az Úr akarja, élünk ... ", de vajon akarja-e az Úr,
hogy éljünk? E csüggedt, kétkedő kérdés minden időben be-
Iopózhat a megfáradt, próbatételek közt küzködő ember szí-
vébe, Az atomkorszak emberét kiváltképpen is megkísérti
ez a gondolat. Úgy vélheti, hogy az egész emberi nemzetség,
a lakott földteke létét fenyegeti veszély, mióta nukleáris
fegyverek kerültek az ember kezébe, amellyel kiolthatná az
életet a földünkön. E létbizonytalanság kitermel te a maga fi-
lozófiáját is az egzisztencializmusban.

Jakab levelének tanítása ezzel a levert, csüggedt gondol-
kodással ellentétben éppen azt hirdeti: Isten azt akarja, hogy
éljünk! Felvetett kérdésével nem az ember vállalkozókedvét,
alkotokedvét akarja megbénítani, hanem inkább azt a legbiz-
tosabb alapra kívánja helyezni: az Istenben vetett bizoda-
lomra. Nem sötét jövő bizonytalansága érnyékolja be életünk
láthatárát, hanem Isten gondoskodó szeretetének napja ra-
gyog fölötte. Jézus Krisztus által teljes bizonyossággal tud-
hat juk, hogy Isten az ember életét akarja és javán munkál-
kodik. Hiszen úgy szeréti az embert, hogy Fiát adta érette,
hogy el ne vesszen ... Ebben a szeretetben, amiről Pál apos-
tol azt tanítja, hogy végéremehetetlen és kibeszélhetetlen
(Ef 2,4), bizakodva nézhetünk reménységgel a jövőbe s ter-
vezhetjük és építhetjük utódaink jövendőjét, boldogabb éle-
tét.
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Az a kép, amit Jakab levele e most tárgyalt szakaszában
fest a korabeli gyülekezetről, erősen emlékeztet napjaink el-
viLágiasodott keresztyénségére. Hasonló a kép itt is, ott is:
vallásos szólamok hangoztatása, kegyes máz, egyháziasnak
tűnő szokások - míndez azonban jórészt néhány ünnepi
órára korlátozódik. Az üzleti életben, a hétköznapok tenni-
valói között alig érvényesül a hit ereje. Önzés és szeretet-
hiány, elbizakodottság és engedetlenség Isten parancsai iránt
- ezek jellemzik ezt a képet. Ajkunkon Isten nevével -
mégis úgy élünk, mintha Isten valójában nem élne, vagy
legalább is nagyon távol volna tőlünk és nem kérné számon
tetteinket és mulasztásainkat - s mintha nem jött volna
egészen közel hozzánk a Jézus Krisztusban s nem kínálná fel
naponta szeretetét, segítségét, oltalmát és vezetését a szá-
munkra.

Egy a maga kegyességében gyönyörködő, vagy kételyei-
ben elcsüggedő, míndenképpen azonban a maga dolgaival bí-
belődő s azokba belefeledkezett keresztyénség nem alkalmas
arra a szolqáuüra, amelyet tőle Ura ma vár. Elbizakodott,
fellengző ábrándokba merült tervezgetés vagy ennek ellen-
téte, fásult, mert kishitű tétlenségbe hullás egyaránt akadá-
lyozza Isten népét abban, hogy Ura szerétetének örvendező
hirdetője és cselekvő hordozója lehessen az emberek között.
Kifelé kell tekintenie s éber szemmel, meleg szívvel meg-
látnia a ma feladatait. A jó .cselekedeteket: az emberiség bé-
kéjéért, jólétéért, megértésért és kölesönös bizodalomért való
fáradozás alkalmait Isterr valóban előre elkészítette a szá-
munkra (Ef.2,lO).Csak fel kell ismernünk 'azokat és - nem
szabad elmulasztanunk. Mert, ha valaki tehetne jót s el-
mulasztja, vétke az annak.
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x.
5,1-6

"Nosza hát, ti gazdagok, sírjatok jajgatva a reátok követ-
kező nyomorúságok miatt! Gazdagságtok megromlott, ruhá-
tok molyette lett, aranyatok és ezüstötök megrozsdásodott;
rozsdájuk tanuságot tesz ellenetek s elemészti testeteket mint
a tűz.-

Kincseket halmoztatok a végső napokban. Lám (pedig) a
földjeiteket learató munkások bére, amit visszatartottatok,
kiált és az aratók panasza eljutott a Seregek Urának fülébe.

E földön dőzsöltetek és dobzódtatok, szíveteket hizlaltátok,
mint az áldozati ünnepen. EIítéltétek sőt meg is öltétek az
igazat, s az nem állt ellen."

Ezuttal immár harmadszor veti fel Jakab levelében a gaz-
dag - szegény témát. Írásának kétségkívül egyik Jegnagyobb
hangsúlyt kapott gondolata ez, szinte azt mondhatnók, hogy
vörös fonálként húzódik végig egész gondolatfűzésén. Levele
egyik jelentős tanúsága annak, hogy az első keresztyén gyü-
lekezetek milyen társadalmi összetételűek volt.ak s mily ha-
tározottan váltak az elnyomott, kizsákmányolt rétegek szó-
szólóivá.

A szakasz első szavai azonosak a 4,13 kezdőszavaival: No-
sza hát. Egyébként azonban a szöveg prófétai hangvételű,
nemes páthoszú, ünnepélyes jellegű kijelentés. Szerzőnk nem
kérdez és vitatkozik itt, mint eddig gyakran tette levelében,
hanem kijelent és ítéletet hirdet. Jaj nektek gazdagok ... ! A
"Sírjatok, jajgassatok ... " felszólítás gyakran előfordul a
próféták feddő, bűnbánatra hívó beszédeiben pl. Es 13,6:
"Jajgassatok, mert közel van az Úrnak napja ... " e fordula-
tok tulajdonképpen a jövőbe mutatnak, az ítélet idejére:



Sírni, jajgatni fogtok!, ha eljő a számadás és számonkérés
napja.

Vajon minő bekövetkező nyomorúságokra gondol Jakab,
amelyek a vétkes gazdagokat sújtani fogják? Nyilván az
ítélet napja lebeg szeme előtt, a "végső nap", az "Úr napja".
amely oly gyakran szerepel a próféták igehirdetésében. Ezek
a végső napok a megszégyenülés alkalma lesznek a gazdagok
számára, mert nyilvánosságra hozzák majd, hogy életformá-
juk miJyen hiábavaló, s egyúttal szigorú büntetésüket is a
szegények ellen elkövetett vétkeik miatt.

A 2-3. versekben használt múlt idők: megromlott, moly-
ette lett, megrozsdásodott - tulajdonképpen a jövőben be-
következő eseményekre utalnak, illetőleg azokat prófétai mó-
don elővételezjk s ezzel jelzik bekövetkezésük teljes bizo-
nyosságát. A jövőbe tekintő szeritíró mintegy lelki szemeivel
látja az időben még hátralevő eseményeket. Így lesz, mert
így kell lennie, nem lehet másképpen. A kifejezéseket, meg-
romlott stb. szószerint is lehet venni: a felhalmozott készletek
(kincset gyüjtöttetek ... ), gabona, olaj, bor s egyéb élelmi-
szerek, amelyeket önző, kapzsi módon kivontak a forgalom-
ból, elvontak a fogyasztóktól s felhalmoztak, tartalékoltak.
talán spekulációs célokra, rájuk romlanak. A feketekereske-
delem céljaira való ilyen árauhalmozásnak esetei az ókorban
is gyakoriak voltak, valahányszor háborús veszély vagy rossz
termés, éhínség fenyegette a lakosságot. A tökeerős elemek
azután ilyenkor lelkiismeretlenül kihasználták a szegények
nyomorúságát s visszaéltek kedvező helyzetükkel. Számítá-
suk viszont néha nem vált be s akkor az összegyűjtött kész-
letek megpenészedtek, megrágta az egér a gabonát, az olaj
megavasodott stb. A ruhafélek pedig a molyok s más ártal-
mak áldozatául estek.

Az arany és ezüst megrozsdásodásáról való beszéd kissé
szokatlan, hiszen a nemesfémet nem fogja a rozsda. Arra
gondolhatunk itt, hogy ezeket a fémeket ritkán használtak
tisztán, inkább ötvözetekben, mivel így könnyebben meg-
munkálhatók voltak. S az ilyen ötvözetek azután idővel meg-
patinásodnak, főleg ha használatlanul hevertek. S éppen ez a
levélíró gondolata: az értékes edények, ékszerek használatla-
nul, halomszámra hevernek a gazdagok kincsesházaiban, s

140



így azután elvesztik szép fényüket. Tompa, foltos, színtelen
és fénytelen állapotuk baljós [ellé válhat tulajdonosuk szá-
mára. Ahogyan őket a "rozsda" emészti, úgy fogja a kapzsi
gazdagot az ítélet tüze elpusztítani. Az eredeti szövegben
használt kifejezés: "iosz" voltaképpen mérget jelent. Leve-
lünk ilyen értelemben használja 3,8-ban, ahol a mérges
nyelvről van szó. Itt a nemesfémeket kikezdő ártalmat je-
lenti, amit jobb híjjan kell rozsdával fordítanunk. Mt 6,19-
ben a rozsda jelölésére egy másik kifejezést találunk, illető-
leg ezt szekták általában így fordítani. Jakab intelme erősen
emlékeztet JéZ'USl1aka fenti helyen idézett igéjére. A hang-
súly ott a földi kincsek mulandóságán van, itt inkább azok
helytelen használatán. A ,.,tézaurálás" lelkülete, önző, ember-
telen magatartása ellen Jézus is felszólalt: "Adjátok el ami-
tek van és adjatok alamizsnát; ezerezzetek magatoknak olyan
erszényeket, amelyek nem avulnak el, elfogyhatatlan kin-
eset a mennyben ... " (Lk 12,33).

Az intelem értelme mindenképpen az, hogy a haszontala-
nul felhalmozott, céltalanul heverő értékek vádolják gazdá-
jukat. Nem a másik ember javára használták azokat, s most
az élettelen jószágok is felállanak - ti. az ítéletkor - és
tanúbizonyságot tesznek, tanúságtételük összevegyül a ki-
uzsorázott szegények kiáltásával és eljut az igaz Bíró elébe.
A haszontalanul elheverő készletek kárba vesznek; a gazdag
maga nem használta fel őket s másnak sem adta oda. A szá-
monkérés napján majd e fel nem használt - jóra, segítő cse-
lekedetre fel nem használt - javak tűzként fogják égetni a
vétkeseket.

Nem könnyen érthető fordulat a 3/b rövid mondata: "Kin-
cseket harácsoltatok a végső napokban". Nyilván a szerző
gondolata az, hogy olvasói máris benne élnek az eszkaton-
ban, a földi történet utolsó idejében, tehát Krísztus vissza-
jövetele és az ítélet küszöbén. Az egész levél, mint arra már
többször rámutattunk, azt az eszkatologikus feszültséget tük-
rözi, amelyben még az első századvég keresztyénsége is élt.
Másfelől az is kitűnik ezekből az intelmekből, hogy e feszült-
ség alábbhagytával lazult az erkölcsi fegyelem is a gyüleke-
zetekben. Épp ezért volt szükség ezekre az intelmekre s
konkréte az utolsó időkre való figyelmeztetésre, amelyek a
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levélnek ebben az utolsó fejezetében sűrűsödnek, mintha a
szerző mondanivalójának vége felé közeledve egyre sürgetőb-
ben mutatna rá eddigi igehirdetésének hátterére: Az Úr el-
jövetele közel van! (5,8jb).

Ez a háttér ott van az egész újtestamentomi igehirdetés
mögött. Az igazoló példák felsorolása külön tanulmányt igé-
nyelne. Csak:arra utalunk, hogy Péter első jeruzsálemi (pün-
kösdkor) prédikációja mindjárt kifejezte ezt a tudatot: itt
vannak az utolsó idők, hiszen beteljesednek az utolsó na-
pokra ígért események és jelenségek,mint a Lélek adománya
~S (Csel.2,16-kk).

Az eszkatologikus feszültség azonban éppen nem bénítja
a gyülekezet etikai éberségét és aktivitását. Legalábbis nem
szabad, hogy bénítsa, figyelmeztet Jakab. Éppen az ítélet
küszöbén, a visszatérő Úrra gondolva kell a hívőknek hitü-
ket valóban élve élniök. Ezért nem marad meg intelmeiben
az általánosságokban, hanem konkrétumokban beszél. Így a
4. versben is egy egészen konkrét esetet tart szeme előtt.

Arról van szó, hogy valaki a mezőgazdasági munkások bé-
rét, ami elvégzett munkájuk után megillette őket, nem fi-
zette ki. A munkások bérének visszatartását, a dolgozókmeg-
károsítását már az Ótestamentom is súlyosan elítélte: "Én
vagyok az Úro Felebarátodat ne zsarold, se ki ne rabold. A
napszámos bére ne maradjon nálad reggelig" (IILMóz.19,13)
- "A szegény és szűkölködő napszámost ki ne zsákmá-
nyold ... , még a munkanapján add meg bérét, mielőtt a nap
lemegy felette; mert szegény ő és sóvárog utána lelke, mert
különben az Úrhoz kiált miattad és vétek terhel téged" (V.
Mózes 24,14-15) - "Jaj annak, aki az ő felebarátjával in-
gyen szolgáltat és munkájának bérét neki meg nem adja"
(Jer.22,13).

A kép, amit itt Jakab levele használ: a ki nem fizetett bér
az égre kiált - annál megdöbbentőbb, mivel emlékeztet L
Móz.4,10-re, ahol arról hallunk, hogy Ábel kiontott vére
kiáltott Istenhez a földről. E párhuzam arra utalhat, hogy a
szociális bün "vérbűn": más eszközökkel végrehajtott gyil-
kosság, égrekiáltó bűn! A Szentírás tanúságtétele e tekintet-
ben világos, egyértelmű és kérlelhetetlenül határozott. En-
nek ellenére Izraelben is sokan vétkeztek Isten világos aka-
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rata ellen; a próféták igehirdetése nem egyszer ostorozta eze-
ket a vétkeket. A keresztyén egyház történetében igen sok-
szor elhalványult a szociális felelősségtudat. Nem véletlen,
hogy ennek időnkénti felébredésével a Jakab levele is több
megbecsüléshez jutott, mert ennek az iratnak a mondani-
valójában nagyon erős hangsúlyt kapott a szociálís igazság
követelése.

Szakaszunk emelt hangú prédikációjának nyomatékát csak
erősíti Isten nevének ünnepélyes formában való említése: a
Seregek Ura. "Jahve Zöbaót", a Seregek Ura, a mennyei ha-
dak Istene a gyengék és elnyomottak gyámola (Lk 18,1-8).
Az igaztalanul szenvedők, elnyomottak, kizsákmányoltak bi-
zalommal fordulhatnak hozzá. Jakab azonban nem vígasz-
talja őket valamely túlvilági elégtétellel, hanem nagyon ha-
tározottan már most igazságot követel számukra. A keresz-
tyén gyülekezet nem tűrheti, hogy tagjai között olyan égbe-
kiáltó igaztalanságok essenek meg, mint amiket Jakab e sza-
kaszban leír. Az egész Újszövetség egyértelműen tanusítja,
hogy az apostoli kor gyülekezeteiben nem tűrték egyesek
dúskálását a többiek kárára, sőt azon törekedtek, hogy leg-
alább maguk között megvalósítsák a társadalmi igazságossá-
got. "Mindazok pedig, akik hittek együtt voltak és mindenük
közös volt, és birtokaikat és vagyonukat eladták. Azokat
szétosztották mindenkinek asszerint, amint kinek kinek szük-
sége volt." (Csel.2,44-45) " ... szűkölködő sem volt közöttük
senki. Mert mindazok, akiknek szántóföldjük és házaik vol-
tak, azokat eladták, az eladottak árát pedig elhozták és letet-
ték az apostolok lábainál, azután elosztották kinek kinek
amint arra szüksége volt." (Csel.4,34-35). Persze az aposto-
loknak gyakran kellett etekintetben inteniök a híveket. Így
pl. Pál apostol a szeretetvendégséggel illetőleg az úrvacsorá-
val kapcsolatban inti a korinthusbelieket: "Mikor tehát egy-
begyültök egy helyre, nem lehet úrvacsorával élni, mert ki-ki
a saját vacsoráját veszi elő az étkezésnél és egyik éhezik, a
másik pedig dőzsöl. Hát nincsenek házaitok arra, hogy egye-
tek és igyatok? Vagy lenézitek az Isten gyülekezetét és meg-
szégyenititek azokat, akiknek semmijök sincsen?" (LKor.ll,
20-22. Jakab levelének igehirdetése beleilleszkedik az Új-
testamentarnnak ebbe a felfogásába s azt erősen kiemeli.
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A második nemezdék gyülekezeteinek nyilván még inkább
szükségük volt ezekre az intelmekre.

Jakab is azt veti a gazdagok szemére, hogy dőzsöLtek és
tobzódtak. A csak önmagával törődő és önmagáért élő, önző
ember képe bontakozik ki előttünk ebből a vádból. Nem az
a döntő, hogy miben állt a dőzsölés s milyen mértékü volt,
hanem a lelkület, amiből fakadt. S ez: a teljes közöny, rideg
nemtörődés a másik ember helyzetével. A gyengébbet elti-
porják, kihasználják és céljaikra felhasználják e gazdagok.
Élik és élvezik az életet - mások rovására. Életformájuk az
"értelmetlen luxus" (Bengel). Végeredményben ugyanaz volt
a vétke a gazdag és Lázár példázatában szereplő gazdag em-
bernek is (Lk 16,19-31). Nem olvasunk e történetben egy
szót sem arról, hogy a gazdag embernek valamiféle különö-
sebb vétkei lettek volna. Valószínűleg iparkodott a mózesi
rendeléseket megtartani, s talán alamizsnát is adott, tehát
kegyes ember volt a maga módján - csak éppen a szegény
Lázárt nem vette észre a kapuja előtt. Minden nap dúsan
lakmározott - s a koldus hiába szeretett volna jóllakni a
gazdag asztaláról lehullott morzsákkal. Senki sem törődött
vele s ezért senki sem adott neki. Ismét a mulasztási bűn
súlya mutatkozik meg ebben a történetben is. A Jakab által
megítélt emberek talán ezen felül még a szándékes irgal-
matlanság vétkében is bűnösök voltak.

Hogyan értsük a sajátságos fordulatot: "Szíveteket hízLaL-
tátok, mint az áLdozati ünnepen?" A szövegnek ez a fordítása
viszonylag könnyű magyarázati lehetőséget nyújt. Izraelben
az áldozati szertartások alkalmával a feláldozott állatok bizo-
nyos részét az áldozatot hozók elfogyaszthatták s ez áldozati
ünnepi lakoma keretében történt meg. Ilyenkor, mintegy
örömünnepen, a Iakoma résztvevői nem tagadtak meg ma-
guktól semmi jót. Erre a prófétai szó is biztatta a népet, pl.
Neh.8,lO. "Menjetelk, egyetek kövért és igyatok édest és
küldjetek belőle részt annak, akinek semmi nem készíttetett,
mert e nap a mi Urunknak ... "

Az eredeti szövegben használt kifejezés azonban nem csak
ezt a fordítási lehetőséget engedi meg. "En hémera szfagész",
szószerint azt jelenti: a vágás napján. Ezt a kifejezést hasz-
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nálja a LXX Jeremiás 12,3 szövegének visszaadása: "Szakítsd
külön őket, mint a mészárszékre való juhokat és készítstd
őket a megölésnek napjára". Az ottani összefüggés azonban
nem az áldozati kultuszra utal, hanem a vétkesekre váró íté-
let napjára. Ezért több kutató a mondatnak ezt az értelmet
adja: Szíveteket hízlaltátok - vagyis mulatoztatok - még
az ítélet napján is - vagyis a közvetlen küszöbön álló ítélet
fenyegető közelsége sem tudott benneteket jobb belátásra té-
ríteni, még akkor :is csak dőzsölésre gondoltatok. Erre a for-
dítási és magyarázati lehetőségre főként a szövegnek az a
variánsa ad lehetőséget, amelyből hiányzik a "hósz" - "mint",
akkor tehát a mondat így hangzanék: Szíveteket hízlaltátok
az ítélet napján (a vágás napján) - tudniillik, még akkor is!
Ha viszont benne hagyjuk egy másik variáns szerint a
"mint" szócskát, akkor az általunk elfogadott fordítás és ma-
gyarázat mellett lehet dönteni.

Végül vannak kutatók, akik szerint a "vágás napja" vala-
mely katasztrófa napját jelentené - a gazdagok által nyo-
morgatott szegények számára. S a mondat értelme akkor ez
volna: Szíveteket hízlaljátok a szerencsétlenség napján -
vagyis gyönyörködtök kárörömmel áldozataitok szenvedésé-
ben. Ennek a magyarázatt lehetőségnek van a legkevesebb
alapja. Hacsak nem hozzuk összefüggésbe a következő vers
tartalmával. "Elítél1Jétek,sőt meg is öltétek az igazat; és az
nem állt ellen."

A vers emlékeztet 2,6-ra ahol arról hallottunk, hogy a gaz-
dagok erőszakoskodnak a gyülekezet többi tagjaival, sőt tör-
vény elé hurcolják őket. A különbség azonban az" hogy itt
ők maguk ülnek ítéletet áldozataik f-elett, sőt végre is hajt-
ják a kegyetlen ítéletet: megölik az "igazat". A kérdést bo-
nyolítja, hogy a gazdagok áldozataként itt nem a szegényről
van szó, hanem az igazról. Kétségtelen, hogy az ótestamen-
tomi gondolkodásban, sőt néha az Újszövetségben is a szegé-
nyek úgy tűnnek fel, mint ,,igazak", vagy:is, mint olyan em-
berek, akik kedvességet találtak Isten előtt, nem valamiféle
érdemeik alapján, hanem azért, mert az irgalmas Úr meg-
könyörült rajtuk, lehajolt hozzájuk s igaznak, vagyis kegyel-
mébe fogadottnak ismerte el őket. Lukács fogalmazása sze-
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rint az első makarizmus így hangzik: "Boldogok vagytok ti
szegények, mert tietek az. Isten országa" (Lk 6,20). Márill
hálaéneke, az ún. Magnificat (a Vulgatabeli latin nyelvű szö-
veg kezdőszaváról: Magnificat Dominum anima mea ... ) szín-
tén arról tesz vallomást, hogy az Úr reátekintett Máriának,
az Úr szolgálóleányának alacsony állapotjára, mert ő olyan
Isten, aki felmagasztalja az alázatosokat. (Lk 1,46-kk) Így
tehát meg van annak a lehetősége, hogy arra a kérdésre: ki-
csoda az itt emlitett "igaz", azt feleljük: a szegény, akiről a
megelőzőkben volt szó. Ebben az esetben a gazdagok gonosz-
tetteiknek betetőzése gyilkosság, a szegények fizikai meg-
semmisítése.

Egyes kutatók azonban arra gondolnak, hogy Jakab itt Jé-
zus Krisztus személyére akart mutatni. Öt szokta az Üjtes-
tamentom az igaznak nevezni, aminthogy csakugyan ő volt
az egyetlen valóban igaz, bűntelen és ártatlan. "Ti azonban
azt a Szentet és Igazat megtagadtátok ... az élet fejedelmét
megöltétek ... " (Csel.3,14-15) ... "a ti atyáitok megölték
azokat, akik előre hirdették annak az igaznak eljövetelét, aki-
nek most árulóivá és gyilkosaivá lettetek" (Csel.7,52) ... "a
mi atyáink Istene választott ki téged, hogy megismerd aka-
ratát és meglásd amaz Igazat és szót hallj az ő szájából"
(Csel.22,14).Ebbe az irányba mutat a vers zárófélmondata is:
"nem védekezett ellenetek", ez tudniillik És.53,7-re emlékez-
tet ("száját nem nyitotta meg, mint a bárány, mely mészár-
székre vitetik ... "). Ezt a próféciát a hagyományos egyházi
írásmagyarázat Jézus szenvedésére szokta vonatkoztatni. Eb-
ben az esetben Jakab levelének írója a megfeddett gazdago-
kat összefüggésbe hozza azokkal az előkelőkkel, hatalmasok-
kal Izraelben, akik Jézust halálra adták. Amikor a gazdagok
a szegényeket nyomorgatják, akkor ezzel a cselekedetükkel
csatlakoznak Jézus gyilkosaihoz. Sőt e szegényekben magát
Jézust bántalmazzák, hiszen ő mindig szolidárisnak nyilvání-
totta magát velük. Aki jót vagy rosszat cselekszik az ő "ki-
csinyeivel", az vele magával cselekszik jót vagy rosszat (v.ö.
Mt 25,31-kk... "amit cselekedtetek eggyel e legkisebb
atyámfiai közül, énvelem cselekedtétek"). A vagyon hatalmat
ad, tanítja Jakab" s ez a hatalom visszaélésre csábít a leg-
több esetben. Jézus azonban mindig a gyengékkel, a szegé-

146



nyekkel, a kicsinyekkel, az elnyomottakkal van, az ő oldalu-
kon áll s aki ezeket nyomorgatja, az személy szerint ellene
vétkezik. S ezekért a vétkekért egyszer felelni kell az igaz
Bíró színe előtt.

Kitekintés
Jakab levele e szakaszának olvasása közben önkénytelenül

is felvetődhet bennünk a kérdés: mi időszerűsége van ennek
az intelemnek a mi számunkra? Hiszen mi olyan társadalmi
és gazdasági rendben élünk, amelyben nincsenek már kirívó
anyagi különbségek az emberek között. Nincsenek gazdagok,
nagy vagyonnal rendelkező s a javakban dúskáló milliomo-
sok és nincsenek - hála Istennek - nyomorgó szegények,
koldusok sem. Becsületes munkája után mindenki megtalál-
hatja megélhetését és lehetetlenné van téve, hogy ember az
embert kizsákmányolja, munkáját a maga jogtalan meggaz-
dagodására használja fel.

Ennek ellenére sok hasznos és időszerű üzenete lehet Ja-
kab igehirdetésének. A javak arra valók, hogy használjuk
őket a jóra - ez az első tanulság, amit meg kell szívlelnűnk.
Éppen azért, mert a földi élet rövid, gyorsan múló alkalom
- erről a megelőző szakaszban olvashattunk megszívlelendő
szavakat -, azért kell jól gazdálkodnunk időnkkel, erőnk-
kel, tehetségünkkel. anyagi javainkkal is. A használat nélkül
felhalmazott értékek előbb utóbb tönkre mennek, meg-
emészti őket "a rozsda és a moly" - éppen a mi nemzedé-
künk két világháború tapasztalataiban, mérhetetlen értékek
pusztulása láttán vehetett félelmetes leckét abból, mily ve-
szendő holmi a földi vagyon.

Azonban nemcsak:arról van szó itt, hogy nem érdemes ra-
gaszkodni a földi javakhoz, mert azok előbb utóbb úgyis ve-
szendőbe mennek. Jakab azt a lelkületet veszi célba és ítéli
el, ami a javak öncélú gyűjtögetése mögött van. Azt, amely
öncélnak tekinti a pénzt az emberi életben s mindazt amit
pénzzel szerezni lehet önzően csak a maga hasznára akarja
fordítani. Már pedig ez a gondolkodásmód nemcsak a gazda-
gokat kísértheti meg, hanem minden embert, hiszen minden
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ember rendelkezik bizonyos mennyiségű pénzzel, anyagi Ja-
vakkal. Isten azért adott pénzt és minden egyéb értéket a
kezünkbe, hogy azokat a felebarát javára használjuk fel.

"Az utolsó napokban gyűjtöttek kincset ... " veti szemére
Jakab az olvasóinak. Azóta közel kétezer esztendő telt el.
Mióta Jézus Krisztus itt járt közöttünk, azóta mindig az
"utolsó időkben" élünk. Vagyis az O visszajövetelére vára-
kozva, tehát fegyelmezetten, vigyázásban, azzal a tudattal,
hogy számadással tartozunk visszatérő Urunknak. Ez a tudat
csak élénkíti felelősségtudatunkat, erősíti erkölcsi erőfeszí-
tésünket.

Az anyagi javakkal való sáfárkodás egyik fontos területe
napjainkban a köztuLajdon. "Az adócsalás is ugyanolyan el-
bírálás alá esik, mint a munkások visszatartott bére", figyel-
meztet Jakab leveléről írott könyvében Thurneysen. Megsze-
gényíthetjük, megraboljuk a felebarátot, a felebarátok egész
seregét, a közösséget, a társadalmat, ha hűtlenül, hanyagul
bánunk a reánk bízott, néha igen nagy értékű, köztulajdont
képező javakkal. Kezdődik ez a sétatéri padok kíméleténél,
utcáink tisztántartásánál, s folytatodik egy szövetkezet gépei-
nek, épületeinek. állatainak gondozásánál. A példákat igen
sokáig lehetne felsorolni, de e néhány példa is mutatja: senki
sincsen közöttünk, még az iskolásgyermek sem, akinek ne le-
hetne felelőssége ezen a téren.

Végül azt a kérdést veti fel ez a szakasz: valóban legfőbb
értéknek tartjuk-e az embert? Megtesszük-e mindazt, ami
rajtunk áll, azért, hogy szerte a földön megszűnjék a mun-
kások bérének visszatartása, emberek kizsákmányolása, sze-
gények nyomorgatása? Imádkozunk és dolgozunk-e azért,
hogy ne emberpusztító fegyverekre áldozzon milliárdokat az
emberiség, hanem fordítsuk e mérhetetlen pénzt éhezők meg-
elégítésére, betegek gyógyítására, tudatlanok iskolázására -
a nagyembertömegek jólétére és boldogulására. Nemcsak
ct "nagyok" az államférfiak dolga az ezért való fáradozás, ha-
nem a legkisebbek is tehetnek ezért valamit: tömegek, em-
berszázmilliók békevágya. köztudata, mcsszehangzó szava
ma már történelemformáló erő lehet.
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XI.
5, 7-12

"Legyetek azért türelemmel atyámfiai, az úr visszajöve-
teléig. Lám a szántóvető (is) várja a föld drága termését s
várja türelemesen a tavaszi s az őszi esőt. 'I'ürelemmel legye-
tek hát ti is, erősítsétek meg szíveteket, mert közel van az
úr visszajövetele. Ne panaszkodjatok egymásra, atyámfiai,
hogy ítélet alá ne kerüljetek. Íme a bíró itt áll az ajtó előtt.
Vegyetek példát ,atyámfiai, a próféták sok szenvedéséről és
hosszútűréséről, akik az Ür nevében szóltak. Bizony azokat
mondjuk boldognak, akik (mindvégig) kitartottak. Hallottátok
Jób állhatatosságáról és az úrtól (adott) végét tudjátok, mert
nagy irgalmú az úr és könyörületes.

Mindenek előtt pedig, atyámfiai, ne esküdjetek, se az égre,
se másféle esküvéssel. Hanem a ti igenetek legyen igen s a
nem nem, hogy ítélet alá ne essetek."

Azt lehetne mondani, hogy ennek a szakasznak a témája a
türelem, a türelmesség. Talán úgy kapcsolódik a megelőző
szakasz gondolatmenetéhez, hogy a levélíró a gazdagok által
nyomorgatott szegényeket buzdítja türelemre, állhatatos-
ságra, a szenvedésben való kitartásra. Helyzetük bármily ne-
héz is, bármily keserves, de semmiképpen nem reménytelen,
Övék a jövendő, mert jön az Úr Krisztus, az igaz bíró, aki
igazságot szolgáltat majd nekik.

Az Úr, tudniillik Krisztus visszajövetele "parusziája" az
Újtestamentom egyik fontos alapképzete. Az ő visszajövetele
felől szemlelte a keresztyén gyülekezet, a tanítványi kör az
egész életet. Az egyház, amikor elevenen élt benne az újszö-
vetségi igehirdetés, a ,,kérygma" üzenete, mindig ebben a fe-
szültségben élt: Krisztus mennybemenetele és visszajövetele
közötti időben tudta magát, vagyis ebben az utolsó időszaká-
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ban élt az üdvösségtörténet nek. Mióta Krisztus mennybe-
ment, azóta mindig ebben az ő visszajövetelére való várako-
zásban, tehát az utolsó időkben élünk.

Az "Úr napja", vagy egyszerűen csak "az a nap" már az
ótestamentomi próféciában is jelentős szerepet játszott. Ez a
nap jellemző módon többek között a szociális igazságtétel
napja is, a kicsinyek, elnyomottak örömnapja. "Mert a sere-
gek Urának napja eljő minden kevély és magas ellen és min-
den felemelkedett ellen és az megaláztatik." (És.2,12) - E
nap természetesen az ítélet napja is, amikor az Úr megítéli a
bűnöket és számonkéri az emberek cselekedeteit. "Jajgassa-
tok, mert közel van az Urak napja, mint pusztító hatalom jő
a Mindenhatótól." (És.13,6) "Rémüljenek meg e föld minden
lakói; mert eljő az Úrnak napja, mert közel van az. Sötétség-
nek napja és homálynak; felhőnek és borulatnak napja, mint
a hegyekre ráterülő alkonyat". (Joel 2,1-2) "Közel van az
Úrnak nagy napja, szorongatásnak ~s nyomorúságnak nap-
ja ... " (Zof.l,14-kk) Másfelől ez a nap a megváltás, a szaba-
dulás, az öröm, az üdvösség napja is. "Az utolsó időben az
Úr házának hegye a hegyek fölé helyeztetik... és népek
özönlenek reá ... és fegyvereiket kapákká kovácsolják, dár-
dáikat pedig sarlókká, nép népre fegyvert többé nem emel és
hadakozást többé nem tanulnak ... " (Mik.4,1-3). "Így szól
a seregek Ura, és eltörölöm e földnek álnokságait egy napon"
(Zak.3,9). "De lesz egy nap, amelyet az Úr se tud, se nappal
se éjszaka és világosság lesz az estvének idején ... és az Úr
lesz az egész földnek királya e napon egy Úr lészen és a neve
is egy" (Zak.14,7-9).

Az evangeListák elbeszélése szerint Jézus maga szólt több-
ször is visszajöveteléről. "És akkor meglátjátok az Embernek
Fiát, amint eljön a felhőben hatalommal és nagy dicsőség-
gel ... " (Lk 21,5-36) v. Ö. a párhuzamos helyeket is, - Az
apostoli igehirdetés is nagy súlyt helyezett Jézus visszajöve-
telének hirdetésére. "Ez a Jézus, aki tőletek felvitetett a
mennybe úgy jön el, amint őt a mennybe felmenni láttátok"
(Csel.l,ll). "Az Úr közel" (Fil.4,5) - ezt a figyelmeztetését
Pál apostol az örömre és szelídlelkűségre való felhívással
kapcsolta össze. Péter második levele pedig Jézus visszajöve-
telét a hagyományos ótestamentomi színekkel rajzolja s
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hozzákapcsolja az új ég és új föld ígéretét (ILPt 3,1-kk).
Éppen ez a szakasz foglalkozik azzal a kérdéssel, ami különö-
sen a keresztyénség második nemezedékében égetövé vált:
Vajon miért nem következett be máris Jézus rövid időn belűl
ígért - vagy legalábbis így értelmezett - visszajövetele?
"Hol van az ő eljövetelének ígérete?" (4.v.) Talán csalódniok
kellett Urok szavában - Jézus tévedett, vagy tanítványai
értették őt félre? Péter a kételkedőket figyelmezteti, hog-y
"egy nap az Úrnál olyan mint ezer esztendő és ezer esztendő,
mint egy nap" (8v. - v.ö.Zsolt.90,4).

Nem mehetünk bele ebben a szűk keretben ennek a kér-
désneka tárgyalásába, amely az újszövetségi teológia egyik
legizgalmasabb kérdése. Jakab tanításának összefüggésében
csak annyit lehet mondanunk, hogy a gyülekezetnek szünte-
len vigyázásban, éberségben kell élnie, mivel mindenkor ké-
szen kell lennie a számadásra visszaérkező Ura előtt. Nem
Jézus visszatérése mikorjának és mikéntjének a kérdése áll
Jakab gondolkodásának előterében, hanem a gyülekezet, a
keresztyén ember várakozó magatartásának a kérdése.

Türelem jellemzi a várakozó gyülekezetet. Az eredetiben
álló kifejezés tulajdonképpen azt jelenti: tág szív, nagy szív.
Legyetek nagyszívűek, mondja Jakab, legyetek nagylelkűek.
A tág szív, amely mély lélegzetvétellel messze tekint, széles
látókört ölel át tekintetével, az ellentéte a kisszívű szoron-
gásnak, a kétkedő kishitűségnek, a csüggeteg kételynek. Is-
ten maga is ilyen nagyszívű (Róm.2,4; 9,22). Isten türelmé-
nek, nagylelkűségének - hadd mondjuk ki: Isten humorá-
nak - a derűs égboltja alatt lehet az ember is ilyen derűsen
nagyszívű s szemlélheti maga is a humor derűj ével az életet.
A humor az, ha valaki mégis tud mcsolyogni s ez a mégis,
a hit magatartása, a hité, amely felhők mögött is biztosan
ott tudja a napot. Persze nem tétlen szemlelőrlés ez a türe-
lem. Az Isten türelme sem eltűrés, hanem az emberi nemzet-
ségnek nagyon is aktív hordozása és szeretése. Ilyen aktiv,
szerétetteljes a keresztyén ember türelme is. .

Vegyetek példát a szántóvető emberről, tanítja Jakab, aki
várja türelmesen a föld drága termését s az őszi és tavaszi
esőt. Végtelen nyugalmat, békességet árasztó kép ez. Egyik
híres magyar festményt juttatja az eszünkbe: Vetésnézők.

151



Ott áll a parasztember a föld szélén és nézi a vetést ...
Tudja, hogya természet rendjét nem lehet siettetni, meg kell
várni, amíg beérik a vetés s akkor eljő az aratás napja. Tudja,
hogy ott van a vetés a barna rög alatt, a hótakaró alatt is,
s még ha nem látszik is, ott van és érik, fejlődik, növekedik
s meghozza majd a drága termést e- maga idejében. Isten
menetrendjét sem lehet siettetni. Ö tudja egyedül, mikor jön
el valaminek az ideje. Megvan az ideje a vetésnek és az ara-
tásnak, a gyümölcsérésnek és betakaritásnak is. "Úgy van az
Isten országa, mint amikor az ember beveti a magot a földbe,
azután alszik és felkel éjjel és nappal; a mag pedig kihajt és
felnő, maga sem tudja hogyan. Mert magától terem a föld
először füvet, azután kalászt, azután teljes szemet a kalász-
ban. Mihelyt pedig a gabona arra való, azonnal sarlót ereszt
rá, mert az aratás elérkezett" (Mk 4,26-29). Vetés és aratás
Jézus példázataiban és igehirdetésében vissza+érőképei Isten
országa fejlődésének, életrendjének és elkövetkező teljessé-
gének, az ítéletnek és az üdvösségnek.

Palasztínában két fő esős időszaka volt az esztendőnek. A
korai eső a vetés után következett be legtöbbször és elősegí-
tette az elvetett mag kicsírázását, kihajtását. A késői eső pe-
dig nem sokkal a beerés előtt a szemfejlődést segítette. Isten
megígérte népének, hogy maga gondoskodik a termőföldek
esővel való ellátásáról: ,,Esőt adok a ti földetekre, alkalmas
időben, korai és kései esőt, hogy betakaríthasd a te gaboná-
dat, borodat és olajodat." (V.Móz.ll,14).

A várakozó gyülekezet magatartása: türelem, józanság, áll-
hatatosság. A magunk dolgát el kell v~geznünk, a többit pe-
dig bizakodással lehet és kell várnunk az Úrtól. Úgy kell
dolgoznunk, mintha semmiben sem számíthatnánk Istenre -
tudnüllik olyan megfeszített erővel, olyan szorgalmasan és
alaposan - és úgy kell imádkoznunk, mintha mínden mun-
kánk semmit sem érne, tudniillik olyan állhatatosan és kítar-
tóan - mondotta egyszer egy hívő keresztyén. S Cromwell,
az angol népnek nagy puritán vezére, így intette katonáit:
Imádkozzatok - és tartsátok szárazon a puskaporotokat.

A szív megerősítésére szüksége van a várakozának. A vá-
rakozás kifáraszt és elcsüggeszt. Az a tudat azonban erőt ad-
hat, hogy nincsen már messze a várakozás és célja: az Úr
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visszajövetele. Jakab látóköreben Jézus visszajövetele egé-
szen pozitiv színezeteű. Igaz, tud róla, s szól is erről, hogy
ez ítéletet is jelent - a bíró az ajtó előtt áll. A reá várakozó
hívők, az övéi, a benne bizakodók számára azonban Jézus
visszajövetele az Úrral való örvendetes újratalál1rozás, a
viszontlátás. az immár zavartalan közösség kezdete, a bűn,
halál, betegség hatalmaitól való végleges szabadulás. Luther
is így tudott szólni a kedves utolsó napról (Der liebe
jüngste Tag). S az Újszövetség utolsó könyve, János mennyei
Jelenésekról szóló írása is e szavakkal zárul: Jövel Uram Jé-
zus! (Jelen. 22,20). Jézus földi életében ízelitőt adott abból,
amit övéinek készített a beteljesedéskor: A halottak feltá-
madtak, a betegek meggyógyultak, a bűnösök bocsánatot és
békességet nyertek, az éhezők megelégítettek. Csak jelek vol-
tak ezek, amelyek az eljövendő teljességre utaltak.

Már szóltunk arról a problémáról, amit ebben a próféciá-
ban a "közel" képzete jelent. Ezt a közel-t nem lehet az idő
és tér kategóriájával meghatározni. Jézus visszajövetele min-
dig egyformán közel van minden nemzedékhez. Ezért a ke-
resztyénség minden nemzedékében időszerű az ébersége, vi-
gyázásra, hűségre és állhatatosságra, engedelmességre való
felhívás.

"Ne panaszkodjatok egymásra" - ez Jakab intelmének
következő gondolata. A türelmét vesztett ember bűnbakokat
keres maga körül. Mindenkit okol helyzetéért, bajáért, beteg-
ségéért - azért, ami éppen gyötri vagy nyugtalanítja. A tü-
relmetlenség idegességben, ingerlékenységben nyilvánul meg,
akinek nincs nagy szíve az összeférhetetlen. Az eredetiben
szereplő kifejezés így is fordítható: ne fohászkodjatok egy-
más ellen. Tehát a kifejezés magában rejti annak a lehetősé-
gét is, hogy valaki imádkozik a másik ellen, vagyis megát-
kozza, Isten nevét is segítségül híva rosszat kiván neki, Is-
ten haragját és büntetését idézi a fejére. Hogy ennek a lehe-
tősége mennyire megkísértheti a vallásos embert, arra nézve
elég a bosszúzsoltárokra utalni (p1.137.zsolt.7-9.v.). Aki ilyet
cselekszik- mondja Jakab -, az nem gondolja meg, hogy
ezzel ő maga esik ítélet alá, maga ellen hívja ki Isten harag-
ját. Az Újtestamentom népének Jézus étekintetben is új pa-
rancsolatot adott: "Hallottátok, hogy megmondatott: Szeresd
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felebarátodat és gyűlöld ellenségedet. Én pedig azt mondom
nektek: Szeressétek ellenségeiteket - áldjátok azokat, akik
titeket átkoznak, jót tegyetek azokkal, akik titeket gyűlölnek
- és imádkozzatok azokért, akik titeket üldöznek hogy le-
gyetek a ti mennyei Atyátok fiai, aki felhozza napját mind a
gonoszokra, mind a jókra és esőt ad mind az igazaknak, mind
a hamisaknak. Mert ha azokat szeretitek, akik titeket szeret-
nek, micsoda jutalmát veszitek? Nem ugyanezt cselekszik a
vámszedők is? És ha csak a ti atyátokfiait köszöntitek, mit
cselekesztek másoknál többet? Nem ugyanezt cselekszik a
pogányok is? Legyetek azért tökéletesek, mint a ti mennyei
Atyátok tökéletes." (Mt 5,43-48). Az apostoli igehirdetés
híven követte a jézusi parancsot etekintetben is (v.ö.Róm.
12,17-21; LKor.4,12-13; LPt 3,8-9 stb.).

Épp az Urára várakozó gyülekezetnek kelíl mindig készen
lenni a megbocsátásra, megbékélésre. Hiszen: a Bíró útban
van! Vagy mi vagyunk útban feléje, s mint utitársak meg
kell, hogy békéljünk egymással. "Légy engedékeny a te el-
lenfeled iránt jókor, amig az úton vagy vele, hogy ellenfeled
át ne adjon a bírónak, a bíró meg oda ne adjon a börtönőr
kezébe és tömlőebe ne vessenek téged ... " (Mt 5,25-26). A
Bíró, Jézus Krisztus a békebíró, a Megválto is, aki azért jön,
hogy mindeneket megbékéltessen. mindent rendbehozzon. Az
ő eljövetele nemcsak vége a világnak, hanem sokkal inkább
kezdete is az újnak, amelyben igazság és békesség lakozik.
Ezért, ne egymás ellen, hanem egymásért imádkozzatok, ta-
nítja Jakab. Erről az egymásért való imádkozásért levelének
végén még hatalmas tanítást fog adni (5,13-18).

A kitartó türelem, állhatatosság példaképeiként az ótesta-
mentomi prófétákat állítja levélírónk a keresztyén gyüleke-
zet elé. Ez a gondolat gyakori az Újtestamentomban: Jézus
gyülekezete szoros közösségben tudta magát Izrael népének
atyáival, a hit hőseivel, Isten választott szolgáival, a régi sző-
vetség igaz embereivel. (Mt 5,12; 23,29-31; Csel. 7,52; Zsid.
1l,32-kk). Ök a tanúbizonyságok fellege (Zsid. 12,1), akik-
nek ragyogó példája segít arra, hogy félretéve minden aka-
dályt és megkörnyékező bűnt állhatatossággal fussuk meg
az előttünk levő küzdőteret - ahogyan a Zsidókhoz írott le-
vél írója mondja.- A prófétákat szolgálatukban tanusított
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hűségük, kitartásuk, engedelmességük miatt állítja oda pél-
daképül a gyülekezet elé Jakab levelének szerzője. "Nem vér-
tanúként állítja oda Jakab olvasói elé a prófétákat, nem ha-
láluk a példa - hiszen ezzel végetért a szolgálatuk -, ha-
nem az életük. Abban példáink, ahogyan szolgálatukat ellát-
ták. Ezt kell megtanulnunk tőlük, s nem valamiféle halál-
vágyat, nem a halál dicsőítését. Isten ajándéka az élet és a
halál az ellensége. Életünk értéke és jelentősége abban volt,
hogy Isten rájuk bízta igéjét. Ennek a szolgálatában voltak
állhatatosak" (Schlatter).

Egyes kutatók felvetik a kérdést: miért nem említi a levél
a türelem példájaként Jézus Krisztust? Talán zsidókeresz-
tyén olvasóira az ótestamentomi példákkal akart hatni? A
kérdésfelvetést nem találjuk szerenesésnek. Krisztus ebben
a szakaszban mint visszaérkező Úr és Bíró szerepel: Kétség-
kívül példája is a tanítványainak, ennél azonban sokkal több.
Az ige hűséges szolgáínak sorában, ezekkel együtt példakép-
pen említeni őt semmiképpen sem lett volna helyes. Ez a ki-
fogás tehát nem érv Jakab levelének keresztyén jellege el-
len, sőt inkább érv lehet amellett. Jakab a Kyriosz-Urat látta
Jézusban, mint az apostoli igehirdetés általában s ezért nem
említi őt példaképpen - sem a hit (2. rész) sem a türelem,
sem más keresztyén erény példájaképpen. Egész keresztyén
életünknek, magatartásunknak erőforrása és feltétele ő, újjá-
teremtője és mindegyre megújítója - s ez ezerszer több mint
erkölcsi példakép.

A próféták mellett Jób példáját említi levelünk. Jób alakja
közismert volt a zsidóság kegyeseinek körében, de az apostoli
gyülekezetben is. Ezékiel 14,14 őt említi Noé és Dániel mel-
lett, mint a három nevezetes, igaz férfiú egyikét. Jób törté-
nete azonban nemcsak a nagy szenvedő állhatatosságát mu-
tatja, hanem Isten hűséget is, aki nem hagyta el megpróbált
szolgáját. A 11. vers végén olvasható mellékmondat az ere-
deti szövegben hebraizmus, szószerint így hangzik: "és az Úr
végét tudjátok", s így fordítható: "az Úrtól adott végét", -
tudniillik Jób életének. Vagyis azt, hogyan adta vissza két-
szeresen az Úr Jóbnak mindazt, amije volt, és jobban meg-
áldotta életének végét mint kezdetét (Jób 42,10-12). Ezért
mondja a levél boldognak azokat, akik mindvégig kitartottak,
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ti. a megpróbáltatásokban. Ez a gondolat emlékeztet a levél
elejének egyik gondolatára, ahol arról van szó, hogy az 01-
vasók örüljenek a próbatételnek, mert ezek megerősítik hi-
tüket (1,2-3).

Az egész szakasz összefoglaló és összefogó gondolata a
11. vers utolsó mondata: Nagy irgalmú az Úr és könyörüle-
tes. Ezért lehet és kell a gyülekezetnek türelmesnek lenni.
Mintha ablak nyílnék sötét szobában s azon világosság és
üdítő friss levegő áradna be - olyan ez a mondat az Urára
várakozó, s a várakozásban vigyázásban, állhatatosságban
megfáradt gyülekezet számára. Ez az, amire egészen bizonyo-
san, minden körülmények között számítani lehet: hogy Isten
szíve tele van könyörülettel, jósággal. Az Isten szerétet -
így fogalmazta ugyanezt a gondolatot János evangélista (LJn
4,8).

A szakasz utolsó verse (12.v.)önálló és a megelőzőkkel első
látszatra laza összefüggésben álló gondolatot tartalmaz: in-
telem az esküdözés ellen. Fontosnak tartja ezt a kérd=st,
ezért kezdi így: mindenek előtt! A megfogalmazás erősen em-
lékeztet Mt 5,34-kk-ra. Egyes kutatók szerirrt Jakab régibb
forrásból meríthetett, mint Máté; az ő szövege egyszerűbb.
rövidebb, kevésbé színezett.

Jézus tanítványainak nincsen szükségük eskűdőzésre, arra,
hogy szavaikat Isten nevének használatával erősítsék, illető-
leg Istent hívják tanúul azok igazsága mellett. A zsidó ke-
gyesek, hogy elkerüljék Isten nevének említését, az égre, a
földre stb. esküdtek. Ez persze csak megkerülése volt Isten
neve használatának s voltaképpen azt jelentette: mást mon-
dottak, die valójában Istenre gondoltak. Ezért tiltotta Jézus ta-
nítványainak az esküdözést, bármiféle megfogalmazásban
történjék is az. Jakab tiltó felsorolásából hiányzik Jeruzsá-
lem felemlítése, ami viszont a Mt szövegében benne van:
" ... se Jeruzsálemre, mert az a nagy király városa ... "
Egyes kutatók arra gondolnak, hogy Jakab azért nem említi
Jeruzsálemet, mert iratát Kr. u. 70 után fogalmazza, amikor
Jeruzsálem már elpusztult. Lehetséges, hogy <csakugyanígy
van, s akkor ez is az irat viszonylagos késői keletkezése mel-
lett bizonyít.

Az esküdözés megzavarja az emberek egymáshoz való kap-
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csolatait, mert bizalmatlanságot támaszt. Éppen mert az
"igen" nem teljesértékű pozitívum és a "nem" nem félreért-
hetetlen negáció, azért a másik ember állandó bizonytalan-
ságban marad a "talán"-ok és "hátha", "lehetséges", "való-
színű"-féle színtelen és megfoghatatlan közlések között. Ahol
nem lehet az egyszerű, kimondott szóra építeni, ott megbom-
lik az emberi együttélés, mivel állandóan hátsó gondolatok-
kal, fondorlatokkal kell számolni. Az adott szó szentsége fe-
leslegessé teszi az esküdőzést, Ahol viszont megrendült a bi-
zalom, ott ezt az eskü sem állíthatja helyre.

Jakab természetesen nem emel kifogást a hivatali eskü el-
len - amint Jézus sem -, ami ünnepélyes megpecsételése
valamely hivatal elfoglalásának, valamely tisztségbe való be-
iktatásnak, valamely szolgálat elvállalásának. Ebben az eset-
ben az eskű ünnepélyes formában fejezi ki a hivatal, szolgá-
lat elvállalójának készséget annak elfogadására, ellátására,
az eskűszövegben megfogalmazott feltételek mellett. Ilyen-
kor az eskü az egyén és a közösség (állam, egyház stb.) egy-
más iránti kölcsönös bizalmának a kifejezése.

Kitekintés
A türelmesség erénye - sajnos - az egyháztörténet tanú-

sága szerint nem mindig tartozott hozzá az egyház emberei-
hez. Sőt inkább a türelmetlenség ijesztő és elszomoritó pél-
dáival találkozunk a keresztyénség történetében. A vallás-
háborúk, a vallásnak fegyverrel való terjesztése, más meg-
győződésű emberek üldözése az egyháztörténet legszomorúbb
fejezetei közé tartoznak.

A türelmetlenség mindig a hitetlenség, akishitűség tanú-
sága. Aki türelmetlen, az nem tud várni, mert nem bízik Is-
ten hatalmában és bölcsességében. Okosabb akar lenni, mint
Isten, s a maga erejével akarja azt elérni, amit Isten magá-
nak tartott fenn. Ezért az alázatosság hiányát is leleplezi:
magunk akarjuk kezünkbe venni sorsunkat s ezzel Isten di-
csőségét fosztjuk meg.

A türelmetlen ember nem becsüli meg embertársát, nem
tartja tiszteletben annak meggyözödését, A rajongó fanatiz-
must Jézus elutasította; amikor türelmetlen tanítványai égi
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tüzet kívántak volna a Jézust be nem fogadó samáriai falura,
Jézus e szavakkal utasította rendre őket: "Nem tudjátok, mi-
lyen lélek van bennetek. Mert az ember Fia nem azért jött,
hogy elveszítse az emberek életét, hanem hogy megtartsa" ;
(Lk 9,51-kk) Ezért a keresztyén embernek mindig ember-
társai javát kell szem előtt tartania s az emberek életéért -
földi és örök életéért - fáradoznia. E kétféle felelőssége: a
felebarát földi életéért és örök üdvösségeért sohasem juthat
egymással összeütközésbe. Szörnyű tévelygése volt a keresz-
tyénségnek, amikor máglyára küldte az "eretnekeket", azzal
a feltételezéssel, hogy így mentheti meg lelküket az örök
élet számára. Ennél még iszonyúbb az olyan - sajnos egyes
nyugati keresztyéneknél fellelhető - felfogás, amely atom-
háború kockázatát is vállalná a keresztyénség "megmentése"
érdekében. Az ilyen gondolkodás teljesen hitetlen, mert nem
látja, hogy az egyház sorsa Isten kezében van s nincsen szük-
sége emberi védelemre.

Aki türelmes, az nagyvonalú. Nem vakbuzgó, bigott, ha-
nem inkább megértő és nyájas. Türelmes a szenvedésben,
amit betegség, családi problémák, a földi sors sokféle válto-
zása hozhat életébe. Az Atya kezéből veszi mindezt, mert
tudja, az ő akarata nélkül egy veréb sem eshet le a fáról,
egy hajunk szála sem görbülhet meg. Amit az Atya küld, az
lehet próbatétel, megérdemelt fenyítés, hitünket nevelő esz-
köz - mindenképpen béketűréssel kell elviselnünk, hiszen
akik Istent szeretik azoknak minden javukra van.

"Ne panaszkodjatok!" - int Jakab s ezzel azt is mondja:
Ne sopánkodjatok ... Nem hívő emberhez méltó a szüntelen
sopánkodó, vészt sejtő, borúlátó, aggályoskodó magatartás.
Jézus népe legyen derűsen bizakodó, reménykedő és megelé-
gedett. A sokszor felületesen odadobott kérdésre: Hogy vagy?
- tudjuk-e józan és őszinte derűvel azt felelni: köszönöm,
Isten kegyelméből jól vagyok! A mindig elégedetlen, izgága
és akarnok ember teher önmaga és környezete, a közösség
számára is. Hálátlan, mert nem látja meg Isten jó adomá-
nyait életében. Igazságtalan, mert kivételes sorsot kíván ma-
gának. Mindennek a mélyén önzése rejtőzik: csak önmagá-
val foglalkozik s nem látja meg mások baját, a szolgálat al-
kalmait.
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Hogyan várja a keresztyénség visszatérő Urát? Tevékeny,
serény szolgálatban. "Ki tehát a hű és bölcs szolga, akit az
ő ura az ő házanépe fölé állit, hogy idejében eledelt adjon
azoknak? Boldog az a szolga, akit az ő ura, mikor hazajön,
ilyen munkában talál" (Mt 24,45-46). - Lutherről beszélik,
hogy egyszer azt mondotta: Ha azt' tudnám, hogy Krisztus
holnap jő vissza ítélni élőket és holtakat, üdvözíteni, és új
eget és földet teremteni - ma este még elültetnék egy alma-
fát.

159



XII.

5, 13-20
"Ha szenved közületek valaki, imádkozzék; öröme van va-

lakinek, dícséretet énekeljen; Beteg valaki közületek, hívja el
a gyülekezet előljáróit, imádkozzanak fölötte és kenjék meg
az Ür nevében olajjal. Es a hívő könyörgés megmenti a bete-
get és lábra állítja őt az nr; s ha vétkezett volt, bocsánatot
nyer azokért.

Valljátok meg hát egymásnak vétkeiteket és könyörögjetek
egymásért, hogy meggyógyuljatok. Sokat véghez vihet egy
igaz ember könyörgése. Illés hozzánk hasonló ember volt,
mégis mikor imádsággal kérte, hogy ne legyen eső, nem esett
a földön három évig és hat hónapig. Amikor azután ismét
imádkozott, az ég esőt s a föld is meghozta termését.

Atyámfiai, ha valamelyiktek eltévelyednék az igazságtól,
s valaki visszafordítja őt, tudjátok meg, hogy aki visszatéríti
a vétkezőt tévelygés éből, megmenti életét és sok vétket jóvá-
tesz."
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Négyféle élethelyzetet vesz figyelembe Jakab levelének eb-
ben az utolsó, tizenkettedik, intelmében. Szenvedés - örven-
dezés - betegség - tévelygés. Minden élethelyzetben, le-
gyen az kedvező vagy kedvezőtlen, Isten színe elé álljunk,
s az ő kezéből vegyük a jót vagy a rosszat, az ő segítségét
kérjük vagy neki adjunk hálát. Jakab üzenetének ez a
magva. Vigyük mindig Isten színe elé dolgainkat, mint ami-
lyen természetességgel a gyermek örömével, bánatával szü-
lőjéhez siet, s éljük Isten színe előtt - ahogy reformátor
atyáink mondották: coram Deo - az életünket. Ebben van a
hívő élet keresztyénsége, ebben az Isten felé fordultságban.
Igy éltek az Ótestamentom kegyesei is. A zsoltárok ékesen



szóló tanúbizonyságai ennek. "Hívj segítségül engem a nyo-
morúság idején: én megszabadítalak és te dicsőítesz engem"
(49.zsolt. 15.). "Áldjad én lelkem az Urat, és egész bensőm
az ő szent nevét." (103.zsolt.1.).

A betegség problémája itt bukkan fel a levélben s ezért
bővebben kell vele foglalkoznunk. Az élet és egészség Isten
drága ajándéka, tanítja nagy egyértelműséggel a Szentírás.
Ezért küzdeni kell az élet megóvásáért, az egészség helyre-
állításáért. "Én vagyok az Úr, a te gyógyítód" (II.Móz.15,26),
hirdetteti Izrael népének az Úro Jézus földi munkásságának
kezdetéről jegyezték fel, hogy emerre járt meggyógyította
különféle betegségekben szenvedőket (Mk 1,32-kk). S gú-
nyolói keresztje alatt is önkénytelenűl bizonyságot tettek se-
gítő, gyógyító szeretetéről : "Másokat megmentett, mentse
meg magát, ha ő a Krisztus ... " (Lk 23,35).

Amikor Jakab a betegség elleni fegyverül az imádságot
ajánlja, ezzel nem akar az orvosi segítség elutasítására vagy
megvetésére biztatni. Ellenkezőleg! Ismét az egész Szentírás
egybehangzóan arról tanúskodik, hogy az orvosi tudomány-
ban is Isten segítségének eszközét kell látnunk. Ezékiás ki-
rály betegsége alkalmából gyógyu1ásáért könyörgött s Esaiás
próféta miután hírül adta neki, hogy Isten meghallgatta
imádságát gyógyszert is rendelt neki (I1.Kir.20,1-kk). Ami-
kor Istenhez imádságban fordulunk s így kérünk gyógyulást,
azt ismerjük el, hogy az orvosi segítséget is az ő kezéből
akarjuk venni. Minden emberi lehetőt megteszünk a gyógyu-
lás érdekében, de tudjuk, hogy az ő irgalmas kezében van
sorsunk, egészségünk jórafordulása.

Köztudomású, hogy Lukács evangelista orvos volt; hivatá-
sának is megbecsülése az amegbecsülő hang, amelyen Pál
apostol megemlékezik róla, "a szeretett orvos" (Ko1.4,14).

Az olajjal való megkenést többféleképpen szekták értel-
mezni. Az olajjal való megkenésnek az Ótestamentomban
elég kiterjedt gyakorlatát találjuk. Jelentette a tisztségre
való felavatást ; így kenték fel a főpapokat (IV.Móz.35,25),a
prófétákat (LKir.19,16) s a királyokat (LSám.9,16). A király-
nak állandó jelzője, neve lett: Felkent, az Úr felkentje (1.
Sám.24,7; Zsolt.2,2). Később így nevezték és e néven várták
az Ür köldöttét, a Dávid családjából származó Messiást (Ján e ,
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1,41). - Találkoztunk azonban az olajjal, mint orvosszerr-el
is; ebben az esetben valamiféle kenőcsre lehet gondol-
nunk, mint ahogy ma is használ a gyógyszereszet különféle
gyógyhatású kenőcsőket. "Nincsen-e balzsamolaj Gileádban?
Nincsen-e ott orvos?" (Jer.8,22; a kifejezést itt képletesen
használja a szöveg). És.1,6; Lk 10,34. szintén gyógyszerként
említik, mint sebolajat.

Jézus tanítványai átveszik a korabeli zsidó gyakorlatot, s
mikor Uruk elküldi őket "ők elmenve hirdették, hogy térje-
nek meg. És sok ördögöt kiűztek, sok beteget megkentek
olajjal és gyógyítottak". (Mk 6,12).

Valószínűleg használták azonban az olajjal megkenést jel-
képes értelemben is. Valószínűleg Jakab erre gondolt, hiszen
az olaj (gyógyír vagy sebolaj) nem minden betegség esetében
vo1t gyógyszerként használható. Talán kapcsolatba hozható
azzal a szokással, hogy a kedves, előkelő vendéget illatos
olajjal (illatszerrel; kenték, illetőleg hintették meg (v. ö. Jé-
zus megkenetése Lk 7,38). - Az ilyen illatszer használata
általában az öröm kifejezése, v.ö.Zsolt.23,5; Mt 6,17) Ebben
az esetben, ha ezt a feltevést elfogadjuk, akkor az olaj hasz-
nálata az imádságban segítségül hívott Krisztus jelenlétére
utalna (Schlatter) s esetleg a beteg közösségét is jelképezné
a Felkenttel (Messiással). Ez a gondolat azonban már igen
messze vezetne. - Thurneysen arra emlékeztet, hogy ünnepi
lakomák vendégeit is meg szokták kenni ilyen illatszerrel. Ez
azt jelentené, hogy a beteg megkenése arra utal; ő is, nyomo-
rult helyzetében is, részese a Messíás örömlakomájának, ő is
az Úr asztalának elhívottai közé tartozik, nincsen elhagyatva
szenvedésében, számíthat Urának kegyelmes jelenlétére.

Nyilvánvaló azonban, hogy a hangsúly Jakabnál nem az
olajjal való megkenés jelképes cselekményén, hanem a be-
tegért és a beteggel való imádkozáson van. A gyülekezet elöl-
járói mintegy az egész gyülekezet közösségét reprezentálják.
Az Ür nevében történik míndez, a megkenés és az imádság is,
vagyís Isten nevének oltalmába ajánlják a szenvedőt, Isten
személyes közbelépését kérik számára, jelenlétet, erejét ké-
rik, illetőleg hívják segítségül.

Az orthodox egyházban Jakab levelének erre a szakaszára
hivatkozva alakul ki egy '"euchelajon" nevű szertartás. A be-
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teget megkenik szentelt olajjal, igét o'vasnak és imádkoznak
fölötte. A cselekmény célja a beteg megerősítése testben és
lélekben. Kétségtelen, hogy ez a szertartás viszonylag sokkal
közelebb áll Jakab levelének gondolataihoz, mint a római
egyháznak a középkor folyamán kialakult gyakorlata, az úgy-
nevezett haldoklók szentsége, vagy utolsó kenet. Itt a gyó-
gyítás és gyógyulás gondolata teljesen háttérbe szorul és a
hangsúly a betegnek az utolsó útra való lelki előkészítésén
van. Éppen ezért általában ezt a szentséget csak gyógyítat-
lan betegeknek, illetőleg haldoklónak szokták feladni. Jakab
levelében azonban éppen erről nincsen szó. Itt kifejezetten a
beteg gyógyulása érdekében való cselekményről, illetőleg
könyörgő imádkozásról van szó.

A hívő könyörgés menti meg a beteget, mondja Jakab. A
hit erejét sokszor hangsúlyozta Jézus is. "Ha akkora hitetek
volna, mint a mustármag es azt mondanátok ennek a hegy-
nek: Menj innen amoda! odamenne és semmi sem volna le-
hetetlen nektek" (Mt 17,20).Természetesen nem a hívő em-
ber saját ereje az, ami gyógyulást eredményezhet, hanem Is-
tennek hatalma, aminek a hit utat enged, ajtót nyit. Nem va-
lamiféle Ielkierőről, esetleg éppen autoszuggesztíóról van te-
hát itt szó. Bár kétségtelen, hogya modern orvostudomány
is erősen hangsúlyozza a beteg lelkiállapotának jelentőséget
a gyógyulás szempontjaból. Döntő jelentőségű lehet egyes
megbetegedéseknél az életkedv és életakarat, a gyógyulás-
ban való reménység és bizakodás; mindez jelentősen befo-
lyásolhatja, meggyorsíthatja a beteg felépülését. Jakab leve-
lében azonban, amikor a hívő imádságról beszél, akkor első-
sorban nem a beteg ember lélektani értelemben vett hitéről
van szó, hanem arról a hitről, amit az egész Szentírás úgy
ir le, mint Istenben való bizakodást. Ez a bizalom teszi lehe-
tővé Isten hatalmának érkezését és belenyúlasát életünkbe,
mert ez a bizalom ajtónyitás, elfogadása és megragadása Is-
ten felénk kinyújtott kezének Ilyen értelemben kérdezte Jé-
zus a hozzá gyógyulásért érkező betegeket: Akarsz-e meg-
gyógyulni? (Jn 5,6) - vagyis: elfogadod-e kezemből, Isten
kezéből a gyógyulás ajándékát? S ezért bocsátotta el azokat,
akikben hitet talált e szóval: Eredj el s legyen neked a te hi-
ted szerint. (Mt 8,13). - A két segítségért könyörgő vaktól
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is ezt kérdezte: Hiszitek, hogy én ezt megtehetem? (Mt 9,28).
S az elhangzó feleletre: Hisszük Uram - megérintette sze-
müket és ezt mondta: Legyen nektek a ti hitetek szerint. A
leánya halálhírét vett zsinagógai előljárót így biztatja: Ne
félj, csak higgy! (Mk5,36). S a ruháját hittel, vagyis Jézus
erejében való törhetetlen bizalommal megérintő vérfolyásos
asszonyt így bocsátja el - gyógyultan -: Leányom, a te hi-
ted megtartott téged. Eredj békével és bajodból meggyó-
gyulva légy egészséges (Mk 5,34).

Foglalkoznunk kell Jakab levelének ebben az összeföggé-
sében a betegség és a bűn, illetőleg a bűnbocsánat és a gyó-
gyulás kapcsolatának a kérdésével. Az Ótestamentomban
eléggé elterjedt volt az a felfogás, amely okozati kapcsola-
tot tételezett fel a bűn és a betegség, illetőleg általában a
szenvedés,a csapásokközött. Ezt a felfogást képviselik Jób ba-
rátai is (Jób 4,6-8; 8,2-7 stb.). A nézet ott kisért sok zsol-
tárban is; ezzel a nézettel tusakodik többek között a 73. zsol-
tár írója is, amíg eljut annak belátására, hogy nincsen ilyen
ktmutatható okozati összefüggés az emberek jó vagy rossz
sorsa és erkölcsi magatartása között, Nem lehet valakinek a
jószerencséjéből vagy az őt ért csapásokból visszakövetkez-
tetni kegyes, illetőleg gonosz voltára. Isten igazságszolgálta-
tása sokkal rejtettebb, bonyolultabb, sem hogy már itt a földi
életben ilyen kézzelfogható módon tapasztalható és észlelhető
volna. Erre az igazságra utal többek között Jézusnak a bú-
záról és az együtt növekedő konkolyról szóló példázata is (Mt
13,24-30). Nem lehet már most megkülönböztetni és szét-
választani az igazakat és gonoszokat: Isten ezt magának tar-
totta fenn az ítéletben. - A betegség összefüggésében ez azt
jelenti, hogy egy-egy konkrét betegség, illetőleg megbetege-
dés nem áll kauzális összefüggésben az illetőnek valamely
konkrét vétkével, vétkezéséveI - eltekintve egyes kivételes
esetektől, amikor valakinek nyilvánvaló gondolatlansága,
könnyelműsége, vétkezése (alkoholizmus, nemi betegségek,
egészségünk elleni könnyelmű magatartás stb.) valóban köz-
vetlen okozója a megbetegedésének.

Ellenben a Szentírás általában lát összefüggést a bűn és a
betegség között. A betegség, mint a halál s általában a szen-
vedés az ember bűnös állapotának következménye. Ezért
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kapcsolja Jézus össze gyógyításait a bűnbocsánat ajándéko-
zásával. A gutaütött meggyógyításánál rámutat erre a belső
összefüggésre s egyúttal arra is, hogy messiási küldetése és
hatalma magában foglalja a bűn akadályának eltávolítását,
a bűnbocsánat ajándékozását és a bűnős állapot következ-
ményeinek, betegségeinek, halálának a feloldását is (Mt 9,1-
8). Erre mutat rá akkor is, amikor elutasítja tanítványainak
a fentebb vázolt téves, a betegséget és bűnt kauzális össze-
függésben látó nézetét a vakon született ember esetében. "És
megkérdezték a tanítványai: Mester, ki vétkezett; ez az em-
ber vagy a szülei, hogy vakon született? Felelt Jézus: Sem
ez nem vétkezett, sem a szülei, hanem azért született vakon,
hogy nyilvánvalókká legyenek benne Isten cselekedetei" (Jn
9,2-3). Aki hittel fordul Istenhez betegségében, azt Isten a
gyógyuláson felül megajándékozza a bűnbocsánattal is - ez
Jakab tanításának a summája.

A továbbiakban rámutat a kölcsönös bűnvallás és a koz-
benjáró imádság áldására. "Valljátok meg hát egymásnak
vétkeiteket és könyörögjetek egymásért, hogy meggyógyul-
jatok". A bűnvallás feloldja a bűn megkötöző, megbénító ha-
talmát, mert eloszlatja az azt körülvevő homályt, áttöri a sö-
tétség védő falát, amely mögött a bűn meghúzódhat és ha-
talmában tarthatja az embert. Mindenki, aki gonoszul cselek-
zik, gyűlöli a világosságot és nem megy a világosságra, hogy

az ő cselekedetei rá ne bizonyuljanak." (Ján 3,20). - "Míg
hallgattam, kiszáradtak csontjaim, egész napi jajgatásom
miatt, mert éjjel-nappal rám nehezedett kezed ... Megvallot-
tam neked vétkemet, bűnömet nem takargattam . . . te meg-
bocsátottad súlyos vétkemet". (32.Zsolt.3-kk). A bűnvallás
hozzátartozik a hívő életéhez; így volt ez az Ötestamentom
világában s így az újszövetségi gyülekezetben is. "Imádkoz-
tam az Úrhoz, az én Istenemhez ... és vallást tettem és mon-
dám: ... vétkeztünk és gonoszságot műveltünk ... " (Dán.
9,4-5.V.ö. még Neh.9,I-kk). Ez a bűnvallás nem mindig
nyilvános, de mindenképpen Isten színe előtt történik.

Figyelemreméltó, hogy Jakab egymásnak való, tehát köl-
csönös bűnvallásról beszél. Ez azt jelenti, hogy nem tud va-
lamely kiemelt papi rendről, amelynek kiváltsága lenne a
bűnvallás (gyónás) meghallgatása és a feloldozás megadása,
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a bűnbocsánat hirdetése. Valóban, az apostoli, sőt még az
óegyházi keresztyénségben, nincsen is ilyen papi rendről szó,
még akkor sem, amikor a karizmatikus tisztségek helyébe
már régen a hivatalosak (választáson alapulók) léptek. Az
egész gyülekezetet illeti tehát meg az az ajándék és lehető-
ség, amit a bűnvallás ésa bűnbocsánat jelent. Jézus nem egy
papi osztálynak (klérus) adta ezt, illetőleg nem ezekre bízta,
hanem gyülekezetére.

A bűnvallás és a közös imádkozás, illetőleg az egymásért
való közbenjáró imádság összetartoznak. Egyik a másikat se-
gíti, megnyitja a másik előtt az utat. A közbenjáró imádság
sem papi kiváltság és funkció, hanem ez az egész gyülekezet
feladata és szolgálata. "Imádkozzatok egymásért". Ezzel a
felséges lehetőséggel mindnyájan élhetünk s ezt a felelőssé-
get - egymásért - mindannyiunknak hordoznunk kell. Jé-
zus úgynevezett főpapi imádságában (Ján.17) .adott példát er-
re a közbenjáró Imádkozásra egymásért.

"Hogy meggyógyuLjatok", - hogyan érti ezt Jakab? A
konkrét testi betegségre gondol-e, amiről az imént szólott,
vagy átfogóbb, képies és spirituális értelemben veszi s a bűn
betegségéből való gyógyulásról beszél? Valószínűleg minda-
kettőről egyszerre. Hiszen mint láttuk, Jézus gyógyításaiban
is összekapcsolódott a testi gyógyulás a lelki megépüléssel
a bűnbocsánat ajándékában kapott megújulással. Itt is érvé-
nyes többször hangoztatott tételünk, a bibliai anthropológia
alapvető vonása arról, hogy az ember testi-lelki egység. A
testi-lelki folyamatok kölcsönhatásáról, a pszicho-fizikai pa-
ralellizmusról a modern orvostudomány is tud. A gyógyulá ,
épp úgy mirit a betegség a hívő ember számára sohasern
pusztán testi folyamat, illetőleg jelenség, aminthogy lelki fo-
lyamatoknak mélyreható testi következményei lehetnek.

Gondolatmenetének további során Jakab az imádság ere-
jérőL áliauioor: szól s erre egy példát is említ. "Sokat véghez
vihet egy igaz ember imádsága. Illés hozzánk hasonló ember
volt ... "Az igaz emberek az Ótestamentomban: Isten em-
berei, az Úr szolgái. Igaz-voltuk 'nem önmagukbim van, nem
maguk szerzették erkölcsi teljesítményükkel, hanem aján-
dékba kapták az Úrtól s hittel elfogadták, híven szolgálták a
seregek Urát. Ábrahám a klasszikus példája ezeknek az igaz
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embereknek (igazságról, megigazulásról v. ö. a 2,21-kk-hoz
mondottakat). S éppen róla jegyeztek fel egy történetet, ahol
közbenjáró imádságra Isten hajlandó lett volna Sodomának
a bűnős városnak megbocsátani, s a már elhatározott ítéletet
felfüggeszteni (LMóz.18,22-33). Megrendítő s egyben fel-
emelő és lélegzetelállító ez az elbeszélés. Hogyan alkudozik
Isten barátja (Jak.2,23, v. ö. az ott mondottakat) a Minden-
hatóval: " ... hátha van ötven igaz ember abban a városban?
Vajon elpusztítod és nem bocsátasz meg annak a helynek az
ötven igazért, akik abban vannak? . .. Ha az ötven igaznak
őt híjja lesz? ... hátha harminc található? ... hátha huszat
lehet találni?.. hátha tizet lehet ott találni?.. és ő
így felelt: Nem pusztítom el a tízért." Az igazak imádsága
feltart hatja az ítéletet s hordozhatja népek, országok sorsát.
Így is beteljesedik Ábrahámon az ígéret: ... "és áldás leszel"
(LMóz.12,2).A közbenjáró imádság szolgálata valóban belátha-
tatlan távlatokat nyit meg azok szeme előtt, akik reáhogyat-
keznak Isten ígéreteire. Valóban nem Ábrahámon múlt, hogy
végül is nem találhatott Isten tíz igazat sem Sodomában s
betelt az ítélet. De ha talált volna: megkíméli az Úr igaz
szelgájának szaváért.

A kölcsönös bűnvallás és az egymásért való imádság hely-
reállíthatja és építheti az emberek közösségét, mert megte-
remti az őszinteség és bizalom, a szeretet és szolgálat légkö-
rét Ahogyan - mint láttuk - a hazugság, hamisság, írigy-
ség és viszály megbontja a közöséget, úgy állítja az imádság
és a bűnvallás őszintesége helyre.

A Jakab által emlitett igaz ember azonban ebben az eset-
ben nem Ábrahám, hanem Illés próféta. Az esemény, amire
Jakab céloz LKir.17,1-kk-ban van elbeszélve. Ehhez az el-
beszéléshez képest azonban Jakab szövege némi eltérés tar-
talmaz. Az ótestamentomi elbeszélés csak három esztendei
szárazságról tud, Jakab három és fél évről beszél. Az ótesta-
rnontomi elbeszélés nem tud arról, hogy Illés imádságban
kérte volna, hogy ne legyen eső, hanem csak azt közli, hogy
Illés bejelentette a szárazság bekövetkeztét, illetőleg Isten
nevében meghirdette azt. "Ekkor monda a tisbei Illés, egy
gileádi zsellér Ahábnak. Az élő Úrra, Izrael Istenére mon-
dom, akinek szolgálatában állok, hogy ezekben az esztendők-
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ben sem harmat, sem eső nem lesz, hanem csak az én igém
szavára." (LKir.17,1).Az esőzés megindulásáért viszont a szá-
razság végén valóban imádkozik Illés a biblai elbeszélés sze-
rint is. "Akkor Illés mondta Ahábnak: Menj föl, egyél és
igyál, mert eső zúgása hallatszik: És fölment Aháb, hogy
egyék és igyék. Illés pedig fölment a Karmel tetejére, földre
kuporodott és arcát térdei közé tette. És ezt mondta a legé-
nyének: Menj csak föl és tekints a tenger felé." (LKir.18,41-
43). Jakab szövege valószínűleg a zsidó kegyes hagyományt
követi, amely Illés alakját és a vele kapcsolatos történeteket
legendás kiszínezéssel bővítette. Úgy látszik Lukács is ebből
a forrásból meríthetett, mert ő is három és fél esztendei szá-
razságot említ (Lk 4,25).

Jakab hangsúlyozza, hogy Illés hozzánk hasonló ember
volt, vagyis bűnös, halandó, gyarló. Pál is így inti a lisztraia-
kat, akik őt és Barnabást, Jupiternek és Merkuriusnak nézve,
áldozni akartak nekik: "Férfiak, miért teszitek ezt? Mi is
hozzátok hasonló természetű emberek vagyunk ... " (Csel.
14,15)Ezzel azt akarja kiemelni szerzőnk, hogy az imádság
ereje és csodája nem az imádkozó ember személyének kvali-
tásaival, lelki nagyságával, erkölcsi tisztaságával, életszentsé-
gével stb. függ 'össze. Bármily nagy próféta volt is Illés,
meghallgattatása Isten kegyelmének csodája volt. Az imádság
lehetősége és meghallgattatása mindig csoda, vagyis Isten
szuverén kegyelmi műve s mindenható erejének megnyilat-
kozása. Ha nem így volna, akkor ígézés, varázslás, theurgia
lenne az imádság, tehát sötét, ördögi praktika. A zsidó
hagyomány legendáris elemeivel ellentétben Jakab nem Il-
lés személyét helyezi előtérbe, hanem Illés Istenét, aki ha-
talmas és félelmetes ítélő haragjában, de kegyelmes és cso-
dálatos könyörülő irgalmasságában.

Jakab levelének két utolsó verse a tévelygő megtérítésé-
vel foglalkozik. Nem hallunk arról, hogy miben áll ez a té-
velygés. Mivel azonban az "igazságtól" való eltévelyedésről
van szó - egyik variáns szerint az igazság útjáról - való-
színű, hogy hitbeli eltévelyedést, téves, hamis, hitet tart
szeme előtt a levélíró. Aki eltévelyedik - s kit ne fenye-
gethetne ez a veszedelem - azt nem szabad magára hagyni.
A lelkigondozásnak van itt helye, a szerétetteljes meggyő-
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zésnek. Hogy ez miben álljon, azt Jakab közelebbről nem
mondja meg. Nyilvánvaló azonban levelének egész eddigi
hangneméből, hogy az a magatartás, amellyel a tévelygő test-
vér visszafordítása történhet, csakis a felelősségteljes szereteté
lehet. A "valamelyiktek" - "valaki" - kifejezések ismét
arra mutatnak, hogy ez a lelkigondozás az egész gyülekezet
feladata és felelőssége. Mindenki eltévedhet - viszont mind-
nyájan együtt felelősek vagyunk egymásért. Itt sincs szó va-
lamely papi rendről, amely felülről, tekintéllyel, a tiszta tan
monopolisztikus birtokában kormányozná, terelgetné és fe-
gyelmezné a nyájat. Nincsen grex nyáj, nincsenek laikusok
s nincsenek velük szembenálló, illetőleg fölébük helyezett
klerikusok. Jakab Ievelétől távol áll az a képzet, amely jóval
később, a középkorban alakult ki s az egyházat tanító és ta-
nuló egyházra bontotta. Előbbihez tartoztak a papi rend
hierarchikus fokozatokba osztott képviselői, utóbhiba a "nép".
Előbbié a felelősség és a tanítás joga, utóbbié az engedelmes-
kedés. Az apostoli gyülekezetben ezzel szemben mindenki fe-
lelős mindenki iránt. Ugyanígy tanít Pál apostol is. "Atyám-
fiai, még ha valakit valami bűn megejt is, ti lelkiek igazít-
sátok útba az olyat szelídség lelkével és ügyelj magadra,
hogy te magad is meg ne kísértessél. Egymás terhét hordoz-
zátok és úgy töltsétek be a Krisztus törvényét". (Ga1.6,1-2).
Ez az egyház terhének kölcsönös hordozása Jakab levelének
is alapgondolata, ő is leírhatta volna ezt a mondatot.

A tévelygő lelkigondozásának az ad hangsúlyozott fele-
lősséget, hogy ez a fáradozás "megmenti életét". Életmentő
ereje lehet tehát ennek a pásztori munkának. Nyilvánvalóan
az örök életre gondol a szerző: az örök haláltól, a kárhozattól
menti meg és az örök életre, az üdvösségre segíti a vissza-
térített tévelygőt az, aki pásztori szerétettel utánamegy. A
tévelygés tehát "életveszélyes", az örök életet veszélyeztető
magatartás. Le lehet térni úgy az igaz útról, hogy végül is
romlásba visz a magunkválasztotta ösvény. "Tudja az Úr az
igazak útját, a bűnösök útja pedig pusztulásba visz" (I.Zsolt.
6.v.).

Hogyan értsük a levél utolsó mondatát: "sok vétket jóvá-
tesz"? Kinek a vétkeit teszi jóvá? Nyilván arról az emberről
van szó, aki megtéríti a tévelygő atyafit. Ezzel a cselekede-
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tével jóváteszi a saját elkövetett vétkeit. Ez a gondolat ide-
gennek tűnik az Újszövetségben. A zsidó kegyesség képzelte
ilyenformán a mennyei "könyvvitelt", hogy annak van "tar-

. tozik" és ,.,követel" oldala s ezeknek ki kell egyenlíteni egy-
mást. Az egyenlegnek pozitívnak kell lenni ahhoz, hogy az
ember megállhasson Isten színe előtt. Kétségtelen, hogy ez a
gondolkodás hatott a keresztyén, különösen a zsidókeresz-
tyén gyülekezetek gondolkodására. Jakab megfogalmazása
emlékeztet LPt 4,9-ra: "a szeretet sok vétket elfedez", ami
viszont Péld. 10,12 idézete lehet: "minden vétket pedig elfe-
dez a szeretet". Bármennyire idegen is a jutalom gondolata a
keresztyénségtől, mégsem lehet egészen elutasítani azt a né-
zetet, hogy Isten számon tartja jó cselekedeteinket is. Mt
25,31-kk is ebbe az irányba utal. Persze az is kegyelem,
hogy Isten kegyesen rátekint fogyatékos jótetteinkre is. Ir-
galmasságból ő fedezi el vétkeinket.

Ezzel az intelemmel ér véget Jakab levele - az e néven
ismert újtestamentomi irat. Nem mondhatjuk, hogy befeje-
ződik, mert hiszen ez a bevégződés nem befejezés. Hiányzik
ennél az iratnál az ókori levelek minden szokásos befejezési
formája. Sem üzenet, sem köszöntés, sem áldáskívánás.
Minha kiütötték volna a szerző kezéből a tollat, vagy őmaga
tette volna le hirtelen valami okból. Vagy talán volt befeje-
zés, de leszakadt a tekercsról s elveszett? Senki sem tartotta
szükségesnek pótolni. - S ha nem valóságos levél is ez az
irat, amint arról a Bevezetésben szóltunk, akkor is úgy érez-
zük, pár kerek mondattal, summázással lehetett volna befe-
jezni, s nem így, szinte a mondat vagy a gondolatsor közepén
abbahagyni.

Vagy talán - éppen így befejezett irat a "Jakab levele"?
Talán ezzel is tanúságot tesz arról, hogy az egyház, a gyüle-
kezet visszaérkező Urának elébe vándorló sereg, communio
viatorum, útrakelt s a jövőbe tekintő, de a mában egészen
benne élő kicsiny csapat! A földi gyülekezet életében semmi
sincs egészen befejezve, végeredményben minden megoldás
csak ideiglenes, mert ideigvaló, semmi sem tökéletes, minden
csak kísérlet, mert a jövendőt, az eljövendő Urat várja. Ép-
pen ezért oly sürgetőek és fontosak, halaszthatatlanok és je-
lentősek a ma feladatai. Az örökkévalóságba táguló látóhatár
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élesíti a szemet annak meglátásra, ami a kezünk ügyébe esik
és a lábunk előtt van.

Ennek az iratnak a szerzője benne áLLaz élet, a munka, a
szolgálat, a hétköznapok és a mindennapok közepében, s ott
inti, szólítgatja, tanítja a gyülekezetet. Van valami sürgető a
szavában, valami az őrök kiáltásából, akik a reggelt várják.
Vagy talán inkább a szántóvetőhöz hasonlíthatnánk őt, aki
serényerr munkálkodik és erre int másokat is, tudva, hogy le-
száll az este, amikor már senki sem munkálkodhatik. Addig
azonban, ebben a mostani életidőben tele van mind a két
keze munkával; feladatok dandárjára hívja fel figyelmünket.
írása csonka végével is mintha azt mondaná: bármikor elszó-
líthat az Úr a szolgálatból s akkor hogyan adsz számot neki?
Sommerwille a híres, annak idején hazánkban is járt, múlt-
századvégi skót evangélista mondotta: Úgy szeretnék meg-
halni, hogy még legyen egy kís sár a cipőm talpán. - "Bol-
,dog az a szolga, akit az ő ura, mikor hazajön, ilyen munká-
ban talált" (Mt 24,46).

Kitekintés

Levelének szinte legelső mondataiban az imádkozásra inti
.Iakab levelének olvasóit. S most, amikor búcsút vesz tőlünk,
mintegy összefoglaláskép, ismét azt kiáltja oda: Imádkozza-
tok!

Az imádság nem hiábavaló fáradozás, pusztába elhangzó
szó, hanem hatalmas erő lehet - ha Isten is úgy akarja. Is-
ten minden imádságot meghallgat - de nem minden imádsá-
got teljesü. Vannak balga imádságok is - amint erről a le-
vélnek egy előbbi szakaszával kapcsolatban szóltunk. Talán
egy kicsit jobban meggondolnánk elsietett kéréseinket, ha
eszünkbe vennénk: Isten hallja és számon veszi azokat. S
komolyabban vennénk az imádság Iehetőségét, ha komolyab-
ban vennénk Isten jóságát és hatalmát, amelyet odakínál ne-
künk az imádság lehetőségében.
, Az igazi imádság mindig szolgálat is. Lehetetlen csak a ma-
gunk dolgait odavinnünk Isten színe elé, amikor Jézus így
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tanított minket imádkozni: Mi Atyánk ... f Egymásért imád-
kozzatok!, int bennünket Jakab. Vigyétek oda az Atya elé a
másik ember ügyét. Az embernek minden nagy és jó ügyét.
Imádságaitokban ne legyetek félénkek és szerények - ha a
magunk dolgairól van szó, bezzeg soha sem vagyunk azok! -
merjetek nagy dolgokat kérni Istentől! Mindazt, ami nemze-
dékünkben a szíveket szorongatja, ami százmilliók ügye: a
béke megtartásának és megszilárdításának kérdését, igazta-
lanul elnyomott népek felszabadulásának ügyét. Messze te-
kintsetek, ha imádkoztok, ne csak a magatok kerítéséig. -
Illés próféta, akinek példáját Jakab felhozza, egész népét
hordozta Isten előtt könyörgésében. S ha nem js vagyunk
mindnyájan próféták, de Isten nekünk is kínálja az egy-
másért, sokakért való könyörgés felséges lehetőségét.

Nagykorú gyülekezeteket szeretne Jakab levelének írója
látni, ilyeneket akar nevelni iratával. Olyanokat, amelyek
felismerik szolgálatuk alkalmait s bátran élnek is azokkal.
Az Istentől igénybe vett és munkába áHított, gyümölcstermő
keresztyénségről, gyülekezetekről szól s ebbe a szolgálatba
hívogat mindannyiunkat kemény s mégis szerető sz/nxü ez az
újtestamentomi irat.
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Néhány idegen kifejezés magyar jelentése
(előfordulásuk sorrendjében)

diaspora: szórvány
gnosztikus szuperpaulínísták: a gnoszticizmus az a 1-11. századbeli

szellemi mozgalom, amely a hellenisztikus zsidóságban és a !keresz-
tyénségben is jelentke:rett. A gnosztikusok azt tanították, hogy
rnisztíkus úton közvetlenül érin1Jkezhetnek az istenséggel s így
olyan rnélyebb lismeretre tehetnek szert, amely a puszta hitet
meghaladja. Egyes gnosztikusok Pálra is hivatkoztak s igyekeztek
nézeteiket az ő tanításából igazolni. Az egyház a g-t rnínt eretnek-
séget elvetette.

antignosztikus: a fenti irányzatot ellenző
expressis verbis : szószerín t, kímondottan
kanonikus: a kánonba, a szeritírási könyvek jegyzésébe felvett, ti irat
apologetikus és polemikus: hitvédelmi és hitvitázó
rigOTóZUS:szígorú, merev
judadzáló, rítualísta: zsídóskodó, szertartásolohoz mereven ragaszkodo
krisztocentríkus és sztaurocentrikus: krisztusközéppontú és kereszt-

középpontú, ti teológia
tomizmus: Aquinoí Tamás (1224-1274) nevéhez fűződő teológiai rend-

szer, iskola, mai napig a római egyház hivatalos irányzata
mutatis mutandis: a változtatandó változtatásával
paradox: látszólag ellentmondó
kvietizmus: a cselekvéstől tartózkodó magatartás
artículus stantís et cadentís ecclesiae: az a hittétel, amivel áll vagy

bukik az egyház. A hit által való megigazulást szokták így nevezni
a reformáció egyházában

dífferenciáltság: különállóság
indikatívuszok és imperativuszok: állítások és felszólítások
epigonok: keres utánzök
nomosz : törvény
eszkatologikus: végtörténetí, - a Krisztus visszajövetelévei (paruzia)
kapcsolatos eseményekre szokták használni
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teodiceai: ístenigazolási, - az a törekvés, amely Isten igazságosságát
akarja bizonyítani az ellenkező látszat ellenében

dekalógus: tízparancsolat
pars pro toto: rész az egész helyett
ad analogiam: hasonlóságára, példájára
perikópa: bibliai szakasz
locus classicus: bizonyító íráshely
preformál : előre kialakít
alternativa: kettős választási lehetőség
intertestamentális: az Otestamentom és az Újtestamentom korszaka

közötti időszak
perfekcionizmus: tökéletességre törekvő rajongó irányzat
parainetikus: erkölcsi intelem jellegű - paraínezis: erkölcsi intelem
karizmatikus: a Szeritlélek által -kegyelmi ajándékban részesített
monopolisztikus: kizárólagos íosu
hierarchikus: papuralmi, - lépcsőzetes rangsorba sorolt
communio viatorum: a vándorok közössége, ti. a földön vándorló egyház

174



Irodalom
J. A. Bengel: Gnomon. - 1960.
Martin Dibelius: Der Brief des Jakobus," 1956. - Kritisch-Exegetlscher

Kommentar über das Neue Testament.
Wernel· Bieder: Christliche Existenz nach dem Zeugnís des Jakobus-

briefes. - Theologische Zeitschrift, 1949. - 93-113. o.
Georg Braumann: Der theologísche Híntergrund des Jakobusbriefes.

- Theologísche Zeitschrift, 1962. - 401-410. o.
G. Eichholz: Jakobus und Paulus. - 'I'heologísche Existenz Heute NF,

No 39. - 1953.
Káldy Zoltán: Bevezetés az Újszövetségbe. - 1957.
Max Lackmann: Sola Fide. - 1949.
D. Martin Luther: Vorrede zum Neuen Testament, 1522.
D. Martin Luther: Vorede zu den Briefen von S. Jakobus und Judas,

1522.
A. Meyer: Das Rátsel des Jakobusbriefes. - Beiheft 10 zur ZNW 1936.
W. Michaelis: Einleitung in das Neue 'I'estament.s - 1961.
Adolf Schlatter: Der Brief des Jakobus. - 1932.
H. J. Schoeps: Theologie und Geschichte des Judenchristentums.

1949.
H. von Soden: Hebraerbrtef, Briefe de Petrus, Jakobus, Judas.

Hand-Commerrtar zum Neuen Testament. - 1899.3
J. P. Soucek: Zu den Problemen des Jakobus:briefes. - Evangelisebe

Theologie, 1958. - 460-kk.
Johannes Schn,eider: Die Kirchenbriefe. - Das Neue Testament

Deutsch, 1961.9
Eduard Thurneysen: Der Brief des Jakobus, - 1941.
Hans Windisch: Die katholischen Briefe. - Handbuch zum Neuen

Testament, 19513 - bearbeitet von H. Preisker.

MEGJEGYZÉS

Az újtestamentomi szövegeket az Üjtestamentom új fordításának
próbakiadása szerint közlörn. Jakab levelét sa.ját fordításban,

Az ótestamentomí szövegeket az Otestamentom új fordításának
próbafüzetei szerint közlöm - amennyiben ezek már megjelentek.

Könnyebb kezelhetőség okából az egyébként jegyzetelebe kívánkozó
anyagót is a folyamatos szövegbe igyekeztem bedolgozni,

G. Gy.
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