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Csendben Isten előtt

Krisztus „szorongató” szeretete
Mindannyiunk által sokat hallott és (prédikált Ige: „Mert a Krisz

tus szeretete szorongat minket.” (2 Kor. 5, 14). Mivel ez a bizony
ságtétel Krisztus kiengesztelést és megbékélést szerző kereszthalála 
„láttán” hangzott el Pál ajkáról, alkalmas arra, hogy böjt idején 
mi, lelkészek is hangsúlyozottan figyeljünk rá.

Mindenekelőtt szükséges, hogy jól értsük meg magyarul azt a 
görög szót, amit bibliánk így fordít: „szorongat” . A  görög szó így 
hangzik: szünechó. Ennek a szónak a tartalma igen széles skálájú. 
Ezt jelenti: bír, összetart, erősen tart, átkarol, fogvatart, rendben 
tart, mederbe szorít, kerget, sürget, ösztönöz. És mindezek a meg
jelölések a fentebb jelzett bibliai versben Krisztus szeretetére vo
natkoznak. Vagyis az agapé to Christou nyelvtanilag genitivus sub- 
jektivus. Nem Pál szeretetéről van tehát szó Krisztus iránt, hanem 
Krisztus szeretetéről Pál és mások iránt. Eszerint Pál ezt mondja: 
Krisztus irántunk való szeretete „minket” öszefog, hatalmában tart, 
szorongat, életünket mederbe szorítja, bennünket sürget és ösztö
nöz. Mindezt Pál nem általánosságban, hanem az ő apostoli szolgá
latával összefüggésben mondja el. így: annak alapja, hogy ő többé 
nem magának él, hanem Krisztusnak és rajta keresztül embertársai
nak az, hogy Krisztus szorongatja, hatalmában tartja és ösztönzi őt.

Ragadjunk ki a szünechó szó gazdag tartalmából néhány jelen
tést a magunk mai szolgálatára nézve.

1. Krisztus szeretete —  szorongat. Pál helyzetében nyilván arról 
Amit szó, hogy őt Krisztusnak a bűnösök iránti végtelen szeretete, 
amely a kereszten lett nyilvánvaló, a szívéig megrendítette, meg
indította és egész valóját megmozgatta. Pál értelmi, érzelmi és aka
rati világa egyaránt Krisztus szeretetének szorongató hatalmába 
került. Újra meg újra megragadta Krisztus szeretete. —  Mi már 
olyan sokat beszéltünk az „élmény keresztyénség” ellen, hogy sok
szor mi magunk is azt gondoljuk, hogy már nem is igazán lutherá
nus kegyesség az, ha nekünk, vagy másoknak szívet indító „tapasz
talataink” vannak Krisztus irántunk való szeretetéről. Néha már 
ott tartunk, hogy ha egy lelkész ilyen tapasztalatról a maga életével 
kapcsolatban szól, elkezdjük kutatni, hogy nem került-e valamiféle 
„rossz befolyás alá” . Sokszor nagyon is józanok vagyunk, amikor 
Krisztus irántunk való szeretetéről beszélünk. A  „szorongatást” ki
adjuk a szektás embereknek. De vajon ez a mi „józanságunk” már
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nem közömbösséget, érdektelenséget és érdekességnélküliséget ta
kar-e? Vagy néha már (nehezen mondom ki!) cinizmust is? Pedig 
(és ezt nem az ún. élmény, vagy érzelmi keresztyénség védelmében 
mondom!) a szeretet pátosza nélkül nem lehet a megbékélés szolgá
latát belső konfliktusok nélkül, hitelesen és lendületesen végezni. 
Sem a kereszthalálról, sem a húsvéti csodáról nem lehet bölcs józan
sággal prédikálni és az embereket Istennel és egymással való békes
ségre hívni a szorongató szeretet „élménye” nélkül. Nyelvtanilag 
mindezt így lehet kifejezni: a szövegben agapé tou Christou genitivus 
subjektivus, vagyis a szeretetnek Krisztus az alanya, mi pedig a 
tárgyai vagyunk. De a lelkipásztor csak akkor tudja a m egbékélés 
szolgálatát jól végezni, ha az agapé tou Christou azt is jelenti, hogy 
Krisztus szeretetén felgyulladt az ő szíve szeretete is Krisztus iránt 
és ez is „szorongatja”  (genitivus objektivus!). Hogy feloldódna az 
a hideg atmoszféra, amely egy-egy prédikációnkat körülveszi és 
egy-egy újságcikkünket „befagyasztja” , ha Isten ajándékaképpen 
újra és újra valóság lenne az életünkben, „a Krisztus szeretete szo
rongat minket” .

2. Krisztus szeretete —  fogva tart. Krisztus szeretete tehát 
olyan erős, hogy képes fogva tartani, megkötözni és hatalmában 
tartani az embert. Nemcsak arra képes, hogy megindítson, hanem 
arra is, hogy megtartson folyamatosan a szeretetben. Krisztus irán
tunk való szeretete nem változik úgy, mint a hold, nem szűnik meg 
ilyen vagy olyan magatartásunk miatt, hanem annak ereje szünet 
nélkül árad felénk, még akkor is, ha mi sokszor vissza is utasítjuk 
azt. A  mi emberi oldalunkról nézve ez azt jelenti, hogy Jézus irán
tunk való szorongató szeretete is nem pillanatnyi élm ényekre' és 
átmeneti érzelmi megindultságokra akar elvinni, hanem arra, hogy 
az ö  szünetnélküli szeretetétől fogva tartottan a mi Iránta és em ber
társaink iránti szeretetünknek legyen ilyen állandósága, kitartása. 
Vagyis ne lépjünk ki állandóan a szeretet hatóköréből, hanem áll
junk abban benne, mint a napfényben és legyünk annak mindig 
transzparensei. Sokat beszéltünk már erről máskor is. De nem beszél
hetünk eleget róla. Életünk és szolgálatunk legnagyobb nyomorú
sága éppen az, hogy nem szeretünk úgy, ahogy Krisztus ezt tőlünk 
kívánja és nem fogadjuk el Tőle azt a szeretetet, mellyel tudnánk 
így szeretni. Sok . . .  több . . .  még több szeretetet kell adnunk azok
nak, akikkel a családban, a gyülekezetben, a munkahelyen, a falu
ban, a városban, hazánkban és általában a „világban”  együtt élünk. 
Nem véletlen, hogy a szorongató szeretetről szóló bibliai vers után 
ezt a verset olvassuk: „Ezért mi ezentúl senkit sem ismerünk test 
szerint” (2 Kor. 5, 16). Sok mindent jelenthet exegetikailag ez a 
vers, de hogy azt is jelenti, hogy mi az emberekre többé nem néz- 
hetünk, születésük, fajuk, nemük vagy bármilyen emberi kategó
riájuk szerint, hanem csak úgy, mint akiket Krisztus megváltott és 
mint akiket szeretnünk kell —  afelől bizonyos vagyok. A  mi sze
retetünknek le kell törnie és át kell hágnia minden korlátot. Ezzel 
szemben mint lelkészek is igen gyakran csak „tudomásul vesszük” ,
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„elhordozzuk”, „elviseljük” az embereket és azt .gondoljuk, hogy ez 
elég. Azt is gondoljuk, hogy ha egy gyülekezetben többen vagyunk 
lelkészek és „megvagyunk egymás mellett” , az is elég. Azt is hisz- 
szük, hogy ha a faluban, vagy a városban köztünk és más világ
nézetű embertársaink között'„nincs különösebb baj” , ez is elég. De 
az ilyen fajta „szeretetre” a jólneveltségünk is elvezethet (Krisztus 
„fogva tartó” szeretete nélkül. Nekünk arra van szükségünk, hogy 
Krisztus szeretetétől fogva tartottan a szívünk mélyéig  szeressük az. 
embereket. És itt elsősorban most nem arra gondolok, hogy tegyünk 
meg mindent értük, hanem arra, hogy a szívünk legbelső indulata 
legyen a szeretet indulata. Ismétlem: az indulatunk legyen Krisztus 
szeretetétől fogva tartott indulat. Ha elhatalmasodik ez a szeretet 
bennünk, akkor úgyis megteszünk mindent a másik ember béké
jéért, kenyeréért, jólétéért, jövendőjéért.

3. Krisztus szeretete —  mederbe szorít. Így is mondhatom: ösz- 
szefog, rendben tart. Pál az idézett versben közelebbről azt mondja, 
hogy Krisztus szeretete az alapja annak, hogy ő többé ne magának 
éljen, hanem annak a Krisztusnak, aki érettünk meghalt és azokért 
az emberekért, akikért meghalt. Arról van tehát szó, hogy Krisztus 
szeretete megöldökli az önző, csak a maga hasznát néző, uralomra 
vágyó „én”-t és feltámaszt egy új embert, akinek az életét többé 
nem az önző bűnös indulat szabályozza, hanem Krisztus szeretete; 
szorítja mederbe. Ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy Krisztus sze
retete fegyelm ez  is. Krisztus szeretete a legnagyobb fegyelmező erő. 
Nekünk, lelkészeknek nagy szükségünk van arra, hogy sokszor ön
zésben, irigységben, papi féltékenységben, mások megszólásában 
szétfolyó életünket Krisztus szeretete új mederbe szorítsa. Krisztus 
szeretete képesít arra is, hogy papi közösségekben fegyelm ezetten  
tudjunk viselkedni és ne gondoljuk azt, hogy az „ őszinteség”  jelA 
szavával igazolhatjuk felelőtlen és fegyelm ezetlen megszólalásain
kat és magatartásunkat. Ugyancsak a Krisztus szeretete képesít 
arra is, hogy más világnézetű emberek között nem „mindenek- 
felett álló igazságunkat” proklamáljuk és nem azt tűzzük ki célul, 
hogy a közöttünk levő tényleges különbségeket mindenképpen 
nyilvánvalóvá tegyük, hanem tudjuk tartani magúinkat ahhoz a 
tanításhoz, hogy „a bennünk levő reménységről” szelídséggel te
gyünk bizonyságot, ha megkérdeznek afelől. És még arra is képesít 
Krisztus szeretete, hogy mederbe szorítja nyelvünk beszédét akkor, 
amikor egyházi vagy világi em berekről nyilatkozunk és mondunk 
vélem ényt. Mindenesetre a Krisztus szeretetétől m egfegyelm ezett 
„papi nyelv”  Isten egyik legnagyobb ajándéka. Am it most egyéni 
vonalon elmondottunk, az áll egész magyarországi evangélikus 
egyházunkra is olyan vonatkozásban, hogy fegyelm ezetten és 
„rendben tartottan” kell élnünk és szolgálnunk. Minden gyüleke
zetben, minden egyházmegyében, minden egyházkerületben, min
den lelkészi munkaközösségben meg kell nyilatkoznia ennek a 
fegyelmezettségnek.
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4. Krisztus szeretete —  sürget. Elsősorban arra, hogy hírt ad
junk a világban Isten nagy tettéről: a golgotái kereszten szerzett 
váltságról. Arról, hogy Isten Jézus Krisztus halála által megbékült 
a vele meghasonlott emberiséggel. Ennek a drága evangéliumnak 
elmondása az egyháznak és az egyház szolgáinak mindig sürgető 
feladata marad. De ebből folyólag, az Isten elfogadott békességének 
birtokában, Krisztus szeretete arra is sürget, hogy időt nem ve
szítve, tegyünk meg mindent azért, hogy Isten akarata, a béke 
valósuljon az egész világon és a terem tett világ békében dicsér
hesse Urát. Meggyőződésünk szerint ezt a munkát minden józan 
és jóakaratú embernek végeznie kell. De nekünk, akiket „szorongat 
a Krisztus szeretete” és akiket sürget ez a szeretet, elöl kell jár
n unk ebben a szolgálatban.

A  böjti időszakban a magunk által hirdetett és mások által 
nekünk prédikált igék arra akarnak elvinni bennünket, hogy 
Krisztus szeretete elhatalmasodhassék felettünk, életünket fogva 
 tarthassa és mederbe szoríthassa.

Káldy Zoltán
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A BECSÜLETRŐL
1. A  becsület problémája és területe

A magyar ..becsület” szó nyilvánvalóan olyan származék, amelyben 
változatlanul ott maradt az eredeti „becs” tő. Származék, módosult for
májában is egy olyan értékre emlékeztet, amelyik hozzáforrott az emberi 
élethez, egyes személyekhez, kisebb vagy nagyobb emberi közösségekhez. 
Benne van valami az eredeti emberiből, amely egyes személyektől soha
sem független általános értékké a közösségben izmosodott. Valami gon
dolkodás,'magatartás, viselkedés és cselekedetbeli éppen a közösségben, 
bizonyult és ismertetett el — sok relativitás közben — olyan általános 
erkölcsi értéknek, amelynek fényében sokféle emberi hitványság minő
sült valóban becstelenségnek. De benne van az a lehetőség is, amelyik 
nem magunkkal hozottat tesz a közösség; formáló hatalma révén egyesek 
tulajdonává. A becsület tehát részben az emberségünk velejárója, részben 
az emberi együttélésben kiformálódott olyan érték, amelyről az. egyes 
emberekre nézve is mindig csak a kisebb-nagyobb közösségi vagy általá
nos emberi összefüggésben eshet szó.

A becsület problémája éppen azért elsősorban mindig viszonyprob- 
léma. A gyakorlatban az embernek önmagához, embertársaihoz való 
egészséges viszonya, amely viszonyok a keresztyén ember számára ter
mészetesen lesznek egy harmadik viszonynak függvényei, mégpedig Isten
hez való viszonyáénak. A Tőle való függőség, az Előtte mindig tartó fele
lősség csak megújul, megerősödik a hitélet istentiszteletszerű gyakorlásá
ban, de nem szorítkozik arra sohasem. Függőség, felelősség az egész, ke
resztyén élet. A személyes és legbensőbb magánélet is. A becsületnek 
tehát már itt el kell kezdődnie. Ha nem kezdődik el, kifelé sem lehet 
folytatása, de akkor valóban csak máz a keresztyénség. Isten minden 
ajándéka rendeltetésszerű. A testi, lelki-szellemi értékeinkkel és adott
ságainkkal való rendeltetésszerű, célszerű, helyes élés és vissza nem élés 
a becsület fundamentoma. Ezért beszélhetünk becsületről már az ember
nek önmagához való viszonyában is. A túlzások, a szélsőségek, a szemé
lyes élet egyes területein lehetséges aberrációk ellen folytatott sikeres 
harcok mind ide sorolhatók. Egyfelől Isten akaratának érvénye, az emberi 
rendeltetés, másfelől a különböző emberi kívánságok és kísértések tüze 
állandóan olyan mesgyén járatják a keresztyén embert, ahol a Teremtő
től való függősége és az Előtte való felelősség elevensége helyes önbecsü
lést érlelnek, az alázat útján járatnak és kirekesztik az elbizakodottságot. 
Isten ajándékai éppen a célra szénásuk, a rendeltetésükre fordításuk által 
nyerik el megbecsülésüket és érlelik a velük vissza nem élő ember becsü
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letét. Ez egyúttal azt is mutatja, hogy nincsen olyan testi, lelki vagy szel
lemi életterületünk, amelyik eleve mentes volna a becstelenség lehetőségé
től, de olyan sincs, amelyik éppen az Istenhez való helyes viszony alapján 
ne válhatnék a becsület egészséges területévé és hordozójává. Nem külön- 
külön, egymástól függetlenül, hanem mindig a teljes1 személyes életre 
nézve. Mindez természetesen nem úgy történik, hogy az ember morfon- 
dírozása közben kitalálja, megpróbálja és megcselekszi, hanem úgy, hogy 
ismételten rádöbben eredetére és e világra szóló sok irányú rendelte
tésére, valamint a felelősségével együtt járó megítéltetésére. Felelősséggel 
és hálával bánik minden célraszánttal, szabadon, de megfontoltan él 
jogaival. Mindig ezzel a korlátozottsággal: „szeresd felebarátodat, mint 
magadat!” Belső és külső szabadsága megőrzésével válik rendeltetése 
betöltése közben olyan erkölcsi karakterré, hogy szabadsága és korláto
zottsága határai között nyilvánvalóvá lesz becsülete. A „minden szabad 
nékem” úgy érvényesülhet tehát helyesen, hogy a másik ember szabad
sága, joga, java és érdeke annak egészséges határt szab, vagy egyenesen 
és szándékosan annak érdekében érvényesül. Szabadság nélkül elképzel
hetetlen a becsület. Nélküle legfeljebb kényszerutánzatáról beszélhetünk, 
de az csak csökevénye, torzképe az igazinak. Hordereje nincs, mert úgy 
viszonylik a valódihoz, mint a pincéből felhozott csírahajtás a szabad 
kerti vagy mezei szárbaszökkenéshez. Látszat, utánzat, hasonlat termés 
nélkül, gyümölcs nélkül.

Már a becsület legszűkebb területét se tudjuk érinteni anélkül, hogy 
a tágabb területtel ne kellene összefüggésbe hoznunk. Az a becsület 
ugyanis, amelyik csak az egyéni élet szűk terén van meg, valósul meg és 
rejtőzik, előbb-utóbb arra a sorsra jut, amire a mindig szobába kénysze
rűéit élő növény. Igazi életterületét elveszítve, a teljes kibontakozás lehe
tősége nélkül stagnál és pusztul el, érvényesülés és áldás nélkül. Sok 
kellemetlentől talán megmenekül, de éppen a teljes kibontakozás fel
tételét jelentő napfény, hideg, meleg, vihar, nedyes és száraz edzése és 
a velük való birkózás útján érkező célbatalálás hiányzik. A becsület 
igazi nagy területe az emberek társasága és sokasága. Még közelebbről: 
a családi életben, a szomszédi, a munkatársi és munkaviszonyban, az 
általános és vegyes, mindennapi embertársi viszony sokféleségében, a 
nemzetiségi és népi együvétartozásban és az egész emberiséghez tarto
zásban nyeri kipróbáltságát és bizonyulhat valódinak. Keresztyén embe
reknél még külön, de nem elkülönítő módon, hanem a fenti viszonyokra 
is döntő hatással érvényesülő tényezőként kell számba vennünk egyházi, 
gyülekezeti viszonyukat, mint Krisztushoz tartozásuk közvetlen követ
kezményét. Ezeknek az emberek közti érintkezési területeknek mind
egyike is elágaztatható, mint ahogy a gyakorlatban el is ágazik. Gondol
junk csak a házastársak viszonyára, amely más jellegű, mint a szülőké 
és gyermekeké, vagy testvéreké. A munkatársi viszonyban is elágazást 
jelenthet a beosztással együttjáró differenciáltság, nem az előjogok vagy 
jogtalanság értelmében, hanem inkább a felelősségskála szemszögéből. 
A helyes viselkedés ezeken a területeken adja közre, bizonyítja meg 
áldásosnak azt az emberi értéket, amelynek jó visszhangjaként kerekedik 
ki a szó teljes értelmében vett becsület. Abban tehát nemcsak az foglal
tatik benn, ami az egyesek részéről igaznak, helyesnek, egyenesnek, em
berségesnek, jogosnak és szerénynek mutatkozik meg a sokak felé, hanem 
az is, ami visszhangképpen igazoló pecsétté lesz rajt, annyira, hogy az 
példa gyanánt is és általános magatartás szorgalmazására is időtállóan 
szolgálhat alapul.
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2. Biblia-teológiai alapvetés

Az ember teremtésbeli istenképűségét erősen, megtépázta a bűn. 
Istennek az az akarata és igénye azonban, hogy az ember az Ő reprezen
tánsa legyen a teremtett világban, nem szűnt meg a bűn közbejöttével 
sem. A 8. zsoltár 5—7. versei nyilván mutatják ezt. Isten nemcsak mintegy 
megtűrte az embert az életúton, hanem ígéretének is hordozójává tette. 
Meghagyta abban a  megbízatásában is, hogy a Tőle való függőségben ura 
legyen a teremtésnek. A becsület gyökerei tulajdonképpen ide nyúlnak 
vissza. Bár a mi becsület szavunknak egész pontosan megfelelő kifejezést 
nem találunk a Bibliában, idevonatkozó eligazítás mégis akad benne 
bőségesen. Találunk ugyanis meglehetősen sok olyan szót, kifejezést és 
mondatot — mind az ószövetségben, mind az újban —, amelyek idevaló 
útmutatásul szolgálnak. Ilyen a „caddik” szó, amelyik azt jelenti: igaz. 
Olyan ember megjelölésére szolgál, akinek meghatározott esetekben igaza 
van, aki általában a helyeset cselekszi, j óravaló, derék, becsületes, meg
bízható és így a közösség részéről nem eshetik kifogás alá. A „táhór” 
szó személyre vonatkoztatva erkölcsileg (szexuális értelemben is) tisztát 
jelent. Pl. Zsolt. 51, 12-ben tiszta szívről, Jób 17, 8-ban tiszta kézről van 
szó. „Az igaz kitart az ő útján és a tisztakezű ember még erősebbé lesz.” 
Ugyancsak ide tartozik a „nikjón kappai” kifejezés is Gén. 20, 5-ből, 
amelyik szintén a kezek tisztaságát jelenti, mégpedig az ártatlanság képe
ként. A „tárnán” jelentése: tökéletes, feddhetetlen, kifogásolhatatlan, 
azaz személyre vonatkozólag, olyan valakit jelöl meg, akinek gondolko
dásában, beszédében, tetteiben nem lehet kivetni valót találni. Az „emet” 
főnév, mint erkölcsi tulajdonságot kifejező szó, megbízhatóságot, tisztes
séget becsületet, derekasságot és hűséget jelent (pl. Ex. 18, 21; Neh. 7, 2.). 
Az „emunáh” főné-v: szóban és tettben megnyilatkozó igazságosságot, 
becsületességet, lelkiismeretességet fejez ki. (I. Sám. 26, 23; Jer. 5, 3;
II. Krón. 19, 9; Ézs. 59, 4. stb.) Van a „kábód” és „hádár” szavaknak is 
becsület tisztesség jelentésárnyalata. Az újtestámentomból a „timé” és 
„euszchémón” szavakat említem meg elsőnek. I. Tess. 4, 11—12-ben a 
„philotmeisthai” kifejezést az új fordítás is így közelíti meg: becsület
beli dolognak tartsátok; az „euszchémonósz”-t pedig tisztességesen szóval 
fordítja. Az egyik szó a csendes és dolgos életet nyilvánítja becsületes
nek, a másik a kívülvalók, azaz nem gyülekezeti tagok iránti helyes visel
kedést nevezi tisztességesnek. Erőltetés nélkül említhető itt az „alétheia” 
szó is. Jelentése: igazság, valóság. Ebben az összefüggésben más szavak
kal, főként igékkel összekapcsoltan van jelentősége. Pl. alétheián lalein =  
igazságot szólni; peripatein en té alétheia =  igazságban járni, azaz helye
sen viselkedni, élni; en alétheia lalein =  őszintén beszélni; planéthénai 
apó tés alétheiás =  az igazságtól eltévelyedni (elméletben és gyakorlat- 
bem). Több ide illő kifejezést találunk I. Tim. 3, 1—13-ban a püspök és 
diakónus kiválasztásának szempontjai során. Anepilémptosz =  feddhetet
len (szavánfoghatatlan, tetten nem kapható); szemnosz =  tisztességes, 
tiszteletre méltó, megbízható, becsületes (főnévi alakja: szemnotész); koz- 
miosz =  tisztességes, tiszteletre méltó, derekas; anengklétosz =  feddhe
tetlen, vád alá nem helyezhető, nem kifogásolható.

Ugyancsak érdemes és érdekes ebben az összefüggésben is utalni 
a szüneidézisz szóra, amely tudatot, lelkiismeretet jelent. A kettőnek, a 
becsületnek és á lelkiismeretnek összefüggéséről külön is szó lesz. Ha az 
idevonatkozó bibliai szavak teljes eligazításra nem is .vezetnek, annyi 
mégis megállapítható segítségükkel, hogy a becsületben, a tisztességben
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valami mindig abból tér vissza, ami Istenéből lett az emberé a teremtés
ben, és azt Isten szüntelenül meg is akarja valósítani életében. Nem úgy 
áll a dolog tehát, hogy valami nemzedékről nemzedékre szálló feddhe
tetlenség lát újra meg újra napvilágot az emberek egymásutánjában és 
ez érik a köztudatban — időben és térben — becsületté. Ez ellentétben 
volna a bűnesettel és az ennek figyelembevételével nyert tapasztalattal 
is. Csak arról beszélhetünk, hogy — ha nem is a tökéletesség szintjén, 
bár célként nem száll ennél lejjebb a mérce sohasem — mégis mindig 
abból kell inkább többnek, mint kevesebbnek visszatérnie, megvalósulnia 
és áldássá lennie, ami a teremtésben volt Isten ajándéka az ember szá
mára és így összecsendült akaratával. Ami tehát magától értetődő volt 
Isten ajándékozása által, az a bűn miatt problémaként, hiányként vagy 
szükségként programmá is lett. Éppen a becstelenség szerteágazó élet
rontása közepette és ahhoz mérten lépett porondra az emberiség törté
netében a becsület, mint amiben az eredeti állapotra való vágyakozás 
mindig megpillantott valamit abból, aminek jóíze javulás- és gyógyulás
számba mehetett és ment is a közéletben. Tudva vagy tudatlanul, kérve 
és akarva mindig az történik tehát a becsület felbukkanásában, ami egye
zik Isten akaratával. Nemcsak egy régi akaratával, hanem a történelem 
és élet változó, hullámzó sodrában folyton jelentkező szándékával és 
céljával is összhangban. Hiszen, ha Istennek az a végső célja nem válto
zott is, amely szerint azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön és az 
igazság ismerétére eljusson, az út, amelyik erre nézve döntő szakasz és 
azonos az ember földi életével, nemzedékenként módosul, depravációban 
vagy evolúcióban ugrik ki és még stagnálása is relatív és nem azonos egv 
másik koréval. Ennek megfelelően van a (becsületnek egy olyan oldala, 
amelyiknek változásában Isten szüntelen újat akarása jelentkezik és 
amelyik oldal egy másik generációéhoz mérten nem becstelenségbe haj- 
lás, hanem éppen új formában való megélése az Ö sohasem statikus, 
hanem mindig dinamikus akarásának. Ez az élet sorja a becsület dolgá
ban is. Ennek problémája bukkan fel az egyház életében is akkor, amikor 
merőben új szakaszon kell járnia és régi fogalmi és képzetkészletével 
döccenve operál ezer újdonság közepette mindaddig, amíg a Jákob veresé
gével és Izrael diadalával meg nem találja a megfelelő és célravezető 
utat.

A becsületnek nem az egyetlen, de igen lényeges kelléke az a tartós 
meggyőződés, amelyik értelmét, célját látja mindannak, ami beletartozik. 
Annak is, hogy ott és akkor becsületes az ember, ahol és amikor neki 
kell élnie. Időszerű azért az Újtestámentom felől tüzetesebben is vizs
gálni a kérdést. Az, ami embereknél lehetetlen volt, lehetségessé vált 
Istennél. A vádlevél Krisztus által a keresztre szögeztetett. Az új ember
ség Krisztus révén nem idea, nem idealizmus, hanem a naponkénti meg
térésben és a hittel fogadott bűnbocsánatban mindig megvalósuló így 
húzza ki Isten az ember számára a pesszimizmus méregfogát. Ezzel a 
kegyelemben való újrakezdéssel és folytatással a keresztyén ember szá
mara a becsület minden feltétele minden térre adva van. A bűn és az 
erte való felelősség együttesében eredetileg felbukkant lelkiismeret olyan 
ebersegre tehet szert, amely becsületben érlel gyümölcsöt, nem az élettől 
elvonatkoztatva, hanem az élet zömét jelentő hétköznapokban. Az élettől 
elvonatkoztatott becsületet elsodorja az élet, a benne megpróbáltnak pedig sodra van.
..  Itt időszerű megemlíteni és keresni a lelkiismeret és becsület össze
függését. Mar az Otestamentom ismer egy idevágó fontos szót. Ez a „bín” . 
Legdöntőbb jelentéseit talán a „belátás” szavunk foglalja össze. Nem
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pusztáin valaminek az el- és beismerése értelmében, hanem a helyesen 
mérlegelés és bölcs különbségtevés értelmében, a helyes döntés alapja
ként. Ilyenformán rokon az újtestámentomi szüneidézisszel. Az éber lelki
ismeret funkciója erősen befolyásolja a tisztességes, becsületes maga
tartást. Részben indítja és irányítja, részben ellenőrzi azt. Sok újtestá- 
mentqmi íráshely erősíti meg ezt az összefüggést. A bűnös asszony erény
csősz vádlóit vádolja a lelkdismeret, vagyis az álbecsületről lerántja a 
leplet. (Ján. 8, 9.) Pál jó lelkiismerettel szolgált Istennek, nem az Isten 
és őközte levő közvetlen négyszemköztiségben, hanem emberek között 
embereknek. (Csel. 23, 1.) Sőt, gyakorolta magát abban, hogy jó lelki
ismerete legyen Isten és emberek előtt (Csel. 24, 16.) A pogányoknak 
szívükbe van írva a törvény által követelt cselekedet és arról a lelkiisme
retűk tesz bizonyságot. (Róm. 2, 15.) A felsőbbséggel szembeni becsületes 
engedelmesség nemcsak a büntetés miatt időszerű mindig, hanem a lelki- 
ismeret kényszere miatt sokkal inkább. (Róm. 13, 1.) Az ingyen kapott 
kegyelemre és a belőle folyó szolgálatra nézve mondja ugyancsak Pál: 
„elhagytuk azokat a szégyenletes dolgokat, amelyeket takargatni szoktak, 
mint akik nem járunk ravaszságban és nem hamisítjuk meg Isten igéjét, 
de az igazság nyílt hirdetésével ajánljuk magunkat minden ember lelki- 
ismeretének, Isten színe előtt.” (II. Kor. 4, 2.) A hazug embereket meg- 
bélyegzi a saját lelkiismeretük. (I. Tim. 4, 2.) Az Istenhez igazodó jó  lelki
ismeret tűri a fájdalmat és az ártatlan szenvedést. (I. Pét. 2, 19.) A jó 
lelkiismeret megszégyeníti a gyalázót. (I. Pét. 3, 16.) Krisztus vére meg
tisztítja a lelkiismeretet a holt cselekedetektől, szolgálatra. (Zsid. 9, 14.) 
A jó lelkiismeretű ember igyekszik tisztességesen forgolódni. (Zsid. 13, 18.)

A becsület szóval rokon értelmű szavunk, a tisztesség, még inkább 
megerősíti azt a szempontot, hogy a becsület olyan magatartásbeli sze
mélyi sajátság, amelyiknek igazi kibontakozása, felismerése, elismerése, 
sodra és életrevalósága a közösségben nyerd el hitelesítő pecsétjét. Ahhoz 
igazodik is, meg formálódik is általa. Ehhez keresztyén etikai nézőpontból 
meg fontos kiegészítések tartoznak. Isten törvényének nemcsak az érvé
nye, kötelezése nem szűnt meg, hanem eligazítása is mindig időszerű, 
érvényes, eleven. Nem elsődlegesen, tehát úgy, mintha a törvény helyes
sége, szentsége és igazsága önmagában terelné az embert a becsület út
jára. A törvény érvénye közben ugyanis valami döntő dolog történt: 
„az Ige testté lett” . Isten szándéka, akarása az emberrel így nemcsak 
tervként és követelésként látott napvilágot. Új lehetőségek bukkantak 
fel az ember számára Isten felé is, önmaga felé és az emberek felé is. 
A Jézus Krisztus által szerzett bűnbocsánat nemcsak a múlt reparálása 
és olyan lezárása, hogy az már ítéletrevalóságával nem fenyeget. Elsőd
legesen ugyan valóban felszabadulást jelent az a bűn kényszere és rab
sága alól. De ugyanakkor indulat, érzelem, értelem, akarat és cél válto
zás is, amelyhez az a tartós forrás áll rendelkezésre, amit Jézus személye, 
az ige, az Úrnak szentvacsorája, továbbá a gyónás és az imádság is jelen
tenek. A jó lelkiismeret így születik, vagy inkább teremtetik, ajándékul 
adatik és így jut osztályrészül az embernek. Ez önmagában véve is be
csület, tisztesség, aminek örökké az a tulajdonsága, hogy érvényesülni 
akar. Az sohasem maradhat a lélek vitrintárgya, vagy titkos oklevele, 
amelyben Isten és maga az ember is hébe-korba gyönyörködik, hanem 
az Istent és embert összekötő hit viszonyából evilági síkra tör. Nem a 
magaválasztotta istentisztelet öndicséretre vágyó szűkkeblűségével, hanem 
a szeretet boldogságával és nyitottságával. Ez az emberek 'felé is gyó
gyult viszony lesz a hétköznapok engedelmességében, igazságában és 
hűségében becsületté, tisztességgé. Ez a magatartás nem fél attól a kor
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lattól, amelyen belül még helyén van az ember minden adottságával és 
felelősségével, de amelyet átlépve, már becsülete csorbát szenvedne, a 
másik pedig okvetlen -kárát vallaná. Vagy azzal, hogy rosszul értett sza
badságának rossz példája következnék a másik felé botránkoztatásra. 
Vagy azzal, hogy megrövidíti a másikat olyasvalamiben, ami annak sze
mélyét testi, lelki-szellemi életterületén megilleti. Ilyen értelemben ismer 
korlátot a becsület. Nem ismer határt azonban sem önmagára, sem a 
másikra nézve abban, ami az igazságot, a tévedés vagy bűn beismerését 
és jóvátételét illeti. De abban a szeretetben sem, amelyik a közösség sző
kébb és tágabb területén sok irányban tartósodik és érvényesül áldozat
ban. A becsületes ember hordoz, vállal, tesz és felel, de nem uralkodik. 
Próbál meggyőzni másokat, de nem akar mindenáron legyőzni. Mer élni 
azzal, ami osztályrészül neki jutott, de ez nem válik indokká és alka
lommá arra, hogy ne hagyjon élni és ne éltessen. Kritikája és önkritikája 
mindig a jobbért van, de sohasem azért a bírói székért, amely előtt áldo
zatok kiáltanak bosszúért. Van bátorsága a jobbat elismerni, de nem 
esik bálványimádásba sem, meg a kisebbrendűségből táplálkozó gán- 
csoskodás undok mocsarába sem. Az embernek Istenhez való viszonyában 
krisztushitből, az önmagához való viszonyában alázatból és önismeretből, 
a felebarát felé szerétéiből táplálkozó becsülete így lesz drága életértéik 
az ítélet és örökkévalóság felől is. A Szentírás ugyanis nem hagy kétséget 
atekintetben, hogy az ítélet annak az életfolytatásnak alapján történik, 
amelynek mozzanatai nagymértékben beletartoznak abba, amit á min- 
dennpi életben becsületnek nevezünk. Nincs igazolható kibúvó e téren 
a mostani életünk egyetlen síkján sem. De kötelesség, lehetőség, ígéret 
és reménység az van.

3. A  becstelenség

A becsület ellentétére ez a legjobb szavunk. Ahogyan az előzőkből 
következik, a becsület egyik oldalról nézve és teológiai értelemben 
szembehedyezkedés a bűnnel. Mindenekelőtt saját életünkben. Másik 
oldalról nézve olyan gyakorlása a szeretetnek, amelyik az áldozatos hű
ségben nemcsak a „suum cuique” érvényét ismeri, hanem szabadságából 
és megújult indulatából arra is telik, hogy ezen túlmenően azt a holnapot 
is lássa, amelyikben az összesség java lépegethet előre. A becsület túlnéz 
tehát egy megszokott éppen csak valahogyannak prokruszteszi ágyán és 
az önelégültség helyett olyan egészséges elégedetlenségnek is teret enged, 
amelyikben lehetséges is, meg célként kitűzött is a jó. A becstelenség 
Vizsgálata ezt még inkább igazolja. Ez esetben ugyanis éppen az a jel
lemző, hogy az egyéni életben sincs szembehelyezkedés a bűnnel, sem
milyen formában sem. Legfeljebb annak kellemetlen következményeit 
próbálja az ember vagy kirekeszteni, vagy elodázni. Rendszerint olyan 
áron, amelyik újabb bűnnek a megjelenése, érvényesülése, elismerése és 
igazolása. Történhetik ez észokokkal, vagy az erkölcsiség látszatával. 
Pozitív oldalról nézve pedig, az igazságnak és tisztaságnak olyan meg- 
játszásával, amelyik a készséget és harcot ígérettel, a tetteket szavakkal, 
az áldozatot és szeretetet igazságok hangoztatásával és alibivel pótolja. 
Természetes dolog, hogy a becstelenségnek frivol formája is lehetséges. 
A latszatbebiztosítottság és az életkörüményekből helytelenül vindikált 
stabilitás, a ferde életfolytatásban is sokszor jelentkező hősködés vagy 
vaganykodas mind lehet tartósnak szánt, de nagyon labilis fedezék a 
becstelenseg gyakorlására. Etikai mérték szerint nincs értékkülönbség 
a ketfele magatartás között. Az előbbi, a farizeizmus vagy képmutatás,
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.szalmát árül „szem nélkül” , még jobb hasonlattal: kirakat játszás áru 
nélkül. Amikor az élet lekényszeríti az álarcot, a törés és csalódás el
kerülhetetlen. Az utóbbi magatartás pedig, amelyik éppen a szándékos 
őszinteség látszaterényét teszi fedezékké és önigazolássá, későn döbben 
rá arra, hogy a becstelenség még akkor is sírásó, ha közvetlen következ
ményei nagyon a látóhatár szélére esnek, vagy nem is mutatkoznak. 
Mindkettő közös vonása az, hogy a valóságban rombol és általuk az 
ember adós marad az életű tón azoknak, akikre nézve a világon van. 
Éppen az építéssel. A becsületbeli károsodás ugyanis mindig lehetetlen
ség kártevés nélkül. A becstelenség minden fajtája közkár, még akkor 
is, ha egyszer-agyszer az a szólásmondás látszik helyénvalónak: ki-ki 
szabad a magáéval. Az emberi életek összefüggnek és minden magatar
tás sorsot és sorsokat formál.

4. A becsület mint társadalmi érték

A mai életünkben különös nyomatéket nyert ez a szó: társadalmi. 
Az emberi élet értékeit nézve, látjuk, hogy azok többsége társadalmi 
érték is. Még az egyéni élet értékei is ennek a ténynek lámpafényébe 
kerültek s kerülnek újra. Anélkül, hogy a szubjektivitás létezését tagad
nánk és azt gondolnánk, hogy az valaha is tökéletesen eltűnik, állít
hatjuk, hogy az ember életének kérdései, problémái, értékei vagy érték
telenségei . nagymértékben kerültek objektív megvilágításba. Még köze
lebbről azt jelenti ez, hogy egy egészen új társadalmi formában, annak 
kollektív jellegénél fogva az élet kérdései és értékei az emberiség élet
egésze felől kerülnek vizsgálat alá. Ami tehát a köz-tői elvonatkoztatva 
is értéknek tűnt önmagában véve is, az akkor állja meg a helyét, ha 
a társas összefüggésbe illesztve találja meg a helyét és érvényesülhet 
úgy, mint társadalmi érték. Ez az Istenhez való viszonyból származóra 
is áll. Vagy ami az értéktelent és a károsat illeti, az sem pusztán, önmagá
ban véve kerül ítélet alá, hanem a társadalmi élet felől, azaz a tágabb 
közélet felől nyeri el megbélyegzett és kivetendő voltát. Ez is megáll arra 
vonatkoztatva is, ami az Istenhez való helytelen viszonyból származik. 
Annál is inkább, mert embereknek az Istenhez való viszonya a kollek- 
tívumban érlelt gyümölcsével bizonyul valódinak, vagy éppen ott mutat
kozik meg fogyatékosnak vagy hamisnak. Ez becsület dolgában különösen 
is igaz. Az értékek kollektív szempont alá kerülése tehát nem ellenlábasa 
a keresztyén tanításnak, hanem azzal összhangban van. Sőt, a keresztyén 
tanításból akkor is ilyen meggondolásnak kell következnie, amikor ez 
bármilyen okból nem érvényesülhet. Ilyen nézőpontból az előzők alapján 
is az kristályosodik ki, hogy a becsület társadalmi érték. Még az egyéni 
élet felé fordított oldala is az. Bajos is volna benne megtalálni azt a vo
nalat, amelyik úgy osztaná meg a becsület területét, hogv az egyik olda
lára csak olyan mozzanatai esnének, amelyek az egyéni életre nézve bír
nak jelentőséggel, a másik oldalára pedig azok, amelyeknek valóban tár
sadalmi kihatásai vannak. Az ember gyermekkorától kezdve az emberi 
éiet határáig mindig, mindenütt érvényesül az kifelé is, néha egészen 
kimutathatóan, máskor csak alig nyomon követhető módon. A házas
társak egyikének becsülete mindig kihatással van a másik sorsára is. 
De ugyanígy van ez az iskolatársak, munkatársak, honfitársak és ember
társak között is. Óriási jelentősége pedig szinte felmérhetetlen a kultu
rális életben, mindenfajta művészetben, a szórakozásban, a technika 
eredményeinek felhasználásában csakúgy, mint a gazdasági életben, külö
nösen annak modern és időszerű formáiban. A túlnyomóan kollektív
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életben ugyanis sokkal elevenebben és nagyobb súllyal koncentralizálódik 
a becsület is meg becstelenség is, mint a többsége szerint magántípusú 
életben. Gyümölcse éppen úgy jelentkezik a közbiztonságban, mint a 
köztulajdon megbecsülésében, a közjólétben éppenúgy, mint a bajok és 
veszedelmek zsugorodásában. A becsülettel a félelem sokféle formája is 
apad. Mindezek fényében tragikusnak és kissé nevetségesnek is tűnnek 
azok a nem is olyan régi erkölcsi kategóriák, amelyek vagyoni helyzet 
szerint, jogkör, származás alapján mérték a becsületet és mentettek fel 
embereket, ezeknek megfelelően, kötelezése alól, vagy bélyegeztek meg 
másokat ezek alapján. Nem célom a társadalmi sebek becsületbe vágó 
elemzése. Itt pusztán azért teszek erre célzást, mert ez egyúttal arra is 
rávilágít, hogy a becsület is megtette a történelemben azt az útját, ame
lyiknek során sokszor volt a társadalmi helyzet függvénye és mártírja. 
Amikor is nem a társadalmi helyzet formálódott általa, hanem meg
fordítva történt. A történelem során éppen azok akartak igazán nagyot, 
akik a becsületet akarták talpára állítani azért, hogy a közélet igazodjék 
hozzá és gyógyuljon általa. Azok az egyházi emberek is jó szolgálatot 
tettek, akik ezt az igéből következően és egészséges hazafiságból szorgal
mazták. Mi valljuk, hogy az üdvösséget nem becsülettel szerezzük meg. 
De azt is, hogy a becstelenség pokolravalóvá tesz még akkor is, ha valaki 
a szentek köpönyegével takarja be, a kereszt jelével ékesítve. A becsület
nek ugyanis igen lényeges velejárója az igazság. Ez pedig a társadalom
ban is úgy érvényesül helyesen, ha nem torzulhat senki kiváltságává, 
öröklődő koldusságává, vagy kizsákmányolásra is felhasznált jogává. 
Nemzetközi viszonylatban is reflektofénnyel leplezi le az elnyomást, a 
könny és vér pecsételte nyereséget

A becsület társadalmi jelentőségének megítélése múltra és jelenre 
nézve is akkor bizonyul a jövőre nézve is fundamentomnak, ha a szub
jektív szempontok helyét az objektív foglalhatja el. Ezen a téren is súlya 
van Pál apostol szavainak: „Azért imádkozom, hogy a ti szeretetetek 
még jobban bővölködjék ismeretben és minden megértésben, hogy meg
ítélhessétek mi a rossz és mi a jó, hogy legyetek tiszták és botlás nélkül 
valók a Krisztus napjára, mint akik teljesek vagytok az igazság gyümöl
csével, amelyet Jézus Krisztus ad az Isten dicsőségére.” (Fii. 1, 9—11.). 
Ezeket az igéket elspiritualizálnunk legalább akkora vétek, mint figyel
men kívül hagynunk. Itt különösen is figyelemre méltó az a szempontja, 
hogy Isten akarata nem lezárt regulákban kristályosodik elénk, hanem 
mindig az konkretizálódik elénk igéjéből újként, ami legidőszerűbb. 
Ez sohasem jelenti és jelentheti, hogy az üdvösség ügye hátra kerül.

5. A környezet és nevelés szerepe a becsület kérdésében

Sokféle adottságot, hajlamot hoztunk magunkkal a világra. Ezért 
nem forr egyforma karakterré két ember sem, még azonos környezetben 
sem. Hát még mennyire elősegíti a jellembeli differenciálódást a kör- 
nyezetek különbözősége. Éppen ez a szembeállítás mutatja, hogy becsület 
dolgában sem figyelmen kívül hagyható tényező a környezet. Akarat- 
lanul is rombol, amikor becstelen hajlamnak vagy indulatnak lehetőséget 
biztosit a kibontakozásra. Nem pusztán ezzel magával, hanem azzal is, 
-°SJ ,+£yTnakkor veszni hagy olyan lehetőséget, aminek a belső gyökere 
es teitetele adva van. A környezet tehát nemcsak a mulasztásaival vét- 
. hanem azzal is, hogy a rosszal szembeni kapuzárással egy
idejűleg a megfelelő kapunyitást is elmulasztja a jóra. Az esetenkénti és
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programszerű tanításnak és példaadásnak megvan tehát a célra irányított 
szerepe. Éppen a megfelelő cél szemmeltartásával végzett tanításnak és 

- példaadásnak kell azonban számításba vennie azt a valóságot, amelyet 
a Szentírás alapján eredeti vagy ősi bűnnek, gyakorlatilag velünk szüle
tett bűnre való hajlamosságnak nevezünk. Ez a tényező alázatra indít 
minden módszerrel kapcsolatban. „Mert akaratom van ugyan a jóra, de 
hogy azt elvégezzem, nem sikerül" — mondja Pál apostol. (Róm. 7, 18/b) 
Ezért tanácsol minket ugyanaz az apostol az evangéliumhoz, amely tar
tartalma szerint nem relatív igazságok gyűjteménye, hanem üzenet Jézus 
Krisztusról. Tehát egy olyan személlyel találkozunk benne, Aki szereti 
az embert és hatalma is van. Általa válhat az élet minden területén 
igazzá: „Egykor sötétség voltatok, most pedig világosság vagytok az 
Űrban: mint a világosság fiai úgy járjatok, mert a világosság gyümölcse 
mindaz, ami jó, igaz, helyes — és megvizsgáljátok mi az, ami kedves 
az Úrnak.” (Ef. 5, 8—10.) Vajon mindezzel kikapcsolható a környezet 
jelentősége és a nevelés szerepe a becsület kérdéséből? Egyáltalán nem. 
Csak Krisztus felől nyeri súlyát, célját, reménységét és sikerét is. Ez a 
lehetőség pedig három oldalról teszi reményteljessé a becsületre neve
lést. a) Megóv az idealizmustól, amelyik mindig leléptet a valóság talajá
ról a naiv rajongás ködös elképzeléseibe. A tapasztalati embert láttatja, 
aki nem ártatlan gyermekként látta meg a napvilágot, hanem annak bizo
nyult az első lélegzetétől, akinek bemutatja Isten igéje, b) Bebiztosít 
a cinizmus ellen, ami komolytalanságával eleve csődre kárhoztatott. De 
a pesszimizmustól is megvéd, hiszen az meg még a kezdet előtt meg
torpan. c) Ebben az esetben a nevelés sikerének garanciája nem az em
beri akarásban van, hanem Krisztus szeretetében, amelyben a szív és 
hatalom együtt érvényesül az emberek számára. Ez a szeretet a becsü
letre nevelésben is embereken keresztül jut céljához. Embertől ember
hez irányított szeretetté lesz, amely Isten ígéreteként hordja magában 
sikerét. 

6. Az egyház felelőssége

Itt és most is igaz, hogy az egyházra a teljes ige üzenetének meghirde
tését bízta Isten. Az ige törvény és evangélium. Ez arra figyelmezteti az 
egyházat, hogy nem teheti „lemezzé” az evangéliumot és nem eshetik 
világtól szeparált rajongásba. De nem eshet bele. a moralizmus olyan 
hajszolásába sem, amely mellett, felesleges tartalékká avasodik az evan
gélium. Ezektől a teljes igéhez való szüntelen visszatérés menti meg és 
a valóságos életnek előítélet nélküli szemmeltartása. Mindkettő egyszerre 
történik. Ha csak egyik történik, férgesedésre gyűjt mannát. Ha csak 
a másik történik, elszakad a forrástól és üres kézzel akarja törleszteni 
adósságát a világban. Feladatát azért csak úgy teljesítheti, ha fülével 
az igére hallgat, szemével pedig az életet figyeli mindenkor. Ez az ige 
mindig új megértését és az egykori kinyilatkoztatásnak mára való idő- 
szerűsítését eredményezi. Az egyszerinek mostszerűsége teszi az igét 
újságszerűvé, azaz mindig érvényessé. Ez nem erőszakos passzítás vala
mihez megalkuvásból, hanem meghajlás a Szentlélek* előtt, Aki sohasem 
ahhoz a felelősséghez, amelyet az egyház a becsületért hordoz? Nagyon 
konzervál, hanem mindig friss gyümölcsöt érlel. De mi köze mindennek 
is sok. Mégpedig azon a vonalon, hogy a becsület a hitnek gyakorlattá 
érése a törvény betöltése útján.

a) Az egyház tehát mindenekelőtt azért felelős, hogy küldetése tekin
tetében éber lelkiismerete legyen. Ez megmenti az öncélúságtól is, meg
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a hűtlenségtől is. Arra pedig szabaddá teszi, hogy nyitott szívvel, szoli
dáris lélekkel vallja magáénak bűnével, bajával, reménységével és örö
mével azt a terepet, amelyiken bizonyságtételre kötelezett. Jó lelki
ismeretből következően a becsületet nem vindikálja, hanem tanúsítja. 
Az erre való, felkészülés helye a gyülekezet és annak istentisztelete. Meg- 
bizonyítása azonban mindig túlmutat annak határán, a mindennapi életbe.

b) Az egyháznak tehát abban is nagy a felelőssége, hogy becsülete 
nyilvánvaló bizonyságtételben váljék letagadhatatlanná. Nem a látvá
nyosság és feltűnőség értelmében és formájában, hanem az emberek éle
téért való szakadatlan közreműködése által. Mégpedig közvetlenül a földi 
életéért. Közvetve mindig üdvösségéért. Azért így, mert neki is, meg a 
felelősségére bízottaknak is ez az élet van adva közvetlenül az ítéletre 
és örökéletre tekintettel is. A mostani élet &  az eljövendő örökélet egy
aránt Isten világa és a kettőt összeköti Jézus Krisztus személye, emberré 
létele, váltságműve és mennybemenetele révén.

c) Az egyház hite alapján sem bírói tisztre rendelt tényező a világ
ban, hanem olyan közösség, amelyiknek lelkiismerete frissen rezonál a 
bűnre, bajra, veszélyekre és becsületével mindig kész a megoldásban való 
részvételre, a jóra és a jobbra. Számára nem cím, hanem kötelesség az, 
ami I. Tim. 3, 15-ben megíratott róla: „az élő Isten egyháza, az igazság 
oszlopa és erőssége” . N.em pusztán azért, mert: „Isten haragja van azo
kon, akik az igazságot hamissággal feltartóztatják” (Róm. 1, 18.) hanem 
inkább azért mert a szeretet: „nem örül a hamisságnak, de együtt örül 
az igazsággal” (I. Kr. 13, 6.).

d) Két szóra, meg egy több szavas kifejezésre külön is utalok e 
helyen. Amire ugyanis ezek mutatnak, az ellen az egyháznak tudatosan 
kell küzdeni az ige' jó  megértésével és megértetésével. Az egyik szó a 
„dilogosz” =  kétnyelvű, a másik a „dipszüchosz” =  kétszívű; az „anthró- 
poi adokimoi peri tén pisztin” pedig azt jelenti: hit dolgában megbíz
hatatlan emberek. Az ilyen magatartás megtagadja azt a szolidaritást, 
amit Isten megbizonyított a világgal szemben, amikor: „az Ige testté lett” . 
A kétnyelvűek, kétszívűek és a hitben megbízhatatlan emberek mindig 
sántítanak tehát Isten felé a hitben, de ugyanakkor sántítanak az embe
rek felé indokolt szolidaritásban is. Ezért az egyház felelősségébe az is 
beletartozik, hogy nem pusztán elmondja a Szentírás és a hit tartalmát, 
hanem megmutatja, kiábrázolja, hogyan kell ma nem a problémák mel
lett, hanem bennük a hitnek útját járni. Még az ige igazságai is „slá
gerré” lesznek, ha nem követi a magatartás hiteles demonstrációja. 
Az egyház becsülete nem valamelyik hitágazatból következik, hanem a 
Szentháromság egy igaz Isten ajándéka és akarata az, a Benne való hit 
alapján, amelyik mindig programszerűvé lesz azáltal, hogy a törvény 
betöltésében kell alakot öltenie. Ezzel egyúttal kizárja az elszigetelődést 
is- Az „anér dipszüchosz” és az „anér dilogosz” már a keresztyén taní
tásra nézve eltévedt emberek és világos, hogy ebből etikai ferdevágányra 
siklás következik az élet minden területén. (I. Tim. 3, 8; Jak. 1, 8; 4, 8;
II. Tim, 3, 8.) Olyan megbízhatatlanság ez, amelyik nemcsak hazugság 
az igazság ellen (Jak. 3, 14.), hanem amelyik az általa okozott romláson 
tűi is magán hordozza Isten ítéletét. A keresztyén ember az igazság meg- 
isméréséből következő szabadságával valamennyi viszonyát az Isten előtti 
felelősség nézőpontjába és gyakorlatába helyezi. Isten igéje ugyanis sem- 
rniiele becstelenséget nem igazol, sem tettekben éktelent, sem pedig 
mulasztásokban kulminálót. A becsület tartalmát azonban határtalanul 
indokolja, teremti es sürgeti, az ítélet és ígéret szankciója alatt.

Szabó Gyula
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Rabszolgák az Újvilágban

Az Egyesült Államok vázlatos története 
a szabadságharctól a polgárháborúig

Akkor, amikor Franciaország népe határtalan lelkesedéssel hódolt 
Voltaire-nek, Montesquieu-nek és Rousseau-nak, amikor XVI. Lajos 
Versailles-i udvarában Beaumarchais Figaróját, a francia arisztokráciát 
támadó szatirikus vígjátékot volt divat játszani Mária Antoinette közben
járására, amikor Közép-Európában a Habsburg trónörökös, József inkog
nitóban a forradalom műhelyeibe tette lábát és végtelen tisztelettel kö
szöntötte Rousseau-t, amikor egy birodalom várományosa a szellem ural
kodója előtt hódolt, a tengersivatagon túl, az Atlanti-óceán keleti partján 
a történelem megtartotta előre a nagy forradalom főpróbáját, és valljuk 
he őszintén, kiváló sikerrel.

A Függetlenségi Nyilatkozat

Az a lavina, amely Anglia és amerikai gyarmatai között megindult, 
tulajdonképpen az anyaország szűklátókörűségén múlott, és azon az 
irigységen, hogy néhány ezer mérföldre a szigetországtól akadnak telepe
sek (angolok, írek és egyéb bevándorlók), akiknek nagyobb az emberi 
szabadságuk, könnyebb a megélhetésük, önállóbbak, mint honfitársaiké, 
noha ugyanazt a nyelvet beszélik és közigazgatásukat is hazai mintára 
alakították ki. Az amerikai gyarmatállamok nem hasonlíthatók össze 
semmilyen más gyarmat-birtokkal, mert hiszen testvér népről volt itt 
szó, és aminek következtében a függetlenségi háború kitört, az pusztán 
Anglia adóztatási és közigazgatási ballépésén múlott. Ebben a formában 
megtaláljuk a gazdasági indítékokat és gyökerekét, mert hiszen a biro
dalom roppant kiadásainak egy részét az aránylag gazdag amerikai gyar
matokra kellett ruházni.

A rokonságnak nyugatra szakadt tagjai azonban a végtelen kiterje
désű földrészen évszázadok, de legalább is évtizedek óta szabad levegőt 
szívtak és nem voltak hajlandók semmiféle olyan törvényt vagy rendel
kezést elfogadni, amelyek meghozatalánál ők . maguk nem vettek részt. 
Miközben a szigetországban is súlyos volt a politikai helyzet (III. György 
abszolutizmusa, a parlament korrupciója, az ipari városok felszabadítás! 
harca stb.), olyan vámok behozatalai és intézkedések láttak napvilágot 
(Massachusetts állam szabadságlevelének elkobzása), hogy a lavinát nem 
lehetett megállítani. 1774 szeptemberében—októberében a gyarmatok 
Philadelphiában elkeseredett hangú gyűlésen tárgyaltak az elszakadásról. 
A véres forradalmi összecsapás sem váratott sokáig magára, 1775. április 
6-án indul meg a 20 000 főnyi milícia, amelynek vezére a legendás hírű 
Washington, a gyarmatbirtokok leggazdagabb, legtehetségesebb embere. 
A helyzeten III. György proklamációja, hogy ti. az amerikaiak „közön
séges lázadók”, csak rontott, a hosszú és váltakozó sikerű szabadságharc-
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nak ezzel elejét venni nem tudta. Hét évig váratott magára (1775—1782)
III. György másik kijelentése, hogy „hajlandó vagyok a gyarmatokat 
szabad és független államokként elismerni1’.

Az amerikai szabadságharcnak van egynéhány elvitathatatlan és az 
emberiségre kiható vívmánya. Az egyik az 1776. július 4-én napvilágot 
látott Függetlenségi Nyilatkozat, amely tizenöt évvel megelőzte a francia 
forradalom által törvénybe iktatott „Emberi Jogok” deklarációját (1791). 
A Nyilatkozat egy 33 éves fiatalembernek a műve, aki megérezte ember
társai természetes életösztönéből fakadó szabadság utáni vágyát, aki 
maga körül tudta honfitársaival együtt az őserdők és prérik leküzdött 
veszélyeit, és tudta, hogy mindnyájuknak életelemükké lett a szabadság 
és függetlenség, és hogy mindnyájan az első fenyegetésre hajlandóak 
minden áldozat árán, még életük árán is megvédeni jogaikat. Ez a fiatal
ember Jefferson, aki később az Unió harmadik elnöke lett. Korabeli 
leírók szerint a „született és veszélyes demokrata” , megnyerő külsejű, 
értelmes arcú, sima modorú.

„Amidőn az emberi események sodrában szükségessé válik egy nép 
számára.— szólt a Függetlenségi Nyilatkozat —, hogy feloldja azokat 
a kötelékeket, amelyek egy másik néphez fűzték, és elfoglalja a föld
kerekség Hatalmai között a Természet Törvényei és a Természet Istene 
által részére kijelölt különálló és egyenrangú helyet, akkor az emberiség 
ítélete iránt érzett illő tisztelet megkívánja, hogy kinyilatkoztassa azokat 
az okokat, amelyek a különválásra késztették.

Magától értetődőnek tartjuk azokat az igazságokat, hogy minden em
ber egyenlőként teremtetett, az embert Teremtője olyan elidegeníthetet
len jogokkal ruházta fel, amelyekről le nem mondhat s ezek közé a 
jogok közé tartozik a jog az Élethez és a Szabadsághoz, valamint a jog 
a Boldogságra való törekvésre...” hangzik a Függetlenségi Nyilatkozat 
előszava, és noha a szabadságharc kimenetele teljesen bizonytalan, tizen
három állam képviselője írja alá és ettől a naptól számítjuk tulajdon
képpen az Északamerikai Egyesült Államokat. (Vö. Kossuth 1849 debre
ceni detronizáló proklamációját.)

A másik elvitathatatlan jelentősége az amerikai függetlenségi háború
nak, hogy megadta a lökést a francia forradalomnak. Amerikában edzi 
kardját, Washington vezérkarában Lafayette (ugyanitt harcol a lengyel 
szabadsághős: Kosciuszko is), áki később a párizsi forradalmi események 
egyik főszereplője. A gyarmatok hadseregében számtalan rousseau-i 
szellemtől átitatott, antimonarchista lelkes fiatalember vesz részt, akik 
mint harcokban megedzett veteránok állnak a barikádok Párizsában.

A harmadik jelentősége a függetlenségi harcnak az, hogy Anglia 
elszigetelődik. Ez kitűnt már akkor, amikor a gyarmati háborújához 
mindössze csupán 2500 lojális önkéntes angolt tudott toborozni és kb. ez 
a létszám harcolja végig a háborút, a hadsereg zömét pedig jórészt hes- 
seni és hannoveri katonák teszik ki. (Ez a háttere a romantikus Schiller 
„Ármány és szerelem” c. drámájának.) Ez a hadsereg viszont egyaránt 
fosztogatja, rabolja és pusztítja barát és ellenség házait. Európa biro
dalmai elhidegülnek Angliától. Anglia elszigetelődésének viszont van 
egy pozitív oldala is. Amikor 1783-ban Versailles-ben hosszas tárgyalá
sod után megkötik a békét Amerikával, elismerve az amerikai köztársa
ság függetlenségét, megbukik Angliában a királyi önkényuralom és meg- 
mentődik az angol alkotmány.
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A  ra bszo lga sá g  u to lsó  n yo lcv a n ö t é ve

Az új állam népe nagy hittel és önb... alommal, fiatalos lendülettel, 
tetterővel kezdett új életet a szabaddá lett hazában. Vezetők és állam
férfiak tekintetében rendkívül szerencsés volt indulásakor. Washington 
emberi és államférfiúi nagyságát az egész világ elismerte. Franklin be
írta nevét a természettudomány, a politika (sokáig párizsi követ), az em
beri művelődés történetébe. Jefferson, a Függetlenségi Nyilatkozat el
készítője kiváló, sokoldalú szellem; államférfi, diplomata, agrárszakértő, 
tudós, építész egy személyben. Ilyen s hasonló szellemek rakták le „a sza
badság alapjait”, ahogyan Washington mondta.

Az alkotmány életbelépésekor az Unió már tekintélyes állam. Több 
mint 3 millió lakost számlált, a 700 000 főnyi néger rabszolgán kívül. 
1791-ig a tizenhárom északi állam uniójáról beszélhetünk csupán. Har
minc év alatt, 1820-ig megnő az Unió száma tíz állammal, a lakosok 
száma pedig majdnem 7 millióval. Ekkor tehát már huszonhárom állam 
tartozik a köztársasághoz, a lakosság száma pedig közel 10 millió. Ahogy 
növekszik azonban az Unió és lakosainak létszáma, úgy' és egyre inkább 
torzul el az Egyesült Államok társadalmi képlete. A Függetlenségi Nyi
latkozat emberi jogokról hozott klasszikus határozatai holt betűvé váltak. 
Mondják, hogy a franciák idealizálták az amerikai szabadságharcot, ami
kor egy rabszolgatartó köztársaság szabadságával és függetlenségével 
osztották minden rokonszenvüket, sőt a csőd szélén álló francia kincs
tárral is segítségükre siettek.

Az Észak ipari jellegű táj maradt, virágzó kereskedelemmel. Ez a 
rész volt mindig az európai bevándorlók Mekkája. Itt indult meg az ipari 
forradalom után óriási lendülettel a városok és iparnegyedek építése. 
A Dél agrárjellegű volt. (Napjainkig is az.) Fő termelési ága a gyapot, 
dohány, ez időben egy rendkívül munkaigényes' növény. A kétirányú 
fejlődés egy mély lelki, ezenkívül társadalmi (szociális) és gazdasági ve
szélyt rejtett magában. A megoldást hova-tovább nem tudták másban 
keresni, mint a szakadásban. A szétszakadás veszélye a fiatal Unió feje 
felett úgy csüngött, mint „Damokles kardja. Ha a bajnak a gyökerét vizs
gáljuk, akkor a gyógyítás lehetősége is adva van. Nem fölületes vizsgá
lat, de a kirobbanó válság és egyöntetű nyilatkozatok alapján lehet meg
figyelni, hogy a köztársaság rákfenéje a kétirányú fejlődésen belül a rab
szolgaság intézményében van.

Kezdettől fogva bajok voltak a rabszolgaság kérdésével. Az afrikai 
négereket a XVI. századtól kezdve hurcolták az Újvilágba. És mentül 
közelebb kerülünk itt fejtegetett történelmi szakaszunkhoz, annál tömer 
gesebb a feketék behurcolása. A feudalista verseny újabb, meg újabb 
tömegeket kívánt a szerencsétlen páriákból. Az európai tengeri hatalmak 
kiváló üzleti lehetőséget és korlátlan hasznot találtak az újkor e szé
gyenletes akciójában. Amikor Európában már régen tiltott volt a rab- 
szolgakereskedelem, akadt még piac a számukra, az Egyesült Államok 
déli része minden mennyiségben felvásárolta őket. Sőt a legtöbb rab
szolga hosszú időn keresztül csillagos lobogójú hajón került szenvedésé
nek, nyomorúságának új hazájába.

A roppant kiterjedésű földek, ültetvények megmunkálása a két év
századon keresztül, szinte kizárólag emberi erővel történtek. Az ókornak 
ezt a szégyenletes maradványát, a rabszolgaság intézményét tudta be
állítani a maga kegyetlen valóságában a déli államok zöme és végtelen 
hosszúnak látszó időn keresztül tudta ezt az állapotot konzerválni. Saját 
és sajátságos törvényeiben ragaszkodott ehhez az állapothoz mindaddig,
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amíg egy véres polgárháború nem szabott határt történelme e gyászos 
fejezetének.

A buzgó quekerek, a nagy emberbarátok, mindjárt kezdetben hadat 
üzentek a rabszolgaság intézményének. Már 1787-ben egy rendelet meg
tiltotta a rabszolgák alkalmazását azon a területen, amely később az 
Ohio, Indiana, Illinois, Michigan, Wisconsin államokat foglalta magába. 
1808-ban a kongresszus megtiltotta a rabszodgakereskedelmet és rab- 
szolgabevitelt. 1820-ban pedig a Mason és a Dixon-vonaltól északra fekvő 
államok felszabadították rabszolgáikat.

Északon a fejlődő ipar révén hatalmas munkásosztály ielentkezett. 
A déli államokban viszont a növekvő gyapotigény miatt csak a rab
szolgák számát tudták növelni. A gazdag ültetvényes, birtokos osztály 
mellett kisbirtokos réteg nem tudott gyökeret verni. Északon a munkás- 
osztály teljes politikai jogokat élvezett, a déli államok lassan így elvesz
tették eddigi többségüket a képviselőházban. S hogy a szenátusban meg
tarthassák többségüket, azon voltak, hogy minél több rabszolgatartó álla
mot vegyenek fel az Unióba. A politikai vezetés így csúszott ki, de igen 
lassan, a kezük közül. De ennek a fejlődésnek és a rabszolgaság kérdésé
ben reményt keltő jövőnek is gátat szabott az ún. Missouri Egyezmény, 
amely a rabszolgatartást törvényerőre emelte a 36,3 szélességi foktól 
délre, ettől északra pedig beszüntette. Ki szelet vet, vihart arat; A XIX. 
század elején így vetik el a vihar magját egy olyan kérdésben, a rab
szolgaság kérdésében, amely azután elemi erővel robban ki néhány év
tized múlva, hogy azután alapjaiban megrázza az új köztársaság épületét.

Amint mondottuk, az Unió országainak belső egységét az ellentétes 
fejlődés (Észak ipari, Dél mezőgazdasági) ásta alá. Ennek a felépítménye 
lesz az a társadalmi ellentét, amely azután az olaj szerepét játszotta 
a tűzön. Bármennyire is szédületes az a gyarapodás és fejlődés, ami min
den tekintetben jellemezte az új köztársaságot, a függetlenségi harctól 
a polgárháborúig terjedő nyolcvanöt esztendőben az új államnak belső 
bajai miatt hallatlan küzdelmet kell folytatnia. A belső bajok élén pedig 
éppen a rabszolgaság intézménye áll. Ma csodálkozunk azon, hogy éppen 
száz évvel ezelőtt a civilizációnak és a kultúrának átlag magasságán 
álló amerikai polgár — és tegyük hozzá, keresztyén polgár —, mily csö
könyösen tudott ragaszkodni az ókor egyik felújított, de legembertelenebb 
intézményéhez. A XIX. század közepén az Észak és Dél közötti válság 
már annyira kiéleződött, hogy a szétszakadás réme évről évre nagyobb 
arányokban fenyegetett.

A déliek nagy szónoka, Calhoun, azzal érvelt, hogy a rabszolga hozzá
tartozik az egyéni tulajdonjoghoz, egyébként is a törvény szentesítette 
ezt az intézményt. A Missouri Egyezmény befagyasztotta a fejlődés békés 
lehetőségét. Az északiak, mint pl. Emerson, Russel stb., az örök emberi 
jogokra és a nagy erkölcsi és keresztyén elvekre hivatkozva foglaltak 
állást az embervadászat és a rabszolgaság rögtöni eltörlése mellett. 
A közgondolkodásra az északi államokban nagy hatást gyakorolt Beecher 
Stowe híres irányregénye, a Tamás bátya kunyhója. A kitűnően megírt, 
főleg az emberbaráti, humanista érzelmeket felkorbácsoló könyvnek nagy 
része volt a rabszolgaellenes közvélemény kialakításában. A jóérzésű 
emberek elszörnyedve szereztek tudomást a rabszolgák szenvedéseinek 
borzalmairól. Család, szülő, gyermek kitörölt fogalom volt a szerencsét
len szenvedőknél. Úgy kezelték őket, mint az állatokat, a sorsuk is az 
volt. Egymástól is úgy választották el őket, mint a jószágokat. Nem
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csoda, hogy Lincoln egyetlen hívására közel 300 000 ember sereglett. 
zászlaja alá, a rabszolgák felszabadítása érdekében.

Igaz az, hogy az Egyesült Államok inkább mechanisztikus, mint 
biológiai képződmény, alakulás.; hogy politikailag, történelmileg, gazda
ságilag eltérő képet mutat é majdnem 8 millió négyzetkilométer terület 
északi, és déli, keleti és nyugati része. Ezért is a később csatlakozott, 
vagy megvásárolt államok a Függetlenségi Nyilatkozatot és az alkot
mányt csupán szerződésnek tekintették. Márpedig, ha szerződés, akkor fel 
is lehet bontani! Az azonos nyelv és kultúra nem tudta az őslakosságot és a 
kivándorlókat nemzetté összeforrasztani. A rabszolgaság ügye kiegyenlít- 
hetetlen ellentéteket támasztot csak úgy, mint az új területek különböző 
jogi kérdéséi, mert mindezeket az alkotmány nem rendezte annak idején. 
Ezért adódhattak ilyen jelenségek, pl., hogy a Mississippitől nyugatra 
elterülő részek, Kansas és Nebraska „népi szuverénitás” alá kerültek, 
ami azt jelentette, hogy a nép maga dönt abban a kérdésben, hogy fenn
tartja-e a rabszolgaság intézményét, vagy sem. A nép pedig jelen eset
ben a fehér ültetvényesekből, birtokososztályból állt.

Szabadságharc az egyenlőségért

Európában a XIX. század közepén túl vagyunk már a nemzeti for- 
radalmokon. A század második felében Franciaország az államcsíny
III. Napóleonét és szeszélyes politikáját tűri, a monarchia a magyaroktól 
és olaszoktól kapott sebeit kötözgeti, a porosz egység feltornyosuló fekete 
fellegként gomolyog Európa nyugati egén.

Amerikában á  válság abban az esztendőben robbant ki, amikor Lin
coln Ábrahám lett az elnök. Lincoln, az északiak jelöltje, republikánus 
volt. Megválasztása során számolni lehetett a rabszolgaság eltörlésével. 
Ennek megelőzésére 1861. áprilisáig 11 állam vált ki az Unióból.

Az alacsony sorból származó Lincoln az Egyesült Államok egyik 
legkiválóbb elnöke. 1809-ben, egy Kentucky állambeli erdőben látta meg 
a napvilágot. Szegénysorsú szülei nagy üggyel-bajjal nevelték gyerme
küket. Lincolnnak része volt a megpróbáltatásokban, az élet kegyetlen 
iskoláját kijárta. Volt hajóinas egy Mississippi-i hajón, favágó, szatócs, 
földmérő és eközben tudott sokat tanulni. Kora ifjúságától fogva főleg 
a politika érdekelte. Kiváló szónoki képességével és humorával meg
nyerte polgártársai tetszését és Illinois állam egyik vezető emberévé 
emelkedett. Noha autodidakta volt, nagyszerűen írt és fogalmazott, stílu
sát gyermek- és ifjúkorabeli kedvelt olvasmányain, a Biblián és Shakes
peare művein fejlesztette és csiszolta. Valójában azonban sokkal többet 
tanult az életből, inint a könyvekből. Minden kérdést gyorsan felfogott 
és világosan tudta kifejezni gondolatait. A rabszolgaság intézményét, 
mint embertelen, kegyetlen intézményt a legélesebben elítélte. Viszont 
fanatikus híve volt az Unió egységének, melynek megtartásáért még a 
rabszolgaellenes nézeteiből is engedett volna. De erre már nem került sor.

Mi váltotta, ki a polgárháborút, illetőleg a déli államok (konföderált 
államok) kiválását?

Kétségen kívül a mélyben az a gazdasági kérdés húzódik meg, hogy 
a déliek teljesen ingyenes munkaerővel szédületes' vagyonokra tettek 
szert. Ezt a vagyont akarták a jövőben is biztosítani magúknak és tovább
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fejleszteni. A formáiban feudalista, valójában ókori módszerekkel dol
gozó társadalom a tömegtermelés szükségleteit és igényeit a rabszolgák 
szaporításával pótolta. A 11 konföderált állam lakossága 1861-ben, a 
polgárháború kitörésének évében 5 400 000. Ebből 3 500 000 a néger rab
szolgák száma. A két szám aránya annál ijesztőbb, ha arra gondolunk, 
hogy a munkaképtelen, elaggott rabszolgát ez a társadalom szinte nem 
ismeri. Az erőltetett munkában különben is rövid életűek a rabszolgák, 
az időseknek viszont nincs helyük az ültetvények gazdaságában. A ki
használás, kizsákmányolás olyan méretű, hogy az a kontinensen belül 
is megszólaltatja a lelkiismeret szavát.

Nem véletlen tehát, hogy noha az északi államoknak semmi káruk 
nem származott a déliek rabszolgatartásából, de mint a XIX. század 
eszmekörében élő emberek közgondolkodásukban mélységesen megve
tették és erkölcstelennek bélyegezték ezt az állapotot.

Ha a négyéves polgárháborút nézzük, akkor elcsodálkozunk a déliek 
szívósságán, aíkik vagyonukat, társadalmi rendjüket védték, míg viszont 
az északiak a felszabadítás első lelkesedése után tudtak csak megszer
veződni és komoly, ütőképes hadseregre szert tenni. Lincoln fáradhatat
lannak bizonyult ezen a téren. Ő, aki nem akart háborút és aki üzene
tében hangsúlyozta, hogy nem támad, de kötelessége az alkotmányt és 
az egységet fegyveresen is megvédem, igen rövid idő alatt 500 000 embert 
tud mozgósítani az ügy érdekében. A fegyverekhez először a déliek 
nyúltak. Az eldobott kesztyűt fel kellett venni.

A délieknek kiváló katonáik voltak (Róbert Lee a hadvezér). A kez
deti sikerek után az északiak oldalára szegődött a hadiszerencse. Lin
coln fegyverről és hajóhadról gondoskodott. (Fővezére Scott, alvezérei 
Butler, Sherman, Grant stb. Ez utóbbi később ragyogó fegyvertényei 
miatt az Unió elnöke lesz.) A siker biztos reményében 1862. szeptember 
22-én Lincoln egy kiáltványt bocsátott közre, amely szerint a következő 
év január 1-től kezdve az Egyesült Államok egész területén minden 
rabszolga szabad. Ez lett a híres Lincoln-féle rabszolgaíelszabadító tör
vény.

Észak és Dél küzdelmében valamilyen módon részt vett az egész 
világ. A háborúba magába másként, mint önkéntesek révén, nem avat
koztak bele. Valószínűleg az 1823-ban napvilágot látott Monroe-doktrina 
miatt. De az óceán túlsó partján, Európában is folyt a láthatatlan küzde
lem. Franciaország és Anglia uralkodó, felső körei a déliekkel, a rab
szolgatartókkal rokonszenveztek és nem titkolták ellenszenvüket az 
északiak iránt. Anglia például a délieknek nagy gyapot kölcsönt nyújtott, 
ezzel gyakorlatilag meghosszabbította a háborút. A északiak pedig rokon- 
szenvet és számtalan önkéntest kaptak az elnyomott és az új abszolútiz
musok rendszerével meg nem elégedő tömegekből, mert ezek úgy érez
ték, hogy az ő küzdelmük folyik az óceánon túl. Dánia, Norvégia, Svéd
ország a rokonvérűek, az északiak szolidáris államai. Nálunk, Magyar- 
országon a közvélemény főleg a szabadságharcot végig küzdött tömegei
vel, az északiakkal rokonszenvezett, nem a rabszolgatartókkal. A magyar 
önkéntesek, akik a polgárháborúban nagy számmal vettek részt, kivétel 
nélkül az északiak oldalán harcoltak. Nagy és véres csatákban tüntették 
ki magukat katonai tudásukkal és vitézségükkel. És most állítsunk sze- 
reny emlőket azoknak, a sok-sok névtelen hősök közül, akik neve isme- 

a népek szabadságáért, igazságáért távol hazájuktól, idegen 
földön horcolták végig az emberiesség küzdelmét.
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M i is rész tvettünk.

FIGYELMESSY FÜLÖP honvéd-ezredes. Született Pesten, 1820-ban, 
meghalt Philadelphiában 1907-ben. A forradalom kitörése után honvéd- 
lett és a Bocskay-huszárezredben harcolta végig a szabadságharcot, kü
lönösen Asbóth Lajos és Klapka György alatt. 1849-ben Angliába me
nekült Kossuthhoz, aki őt annyira megkedvelte, hogy több ízben fontos 
küldetésekre használta. így 1853-ban Magyarországra küldte, amikor is 
Figyelmessy 3 millió Kossuth-dollárt és proklamációt osztott szét. 1859- 
ben beállt az olasz—magyar légióba és mint a magyar huszárezred ve
zére vett részt Garibaldi expedíciójában. 1862-ben Angliába ment vissza, 
onnan pedig Amerikába. Itt Lincoln elnök lovas ezredessé nevezte ki, 
mely állásban a konföderáltak hada fölött több diadalt aratott. 1865-ben 
a haditörvényszék elnöke lett. 1865—1878-ig Demerara, közép-amerikai 
angol gyarmatban képviselte az Uniót, mint annak konzula. 1891-ben 
visszaköltözött családjával Genfbe, onnan Torinóba rándult Kossuth 
meglátogatására. A halál órájában is ott virrasztott Kossuth ágya mellett.

KAKAS (EDUÁRD) hadnagy — Rónai Jácint naplója szerint — a 
londoni magyar katonai iskola hallgatója volt, de már 1851-ben Ameri
kába hajózott át. Onnan jöhetett Géniába, mert közbeeső amerikai ada
tunk nincs róla, ellenben az olaszországi magyar mozgolódások után, 
1864-ben Bostonban találjuk, mint prémkereskedőt.

MOLNÁR JÓZSEF főhadnagy, az egyik legjellemzőbb emigráns kar
rierek hőse volt. A szabadságharc kitörésekor már öreg katona volt, a 
császári ármádiában. Mint tiszteletbeli őrmester harcolt a honvédsereg
ben. A kozákok ellen, egy rohamnál súlyosan megsebesült, s vitézsé
géért hadnaggyá léptették elő. Megjárta Viddint, utána Sumlát. Innen 
1850. június 7-én szabadult. Konstanipályban élt 1851. június 19-ig, mi
kor a Priek József-féle csoporttal „Euxine” gőzössel Southamptonba 
ment, a török kormány költségén,. és innen július 17-én New Yorkba. 
Ez év őszén Chikágóban telepedett le, de már 1853. szeptember 1-én 
New Yorkban találjuk ismét, ahol — az első amerikai magyar újság, 
a Magyar Száműzöttek Lapja 1853. október 15-én megjelent példányának 
tanúsága szerint — egyike volt azoknak, akik Ingraham kapitány üd
vözlésére siettek konstantinápolyi hőstette után. 1859-ben Klapka hívó 
szavára Génuában termett, s 1863-ig Olaszországban részt vett a magya
rokat érdeklő katonai mozgalmakban. Egy adat szerint 1862-ben átpártolt 
a Pagani-hegységben tanyázó brigantikhoz, más adat szerint ez évben 
már visszatért Amerikába. Az bizonyos, hogy 1864-ben üzletháza volt 
St. Louis-ban, később Utassy Károlynak, az amerikai polgárháború 
Garibaldi Guardja kapitányának chikágói biztosító üzletében volt rnana- 
ger. Ő maga is altisztként részt vett az amerikai polgárháborúban.

SÁRPY ISTVÁN 1848-ban az osztrák hadsereg tisztikarából lépett át 
a honvédséghez. Világos után nem menekült külföldre és így, mint szö
kött. császári tisztet várfogságra vetették. 1860-ban jelentkezett Garibaldi 
nápolyi légiójánál felvételre, s így került Nolába, majd Noceába a ma
gyar légió helyőrségeibe. 1862-ben Amerikába ment, hogy az északiak 
oldalán harcoljon a rabszolgafelszabadításért. Egy későbbi adat szerint 
markotányos lett az északiak egyik seregénél. Valószínű, hogy elesett a 
polgárháborúban, mert további tevékenységéről adat nem került elő.

SZABAD (FREIREICH) IMRE a szabadságharc előtt Pesten angol 
nyelvtanárként, majd újságíróként működött, s a Mészárós Lázár had
ügyminisztériumában lett titkár. Röviddel a világosi fegyverletétel előtt
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Komáromba került. Részt vett a vár védelmében. Komárom feladása 
után emigrált. Mint komáromi kapituláns útlevelet nyert a vár feladása 
után, így jutott a többi menekülttel Hamburgba. 1859-ben jön Olasz
országba, Turinba, majd Nápolyba, beáll a légióba. Nolán volt helyőrség
ben. Itt jó barátságba került Figyelmessy Fülöppel, s vele együtt, 1862-ben 
jutott Amerikába, a rabszolgafelszabadító háború kellős közepébe. Itt egy 
régi londoni ismerőse. Sicles tábornok mellé kerül 1862. június 18-án 
ezredsegédtisztként. Nemsokára 1863. elején Richmondban a déliek fog
ságába került, akik a hírhedt „Libby-Prisson”-ba börtönözték. Innen rej
télyes módon kiszabadult, visszatért az északiakhoz, ismét a harctérre 
kérte magát. 1865 februárjában L. B. Ayres tábornok mellé osztották be, 
mint adjutánst, 1865. március 13-án alezredessé léptették elő, két héttel 
később pedig a petersburgi csatában tanúsított hősies magatartásának 
jutalmául ezredessé. 1865. október 7-én szerelt le. Akkor Texasba, a gal- 
vestoni kikötő helyettes felügyelőjévé nevezték ki. Itt tekintélyes föld
birtokot szerzett, azon gazdálkodott. San Antonióban Űjházy László, volt 
sárosi főispán — ezekben az években Seward jóvoltából anconai fő
konzul — birtoka mellett volt az ő földje. Az 1891-ben itt járt Vadona 
János még, életben találta. Szabad Imre kitűnően írt angolul és franciául 
is. Edinburghban — 1854-ben két kötete is megjelent, az egyik Jókai- 
novellák angol fordítása, a másik Magyarország akkori időszerű helyze
tével foglalkozó tanulmány. 1859-ben Turinban jelent meg hasonló tar
talmú francia nyelvű könyve, melyben a Villafranca után beállt poli
tikai következményeket taglalja. 1863-ban New York-ban megjelentetett 
munkájában a modern háború elméletével és gyakorlatával foglalkozik, 
egy 1868-ban, Párizsban megjelent munkájában pedig Gran.t tábornokról, 
az Egyesült Államok nagy elnökéről adott ki francia nyelvű pompás élet
rajzot.

ZSULAVSZKY LÁSZLÓ, az akkor 23 éves ifjú Amerikából jött át 
a magyar légióba. Itt, Nolán, majd 1861 májusában a Nocerába áthelye
zett magyar lovasságnál szolgált. Számos 'kisebb csatározásban vett részt 
a brigantik ellen. Részese ő is a Vetter-ellenes áskálódásoknák. 1862-ben 
tért vissza Amerikába és szervezője lett 5 néger ezrednek. Előbb az 
51. számú néger ezrednek, majd a 82. számú néger gyalogezrednek lett 
a parancsnoka Dániel Ulmann brigadéros alatt, majd Asboth hadtestében 
szolgált West Floridában. Ö vezette Port Hudson erődítési munkálatait. 
Pivány Jenő szerint dandárparancsnok volt. A polgárháború befejezése 
után élénk résztvevője volt az amerikai magyar társadalmi életnek, s 
1871-ben a New York-i magyar egylet elnöki tisztét is betöltötte.

ASBOTH SÁNDOR mint ezredes küzdötte végig a szabadságharcot. 
Sikerült Amerikába menekülnie és ott az északi államok harcában a 
déliek ellen az előbbiek oldalán harcolt. Florida visszafoglalása után egy 
ideig ez állam katonai parancsnoka volt. Az Egyesült' Államok a vitéz 
tábornokot követükül küldték Buenos Ayresbe, ahol 1870-ben meghalt,

KORPONAY GÁBOR, később a polgárháború alatt a 28. számú 
pennsylvaniai önkéntes ezred ezredese már 1846-ban mint kapitány vett 
részt a mexikói háborúban, s 1858-ban száz válogatott vitézt ajánlott fel 
az „elkövetkező eseményekre. Chikágóban Mihalotzy Géza és Jekel- 
falussy Sándor volt. honvédtisztek 1861 januárjában már erősen gyakor
latoztatták a már régebben megalakult s túlnyomóan magyarokból álló 
légiójukat, amely később mint a 24. számú illionisi önkéntes gyalogezred 
vett részt a polgárháborúban és tette legendássá őket „Lincoln Riflemen” 
névén. St. Louis-ban ugyancsak 1861 januárjában Rombauer Róbert és
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Roderick már javában szervezi ugyancsak magyarokból a „Garibaldi 
Guard”-ot, amelyből később a 39. New York-i önkéntes gyalogezred 
alakul ki.

DUNKA MIKLÓS, eredeti nevén Vladimír. Egy arcképét őrzi a 
Kolozsvári Ereklye Múzeum, amelyhez beküldője, volt légióbeli társa, 
Varga Zsigmond a következőket írta: „Ő nekem kedves századosom volt. 
Szülői Nagyszebenben laktak, az édesapja ott titkári szolgálatban volt. 
A légiótól összeütközés miatt ment ki Amerikába, hol akkor nagy csaták 
folytak. Búcsúszavad ezek voltak: »Mik»r Magyarország felszabadítására 
az első ágyúszó eldördül, akkor a 2. huszárszázad tekintsen vissza és 
Dunka Miklóst ott fogja találni, s ha maga az ördög vezetné is a száza
dot, azt is levágom. Magyarország szent földjére azt csak Dunka vezet- 
heti.<< Amerikában lelte halálát, mint őrnagy.” Kitűnő katona és lovas 
volt. De hazafiságában nem engedett senkit maga előtt. Származására 
nézve román nemes volt. Az bizonyos, hogy mint cs. és kir. hadnagy, 
1848-ban az elsők között lépett át a honvédséghez, 1859 táján tűnt fel az 
emigrációban. A magyar segélyseregben Nolában és Nocerában szolgált. 
1862-ben Figyelmessy Fülöppel ment Amerikába. Ott is számtalan tanú
jelét adta lángoló hazaszeretetének és szabadságszeretetének. Élénk 
levelezésben volt az amerikai magyar emigránsokkal és ő lelkesítette 
azokat az északiak oldalán az amerikai hadseregbe való belépésre 
Ö maga New Yorkban a Blenker-hadosztály első brigádjának tisztje lett, 
ahol a későbbi amerikai altábornagy Petőfi „könyvárusa”, Stahel-Szám- 
vald Gyula -mellé osztották be. Nem sokkal később Missouriba került, 
ahol John C. Frémont tábornok segédtisztje lett. 1862. június 8-án elesett 
Amerika földjén. Haláláról maga Frémont tábornok tudósított: „Dunka 
Miklós, egyik hadsegédem, tehetséges és vitéz tiszt, egy puskalövés kö
vetkeztében meghalt, amikor egyik parancsomat vitte.” A golyó a fejét 
fúrta keresztül és szörnyethalt. Édesanyja, aki Nagyszebenből később 
Jassyba telepedett át, haláláig kapta az Egyesült Államoktól a kegy- 
díjat.

Csak néhány név és adat arról, hogy a számkivetettek, az emigrál
tak, a magyar szabadságharc dicső hősei a távoli harctereken hogyan 
vívták tovább az emberi szabadságért, függetlenségért és egyenlőségért 
a becsület harcát. (A felsorolt neveket és adatokat Ács Tivadar: A genovai 
lázadás c. könyvéből, Szépirodalmi Könyvkiadó, 1958. és a Révai Nagy
lexikonból vettem.) Vérük öntözte Itália és Amerika földjét. Ott voltak, 
ahol becsületes emberekre, férfiakra volt szükség, ahol egyetemes emberi 
célokért kellett meghalni.

A polgárháború utolsó fegyvere 1865. április 26-án dördült utoljára. 
Győzött Lincoln becsületes eszméje, most már csak érvényt kellett sze
rezni a rabszolgaság eltörlési törvénynek.

A négerek „papírssabadsága”

A  testvérháború felkavarta a legvadabb szenvedélyeket. Több mint 
félmillió ember vére pecsételte meg a rabszolgák felszabadítását, és füg
getlenségét. Lincoln elnök, akit másodszor is megválasztottak, egy déli
párti színész merényletének áldozata lett. A déliek földjei részben elpusz
tultak, részben műveletlenül, parlagon maradtak. Az északiak hadsereg- 
szállítói kápráztatóan meggazdagodtak. Az erkölcsök teljesen megrom
lottak. megszűnt minden üzleti tisztesség. De két nagy dolog megszüle
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tett: az egyik, megszűnt a rabszolgaság intézménye. Különös, hogy ez a 
XIX. század második felében megszületett elv a „szabadság földjén”, 
ilyen nagy eredménynek könyvelhető el. Az ember szeretné nem törté
nelmileg, hanem etikailag lemérni ennek az eredménynek az értékét, 
miután nem feledkezhetünk meg arról, hogy a rabszolgaság intézménye 
éppen keresztyén kultúra, keresztyén állam, keresztyén közösségek, tár
sadalmak karjaiban élte végóráit. De ez történelmi tény, sőt egy négy 
évig tartó, szörnyű polgárháború, számtalan halott és mérhetetlen pusz
tulás tanúsítja, hogy keresztyén rabszolgatartók kezéből hogyan kellett 
kicsavarni az embertelenség ostorét.

A  másik nagy esemény, amely 1865-ben napvilágot látott az Atlanti
óceán túlsó partján, Lincoln álma: megszületett az egységes Unió. Igaz, 
hogy az egységet Lincoln vérrel és vassal kovácsolta össze, de az is igaz, 
hogy mögötte óriási humánus elvek és eszmék húzódtak meg. így a XIX 
század második felében lerakják annak a hatalomnak az alapjait, amely 
területe nagyságából és gazdagságából kifolyólag döntő tényező lesz a 
következő száz évben.

Az Észak győzött és megalakult Lincoln Egyesült Állama. Abban a 
pillanatban pyrrhusi győzelemnek látszott. Az Észak katonai győzelme 
nem jelentett erkölcsi és világnézeti győzelmet. A volt rabszolgák, a feke
ték papíron egyenlő jogú polgárok lettek. De csak papíron! Az amerikaiak 
többségének a szemében az egykori rabszolgák leszármazottai megvetett 
páriák maradtak továbbra is. És még ma is azok. A társadalmi izolált
ság tragikus sorsára váltották fel a régi állapotot. A déli államok lakói, 
birtokosai az egykorú leírások szerint, valóban siralmasan feldúlt föld
jeiken képtelenek voltak áttérni az új gazdasági rendre. Az új rend 
ugyanis megfosztotta őket a rabszolgák ingyen munkájától. Amint azután 
ismét megválaszthatták az új törvényhozásaikat és betölthették saját 
embereikkel a közigazgatási állásokat, azonnal bosszút álltak a szeren
csétlen feketéken. Megtiltották nekik, hogy földet vásároljanak, kimond
ták, hogy tanúvallomásaikat a bíróságok nem fogadhatják el, csak föld
műveléssel foglalkozhatnak és a csavargó négereket kényszermunkára 
foghatják.

Az északiak, a megkezdett úton a lehetőség szerint tovább mentek. 
1866-ban a kongresszus, még az elnök vétója ellenére is, meghozta a 
„Civil Rights Bili’ törvényt, amely a négerek egyenjogúságát mondta ki, 
és ezt azután bevették az alkotmányba is. A déli államokban új forron
gásra adott ez alkalmat, és pl. New Orleans-ban az összes négert le
mészárolták. A radikálisok kiharcolták a négerek választójogát. A nége
rek nagy része ekkor még, éppen nyomorúságos helyzetük miatt, írni- 
olvasni sem tudott. (Mintha erről ők tehettek volna!) A déliek ezt úgy 
értelmezték, hogy a tudatlan, barbár rabszolgák az ő ügyeikre ne gya
koroljanak befolyást. Ezt a feszült helyzetet lassan és szigorú intézkedé
sekkel számolták fel. de a lelkekben meghúzódó sötét ellenszenvet saj
nos soha nem sikerült.

Lincolnnak az a reménye, hogy a rabszolgaság eltörlése megszünteti 
Észak és Dél ellentéteit, korainak bizonyult. A belső békéért fizetett rop- 
pant nagy ár is kevés volt ahhoz, hogy a szívekben megteremtsék az 
egyenlőség, szabadság, emberiesség elvét. Arról alig lehetett szó, hogy a 
deliek valaha is elismerjék magukkal egyenrangúaknak egykori rabszol
gaikat. A törvényen már nem lehetett változtatni. Amerika azonban 
ekkor lett. a társadalmi terror hazája. A négereket izolálták, úgy, hogy 
a törvény csupán formaság, papiros maradt. 1867-ben Észak-Karolinában
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megalakul a Ku-Klux-Klan nevű titkos terrorista szövetség, amely rövid 
idő alatt az egész Unió területét behálózza és amelynek működése első
sorban a négerek ellen irányul. Ettől kezdve intézményessé válik a hír
hedt. amerikai szokás: a lincselés.

Az a merikai egyenlőség Janus-arca

Ez a feszült helyzet, a belső társadalmi légkör, a faji megkülönböz
tetés még sokáig fertőzi a levegőt. Napjainkban is egyik legsúlyosabb 
társadalmi kérdése az Amerikai Egyesült Államoknak a néger-kérdés, 
amelyet ebben a formában kerek száz esztendeje hurcol magával. A tör
ténelmi háttér megvilágítja előttünk a gyökerét ennek a mai és izgalmas 
problémának. Úgy látszik, hogy sem vallás, sem humanizmus, sem olyan 
politikai nagyságok, mint pl. Theodor Roosevelt (1905—1909), Woodrow 
Wilson (1913—1921), vagy ÍDelano (Franklin Riosevelt (1932—1945, az 

előzőnek unokaöccse, akit harmadszor választottak meg elnöknek, erre 
az Egyesült Államokban még nem volt példa) ezt a kérdést alapjaiban 
nem tudják megoldani.

A faji, társadalmi megkülönböztetés az amerikai polgárban oly mé
lyen ivódott be, hogy sók-sok időnek kell még eltelnie, amíg ettől men
tes lesz. Ezt csak ilyen nagyságok tudják felszabadultan, az alkotmánnyal 
összhangban mondani, mint D. F. Roosevelt: „Mi angolszászok és latinok 
vagyunk, mi írek és teutonok és zsidók és skandinávok és szlávok va
gyunk — mi amerikaiak vagyunk. Mi sok fajhoz és színihez és vallásfele
kezethez tartozunk — mi amerikaiak vagyunk” . (1940. X. 30-án tartott 
beszédéből.) Az átlag amerikai vajmi keveset törődik, vagy emlékezik a 
nagy. minden amerikaira egyaránt érvényes szabadság-okmányokra: 
a Mayflower Egyezményre, a Függetlenségi Nyilatkozatra, az Egyesült 
Államok Alkotmányára, vagy Lincoln Gettysburgi Beszédére.

MAYFLOWER EGYEZMÉNY. „Mayflower” volt annak a rozoga kis 
zarándokhajónak a neve, amelyen főleg az angliai vallásüldözések elől 
Hollandiába átmenekült puritán úttörők vándoroltak ki viszontagságos 
kalandok közepette Amerikába. 1620. november 11-én kötötték ki Plv- 
mouth-ban. Még a hajó kabinjában írásba foglalták az első demokratikus 
szerződést, amelyet negyven ember írt alá. Ők rakták le óriási nélkü
lözések és áldozatok árán New England (Massachusetts, New-Hampshire, 
Connecticut és Rhode Island) alapjait. „Olyan kormánynak, vagy kor
mányoknak vetjük alá magunkat, amilyent közös egyetértéssel alkotunk 
vagy választunk. Igazságos és mindenkire egyformán érvényes törvénye 
két alkotunk a közjóért.”

GETTYSBURGI BESZÉD. Ábrahám Lincoln tartotta 1863. november 
19-én Gettysburgban (Pennsylvana) a polgárháború szabadságharcosainak 
egyik győzelme után. „Isten minden embert egyformának teremtett. . . 
Ünnepélyesen megfogadjuk, hogy ezek a halottak itt nem haltak meg 
hiába, hogy ennek a nemzetnek szabadsága, Isten segítségével újjá fog 
születni és hogy a nép kormánya, melyet a nép választott meg és amely 
csak a népnek szenteli magát, soha nem fog kiveszni a földről.”

A nagy szabadság-okmányok fölött az átlag amerikai eltekint, men
talitása, embereket, színeseket megkülönböztető viselkedésének árny
foltjait hordozza magán. Mélyek ezek a gyökerek és áthatóak. Albert: 
Malz, haladó amerikai író, egy börtönélményt ír le. A börtönben külön
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cellák vannak a fehérek és négerek részére. A börtönben, a bűnözők 
között, de a halálraítéltek között is súlyos megkülönböztetés van. A né
gerek takarítanak, a négerek szolgálnak fel, egyszóval kiszolgálják a 
fehéreket. A cinikus, gúnyos „boy” megszólítást használják csak a fehé
rek fekete rabtársaikkal kapcsolatban. Ez a kasztjelleg velejárója és jel
legzetessége még a börtönöknek is.

De külön van a kórházuk is. Amerika „fehérkórházaiba” négert még 
életveszély esetén sem szabad bevinni. Külön van a temetőjük is. Mintha 
a halál után izgalm is lenne még az a kérdés, milyen színű a bőröm. 
A négerek sorsa a polgári, szabad életben is ilyen megalázó. Egyes álla
mokban még ma serp utazhatnak együtt a vasúton fehér emberekkel. 
Egyes városokban nem járhatnak néger gyermekek együtt fehér gyerme
kekkel iskolába. A megkülönböztetés így már a gyermekkorban kezdődik. 
Es ami megdöbbentő, vannak helyek, ahol nem vehetnek részt a fehérek 
istentiszteletein.

Erről a jelenségről Emery Reves, amerikai publicista és politikus 
mondjon bírálatot: „A demokrácia végső célja természetesen a demokra
tikus ember. (!?) Minthogy azonban . . .  a ‘demokrácia rendjét azok szá
mára kell biztosítanunk, akik demokratikusan gondolkodnak és így a 
demokratikus gondolkodásból folyó legelső kötelességünk, hogy a demok
ráciaellenes gondolkodás, mozgalmak és hatalmi csoportosulások ellen 
síkra szálljunk.. .” (Demokratikus kiáltvány.) Fel szabad tennünk a kér
dést Emery Reves felé, hogy miképpen vélekedik a faji megkülönböz
tetés, a Ku-Klux-Klan szervezet és egyéb embereket megkülönböztető 
csoportosulások felől.

Mi lesz a sorsa 17,5 millió négernek?

Az első szabad emberek partraszállásától (1620) eltelt másfél évszáza
dot, valamint a XIX. század második felétől napjainkig szóló történelmi 
részt csak vázoltam. Az első százötven esztendő története aránylag homá
lyos. Néhány száz pionír harca a megélhetésért és sokszor a puszta létért. 
Élethalálharcot folytatnak a vad, kegyetlen indiánokkal. Ezt az időszakot 
a gyarmatállamok korának nevezhetjük. Az utolsó száz esztendő törté
nelme viszont rendkívül gazdag és bonyolult. Az Egyesült Államok a 
Monroe-doktrinával szakítva, kilépett a világpolitika küzdőterére. 
Az utolsó hatvan esztendő alatt az imperialisták első soraiba verekedte 
magát. Köztudomású szereplése az első és második világháborúban. 
Belső, gazdasági helyzete is szövevényes. Itt alakul ki a modern kapita
lizmus, amelynek gyökerei is még a múlt században vannak.

Számomra inkább az amerikai szabadságharctól a polgárháborúig 
szóló történelmi szakasz volt izgalmas. Ez a nyolcvan-kilencven esztendő. 
Mert megpróbáltam az afrikai néger rabszolgák útját követni az Atlanti
óceánon át az Újvilágba, és amint észrevehető és nyilvánvaló, a négerek 
és a rabszolgák puszta jelenléte Amerikában, történelemalakító ténye
zővé lett. Ebben a történelmi szakaszban vannak ragyogó fejezetek, ki
emelkedő nagyságok, államférfiak és tudósok, humanisták, idegenek, akik 
csak az eszméért magáért hoztak áldozatokat, és névtelen milliók, akik
nek elvitathatatlan érdemeik vannak a nyomorult négerek sorsa enyhíté
sében. És találkozunk emberékkel nevesekkel és névtelen tömegekkel, 
akik Kain bélyegét hordják magukon és nem mentesíti őket az, hogy 
régi idők szokásaihoz híven viszonyultak ehhez a rendkívül súlyos er
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kölcsi problémához. Afrika elvesztette gyermekeit, Amerika behurcolta 
őket. És mégsem akarta sohasem sajátjának tudni őket. Kiszakította 
abból a kultúrából, abból a hazából, abból a világból, ahová tartoztak. 
Az újban pedig megtűrni sem akarja. Hazátlanná tenni így néptömegeket 
végzetes felelőtlenség.

17,5 millió néger van ma az Egyesült Államokban. Az őseik éppen 
száz esztendeje még rabszolgák voltak. Izgató a történelmük, a múltjuk. 
De a négerek története át- meg átszövődött az Unió történetével. Törvé
nyek, doktrínák, törvényhozások, munkaadó és munkás kérdések között 
ott van állandóan a négerek kérdése. Nem is csoda! Az Egyesült Álla
mokban minden tizedik ember néger. Ebben az államban van a világon, 
hazájukon kívül a legtöbb. Feltehető, hogy a XX. század második felé
ben megújuló humanizmus a négerkérdést is megoldja abban az egészsé
ges formában, ahogyan a Függetlenségi Nyilatkozat két évszázada már 
leszögezte. 

Izráel Istennek kiválasztott népe. Erről a Biblia sok helyen szól, leg
világosabban V. Móz. 7, 6-ban: „Mert az Úrnak, a te Istenednek szent 
népe vagy te, téged választott az Ür, a te Istened, hogy saját népe légy 
neki, minden nép közül e föld színén.” Ez a kiválasztás Istennek szabad 
kegyelme, ami mentes minden emberi előfeltételtől, vagy tulajdonságtól. 
Nem a nép száma szerint választotta ki Isten, sem pedig erkölcsi, vagy 
más tulajdonságai alapján, hanem teljesen szabadon: „mert szeretett 
titeket az Ür” . V. Móz. 7, 7.

Izráel kiválasztottsága megmutatkozik azokban a nagy és egyedülálló 
kegyelmi ajándékokban is, amelyéket Isten Izraelnek adott és amelyeket 
Pál apostol a 9. rész 4. és 5. verseiben felsorol. Ezek közül az első maga 
az „Izráel” név. Isten adta ezt a nevet. Egyetlen más népnek sem adott 
Isten nevet, csupán ennek az egynek. Ez a tény is azt jelzi, hogy Isten 
Izraelt tulajdonának tekinti, mint általában ezt jelenti a névadás ténye 
a Bibliában. Ez a névadás Jákobnak, Izráel népe, ősatyjának a Jabbók 
révénél lefolyt éjszakai küzdelméhez fűződik. A sötét éjszakában küzd 
Jákob az Istent megszemélyesítő angyallal. Sírva könyörög kegyelemért: 
„El nem bocsátalak, míg meg nem áldasz engem.” (I. Móz. 32. r.; Hős. 
12. 3 4.) Egyedül így győzheti le ember az Istent, ha bűnbánattal könyö
rög kegyelméért, ha az ítélő, hatalmas Istennel szemben az irgalmas 
Istenhez folyamodik. Mire a nap felkelt. Jákob nemcsak új nevet kapott, 
hanem új emberré lett. „Nem Jákobnak mondatik ezután a te neved, 
hanem Izráelnek, mert küzdöttél Istennel és emberekkel és győztél.”

Báron szépen kifejti azt, hogy Jákob éjszakai küzdelme szimbolikusan 
szemlélteti Izráel népének sorsát. Most még sötét éjszaka van számára. 
Most még bűneiben van. Jákob a neve. Küzd az Istennel, rettenetés csapá

Rédey Pál

Izrael és az egyház
Rom. 9 — 11. fe jezetei alapján

Izrael üdvtörténet! szerepe.
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sokat kell elszenvednie. Küzd az emberekkel is, az egész világ ellene van. 
De mikor felkel a Nap, Jézus megjelenik dicsőségben, meglátja bűnét, 
„és reám tekintenek, akit átszegeztek és siratják Öt, amint siratják az 
egyetlen fiút és keseregnek utána, amint keseregnek az elsőszülött után.” 
(Zak. 12, 10.) Izráel ekkor Istennek Krisztusban megjelent irgalmasságá
hoz fog folyamodni és ezzel legyőzi Istent, ami azt jelenti, hogy Isten 
szíve megesik rajta és a Krisztusért megkegyelmez neki. Az „Izráel” név
ben tehát bennfoglaltatik az evangélium. Ez az Istentől kapott név ígéret 
arranézve, hogy eljön az a nap, amikor Izráel újjászületik és kegyelmet 
nyer. Ma még nem érti, mit jelent ez a név, amit visel.

A többi kegyelmi ajándékot csak röviden érintjük. Kari Ludwig 
Schmidt helyesen mondja, hogy ha azokat ki akarnánk fejteni, alhhoz 
teljes ó- és újszövetségi teológiát kellene írni.

Pál apostol felsorolása szerint Izráelé a fiúság. „Elsőszülött fiam az 
Izráel”, mondja Isten II. Móz. 4, 22-ben. Egy másik helyen azt mondja 
neki: „Hívj engem Atyámnak!” (Jer. 3, 19.) Az ótestamentumban tizen
egyszer fordul elő az „Atya” szó Istenre vonatkozólag. De ez nem ment 
át az Ótestamentum népének köztudatába, Istenre csak mint Ürra tudott 
gondolni és nem mint Atyára. Az istenfiúság ajándéka is ígéret számára.

„Akiké a dicsőség.” Ez nem emberi dicsőséget jelent, hanem Isten sze
mélyes jelenlétét Izráel népe között. Az ótestamentumi korban Isten sze
mélyes jelenléte Izráel népe közt sok jel és csoda által mutatkozott meg. 
Isten dicsősége látható alakban jelen volt a szövetségi sátorban és a 
templomban. A pusztai vándorlás folyamán nappal mint felhőoszlop, 
éjjel mint tűzoszlop vezette a népet. Isten személyes jelenléte akkor volt 
Izráel népe között a legteljesebb, amikor az idők teljességében testben 
jelent meg közöttük. De minthogy alázatos, szegény, szolgai formában, 
önmagát megüresítve jött el. csak kevesen ismerték fel, azok, akiknek a 
Szentlélek megnyitotta erre a szemét. Izráel népének zöme nem ismerte 
fel az ő meglátogatásának napját. És amint Ezékiel próféta látomásában 
előre meglátta, Isten dicsősége eltávozott Izraeltől (Ez. 10. r.). De Ezékiel 
azt is meglátta, hogy eljön az ideje, amikor visszatér hozzá (43. r.).

Izraellel Isten szövetségeket kötött, ami azt jelenti, hogy közösséget 
létesített vele. Elsőnek Ábrahámmal kötött szövetséget (I. Móz. 15. r.), 
majd megújította azt Izsákkal, Jákobbal és még számos alkalommal. 
Isten hűségének és szeretetének jele volt az, hogy sokszor megújította a 
szövetséget, amit a nép hűtlensége megszegett. Fontos, hogy úgy a szö
vetségek, mint az ígéretek is feltétel nélküliek és örök szövetségek voltak. 
Izraelnek megígérte Isten, az Újszövetséget is. „Íme napok jönnek, azt 
mondja az Úr, és új szövetséget kötök Izráel házával és Juda házával” 
(Jer. 31, 31.).

Izraelnek adta Isten az Ő törvényét is. A törvény által nyilatkoztatta 
ki Isten az ö  szent akaratát, mutatta meg az igaz élet útját. A törvény 
Krisztusra vezérlő mésterré lett és Isten azt Szentlelke által szívébe 
akarja helyezni a benne hívőknek. Csak a szívbe helyezett törvény által 
lehetséges Istennek tetsző élet. Izráel és a törvény viszonyáról az aláb
biakban még részletesen szólunk.

„Akiké az ígéretek.” Kezdve az első ígérettől, amit Isten Ábrahám- 
 nak adott:,,megáldván megáldalak és megsokasítalak és a te magodban
megaldatnak a föld minden nemzetségei” , ígéreteknek nagy serege. Ezek 
az igeretek most is hatályban vannak. Téves az a felfogás, hogy Izráel 
hitetlensége miatt ezek az ígéretek érvénytelenekké váltak. Pál apostol 
azt mondja, hogy „övék”, nem pedig, hogy „övék voltak”. Tehát most 
is az övék, csupán hitetlenség által kizárják magukat annak élvezetéből.

156



„Akiké az atyák.” Az atyák részesültek először Isten kinyilatkozta
tásában. Első kezdetei Isten népének. Ábrahám, a hívők atyja, akivel 
Isten úgy beszélt, mint ember barátjával. Izsák. Jákob, József, Mózes, 
Dávid. Mindezeket Isten szerette és érettük szereti leszármazottaikat is 
(Róm. 11, 28.). Izraelből származnak ezenkívül a próféták, a zsoltárírók, 
az apostolok, az evangélisták és az első keresztyén gyülekezet js. „Az üd
vösség a zsidók közül támadt.”

„Akik közül való test szerint a Krisztus, aki mindeneknek felette 
örökké áldandó Isten.” Ezt a tényt az ószövetség jövendölései és az evan
géliumok bizonyságtételei egybehangzása bizonyítják. Maga az Űr Jézus 
is János 4-ben a samáriai asszonnyal folytatott beszélgetésében zsidónak 
mondja magát. Jézus nemcsak valóságos Isten, hanem valóságos ember is. 
Mint ember ennek az üldözött és megvetett népnek a testében jelent meg 
a földön. Ha arra próbálunk feleletet keresni, hogy ez miért volt így. 
azt mondhatjuk, hogy egyrészt erre is kiválasztotta Isten Izráel népét, 
ezt megígérte Ábrahámnak, másrészt az Űr Jézus szeretetére jellemző, 
hogy mindig az utolsók, üldözöttek és megvetettek mellé állt. Isten azt 
akarja, hogy ne dicsekedhessék előtte egy test sem.

Az Űr Jézusnak test szerinti származása sok ember számára botrány
kő. Voltak, akik be akarták bizonyítani, hogy nem zsidó, hanem pl. ger
mán származású volt. De zsidó részről is voltak olyan próbálkozások, 
amelyek az Űr Jézus zsidó származását el akarták vitatni. Mindezek a 
próbálkozások annyira nélkülöznek minden alapot, hogy senki sem adott 
nékik hitelt.

Luther 1523-ban írt erről egy iratot: „Das Jesus Christus ein gebore- 
ner Jude sei” címmel. Azt írja ebben, hogy a zsidók a mi Urunknak vér
rokonai, unokatestvérei és testvérei, test szerint közelebb állnak hozzá, 
mint a németek. Ezért arra kéri a pápista urakat, hogy ha majd elfárad
nak őt eretneknek szidni, folytassák azzal, hogy zsidónak mondják, illetve 
szidják őt.

M eghiúsult-e az Isten beszéde?

Lehetséges-e, hogy azok az ígéretek, amiket Isten Izraelnek adott és 
a velük kötött szövetségek hatályukat vesztették a választott nép hűt
lensége miatt? Lehetséges-e, hogy Izráel kiválasztása csak egy bizonyos 
időre szól? Erre látszik mutatni a nép megkeményedése hitetlenségében 
és Izráel sorsa: Jeruzsálem és a templom pusztulása, a nép szétszóródása 
az egész világon, szenvedése és pusztulása.

Pál apostol mégis tagadóan válaszol, nem lehet, hogy meghiúsult le
gyen az Isten beszéde. Ég és föld elmúlnak, de Isten beszéde örökre meg
marad. Mindenekelőtt kifejti azt, hogy van bizonyos kiválasztás a válasz
tott népen belül is. Nem mindenki kiválasztott, aki test szerint Izraelből 
származik. „Test és vér nem örökölheti Istennek országát.” Mutatja ezt 
Izrael legrégibb története is. Ábrahámnak nem Izsák volt az egyetlen 
gyermeke. Még Izsák születése előtt született Izmáéi a Hágár nevű rab- 
nőtől, majd Sára halála után Ketura nevű második feleségétől hat fia 
született. Ezek nem mindnyájan Isten választottjai, sőt közülük egyesek 
olyan népek ősei, akik Izráel népének ellenségei lettek (arabok, midiani- 
ták). Az ígéret gyermeke Izsák lett, akit Isten születése előtt Ábrahám
nak háromszor megígért (I. Móz. 15, 4; 17, 16; 18, 10.).

De másik példát is hoz fel Pál apostol. Nehogy arra gondoljon valaki, 
hogy Izsák azért lett az ígéret gyermeke, mert a törvényes feleségtől és
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első feleségtől számlázott, a rabnő, illetve a második feleség gyermekei
vel szemben. Ezért Izsák két ikergyermekét hozza fel példaként, Ésaut 
és Jákobot, akik ugyanazoktól a szülőktől születtek, ugyanabban az órá
ban. Tehát teljesen azonos a helyzetük és mégis egészen más a sorsuk. 
Még meg sem születtek, sem jót, vagy gonoszt nem cselekedtek, Isten 
megmondta rájuknézve: „A nagyobbik szolgál a kisebbiknek.” Sőt ennél 
megdöbbentőbb szava is van Istennek: „Jákobot szerettem, Ésaut pedig 
gyűlöltem.”

Isten teljesen szabadon határoz abban, hogy kit használ fel az üdv- 
történeti vonal továbbvitelében. Isten kiválasztása az Ő teljesen szuve
rén. szabad c selekedete, amiben nincsen kötve semmiféle emberi elő
feltételhez. Senki sem hivatkozhat vele szemben testi származására. 
Izráel sem hivatkozhat arra, hogy Ábrahámtól és a többi ősatyától szár
mazik. „Isten a kövekből is támaszthat fiakat Ábrahámnak.” (Máté 3, 9.) 
Ugyanígy nem jelenthet igényt Istennel szemben a régi egyházi múlttal 
rendelkező evangélikus családból való származás, a papi, vagy püspöki 
családból való származás sem. Mindezek csak növelik a felelősséget. 
A választott nép felelőssége nagyobb a tudatlan pogányokénál. ezért 
bukása, Istentől való elfordulása súlyos és kemény büntetést von maga 
után. Ez nemcsak Izráel népére vonatkozik, hanem a keresztyén né
pekre is.

Isten teljesen szabadon választ, szabadon dönt abban, hogy kinek 
ajándékozza szeretetét és kit enged menni a maga bűnös útján, természe
tes és bűnös hajlamai nyomán. Isten szabadon választ és független, nem
csak a testi leszármazás tekintetében — ugyanannak a pátriárkának egyik 
leszármazottját kiválasztja, a másikat nem — hanem az emberi tulajdon
ságok tekintetében is. „Jákobot szerettem, Ésaut pedig gyűlöltem.” Meg
lepő, hogy Isten éppen a bűnösébbiket, azt a Jákobot szereti, akinek neve 
is csalót jelent és aki élete első felében nem volt valami vonzó egyéniség. 
De Isten már előre látta a Jabbók melletti éjszakát és tudta, mit akar 
belőle formálni. Kegyelemből eltörölte bűnét „Jákobban nem vett észre 
hamisságot” (IV. Móz. 23, 21.). A vámszedők és parázna nők megelőzik 
az írástudókat és farizeusokat Isten országában. „Ésaut gyűlöltem” — 
ez a kifejezés nem ellenséges indulatot jelent, hanem mellőzést, háttérbe 
helyezést, ugyanúgy, mint Lk. 14. 26-ban.

A Római levél 9. fejezetében a kiválasztás misztériuma előtt állunk. 
A kiválasztásról általában úgy szoktak beszélni, mint sajátosan refor
mátus tanításról. A katolikus egyház egyáltalában nem akar tudni róla, 
a mi egyházunk pedig óvatossággal és tartózkodással kezeli. Az óvatosság 
indokolt is, nem a felekezeti szempont miatt, hanem amiatt, mert itt 
titokkal, misztériummal állunk szemben. A kiválasztás igaz voltát senki 
kétségbe nem vonhatja, mert a Szentírás kétségbevonhatatlanul beszél 
róla. De a kiválasztás tulajdonképpen Isten gondolataival foglalkozik, 
Isten műhelytitka, amiből csak annyit tudhatunk meg, amennyit Ő maga 
elárult nekünk. Olyan Isten kiválasztó szeretetének titka számunkra, mint 
egy magas hegy, amelynek ormait felhő takarja el szemeink elől. Nem 
tudunk Isten gondolatairól saját gyarló gondolataink számára összefüggő 
gondolatrendszert létesíteni. „Mert amint magasabbak az egek a földnél, 
akképpen magasabbak az Én gondolataim gondolataitoknál.” (És. 55. 9.)

Nem szabad azonban figyelmen kívül hagynunk azt. hogy a Róm. 
9—11. fejezeteiben nem annyira egyénekről, hanem inkább népekről és 
népek részeiről van szó, tehát üdvösségtörténeti kategóriákról: zsidókról, 
pogányokról, maradékról. Izsák, Izráel, Ésau, Jákob is népeket kép-
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viselnek. Ezeknek a kategóriáknak a kiválasztása pedig az üdvösségtör
ténet szempontjából jelentős és nem a hozzájuk tartozó egyének örök 
sorsa szempontjából. Valamelyik nép kiválasztása nem jelenti szükség
képpen az ahhoz tartozó egyén üdvösségét. Ugyancsak nem jelenti az 
egyén kárhozatát annak a népnek elvettetése, amelyhez tartozik. Mégis 
jelentőséggel bír a nép üdvösségtörténeti helyzete az ahhoz tartozó egyén 
üdvösségére nézve. Annak a népnek a számára, amelyik a kiválasztás, 
vagy úgy is mondhatjuk, a kegyelem állapotában van, Isten közelebb van, 
könnyebben elérhető. Isten Lelke működik annak körében és készíti a 
nép tagjait az igé hívásának befogadására. Az ilyen nép körében sokkal 
több az alkalom az igazság megismerésére. Ezzel szemben az ítélet alatt 
álló, Isten által elvetett nép tagjának sokkal nehezebb a helyzete. Isten 
Lelkének munkája itt kevésbé tapasztalható, viszont Isten az ilyen népet 
megkeményíti és ez a megkeményítés a nép tagjainak lelki életén érez
hető. Isten a kábultság lelkét adja nekik, szemeket, hogy ne lássanak, 
füleket, hogy ne halljanak. (Róm. 11. 8.) Ezenkívül hitetlen környezet 
stb. Ennek ellenére a népen belül az Úrnak megvan a maga külön útja 
minden egyes lélekkel. Az egyén amellett, hogy Istennel való egyéni kap
csolatából kifolyólag részesül Isten kegyelmében, áldásában és ítéleté
ben, ugyanakkor részesül abban a kollektív kegyelemben, áldásban és 
ítéletben, amiben Isten az ő népét részesíti. Ebben a tekintetben viselnie 
kell népéinek egyéb tagjaival együtt a közös ősök örökségét, az áldást vagy 
ítéletet. Isten ugyanis megbünteti az atyák vétkét a fiakban harmad- és 
negyedíziglen, akik Őt gyűlölik, és irgalmasságot cselekszik ezeríziglen 
azokkal, akik Őt szeretik és parancsolatait megtartják. Ez a büntetés és 
irgalmasság is kifejezésre jut, mint egyik tényező, belefonódik Istennek 
a népekkel való üdvtörténeti cselekvésébe. (Róm. 11, 28.)

Az egyének életében a Bibliában foglalt igazság, de egyúttal tapasz
talati tény napjainkban is, hogy az Ige be nem fogadása megkeményíti 
a lelket, az ige iránt mintegy immunizálja, kevésbé befogadóképessé teszi. 
„Ma, ha az Ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek a ti szíveteket.” 
(Zsid. 4, 7.) Az ember megkeményíti a szívét és ugyanakkor Isten is meg
keményíti őt. A kettő összefonódik úgy, hogy nem tudjuk megmondani, 
melyik az ok és melyik az okozat. Az azonban bizonyos, hogy a felelősség 
az emberé. Az embert saját bűne keményíti meg, engedetlensége lépés
ről lépésre nyomon követhető.

De a megkeményítéssel Istennek nem elveszítés a célja. A megkemé
nyítés nem azért történik, hogy végleges legyen. Látni fogjuk ezt az aláb
biakban Izráel példájából. A megkeményítés, bármilyen különösen hang
zik, szintén kegyelmi útja Istennek. Izráel megkeményedése egy lépés 
előre az üdvösségtörténet útján. Benne van Isten tervében, ami az em
beriség megmentését célozza. Ezáltal lesz ugyanis az üdvösség a pogá- 
nyoké. De kegyelmi út a megkeményítés Izrael felé is. Gondoljunk arra, 
hogy a tékozló fiú atyja miért engedte el fiát hazulról, miért adott neki 
lehetőséget, hogy vagyonát eltékozolja? A nyomorúság és disznók vályúja 
után a tékozló fiú jobban hazatalál, mint ahogyan elindulása előtt volt. 
És jobb fia lett atyjának, mint a bátyja. Amikor Izráel népe évezredes 
elvettetés és szenvedés után megtér és haza talál az atyai házhoz, akkor 
fogja tudni igazán betölteni Istentől rendelt hivatását, hogy a világ népei 
számára áldás és világosság hordozója lehessen.

Az ember nehezen tudja elfogadni Istennek szabad cselekvését, ami 
felfoghatatlan az ő számára. Nehezen tudja letenni üdvösségét, örök sor
sát Isten kezébe és azt mondani: Uram, minden jó. amit Te cselekszel, 
legyen meg a Te akaratod. Ehelyett okoskodik és lázadozik. Erre gondol
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Pál apostol, amikor elképzel egy vele szembenálló vitatkozót és annak 
szájába két kérdést ad. Az első ilyen kérdés: Ha Isten ilyen szabadon 
cselekszik, ha minden emberi feltételtől függetlenül viszi tovább az üd
vösségtörténet vonalát, vajon nem igazságtalanság-e ez Istentől? Pál 
apostol rámutat arra, hogy Isten ezt az Ö szabad voltát régtől fogva ki
nyilatkoztatta. Mózeshez így szólt: „Könyörülök azon, akin könyörülök, 
és kegyelmezek annak, akinek kegyelmezek.” (II. Móz. 33, 19.) Isten aka
rata előtt meg kell hajolni. Pál apostol nem hajlandó Istenre nézve em
beri mértéket alkalmazni. Nem kívánhatunk Tőle egyenlő elbánást mert 
ez azt jelentené, hogy O nekünk valamivel tartozik. Egyébként Isten 
igazságtalanságáról csak akkor lehetne szó, ha valakinek rosszabb sorsot 
adna, mint amit érdemel. Márpedig minden bűnös ember kárhozatot 
érdemel. Ha Isten az egyik embert hagyja menni a maga útján és így 
az azt kapja, amit érdemel, a másikat pedig kiválasztó szeretete által 
megmenti, ki szólhat ellene? A szőlőmunkások példázata (Máté 20. r.) 
mutatja meg, az ilyen panasz helytelenségét: „Avagy a te szemed azért 
gonosz, mert én jó vagyok?” A Mózeshez intézett szó ugyanazt jelenti, 
mint Izsák és Jákob példái. Isten .szabadon viszi tovább az üdvtörténet 
vonalát. Két további példa Mózes és a Fáraó.

Ezzel a két utóbbival kapcsolatban tárgyalja Pál apostol a második 
ellenvetést: Ha Isten ilyen szabadon választ, sőt egyeseket meg is kemé
nyít, akkor ez kizárja az emberi felelősséget. Pál apostol elutasítja ezt 
az ellenvetést is. Utal a fazekas és az agyag képére, amit Jeremiás pró
féta könyvének 18. részébői ismerünk. A fazekasnak jogában van eldön
teni, hogy milyen edényt készítsen az agyagból, tisztességre, vagy becs
telenségre, virágvázát, díszedényt, vagy szemétládát. Istennek senki sem 
tehet szemrehányást, ha nem minden edény az irgalom edénye, hanem 
vannak harag edényei is. A készítmény nem mondhatja a készítőnek: 
„Miért ilyenre formáltál engem?”

Dicsőségének gazdagságát Isten az irgalom edényein mutatja meg. 
Az irgalom edényei a választottak, „akikül elhívott minket Isten nemcsak 
a zsidók, hanem a pogányok közül is.” (24. v.) Itt Pál apostol saját korára 
gondol. Jézus és az apostolok igehirdetésének hittel való elfogadásán 
mutatkozik meg gyakorlatilag az, hogy kik a választottak, kik az irgalom 
edényei. Pál apostol azt mondja, hogy „mi” keresztyének vagyunk a vá
lasztottak, Krisztusnak zsidókból és pogányokból való Anyaszentegyháza.

Az irgalom edényein akarja megmutatni Isten az Ö dicsőségének 
gazdagságát. „Ti vagytok a világ világossága. Úgy fényljék a ti világos
ságtok az emberek előtt, hogy lássák a ti jócselekedeteiteket és dicsőít
sék a ti mennyei Atyátokat” — mondja az Űr Jézus (Máté 5, 16.). Sok 
keresztyén ember életében ez meg is valósult. Gondoljunk Pál apostolra, 
Luther Mártonra, Schweitzer Albertre. Az ő életükön és sok más keresz
tyén ember életén meglátszik az, hogy Krisztus által lehetséges új, meg
szentelt, Istent dicsőítő élet.

Csodálatosak és kikutathatatlanok Isten útjai, nem tudjuk azt ész
szel felérni. De a legcsodálatosabb és legkevésbé megérthető útja mégis 

az volt, hogy elküldte értünk szent Fiát, aki értünk egyszerre lett harag 
edénye is és irgalom edénye is. Isten rajta mutatta meg ott a kereszten 
a bűn miatti haragját. Megmutatta bűnt, halált és ördögöt legyőző hatal-

mát. És megmutatta dicsőségének felséges gazdagságát, szeretetében, 
amellyel Öt értünk halálra, adta.

Isten beszéde nem hiúsult meg. Az Ő megváltó kegyelme által van
 a pogányok teljessége és Izráel hívő maradéka. Mindenki csak hálás lehet neki, csak áldhatja Őt. A pogányok áldhatják Öt. mert távollevőkből
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közelvalókká lettek. Olyan népből, amely nem Isten népe volt, Isten 
népévé lettek. Nem szeretettekből szeretettek. Isten meg hagyta magát 
keresni azoktól, akik utána nem is kérdezősködtek. Meg hagyta magát 
találni azok által, akik nem is keresték Öt, szeretetében így szólt hoz
zájuk: „Imhol vagyok, imhol vagyok!” (És. 65, 1.)

A zsidók pedig azért áldhatják Istent, mert továbbra is szereti őket, 
hitetlenségük és pártütésük ellenére. Csodálatosan fenntartotta a zsidó 
népet, a fennmaradás előfeltételeinek hiánya ellenére. Áldhatják azért, 
hogy az egész nép a megtérés eschatológikus reménysége alatt áll. És 
végül áldhatják azért is, hogy van maradék a kegyelemből való válasz
tás szerint.

Krisztus mindeneknek felette örökké áldandó Isten!

A ki segítségül hívja az Úr nevét, m egtartatik.

A pogányok nem is keresték az Isten előtti igazságot és mégis meg
találták. Izráel ellenben, aki buzgón kereste és fáradozott rajta, nem 
nyerte el. Megdöbbentő és paradox helyzet. Pál apostol nem tekinti ezt 
véglegesnek és nem nyugszik bele. Istenhez könyörög Izráel üdvösségéért.

Mi az oka annak, hogy a zsidók az Isten előtti igazságot nem nyer
ték el? Hiszen amint Pál írja. megvan bennük a buzgóság. Komolyán val
lásos emberek. Isten törvénye, akarata szent előttük. Igyekeznek aszerint 
élni. De buzgóságuk vakbuzgóság. Nem a hit útján, hanem cselekedetek
ből akarnak megigazulni. Ez a kettő kizárja egymást. „Akik a törvény 
cselekedeteiből vannak, átok alatt vannak.” (Gál. 3, 10.) Mert igaz, hogy 
Mózes által Isten azt mondja, hogy aki a törvényt cselekszi, él az által. 
A törvény útja is az üdvösség útja, de ez az út járhatatlan. Csak egy 
valaki volt, aki Isten törvényének teljesen és maradéktalanul eleget tett: 
Jézus Krisztus. Ha valaki a törvény alapján akar üdvözölni, annak úgy 
kell élni, mint Jézus élt. Ki tudna önmagát megüresítve mindenről le
mondani, csak Istennek és az embereknek élni, ki tudná magát egész 
életén keresztül minden bűntől, még bűnös gondolataitól is tisztán tar
tani, ki tudna az ellenségeiért meghalni? Ki tudna úgy szeretni, mint 
Ő szeretett? Lüthi azt írja, hogy aki a törvény cselekedeteiből akar meg
igazulni, annak fel kell mennie a mennybe és leszállni a pokolba, meg
tenni azt a két dolgot, amit Krisztus tett. De „senki sem ment fel a 
mennybe, hanem ha az, aki a mennyből szállott alá, az Embernek Fia, 
aki a mennyben van.” (János 3, 13.)

A törvény Isten ajándéka, szent, igaz és jó. De a törvényt senki sem 
tudja betartani. Jézus megmondta a zsidóknak, hogy senki sem teljesíti 
közülük a törvényt. (János 7, 19.) És így senkinek sem lehet örök élete 
a törvény által. A zsidóság tragikuma, hogy nem ismerte fel Istennek 
a törvénynél is sokszorosan nagyobb ajándékát, a Megváltót.

A törvényhez való ragaszkodás mögött egy bűn rejtőzik. Az a bűn, 
ami minden idők megtérni nem akaró emberének bűne: az embernek 
saját igazságához való ragaszkodása. Amint a 10. 3-ban olvassuk, Izráel 
is tulajdon igazságához ragaszkodott és azért nem fogadta el Isten meg
mentő igazságát, amit a Krisztusban ajándékoz. Nem tudta belátni, hogy 
törvényszegő, bűnös és ezért beleütközött a beleütközés Kövébe. Krisztus 
lett számára a beleütközés Köve. Milyen rettentő ellentmondás, hogy 
éppen Krisztuson lehet kisiklani, szerencsétlenül járni, aki Isten meg
mentő kegyelmét hozza! De ennek a kisiklásnak a lehetősége nem Krisz-
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tusban van, hanem az emberben. Mert aki Krisztushoz akar jönni, annak 
fel kell adnia a tulajdon igazságát. Ez az üdvösség szoros kapuja. Csak 
a Szentlélek viheti végbe az emberben, hogy felismerje elveszett voltát 
és az Úr Jézus nevét hívja segítségül. Ez a segítségülhívás nem valami
lyen vallásos formula, hanem existenciális segítségülhívás, a vízbefúló 
segélykiáltása. Aki az ö  nevét segítségül hívja, az megtartatik. Pál 
apostol nem gondolkodik liberálisan ebben a tekintetben. Nem mondja, 
hogy hadd maradjanak meg a saját vallási felfogásukban, hiszen buzgó 
vallásos emberek! Nem úgy gondolkodik, mint Nagy Frigyes, hogy min
denki üdvözöljön a saját fazonja szerint. Ő ugyanazt vallja, mint Péter 
apostol: „Nincsen senkiben másban üdvösség, mert nem is adatott embe
rek között, az ég alatt más név, mely által kellene nekünk megtartat
nunk.”

Amit ebben a szakaszban Pál apostol az ő korabeli zsidókról elmon
dott, az ma inkább a mi gyülekezeteink templomos embereinek jelenté
keny részéről mondható. Isten iránti buzgóság, vágy és keresés van ben
nük, de nem ismerik a hitből való igazságot és ehelyett a saját igazságu
kat igyekeznek érvényre juttatni. Pál apostol ebben a szakaszban a hit
ből való megigazulás tanítását fejti ki klasszikus módon, azt a tanítást, 
ami a reformáció alaptétele, amivel Luther szavai szerint áll, vagy bukik 
az egyház. Azt is hozzátehetjük, hogy ezzel áll vagy bukik minden ember- 
üdvössége. Vető Lajos püspök tanulmányt írt arról, hogy a gyülekezetek 
népe milyen kicsiny számarányban áll ezen a hitbeli alapon. Ezt, azt 
hiszem, mindnyájan tapasztalhatjuk híveinkkel való beszélgetéseinkben. 
„Nem csalok, nem lopok, különösebb bűnöm nincsen” — „Jónak kell 
lenni, ez a fődolog.” Ilyen és ehhez hasonló más nyilatkozatokat hallunk. 
Vajon eléggé ránk nehezedik-e ennek a helyzetnek súlyos volta. Azt je
lenti ez, hogy híveink jelentékeny része beleütközik a beleütközés Kö
vébe és semmivel sem lesz jobb helyzetben a zsidóságnál. Nem fogja 
megmenteni őket az, hogy Krisztus nevére meg vannak keresztelve. Mi 
pedig Isten előtt felelősek vagyunk értük, mint a gyülekezet pásztorai 
és tanítói. Tegyük fel magunknak azt a kérdést, hogy igehirdetésünkben 
eléggé középponti helyet foglal-e el Krisztus keresztje? Elég közérhetően 
magyarázzuk-e, hogy „nincsen senkiben másban üdvösség” ? Nem indul-e 
ki talán egyikünk-másikunk abból a jóhiszemű tévedésből, hogy hallga
tóink úgyis mind hisznek Krisztusban? Nagy a mi felelősségünk Isten 
előtt!

A  kiterjesztett atyai kezek.

Isten Krisztus halála után sem szűnt meg szeretni Izráel népét, hívja 
és várja továbbra is. Ennek a szakasznak ez a lényege.

„Aki az Úmak nevét segítségül hívja, megtartatik.” Pál apostol itt 
leírja, hogyan valósulhat meg Krisztus segítségül hívása. Ehhez három 
dolog szükséges: igehirdetők kiküldése, igehirdetés és hit. A kiküldés 
megtörtént. Isten az Ür Jézus mennybemenetele után elküldte az apos
tolokat. Pétert, apostoltársait és más igehirdetőket a zsidó néphez. Egy 
Ésaiás-idézet mutatja meg ennek a szolgálatnak gyönyörűséges voltát. 
Milyen jó dolog Isten békekövetének lenni. Hírül vinni, hogy Isten nem 
vetette el az ö  népét. Szent Fiának elvetése, kereszthalála ellenére is 
kegyelmes szeretettel hívja, atyai szíve vágvódik arra, hogy vele meg
békélhessen. Mint a tékozló fiú atyja, állandóan eltévedt fia felé terjeszti 
kezeit, várva, hogy hazatérjen és keblére ölelhesse. A kiküldött apostolok
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nem voltak engedetlenek, az egész akkor ismert világon lakó zsidóknak 
elvitték az evangélium üzenetét. Pál apostol egy zsoltárige szabad alkal
mazásával szemlélteti, hogy az apostolok igehirdetése még a legtávolabbi 
országokban is eljutott Izrael népéhez. Amint tudjuk, Isten gondviselése 
lehetővé tette, hogy a koiné nyelvjárású görög nyelv általános elterje
dése folytán a Palesztina határain kívül élő hellenisztikus diaspóra- 
zsidóság is, és a pogányok is nyelvi nehézségek nélkül hallgathatták az 
evangéliumot. Izrael tehát akkor nem hivatkozhatott arra, hogy nem 
ismeri.

Isten kiterjesztett atyai kezének szeretetteljes hívogatása gyakorla
tilag az apostolok kiküldésében és az apostolok igehirdetésében valósult 
meg. Azonban Izráel népének nagyobb része elzárkózott az evangélium 
elől. A zsidókhoz küldött apostolok ezzel a szóval térnek vissza: „Uram, 
ki hitt a mi tanításunknak?” Viszont mégsem volt a szolgálatuk ered
ménytelen, mert egy maradék kisebbség hittel fogadta az evangéliumot, 
Jézus Krisztust, mint Megváltó Urat segítségül hívta és így megtartatott. 
Ez a maradék megtérő pogányokkal együtt képezte Isten népét. Az apos
tolok kiküldése Izrael népéhez és a hivő maradék világos bizonyítékai 
annak, hogy Isten nem vetette el Izráel népét. „Egész napon kiterjesztet
tem kezeimet az engedetlenkedő és ellenmondó nép felé.” (21. v.)

Krisztus segítségül hívásának harmadik előfeltétele: a hit tehát Izráel 
népének zömére nézve nem valósult meg. Miután Izráel elmulasztotta 
a legnagyobb alkalmat, az ő meglátogatásának idejét, amikor Krisztus 
test szerint közötte járt, az apostolok korában Isten újabb alkalmat adott 
neki, de lelki vakságában ezt is elmulasztotta. Ennek egyik oka, amint 
már kifejtettük, Izráel bűne, a tulajdon igazságához való ragaszkodás. 
Azonban van egy üdvösségtörténeti oka is, az, hogy Izraelt Isten meg- 
keményítette. Ismét Isten bölcsességének kikutathatatlan mélységeihez 
érkezünk. Miközben hívogatóan kiterjeszti Izráel felé atyai kezeit, köz
ben meg is keményíti. Hogyan lehetséges ez? A maradék példájából 
látjuk, hogy a megkeményítés nem zárja ki a megtérést. Isten atyai szíve 
ujjong, amikor a megkeményített népből egy-egy lélek sok-sok vergődés 
után haza talál az atyai házhoz, amikor az Ö szeretete célba jut és át
törheti saját üdvösségtörténeti rendjét. Isten azért keményít meg, hogy 
megmentsen. Izráel megkeményítése által menti meg a pogányokat és 
végül magát Izraelt is.

Dr. Benes Miklós
(Folytatjuk)
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Jézus önarcképei
(8iblica theológiai tanulmány a svnoptikusok alapján)

Jézus élete és tanítása az Újtestamentum iratai közül az evangéliu
mokban maradt reánk. Jogos a kérdés, hogy ezek a történeti feljegyzések 
mennyire tárgyilagosak és mennyire szubjektivek. Talán még helyesebb, 
ha az objektív-szubjektív alternatívája helyett abból indulunk ki, hogy 
objektív történetírás nincs. A történetírás mindig értelmezett dolog, de 
nem szükségszerűen szubjektív. Tehát az evangéliumokat aszerint, hogy 
a  történeti tényeket milyen mértékben értelmezik, két csoportra osztjuk: 
a synoptikusok (Márk, Lukács, Máté) és János evangéliuma.

Vegyük előbb szemügyre a synoptikusokat. A történeti tények egy
szerű feljegyzésre való törekvése jellemzi őket, de mégsem lehet azt 
mondani, hogy mindaz, ami előfordul bennük, történeti tény. A synop
tikusok forrásértéke sem egyenlő: első helyen áll Márk, utána Lukács, 
majd Máté. Az irodalmi kritikai vizsgálódások kiderítették, hogy a synop
tikusok mögött négy forrás feltételezhető. Az első Márk, mint korai 
(65—70) és nagyértékű forrás. Második az ún. Rade-Quelle, melyet Q-val 
jelöl a kritika. Ezt tekintik Máté és Lukács beszédanyaga forrásának 
(50 körüli). L-lel Lukács saját anyagát jelölik, ami valószínű 57—59-ből 
való. M Máté saját anyagát jelenti. Történeti elbeszélésekre nézve a leg
kevésbé értékes forrás, annál használhatóbb Jézus tanítási anyagát 
tekintve.

Ennél jóval nehezb kérdés, hogy mennyire használható János 
evangéliuma történeti forrásként. Mindjárt az első pillántásra feltűnik 
az, ami Jánost jellemzi: a történeti tények és azoknak értelmezése el- 
válanzthatatlanul egybefonódott anyagot jelent nála. Mivel Jánosnak az 
volt a célja, hogy a történeti események által lelki dolgokat juttasson 
kifejezésre, ezért a Jézusról szóló történeti anyagot teljes szabadsággal 
kezeli. Ha el is fogadjuk Kálvin megállapítását, hogy „ez az Evangélium 
kulcs, mely ajtót nyit a másik három megértéséhez”, mint forrást még
sem használhatjuk úgy, mint a synoptikusokat. „Az evangélium tartalmá
ban megtaláljuk az ellentétességet akkor is, amikor annak esemény
tartalmát vesszük elemzés alá, mert abban minden átmenet nélkül tör
téneti és történetfeletti részek váltakoznak” — írja Mátyás Ernő a János 
evangéliuma magyarázatában. (Sárospatak, 1950.) Érvényes ez akkor is, 
ha Jézusnak a negyedik evangéliumban előforduló beszédeire gondolunk. 
Nem kétséges, hogy ezek a beszédek Jézus saját szavainak kibővítései. 
De éppen azért, mivel sajátos jánosi formába vannak öltöztetve, egy
általán nem lehetünk biztosak abban, hogy ugyanúgy találjuk meg ben
nük Jézus tényleges beszédeit, mint a synoptikusoknál. Természetesen 
ez nem jelenti azt, hogy ennek az evangéliumnak a történeti feljegy
zései nem értékesek. Sőt, a legtöbb tudós megegyezik abban, hogy bizo
nyos történeti események megörökítésénél a hitelesebb forrásnak éppen 
Jánost tekinthetjük (pl. Jézus jeruzsálemi útjai, a keresztrefeszítés idő
pontja). Mivel azonban Jézusnak önmagáról mondott kijelentései János 
evangéliumában bizonyos teológiai ruhába vannak öltöztetve, éppen ezért 
külön tanulmány témájául kínálkoznak ezek a jánosi Jézus-önarcképek. 
Hozzájárul ehhez a tárgyi indokhoz egy szubjektív motívum is: a synop- 
tikusok Jézusról alkotott egyszerű szénrajza és János rembrandti mély
ségű Jezus-képe közötti szintézisre nem mertem vállalkozni. A synopti-
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kusok és János Jézus-képének ugyanaz a történeti Jézus volt a modellje, 
mégis olyan nagy különbség van a kettő között a történetiség és a teo
lógiai gondolkodás tekintetében, hogy e dolgozat célkitűzése által nyúj
tott kereteket meghaladná, bármiféle ilyen szintézisre való vállalkozás.

A további nehézség, mely mán történeti személyek megértésétől el
térően, Jézus megértésénél fölmerül: a hitnek a problémája. Auguszti- 
nuszt, II. Rákóczi Ferencet s Tolsztojt nemcsak azért könnyebb meg
érteni, mert önéletrajzok maradtak fenn tőlük, hanem azért is, mert meg
értésük emberi képesség dolga: az eszünk és a szívünk dolga. Jézus meg
értése az ész és a szív dolgán túl isteni adottság kérdése: a hit problé
mája. A  legragyogóbb tudás és a legmélyebb művészi átélőképesség 
kevés ahhoz, hogy Jézust megérthesse. Egy mustármagnyi hit azonban 
elég ahhoz, hogy Jézus megismerésének az útján elindulhassunk. A hit
nek ezzel a Reá függesztett szemével szeretnénk tanulmányunkban mi 
is hozzá közeledni, hogy ne csak a tudomány által megkívánt tárgyila
gosság követelményének tehessünk eleget, hanem az élet legmélyebb 
igényei és követelései is szóhoz juthassanak és kielégítő feleletet nyer
hessenek ebben a kísérletben, mely Jézust önmagából igyekszik meg
érteni.

Közvetlen célunk éppen ezért gyakorlati jellegű és témánk több- 
rétegűségében igehirdetési témául is kínálkozik. Célunk az, hogy Jézus 
önmagáról mondott kijelentéseiben feltárjuk azt a feleletet, melyet a 
megváltásra szomjazó ember kérdéseire adott. A megváltás után áhítozó 
ember igénye mindig konkrét formában jelentkezik, a kegyelmes Isten 
munkája is mindig konkrét. Így nem csupán módszertani kérdés az, ha 
az egyetemes emberi igényekre az örök isteni feleletet Jézus történelmi 
személyében, mint konkrét válaszban látjuk. Nem választhatjuk el Öt 
korától: azoktól a reményektől, melyeket a korabeli zsidóság az Ö sze
mélyéhez kapcsolt. Nem választhatjuk el azoktól a formáktól, amelyek
ben ez a reménység kifejezésre jutott, vagy amelyeket Jézus örök isteni 
tartalommal töltött meg. Ez a meggondolás vezetett arra, hogy az anyag 
rendezésére kínálkozó két fő elv: a tartalmi és formai felosztás közül 
az utóbbit válasszam. Tartalmi elv pl. úgy vizsgálni Jézust, mint aki az 
élet beteljesítője, az élet forrása, aki a maga személyében hordozza mind
azt, ami emberi. Formai rendező elvnek tekintem azokat a kifejezéseket, 
címeket, parabolákat, amelyben a messiási reménység kifejezésre jutott. 
Pl. Messiás, Isten Fia, Ember Fia, az Úr Szenvedő Szolgája. Ez egyszerre 
lehetővé teszi, hogy vizsgálódásainkban szem előtt tartsuk azt hogy Jézus 
hogy tárja fel, vagy rejti el az Ő messiási titkát és ugyanakkor szem 
előtt tartsuk, hogy milyen mély és általános emberi igények nyernek ki
elégülést a messiási titok mögött.

I. A messiási címekről általánosságban

A Jézus által is használt messiási kifejezések végső történeti gyökere 
az Ótestamentumban tárul elénk. Hosszú évszázadok szenvedése és vára
kozása között születtek meg azok az általánosan ismert messiási elneve
zések, melyek egyazon messiási eszmének különböző aspectusait tárják 
elénk. Ha tehát a Messiás, az Isten Fia, az Ember Fia kifejezésekkel 
találkozunk, nem szabad egymástól független és különálló megjelölésekre 
gondolni. Egy tőből fakadtak: a nép leikéből és mindegyiken keresztül- 
világlik többé vagy kevésbé tiszta fénnyel az isteni kijelentés világos



sá'ga, hogy majdan Jézusban teljes világossággal felragyogjon és Őbenne 
egyesüljenek és nyerjenek új értelmet azok a címek, ill. az ezekben ki
fejezésre jutó váradalmak, melyek a történelem folyamán apró mozai
kokra töredeztek.

Az Ótestamentumban négy messiási címet találunk: a Messiás, az 
Istesn Fia, az Ember Fia és az Úr Szenvedő Szolgája. Nézzük meg sorban 
történeti kialakulásukat és tartalmukat.

A Messiás héber szó, Másijáh, jelentése: Felkent. E héber szó görög 
fordítása: Christos. E szó által jelölt fogalom eredete az ÖT világába 
vezet. Isteni parancs által felkent hivatalok viselőit kenték fel olajjal: 
a papot, \ a prófétát és a királyt. A fölkenés fogalmát az ÓT mint az 
isteni kiválasztás jelét, egész népre is használja (Habakuk 3:13), sőt po
gány uralkodó Istentől adott hatalmának a megjelölésére is (Ézsaiás 
45:1.). Izrael története folyamán e szó speciális értelmet is nyert. A nép 
és a próféták lelkében kialakult az a hit, hogy Jahve az idők végén egy 
eszményi, felkent királyt fog küldeni, aki megszabadítja Izraelt minden 
ellenségétől és igazságosan fog uralkodni. Az olyan próféciákat, mint 
Ézs, 9:2—7. és a Zsolt. 2, melyeknek eredetileg más értelmük volt, ma már 
ennek a reménységnek a fényénél kell látni. Még a fogság keservei sem 
ölhették ki ezt a reményt a népnek a leikéből, amint a Zsolt. 89. mu
tatja. Egy negyedik századbeli próféta szép képet fest erről a Messiás
ról, aki „szegény és szamárháton ülő” és aki „uralkodik tengertől ten
gerig és a folyamtól a föld határáig” (Zak. 9:9—10.). Egy századdal Jézus 
előtt egy látnok új képet fest a Messiásról, mint aki emberfeletti sze
mélyiség, aki ítéletre jön el a történelem végén. Nagyon színes és vál
tozatos képek tárulnak elénk ennek az eljövendő Valakinek az ábrázo
lásában. Ö lesz a második Dávid (Zsolt. 85.), sokan Őbenne látják a poli
tikai szabadítót, a második Judás Makkabeust. Vannak olyanok is, akik 
egy más világból származó természetfeletti Szabadítót várnak. Mégis 
ezekben a változatos fogalmakban egy alapeszmét találunk: amikor ez 
a Messiás eljön, Ő lesz az egész népnek Isten által felkent feje és Isten 
uralmának a képviselője az emberek között.

Kevésbé használatos kifejezés az ÓT zsidóságának a körében az Isten 
Fia messiási cím. Váltakozva használták hol Izraelre (Hős. 11:1), hol 
királyokra (II. Sám. 7:14.), hol angyalokra (Jób 1:6), hol a Messiásra. 
A  szónak ez utóbbi használata nyilvánvaló a Zsolt. 2:7-ben: „Az Ür 
mondta nékem: Én fiam vagy Te, én ma nemzettelek Téged.” Eredetileg 
egy történeti királyra vonatkozott, de Jézus korában már messiási érte
lemben magyarázták. Az apokrifus IV. Esdrás könyve, amely az I. század 
végén íródott, a Messiást szintén Isten Fiának nevezi.

Sokat vitatott kifejezés az Ember Fia cím. Az ÓP-ban gyakran csak 
költői szinonimája az embernek. Ilyen értelemben használja a Zsolt. 8. 
írója (4. vers) és Ezékiel több mint 90 esetben. Az ÓT tudósok e kifejezés 
jézusi használata mögött két forrást tételeznek fel: Dániel 7:13, vagy 
az apokrifus Énokh könyve 37—71. részét. De mivel a) Énokh könyvének a 
Krisztus előtti szereztetése ne mbizonyos, b) senki nem bizonyította be, 
hogy Jázus ismerte a könyvet, c) de Dánielt ismerte, ezért valószínű, 
hogy a Dániel 7:13. és nem az Énokh könyve alapján nevezte magát 
Ember Fiának. Dániel könyvének 7. része víziók formájában előbb négy 
vadállatot tár elénk, majd: ..Látám éjszakai látásokban és ímé az égnek 
felhőiben, mint valami Ember Fia j öve; és méne az öregkorúhoz és

eleibe vivek Őt és ada néki hatalmat, dicsőséget és országot.” Később 
jön a magyarázat: a négy vadállat négy királyt jelent, a négy birodalom
nak a fejét. A „valami emberfia” , köbar enos, a „magasságos egek szen
telnek népét" jelenti, ti. Isten népét. Az Ember Fia megjelölés eredetileg
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itt is az ember szó szinonimájaként szerepel és a ^dáliátokkal való 
ellentétből világlik ki igazi jelentése.

Az eddigiek összefoglalásaként megállapítható, hogy a messiási cí
mek azokhoz a folyamokhoz hasonlítanak, m elyek egymástól távoli vidé
keken erednek, de ugyanabban a tengerben találkoznak.

II. A  messiási címek és Jézus

Sokat foglalkoztatta a szaktudósokat az a kérdés, hogy Jézus el- 
fogadta-e, hogy Öt Messiásnak tartsák, vagy elutasította ezt a váradal- 
mat. Megnehezíti a kérdésnek az eldöntését az a tény is, hogy a synoptiku- 
sokban Jézus csak egyszer mondja magát Messiás-nak (Krisztusnak). Itt 
is csap a főpap kérdésére válaszol: su ei ho Christo ho huios tou eulo- 
gétou; ho de Iésous eipen: egó eimi (Márk 14:62.). Nem meglepő tehát 
az, ha néhány tudós tagadta, hogy Jézus Messiásnak tartotta magát. 
De ha véleményüket elfogadjuk, érthetetlenné és kuszává válnak az 
evangélium feljegyzései. Hiszen implicite benne van a messiási igény 
már a a megkísértés és a keresztelés történetében, a Cézarea Filippinél 
elfogadott vallomásban, a jeruzsálemi bevonulásban, és a keresztrefeszí- 
tés elveszti mély értelmét messiási igény nélkül.

Megtévesztő lehet a tudomány számára az is, hogy maga Jézus is 
titkok fátylába burkolta messiási igényét. Jézus ugyan tudta, hogy Ö 
a Messiás, de egyáltalán nem akarta ezt a korabeli zsidóság előtt hangoz
tatni. Sőt tudatosan leplezte el a maga titkát az emberek előtt. Gondol
junk csak arra, hogy hány embernek parancsolta meg a hallgatást, aki-, 
ket meggyógyított; vagy gondoljunk arra, hogy Keresztelő János kérdé
sére, hogy Te vagy-e, akit vártunk, nem közvetlen a maga személyére 
vonatkozó feleletet ad, hanem azokat a jeleket sorolja fel, melyek a 
Messiás elérkezéséről adnak hírt: „Elmenvén, mondjátok meg Jánosnak, 
amiket láttatok és hallottatok, hogy a vakok szemeik világát veszik, a 
sánták járnak, a poklosok megtisztulnak, a siketek hallanak, a halottak 
feltámadnak, a szegényeknek az evangélium prédikáltatik.” (Lukács 
7:22) Jánosra bízza, hogy ebből levonja a következtetést: Jézus a 
Messiás.

Jézusnak nyomós oka volt arra, hogy messiási mivoltát a tömegek 
előtt elrejtse. Először is azért, mert tudta azt, hogy Ö nem az a Messiás, 
akit a nép várt. Ha Péter megbotránkozott azon, hogy Jézusnak, mint 
Messiásnak szenvednie kell, a Tőle távol álló nép mennyivel inkább idő 
előtt ellene fordult volna, ha megtudja, hogy Jézusra kereszthalál vár. 
Jézus nagyon tisztában volt azzal, hogy „mindennek rendelt ideje van” : 
annak is, hogy az ő messiási titkáról lehulljon a lepel. Nem az a Mes
siás volt O, akit a nép várt, mert nem politikai szabadítónak jött. Ha 
tanítványai elhíresztelték volna az Ö messiási mivoltát, akarva, nem 
akarva politikai jelleget ölthetett volna a messiási igény és Róma a maga 
árgus szemeivel hamar megtalálta volna az elnyomás eszközeit. Jézustól 
távol állott minden ilyen politikai ambíció: Ö azt akarta, hogy az Ö 
messiási mivolta tisztán szellemi és eschatológiai jellegű legyen.

Az Isten Fia megnevezés egyaránt szerepel a Márk és a Q forrásban. 
Egyaránt használják e címet Jézusról mások és Jézus Önmagáról. 
Néhány helyen e kifejezés csak Jézus messiási mivoltának a megjelölé
sére szolgál, mint az ördöngős (Márk 3:2.), a főpap (Márk 14:61.) és a 
pogány százados ajkán (Márk 15:39.). De ha emlékezetünkbe idézzük a

167



gyermek Jézus kérdését: „Nem tudjátok, hogy nekem azokban kell fog- 
lalatosnak lennem, melyek az én Atyámnak dolgai?” (Lukács 2:49.) — 
lehetetlen, hogy észre ne vegyük azt a többletet, ami az Istennel való 
egészen bensőséges viszonyára enged következtetni. Erre a sajátos fiúi 
viszonyra vet több fényt az a három Ige, melyeket Márk és a Q őrzött 
meg. Az első a szőlőmívesekről mondott példázat, melynek az eredeti
ségét kétségbevonni túlzás lenne. Ebben a példázatban, vagy inkább alle
góriában Jézus minden Öelőtte Istentől küldött prófétát csak szolgának 
(doulos) mond: egyedül Jézus az, aki nem szolga, hanem fiú. Sőt nem
csak egyszerűen fiú, hanem az Atyának egyetlen szerelmes fia (huios 
agapétos). Ö az örökös (kléronomos), minden, ami az Atyáé, az övé is. 
A  másik igei rész, ami Jézus fiúi titkáról lebbenti fel a fátylat, Márk 
13:32-ben található: „Arról a napról és óráról pedig senki semmit sem 
tud, sem az égben az angyalok, sem a Fiú, hanem csak az Atya.” Itt a 
Fiú egyedülállóan ragyogó helyet foglal eh az Atya mellett, felette áll az 
embereknek, isőt az angyaloknak is, és csak egyédül Istennek van alá
rendelve. A harmadik és egyben a legfontosabb rész a Máté 11:27. és 
Lukács 10:22-ben található: „Mindent nékem adott az én Atyám és senki 
sem tudja, kicsoda a Fiú, csak az Atya, és kicsoda az Atya, hanem csak 
a Fiú és akinek a Fiú, akarja megjelenteni”. Jézus egyetlen mondását 
sem vitatta a kritika olyan aprólékosan, mint éppen ezt. Talán az az 
oka ennek, hogy a Q stílusába nem illik bele, mert egészen jánosi hang
zása van. De nincs több okunk kétségbevonni eredetiségét, mint az 
evangélium bármely más részéét. Ha a panta szót nem páli és jánosi koz
mikus értelemben magyarázzuk, hanem csak egyszerűen „Isten megisme
résére és az ö  kijelentésére vonatkoztatjuk” (Budai G.: ÚT Biblica 
theologia), akkor is egyedülálló méltóság és dicsőség illeti meg Jézust 
mint Fiút. „E nyilatkozat igen értékes bepillantást nyújt Jézus messiás- 
öntudatába: Jézus úgy érzi, hogy Ö valami páratlan módon van kap
csolatban Istennel, mintegy a maga nemében egyedülálló isteni kijelentés 
egyetlen hordozója. A messiási, zsidó teokratikus kifejezések: Atya és 
Fiú, az Ö lelkében és az Ö számára új és személyesen átélt értelmet 
nyernek. Úgy érzi, hogy az Ö éltető életeleme Atyjával való közössége 
és azért küldetett, hogy az Atyát kijelentse. Ekként lesz előttünk nyilván
valóvá egy szent, egyedülálló öntudat, mely tudja, hogy ö  a kijelentés 
hirdetőője s tisztában van a maga hivatásával, valamint azzal is, hogy az 
Ö titkát nem ismeri senki más. Emberfeletti nagy ez az öntudat, különö
sen, ha Jézus alázatosságára gondolunk. Azonban a kettő mégis össze
egyeztethető.” (Budai: ÜT Biblica theol.)

Ha Jézus elfogadta a messási címet, vitathatatlan, hogy az Ember 
Fia címet Ö maga is igényelte. A synoptikusoknál 69-szer fordul elő ez 
a cím. Csak Jézus használja a maga messiási megjelölésére. Az Ember 
Fia megjelölés tartalma két gondolat körül csoportosítható: a) a megaláz
tatás és b) a felmagasztaltatás gondolata körül.

Az Ember Fia és a megaláztatás gondolata az ÓT szerint összefér
hetetlen dolog volt. Az előző fejezetben már láttuk, hogy Jézus az Ember 
Fia címet Dániel 7:13-ból fogadta el önmagára nézve. Lássuk most rövi
den, hogy mennyiben töltötte be Jézus az Ember Fiával kapcsolatos vára- 
dalmakat és mennyiben bővítette ki annak tartalmát és hogyan kap
csolta össze a szenvedő Messiás gondolatával.

Jézus a maga messiási titkát nem akarta a nyilvánosság előtt fel
fedni, csak a hit szemei előtt. Ebből magyarázható, hogy olyan gyakran 
beszélt önmagáról, mint Ember Fiáról. Ez a messiási cím ui. nem volt 
olyan általánosan ismert és főleg nem volt politikai váradalmakkal meg
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terhelve. W. Marison szerint valószínű, hogy Jézus azért is választotta 
az Ember Fia megnevezést, mert ebben volt valami mélyen emberi indu
lat, valami, ami kifejezte a szánalmas emberi nemzetséggel való rokon
ságát. Kifejezte a szegényekkel, a társadalmilag kitagadottakkal és a 
szaműzöttekkel való belső közösségét, akiknek a megtartásáért jött ebbe 
a világba.

III. Jézus igényeiben, követelményeiben és kijelentéseiben 
kifejezésre jutó messiási öntudata

Találunk a synoptikusoknál olyan Jézus ajkáról elhangzó jellegzetes 
formulákat, melyekben — sokszor anélkül, hogy kifejezetten messiási 
címet használna — kifejezésre jut az Ö messiási öntudata. Olyan hatal
mat igényel, amely csak a Messiást illeti meg. Olyan követelményeket 
támaszt az emberekkel szemben, mint akinek isteni törvényhozó hatalma 
van, és olyan kijelentéseket tesz, amelyek csak a Messiás-Király ajkáról 
hangozhatnak el.

Gondoljunk először arra az igényére, hogy van hatalma a bűnöket 
megbocsátani. Számtalan esetben halljuk Tőle a jól ismert formulát: 
„Megbocsáttattak a te bűneid” . Nemcsak deklarálja azt, hogy Isten a 
bűnbánó embernek megbocsát, hanem Ö maga is effektíve gyakorolja 
ezt a hatalmat. Gyógyításai sokszor épp az általa adott bűnbocsánat haté
konyságának bizonyságául szolgálnak. „Mi könnyebb, azt mondanom-é 
a gutaütöttnek: megbocsáttattak néked a te bűneid, vagy azt mondanom: 
kelj fel, vedd fel a te nyoszolyádat és járj? Hogy pedig megtudjátok, 
hogy az ember Fiának van hatalma e földön a bűnöket megbocsátani, 
monda a gutaütöttnek: Mondom néked, kelj fel, vedd fel a te nyoszo
lyádat és eredj haza.” (Márk 2:9—11. )

Fontosak azok az evangéliumi részek is, amelyekben mint isteni 
törvényhozó támaszt új igényeket azokkal szemben, akik Öt akarják 
követni, akik az Ö uralma alatt akarnak élni. A mózesi törvény köve
telményein túl új követelm ényeket támaszt az em berekkel szemben. 
Ezekben a követelményeiben nem csupán erkölcsi engedelmességet igé
nyel, hanem az egész ember teljes odaszánását kívánja az evangélium 
ügyéért. Totális követelményeket támaszt az emberekkel szemben. 
„Valaki vallást tesz énrólam az emberek előtt, én is vallást teszek arról 
az én mennyei Atyám előtt.” (Máté 10:32.) Ugyan ki tudná elmondani 
világosabban, hogy az ember sorsa attól függ, hogy hű marad-e végig 
Jézushoz?! Egy másik helyen: „Aki titeket befogad, engem fogad be: és 
aki engem befogad, azt fogadja be, aki engem küldött.” (Máté 10:40.) 
Ugyan ki mondhatná el szebben, hogy Jézus ügye az Isten ügye is. 
Ezekben és a hasonló evangéliumi részekben tárul elénk Jézus néhány 
önarcképe.

Vannak olyan evangéliumi részek, különösen a Hegyi Beszédben, 
melyekhez már nagyon hozzászoktunk — annyira, hogy elvesztették ere
deti jelentésüket és frisseségüket. Jézus Hegyi Beszédének törvényhozó 
igényeit nem tudja egy nyugati nyelv bibliafordítása sem visszaadni. 
Jól ismerjük Jézusnak azokat a synoptikusoknál előforduló hangsúlyos 
„én”-nel kezdődő mondásait, melyek egy új aeon törvényeit állítják 
szembe az újjászületett emberrel. A görög csak igen kivételes, hang
súlyos, az alany szuverenitását kiemelni szándékozó helyeken használja
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az egó személyes névmását. Ilyen értelemben használja Jézus is. „Ekou- 
sate hoti errethé tois archaiois . . .  egó de legó humin” , 

vagy másutt:
egó apostelló humas (Máté 10:16.) 
egó anapausó humas (Máté 11:28.) 
egó katalusó tón naon touton (Márk 14:58.).
Hasonló csoportba tartoznak az ouk élthon kezdetű mondások:
ouk élthon katalusai alla plérósai (Máté 5:17.)
ouk élthon kalesai dikaious alla hamartólous (Márk 2:17.).
Hasonló helyek: Máté 10:34; Lukács 12:49.
Végül meg kell még emlékeznünk Jézusnak azokról a kijelentései

ről, melyekben nem említi ugyan a Messiás nevet, de az kitűnik belőlük, 
hogy az Ö eljövetelével elérkezett a messiási korszak. Meg kell eléged
nünk ezeknek a helyeknek az egyszerű felsorolásával: a názáreti prédi
kációjában idézett Ézsaiás 61-re mondja: „Ma teljesedett be ez az írás 
a ti hallástokra.” (Lukács 4:18—21.) Keresztelő János kérdésére küldött 
válaszában implicite benne van, hogy Ő a Messiás. (Lukács 7:18—24.) 
Az utolsó vacsorán mondott szavai Jerimiás 31:31—34. messiási jövendö
lésének beteljesítését jelenti: „Ez az én vérem, az új szövetség vére, 
to haima tés diathékés (Márk 14:24.) Századokkal Jézus előtt Jeremiás 
azzal a reménységgel nézett a történelem viharai között széthulló népé
nek jövőjébe, hogy Isten új szövetséget fog kötni ezzel a néppel: nem 
kőbe, hanem a szívekbe vési bele az Ö törvényét és meg fogja bocsátani 
népének minden bűnét. Halandó ember nem mondhatta volna magáról, 
hogy az ő halála által valósul meg ez az új viszony Isten és ember 
között.

Szabadi Sándor
ref. lelkész
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Himnológiai ismertetés
Az alábbiakban néhány jól ismert, sokat énekelt énekünkhöz adok 

himnológiai ismertetést. Célom az, hogy ezek az énekek ily módon köze- 
ebb kerüljenek hozzánk lelkészekhez, és rajtunk keresztül a gyüleke

zethez.
Jó, ha prédikációnkban olykor felhívjuk a figyelmet az éppen eléne

kelt vagy éneklendő énekre. Rá kell szoktatni a gyülekezetet arra. hogy 
az ének szövegét figyelemmel kísérje, Így lesz az ének is „prédikáció” -vá 
a hívek számára
BŰNÖSÖK HOZZÁD KIÁLTUNK (349. ének)

Aki a farizeushoz hasonlóan (Lk. 18:9—14.) vallásos teljesítményei
vel és érdemeivel dicsekszik, az nem ismeri azt a mélységet, nyomorú
ságot, amelyről énekünk szól. De ez a biztonságérzés nem tartós, mert 
Isten előtt „az emberek jótettei hívságnak bizonyulnak” . (2. v.)

Luther ezt az éneket a 130. Zsoltár nyomán írta. A megkínzott lelki- 
ismeret nyomorúságát ő maga is megtapasztalta. Kolostori idejéről egy
szer ezt mondta: „Igen kegyes voltam a pápaság alatt, amikor szerzetes 
voltam, de mégis oly szomorú és kételkedő, mert azt véltem. Isten nem 
lesz kegyelmes hozzám.”

De Isten nem (taszítja el a bűnöst. A vámszedő szorongatott szívébői 
jövő kívánság, Neki kedvesebb, mint a maga igazában bízó, farizeus 
imádsága. Isten jóságában bízni, amit a Szentírás hirdet nekünk — ez 
az út az, ami a kétségbeesésből kivezet. (3. v.) Ez a bizakodás nem. fog 
megszégyenülni „Ha késik is segedelme, ha várat is magára” . (4. v.) 
Az utolsó versben Luther Isten iránti bizalmának egész mélysége szólal 
meg, amely oly jellemző egész teológiájára: „Akármily sok a mii bűnünk 
még több az Ő kegyelme ..

Ez az ének 1524-ben keletkezett. Ebben az évben írta Luther a leg
több énekét: 37-ből 21-et. Az eredeti dallam magától Luthertől szár
mazik. Midőn Luther 1542-ben hat német temetési éneket adott ki, ezt 
az éneket elsőként vette fel a gyűjteménybe. így énekelték 4 évvel ké
sőbb az ő halálakor is. Valóban vigasztaló halotti ének.

„Az énekesikönyvünkben levő szöveg Payr Sándor sikerült fordítása. 
Nem szó szerint, hanem értelem szerint fordít. Szép újraköltése Luther 
énekének.” (Kiss János: Az 1911-es Dt. ékv. énekeiJ
VIGYÁZZATOK AZT KIÁLTJÁK (588. ének)

Ez az ének az Űr visszajöveteléről és az örökkévalóságról szól. Mivel 
ezek megragadásához emberi tudás és képzet nem elég, itt csak az lehet
séges, hogy hasonlatszerű képekben értelmezzük azt. ami számunkra már 
fel nem fogható.

A tíz szűzről szóló evangélium az Űr visszajövetelénelk minden vilá
gos és sötét mozzanatát érinti, az ének viszont kezdettől fogva a bölcs 
szüzekről, a hívőkről, tehát azokról szól, akiket a vőlegény magával visz. 
Kizárólag ujjongó és öröm-ének.

Nicolai Fülöp, ellenreformáció korabeli lelkész sajátos tulajdonsága, 
hogy nagyon képiesen és színpompásan, a barokk stílusában ír. A tíz 
szűz példázatán kívül (Mt. 25:1—13.) a mennyei Jeruzsálem leírását is 
használja (Jel. 21:10—27.). Az ének csodálatos nagyságát az adja meg. 
hogy Nicolai a történet benső nagyságától megérintve, himnuszi lendü
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letben és túláradó örömében a két textust az énekben tartalmi és formai 
egységbe önti. Kétségkívül hatással volt Nicolaira az ének írásánál 
Augustinusnak a mennyei Jeruzsálemről írt meditációjának egy részlete, 
amelyet Nicolai különféle írásaiban idéz.

Ez az ének legértékesebb énekeink közé tartozik és ez mindenekelőtt 
nagyszerű dallamának köszönhető. Itt megvalósul Luther elve, hogy a 
hangok tegyék elevenné a szöveget. Egyes szöveghelyek hangfestő ábrá
zolása az első versben egészen nyilvánvaló. Például az őrkiáltás fanfár - 
hangjai a kezdet hármashangzatában (c—e—g—ig—g—g—a—g).
JERTEK HOZZÁM, KRISZTUS MONDJA (424. ének)

Grünwald György tiroli cipészmester énekét 1530 táján nyomtatták 
ki Nürnbergiben. Az eredeti 16 versből énekeskönyvünk 9-et közöl, ame
lyek tele vannak szentírási vonatkozással.

Krisztus hívása így hangzott: „Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik 
megfáradtatok . . . ” (Mt. 11.) Ez a hívás szerepel a nagy vacsora példáza
tában is. (Lk. 14:16—24.) Ez hangzik az első versben. Krisztus hívogató 
szavát Grünwald önálló módon szemléli és magyarázza. A természetben 
jól láthatjuk a virágzást és hervadást. Ennek tanúságát vonja le a 4. vers. 
A haláltánc-képekhez hasonlóan a költő azt rajzolja, hogy el kell men
nie annak is, aki elkészült és a könnyelműnek is. (5. v.) Mire biztatja 
a hívőket? Az Igében keressenek vigaszt a halál ellen. (5. v.) Induljanak 
a keskeny ösvényen. (6. v.) Az utolsó vers arról tesz bizonyságot, hogy 
Isten amit ígér, meg is adja. (9. v.)
ISTENTŐL EL NEM ÁLLOK (367. ének)

Bizonyára csak ritkán fordul elő. hogy valaki a költői koszorú csá
szári kitüntetését visszautasítja — Helmbóld Lajos, énekünk költője ezt 
tette. Nagy szerénysége nem engedte, hogy a kitüntetéssel járó társadalmi 
jogokat igénybe vegye. Költői tehetségét, amije volt, nem egyedül Isten
nek köszönhette-e?

A szív hálája, ez a ritka tulajdonság szólal meg énekünkben (1. v.) 
Emberek jósága és kegye változandó és bizonytalan, „de mindvégig hű 
marad jóságával az Űr” . (2. v.) Ezért nyugodtan rábízhatjuk testünket, 
lelkünket, életünket. (3. v.) Annak bizonyságául, hogy Ő jót gondol felő
lünk, nekünk adja egyetlen Fiát. (4. v.) Minden földi viszontagság és 
bűneink ellenére a boldog örökkévalóság vár reánk. (5. v.) Énekünk olyan 
időben keletkezett, amikor bizonyára sokan kételkedtek Isten irgalmassá
gában. 1563-ban Erfurtban kitört a pestis. Két év alatt négyezren haltak 
meg benne. Aki tudott, menekült. Az egyetem rektora is elhagyta a vá
rost hozzátartozóival együtt. Helmbóld Lajos, vele és családjával szoros 
barátságban állott. Helmbóld Erfurtban maradt és búcsúzóul és kölcsö
nös vigasztalásul Zsoltár 73:23-hoz csatlakozva írta énekünket. Később 
is sok megpróbáltatást állott ki, de erős maradt, nem hiába énekelte a 
3. versben: „Rábízom ügyemet, szívem keserveit, Letörli bús könnyemet, 
és rám víg napot derít”. Később elvégezte a teológiát és diakónus, majd 
superintendens lett. 1598 tavaszán, mikor Thüringiában újra ezrek estek 
áldozatul a pestisnek, ő is meghalt ebben a félelmetes betegségben-
JÉZUS ÉLETEMNEK (404. ének)

Kezdetben kifogást emeltek az ének ellen, mondván, hogy a legtöb
ben, akik ezt a gyülekezetben éneklik: „Istennek szemébe hazudnak” 
Ez az ellenvetés azonban alapjában véve, nemcsak ez ellen az ének ellen
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irányul, hanem sok énekkel kapcsolatos probléma. Egyetlen olyan egy
házi ének sincs, még ha hitvallásjediegű is, amely mindenki hitállapotá
nak kifejezéséképp lenne tekinthető. Gondoljunk a gyakran oly könnyel
műen énekeit versre: „kincsünk, életünk, nőnk és gyermekünk, mind 
elvehetik . . . ”

Az evangélikus egyházi ének azonban sohasem volt egy hangulat 
vagy élmény kifejezése, hanem mindig üzenetet hordozott. Nem egy 
költői lélek, hanem a Szentlélek eszköze. Imádkozva kell énekelni és a 
kegyelem ígéretében bízva hálával elfogadni.

Énekünk tartalma lényegében az, amit Lavater (megh. 1801) így feje
zett ki: „Jézus és, örömszerző, teljesen ugyanazt jelenti. Aki Jézust más
nak tartja, mint örömszerzőnek, az evangéliumot másnak, mint öröm
hírnek, a szenvedést másnak, mint örömforrásnak, az sem Istent, sem 
Krisztust, sem az Evangéliumot nem ismeri” .

Énékünk szerzője Frandk János jogász volt, de emellett művészi 
adottságát sem hanyagolta el. A költészet lelki és szellemi jelentőségét 
így dicsőíti: „A  költészet a kegyesség táplálója, a halhatatlanság hírnöke, 
a boldogság megsokasítója. a szomorúság elűzője és a mennyei dicsőség 
előíze.” Világi költeményei alkalmi versek. 110 egyházi éneke van. Több 
énekéhez Crüger János szerzi a dallamot, így a szóban forgó énekhez is. 
Ez a dallam a legszebben ragyog Bach motettájában, amelyet 1723-ban 
egy temetésre írt. Ha a temetőben egy ilyen ének felcsendül, akkor a szo
morúság lelke eltávozik onnan, mert Jézus a szenvedésben is örömöt 
jelent.
FELVIRRADT ÁLDOTT SZÉP NAPUNK (739. ének)

Hermann Miklós ehhez a húsvéti énekhez, akárcsak több más éneké
hez, maga írta a dallamát. Hermann nem akart egyházi éneket írni, 
hanem az volt a célja, hogy népszerű módon, kivált a gyermekéknek, 
megkönnyítse a bibliai történetek megtanulását és megtartását. Nyelve 
egyszerű és bensőséges, bár gyakran epikus szélesség és korának csiszo
latlansága jellemzi (XVI, százai). Énekünket az ifjúságnak írta. Eredeti
leg 14 vers volt. A húsvéti csodát nemcsak a múlt eseményeként prédi
kálja, hanem mint olyan eseményt, mely a maga hatalmát rajtunk ma 
és minden időben gyakorolja. (Vö. 2, 4. vers.) A húsvéti diadal boldogsá
gunk és vigasztalásunk szilárd alapja. A húsvéti diadalban nemcsak az 
ember részesül, hanem az egész teremtett világ és benne a teremtmé
nyek is. (4. v.)

Hermann Miklós életéről nem sokat tudunk. 1518-tól a Csehországi 
Joachimstal kántora és tanítója, Mathesius János lelkész mellett. Lelké
szének több prédikációját versbe szedte. Énekeit jórészt idősebb korában 
írta, amikor már betegeskedése miatt nem taníthatott. Könnyű, közért
hető stílusuk miatt nagyon hamar elterjedtek.
ÉN LELKEM, ÁLDD AZ URAT (701. ének)

Ez az ének az evangélikus egyház első dicsérő éneke. Szerzője Gram-
man János. Luther kortársa, akit Luther „a poroszok evangélistájának” 
nevezett. Volt ugyan már két régebbi dicséret is az egyházunkban: 
„Dicsőség mennyben Istennek” és a pompás, Luthertől lefordított Te 
deum: „Dicsérünk Úristen”, de ezeknek régi, egyházi himnuszok szol
gáltak alapul.

1519-ben Eck, Karstadt és Luther lipcsei vitája alkalmával Gram- 
mant azzal bízták meg, hogy Eck beszédét és ellenérveit feljegyezze. Ezt
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a megbízást nemcsak gyors kézírása miatt kapta, hanem mivel szigorúan 
meggyőződéses katolikus hírében állott. De meglepő dolog történt, Luther
nek csupán a Szentírásra való egyértelmű hivatkozása megnyerte őt az 
evangélium számára.

Albert porosz herceg, hogy népét az evangélium számlára megnyerje, 
kiváló prédikátorokat állított szolgálatába.' így került vele kapcsolatba 
többek között — Luther tanácsára — 1524-ben Speratus Pál és egy évvel 
később Gramman János. Speratustól származik a hitvalló ének: „Eljött 
hozzánk az üdvösség” , amelyet 1523-ban írt, amikor evangélikus hite 
miatt máglyahalálra ítélve, Olmützben volt fogságban.

Gramman énekünket a herceg megbízásából írta, kedves zsoltára a 
103. felett. Nem utánaköltés, hanem szabad alkotás, amely a Zsoltárból 
kihallja az evangélium hangját. Igen alkalmas váltakozó éneklésre.

A lipcsei győzelmes csata után Gusztáv Adolf Augsfourgbaji isten
tiszteleten vett részt. A jelenlevők ezt az éneket énekelték és Gusztáv 
Adolf udvari prédikátora, Fabricius a 103. Zsoltárról beszélt. Szintén ez 
az ének csendült fel az osnabrücki templom tornyából, amikor a. 30 éves 
háborút lezáró békét megkötötték és aláírták.
BIZONY MEGLÉSZEN AZ IDŐ (587. ének)

A közelgő végítéletre való gondolás nemcsak nagy nyomorúság ide
jén ragadja meg a keresztyériséget, és jut kifejezésre prédikálásban és 
énekben. Ez a várakozás lényegében van összekötve magával a keresz
tyén hittel. A XII. században keletkezett a hatalmas költemény az utolsó 
napról „Dies irae, dies illa ..

Bár énekünk — melynek szerzője Ringwald Bertalan, nem hasonlít
ható össze a latin formával, de a bűnbánat komolysága erőteljesen és 
közvetlenül hangzik ki belőle. Énekünknek valójában 2 elődje is van. a 
latin Dies irae . . . ,  valószínűleg Celanoi Tamástól (1190—1255) és egy 
1566 körül keletkezett német ének. — Helyes, hogyha a prédikáció nem 
tartalmaz olyan masszív fenyegetéseket, mint ahogyan az a középkorban 
történt, de az evangélium üzenetét nem érthetjük meg az Isten haragjá
nak háttere nélkül. Midőn Krisztus az Atya szívét előttünk feltárta, ezzel 
a bűnnek sokkal mélyebb megismerésére tudott elvezetni, mint azt egv 
fenyegető megtérés-prédikálás tehette.

Az ítélet megemésztő tüzéről (II. Péter 3:7.) beszél az első 3 vers. 
A nagy fenyegetés oka az isteni Ige megvetése (4. vers)." Az utolsó versek 
azonban '5—7. v.) megmutatják a megrettent lelkiismeretnek az egyetlen 
biztos menedéket.

Ringwald Bertalan 1530-ban született. Miután két különböző helyen 
lelikészkedett, 1566-ban Langenfeldben lett lelkész. Itt maradt haláláig. 
Sok nehézséget hordozott el: pestis, éhezés stb. Súlyos csapás volt szá
mára felesége halála is. A nyomorúságot azonban mindig Isten megláto
gatásaként fogadta és úgy látta, hogy azt a keresztyénség engedetlensége 
okozta. Mintegy 150 egyházi éneke mellett sok világi verset is írt. melyek 
nagy hírű költővé tették. Igazi hivatását abban látta, hogy az általa fel
ismert igazságot gátlás nélkül hirdesse, ha üldözés, megvetés is járt azért.

A dallam 'XV. század) nem egészen felel meg énekünk komoly jelle
gének, de azért használható.
ISTEN, ÓH SZENT ISTEN (29. ének)

Igen fontos a keresztyén ember számára a hit minden napra való 
gyakorlása. A modern ember templomtól való elidegenedése nagymérték-.
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ben abból ered, hogy az igehallgatást, éneklést és imádságot csak az egy
ház ügyének tekintik és nem az egyes ember sajátos és igen fontos dol
gának. Aki családja körében a reggeli és esti imádságot rendszeresen 
gyakorolja, az maga is tapasztalja, hogy a liturgia nemcsak a vasárnap 
díszítésére való, hanem az alapja a belsőleg és külsőleg egészséges tevé
keny és boldog keresztyén életnek.

A hit mindennapi gyakorlását szolgálja énekünk is. Herrmann János 
1630-ban „mindennapi imádságnak” nevezte és azt mondta róla, hogy 
más imákkal együtt „keresztyén szívek házitemplomukban énekeljék” . 
Nem tanító szavakkal, hanem áhítatos dicsérettel akar arra segíteni, 
hogy hivatásunkat és időnket az Örökkévaló áldása alá helyezzük.

Az ének mindennap újból felhívja a figyelmünket arra, hogy munka
bírásunk a kegyelemtől függ, amely felett nem rendelkezünk. Mi több
nyire természetesnek tartjuk, hogy egészségesek vagyunk. Ha az egész
ség hiányzik, akkor mennél közelebb jutunk erőnk elfogyásához, annál 
inkább a teljes kétségbeesésbe jutunk. Gyakorolni kell magunkat abban, 
hogy egész lényünket Isten kezébe tegyük.

Amikor Herrmann Jánost a prépost közvetítésével császári költővé 
koronázták, az ezüst koszorúba ezt vésette: „Jézus ékesíts fel a menny
ben az igazság koszorújával, ahogyan itt ezzel felékesítettek” . Csaknem 
egész életén át tartó betegsége és a 30 éves háború sok viszontagsága 
alatt nemcsak megtartotta hitét, hanem ereje volt arra is, hogy prédi
kációk, építő írások, énekek által másoknak áldást jelentsen. Amikor 
végül már fölkelni sem tudott és nagy fájdalomban kellett feküdnie, 
ágyára írta magának János ev. 11:3. versét: „Uram, ímé akit szeretsz, 
beteg!”
KRISZTUS, TE VAGY ÉLETEM (556. ének)

Isten gyülekezete halálon keresztül a halottak feltámadására és 
Krisztus visszajövetelére tekint. Nem a halottak vasárnapja, hanem az 
örökkévalóság vasárnapja zárja be minden évben az egyház vándorútját. 
Az őszi napokban, midőn a természet őly feltűnően prédikálja a múlan
dóságot, hajlandóbbak vagyunk életünk végső kérdéseinél megállni, mint 
az év más időszakaiban. Persze a halálra való gondolás sokak számára 
nyugtalanító, úgy hogy még súlyos betegekkel is minden egyébről beszél
nek, csak a halálról nem. Vannak nagy emberek, mint pl. Goethe, akik 
nem képesek egy temetési menetet követni, vagy egy temetőbe belépni. 
És mégsem kerülheti el senki a halált. Mivel születünk, meg is kell 
halnunk.

Énekünk, melyet egy ismeretlen szerző több mint 350 évvel ezelőtt 
frt, el akarja venni tőlünk a halál borzalmát. Megtanít arra. hogy életet 
és halált Krisztus felől nézzük. Pál írja a fogságból, a közeli halálos íté
let árnyékában a filippibeli gyülekezetnek: „Nékem az élet Krisztus, 
a meghalás nyereség” . (Fii. 1:21.)

Krisztusban egy olyan élet tárul fel előttünk, amelyet semmilyen 
halál nem tud megsemmisíteni, amelytől sem bűn, sem szenvedés el nem 
választhat.

Mivel azonban az utolsó órák nehezek lehetnek és gyakran kegyes 
keresztyének is nagy kínok közt küzdenek a halállal, mindennap imád
koznunk kell, a régi egyházi énekek módjára, boldog halálért (4. vers.) 
Miként a születés órájánál, úgy a halál órájánál is Isten hívása áll előt
tünk. Senki sem hal meg korán vagy későn, hanem mindenki akkor hal 
meg, amikor azt Isten akarata és végzése rendelte. (Vö. eredeti szöveg 
6. vers.)
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MENNYNEK, FÖLDNEK TEREMTŐJE (49. ének)
„Jó dolog reggel hirdetni a Te kegyelmedet.” (Zsoltár 92:1.) Hogyan 

telifk el napunk, és sokféle eseményével mit fog nekünk mondani, az 
nagyrészt azon múlik, hogy reggel hogyan kezdtük el azt: rosszkedvűen-e, 
vagy pedig örvendező lélekkel. Az új nap kezdeténél mindig gondolnunk 
kell arra: nem tudjuk sohasem, számunkra vagy hozzánktartozónk szá
mára nem lesz-e az utolsó?

Énekünk reggel dicsőítésre akar serkenteni. A világ Teremtőjének 
kezében van a mi életünk is, (Zsolt. 31:16.) Ö az, aki éjjel és nappal fölöt
tünk őrködik. Ha csak egyszer nem tudtál nyugodni fájdalom miatt az 
éjszaka órái alatt és az idő kínosan hosszúnak tetszett, akkor alig tudod 
megérteni, hogy még soha nem adtál hálát annak, aki eddig nyugodt 
alvással ajándékozott meg. Csak akkor tűnik fel, -hogy ez egyáltalán nem 
olyan természetes, mint ahogyan azt gondoltuk.

Ha ilyen hálával -kezdjük a napot, az azt is jelenti, hogy azután 
vidám szívvel látunk munkához. Minden óra Isten ajándéka lesz szá
munkra, amelyet az Ő szolgálatában töltünk el.

Énekünk írója Alberti Henrik, 1604-ben született. Először jogot tanul, 
majd abbahagyja és teljesen a -muzsikának szenteli életét. Drezdában, 
nagybátyjánál, Schütz Henriknél tanul. 27 éves korában a königsbergd 
székesegyház orgonistája. Ezt a kiemelkedő és jelentős állást, amelyet 
nagy tudása miatt -nyert el, sokan irigyelték tőle. Keserű évek következ
tek, míg végre az irigység elnémult. Ebben az időben tagja lett a königs- 
bergi költői-körnek. Itt nemcsak előadta költeményeit, hanem meg is 
zenésítette. 192 egyházi és világi éneket írt.

SZERELMES JÉZUS, VAJON MIT VÉTETTÉL (182. ének)
Herrmann János az ének szerzője. Énekünket ezzel a felirattal látta 

el: „Ursache des bitiem Leidens Jesu Christi und Trost aus seiner Liebe 
und Gn-ade” . Nem annyira az ártatlanul meghaló Krisztus fájdalmát és 
kínját rajzolja, mint inkább Isten kegyelmes hozzánkhajlását. Énekünk, 
Canterb-ury Ans-elmus egy passióelmélkedésének utánaköltése, nem akar 
világfájdalmas részvétet támasztani. Négy nagy témájával: az ok, a csere, 
az átadás és megváltozás, bennünket, mint -megváltozottakat akar a világ
nak visszaadni új és megszentelt érzületben.

Az ének kiindulópontja (1—3. v.) a pilátusl kérdés: „Mert mi rosszat 
cselekedett?” (Lk. 22:22.) A kereszt prédikálása ott éri el célját, ahol az 
egyidejűség állapotába juttatja az igehall-gatókat. A kereszt előtt senki 
számára nincs mentegetőzés: „Én vagyok oka e niagy büntetésnek” . (3. v.) 
A 4—6. versben egyre újabb képekkel fejezi ki Herrm-ann a csodálatos 
cserét Krisztus és a bűnös között.

Isten cselekedetének csodája azonban csodát eszközöl az ember cse
lekvésében is. (7—9. vers) Nincs szó itt visszafizetésről, mert akkor 
Albrecht Rischlnek lenne igaza, aki nem lutherinek tartotta Herrmann 
énekét. Luthernél is azt olvassuk: „Amikor egy szív Krisztust hallja, 
akkor szükségképp vágya támad, hogy Őt viszontszeresse. Luther kifeje
zetten hivatkozik itt Galata 5:24-re: „Akik Krisztuséi, a testüket meg
feszítik a vágyakkal és kívánságokkal együtt” . Herrmann a jócselekede
tet a megváltás gyümölcsének tekinti.

Gáncs Aladár
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K ö n yvsze m le

Handreichung für den Seelsorgerlichen Dienst
Könyvismertetés

Ez a könyv az agenda mellett kíván a lelkipásztor szolgálathoz segít
séget nyújtani. Magángyónásról, betegek és haldoklók szolgálatáról van 
benne szó.

I. Magángyónás

A magángyónás számára alapvető a gyónó bűnvallomása és a gyón
tatónak Isten nevében hirdetett bűnbocsánata. A gyónásnak nincsen a 
szentírásban és a hitvallási iratokban meghatározott rendje — meghatá
rozott rendet az agendákban is csak a közös gyónás számara találhatunk. 
A magángyónás sokféleképpen mehet véghez, mégis a közös gyónáshoz 
kell igazodnia.

A gyóntató mindig atyaként áll a gyónó előtt. Így állította őket egy
más elé az Isten. Csak ebben a viszonyban lehetséges a magángyónás. 
Minden felületesség és kényszer lehetetlenné teszi az abszolúciót. A ma
gángyónás még ott is, ahol az négyszem között történik, nem magánvállal
kozás, hanem olyan aktus, mely beletartozik Krisztus egyházába, az egy
ház közösségébe.

A magángyónás sokszor lelkipásztori beszélgetés folytatása. De ez 
a beszélgetés nem helyettesítheti magát a gyónást. Minden szubjektivitás 
kikapcsolandó, pl. a megértő, hosszantartó kézszorítás stb. A gyóntatónak 
is meditációjában és imádságában Krisztus felé kell fordulnia. A gyón
tató lelkészre mindenkor kötelező a gyónási titok. Még az élettárs felé 
is kötelező ez. Ami a gyónásnál elhangzott, az „sírba került” . Régi lezárt 
gyónáshoz való visszatérést csak a gyónó kezdeményezhet.

A magángyónásnak legméltóbb helye a templom vagy a sekrestye. 
A gyóntató szolgálatát oltár előtt vagy feszület előtt kezdi — a békesség 
köszöntésével. A gyónó az abszolúciót térdelve fogadja. Egyes bűnök fel
sorolása még a magángyónásnál sem szükséges. A gyónó általános bűn
vallomást tehet. Ha egy-egy bűnét névszerint meg akadja nevezni, mert 
az különösen reánehezedik lelkére, úgy erre szabad lehetősége van. 
Ügyelni kell azonban a gyóntatónak arra, hogy a gyónó ne éljen panasszal 

mások ellen, hogy harmadik személy a gyónásnál ne kerüljön említésbe.
A magángyónás rövid formulája:
L. — Az Úr békessége legyen veled.
Gy. — Ámen.
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L. — Megjelentél, hogy a szent és mindentudó Isten előtt megvalld 
bűneidet. Ezért valld meg előttem, miint az egyház szolgája 
előtt mindazt, ami reád nehezül és amit megbántál.

Gy. — A szent és mindentudó Isten előtt vallom, hogy .. . Mindezt 
bánom. Kegyelemért esedezem. Meg akarok javulni.

L. — Befejezted gyónásodat?
Gy. — Igen.
L. — térdelj le és imádkozzál velem együtt a következőképpen: 

Könyörülj rajtam én Istenem a te kegyelmességed szerint, 
irgalmasságodnak sokasága szerint töröld el az én bűneimet. 
Tiszta szívet teremts bennem óh Isten és az erős lelket újítsd 
meg bennem. Ne vess el a te orcád elől és a te szent lelkedet 
ne vedd el tőlem. (51. Zsolt.)

Gy. — Ámen.
L. — Isten legyen hozzád irgalmas és erősítse meg hitedet. Ámen. 

Hiszed, hogy a bűnbocsánat, melyet hirdetek néked, Isten 
bűnbocsánata?

Gy. — Hiszem.
L. — (Kezét a gyónó fejére teszi és következőket mondja): Legyén 

a te hited szerint. Jézus parancsának hatalmában, melyet az 
egyháznak adott, feloldozlak téged. Megbocsáttattak a te bű
neid az Átya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.
(Isten békessége szenteljen meg téged, hogy mind tested, 
mind lelked megőriztessék az Úr eljövetelének napjáig. Hű 
az Isten! Eredj el békességgel!)

Gy. — Ámen.
A könyv a magángyónás liturgiájának még egy hosszabb 
változatát is adja.

II. Betegek és haldoklók szolgálata

A keresztyén élethez hozzátartozik az üdvösséges halálra való fel
készülés. Fontos feladat tehát, hogy időben felkészüljünk az utolsó órára, 
és hogy megtanuljuk egymást is üdvösséges halálra felkészíteni. Ezt szol
gálják azok az énekek is, melyek keresztről, halálról, örökkévalóságról 
szólnak. Isten igéje akkor is erősíti a beteget és haldoklót, amikor emberi 
vígasztalásunk erőtlennek bizonyul. Akik pedig szívük szerint közel áll
nak a haldoklóhoz, azoknak szavad vele és érte imádkozniok, hogy Isten 
kegyelmes hazatérést ajándékozzon.

1. A betegség napjaiban segítsük a beteget Isten igéjének hirdetésé
vel, imádsággal és áldással.

2. Gyónással adjunk alkalmat a betegnek bűnvallomásra és az abszo- 
lúció elfogadására.

3. Az úrvacsorában a beteg vagy haldokló bűnei bocsánatára Krisztus 
testét és vérét veszi.

4. A beteget a halál órájáig az élet és halál Urának ajánljuk. Itt a 
könyv baleset következtében súlyosan beteggé vált ember szolgálatát is 
figyelemre méltatja.

5. Végül a gyászoló otthonokban végzendő szolgálatra is kiterjed a 
könyv.

Mivel a betegek és haldoklók szolgálata, valamint a gyászoló ottho
nokban végzendő szolgálat általános gyülekezeti feladat, azért az erre
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való felkészülés mindenki számára fontos. Ez a szolgálat tehát nemcsak 
lelkészeknek, hanem szükség esetén laikusoknak is feladatává válhat. 
És végül meg kell gondolnunk azt is, hogy milyen nagy jelentősége van 
betegek és haldoklók számára annak, ha család tagjai vagy gyülekezeti 
tagok áment mondanak az ő imádságukhoz, könyörgésükhöz vagy áldá
sukhoz. A haldoklók szolgálatánál mindig fontos az, hogy olyan igéket 
és imádságokat mondjunk, amit a haldokló belsőleg velünk tud mondani.

Szolgálat haldoklók ágyánál:
Békesség néked! Békesség e háznak, mindazoknak, akik e házban 

laknak.
Miatyánk.. .
Úr Jézus, te nem akarod, hogy egy bűnös is elvesszen, könyörgünlk 

nagy irgalmasságodért: hallgasd meg testvérünk sóhajtozását, — légy 
irgalmas néki! Közbenjáróként könyörögj érte a mennyei Atya előtt, 
hogy minden bűne bocsánatot találjon most és halála órájában. Kínos 
szenvedéseddel segítsd őt át a szentek közösségébe. Te, aki az Atyával 
és a Szentlélekkel élsz és uralkodói, öröktől fogva örökké. Ámen.

a) Ügy szerette Isten a világot. . .
Testvérem hallod, hogy mindazoknak, akik hisznek, miként kínálja 

Isten Jézus Krisztusban, a bűnösök Megváltójában, örök kegyelmét? Tudod 
és vallód, hogy enélkül a kegyelem nélkül elveszett ember vagy? Hiszed 
és vallód, hogy Jézus Krisztus a Te Megváltód és Szabadítod? Ügy felelj: 
IGEN!

Mondjuk tehát közösen: Uram Jézus neked élek! Uram Jézus neked
halok! Uram Jézus tied vagyok! Életben, halálban üdvözíts engem.
Ámen.
b) Az Ür az én pásztorom . ..
Testvérem! Életed, halálod Isten kezében van. Szólj szívből Jézus 

Krisztussal: Atyám a Te kezeidbe ajánlom lelkemet. Higyj erős hittel, — 
Ö nem hagy el téged. Ö a te közbenjáród az Isten színe előtt.

i(Egyéb alkalmas igék: Zsolt. 23. 4., Zsolt 68. 21., Ezs. 43. 1., Ezs. 
53. 45., Járt. 16. 33., Ján. 14.27., Róm. 14. 8.)

Imádkozzunk testvérünkért:
Háromságos szent Isten! Könyörgünk testvérünkért, hogy felkészítsd 

őt az élet utolsó órájára. Hallgass meg minket! Légy közel hozzá az utolsó 
órában és adj boldog véget neki. Hallgass meg minket! Rövidítsd meg 
kegyelmesen nagy szenvedését. Hallgass meg minket! Vezéreld őt át a 
halál kapuján örök életre. Hallgass meg minket!

A lelkész a haldokló fejére teszi kezét, megáldja:
A kegyelem Istene elhívott téged Jézus Krisztus által a maga dicső

ségébe. Ő a megváltásnak, a szabadításnak Ura. Néki legyen dicsőség 
örökkön, örökké. Isten békessége legyen veled!

A halál beállta után a lelkész a gyászoló családdal imádkozik. Elol
vassa a 90. zsoltár 1—12 verseit, majd Isten vigasztalását kéri számukra. 
Miatyánk után megáldja őket.

III. Igen jelentős a könyv végén D. Wolfgang Metzger tanulmánya, 
melv szerint ez U. T. egyháza tudatában volt a betegek és haldoklók 
szolgálatának fontosságáról. Jak. 5. 14—16 szakaszának újabb tanulmá
nyozása által nyilvánvalóvá lett, hogy az ősegyházban általános volt ez 
a lelkiszolgálat, melyet a gyülekezet vénei Jézus nevében végeztek. Az 
imádság két jellel volt egybekapcsolva: kézrátétellel és olajjal való meg- 
kenéssel. A kézrátétellel Isten áldása alá került a beteg. Az olajjál való 
megkenésnél pedig vagy az olajnak gyógyító erejére gondoltak, vagy
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annak megerősítésére, hogy a beteg a felkent Krisztus gyülekezetéhez 
tartozik. Mindkét gyakorlattal azt a bizonyosságot kívánták szolgálni, 
liogy a beteget senki és semmi el nem választhatja Krisztustól, akinek 
nevében cselekszenek.

Ettől a cselekvéstől a hit imádságának meghallgatását és a beteg 
felépülését remélték. Az Ür, aki betegségünket hordozta, bizonnyal meg- 
cselekszi ezt azzal a beteggel is, akiért az imádság hangzik. A beteg 
teljesen rábízza magát az Űrra, eljut békességre és az Űrtói a szenvedés 
elhordozásához a türelem erejét nyeri. A betegség komolyságának eltit
kolására nincsen szüksége a betegnek, aki számára Krisztus az élet és 
a meghalás nyereség. A kenyér megtörését házanként gyakorolták, ami a 
betegek úrvacsoráztatását is feltételezi. Innen származik az, hogy később 
az úrvacsorát a betegek sakramentumának nevezték.

A betegek és haldoklók szolgálatának további története a bibliai 
elindulástól az Agenda mortuorum-on át a reformációig az egyháznak 
beteg és haldokló tagjaival szembeni állandó érdekeltségét és ennek az 
érdekeltségnek különböző megítélését teszi előttünk világossá. Az ősi 
egyház szolgálatát hamarosan erősen meghatározta a papság privilé
giuma, mely szerint a papság a kegyelem hatalmának birtokosa volt. 
A  gyónás jogilag szentségi jelleget nyert. A betegúrvacsora a miseáldozat 
árnyékába került. Kézrátétellel és olajjal való megkenéssel az „utolsó 
kenet” gyakorlata alakult ki. É fejlődés a Rituálé Romanum-ban 1614-ben 
nyert lezárást.

A reformáció minden ferde kinövést elutasított és ezt a szolgálatot 
az U. T. alaphoz kívánta visszavezetni. De vajon sikerült-e? A prot. 
egyházakban különböző értékelés alapján elszegényedtünk ezen a téren. 
Mivel Luther Márton nem jutott alapvető újjárendezéshez, ezt a szol
gálatot a felvilágosodás korában a lelkipásztorok egyéni értelmezés 
szerint végezték. Az imádkozás haldoklók ágya mellett még megmaradt, 
de az „utolsó kenet” mint sakramentum, elvetésre jutott.

Luther bármennyire is ajánlotta a magángyónást, a betegágyak mel
letti speciális használata általánosságban kiveszett. Csak a betegek és 
haldoklók úrvacsoráztatása maradt meg. Az ehhez kapcsolódó babonás 
elgondolás sem tűnt el és így az utolsó vacsora a betegágyon sokszor az 
üdvösségnek biztos zálogává lett. Luther 1539-ben még abban a meg
látásban élt, hogy aki a gyülekezet tagjaként úrvacsorával él (évenként 
legalább 3 vagy 4-szer), úgy az a halálos ágyon elégedjen meg az ige 
erősítésével. Kálvin a betegúrvacsoráztatásnál a családtagok részvételét 
kívánta meg, mint a házi úrv. istentisztelet előfeltételét.

Egyedül Brenz János képviselt a württenbergi egyházi rendtartásban 
(1536) más álláspontot és megkülönböztette a „zugmisét” a magángyónás
tól és úrvacsorától. Brenz az evang. egyháznak lelkiismeretét tartotta 
éberen a betegúrvacsorával kapcsolatosan.

Ahogyan azt az egyházi rendtartások és agendák a németországi 
lutheri egyházakban az elkövetkezendő századakban mutatják, a beteg- 
úrvacsora rendje Brenz által meghatározott irányban alakult ki. Egyes 
lelkészeknek szolgálata, köztük Lőhe Vilmosé, ezen a téren szintén meg
határozó jelleggel bírt. Fentieket e szolgálat mai újjárendezésénél nem 
szabad figyelmen kívül hagynunk.

Az újjárendezésnek 3 pontban kell megmutatkoznia:
a) Általános lett az egyéni gyakorlat. Ige és ősegyház gyakorlata 

szerint ez a szolgálat az egész egyház szolgálata, még akkor is, ha azt 
az igehirdető végzi. A gyülekezet a lelkész mellé segítőket adhat. Észre
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veheti Jak, 5. alapján a vének szolgálatának jelentőségét. A beteg ügyét 
a gyülekezet felveheti imádságába, a gyülekezet responsorikus részvé
telével.

b) Ennek a szolgálatnak akadálya az a vélekedés, hogy az egyház 
befolyásolhatja gondozottjának örök sorsát. Az a meglátás, hogy a meg
keresztelt, az abszolúciót elfogadó, az úrvacsorával élő az üdvösség 
garanciáját bírja — elfelejti, hogy a keresztség, az abszolúció és az úr
vacsora nem használ semmit hit nélkül. Az egyház szolgálata nem bizto
sítás, hanem az isteni szeretet irgalmáért való könyörgés. Az ősi Agenda 
mortuorum számol ezzel s ezért az olyan testvért, aki a haldoklók sakra- 
mentumával élt már — a haláltusa beálltakor felöltözteti a bűnbánat 
ingébe, hamuval szórt szalmaágyra fekteti, a 7 bűnbánati zsoltárt énekel
teti és nem a kiválasztottak és szentek közösségébe való felvételért, 
hanem Isten megbocsátásáért, ítélettől való szabadulásért imádkoztát.

A róm. kat. rítus is különbséget tesz azok között, akik a halálsakra- 
mentuma által a pokoltól védettek, akik a halálsakramentuma nélkül 
haltak meg és azok között, akik halálos bűnben haltak meg, de végül is 
mindnyájukat a bűnösök számára meghatározott formula alá helyezi, 
hogy a Miserere-nek és a De profundis-nak döntő akcentust adhasson.

Az előreformátoroknál is döntő, hogy az üdvösség, melyet csak hittel 
ragadhatunk meg, olyan üdvösség, melyért csak imádkoznunk lehet.

c) És ha nem szabad azt figyelmen kívül hagynunk, hogy az egyes 
embert óvnunk kell a felületesen és könnyen elgondolt üdvbizonyosság
tól, úgy nem szabad annak bizonyosságában sem kételkednünk, amit 
Isten ígért. A keresztség által kapott isteni ígéretet a beteg és haldokló 
elé kell tárnunk, hogy az Isten ígéretét megragadja. Az Agenda mortuo- 
rum tud arról, hogy a halott, aki a gyülekezet közösségében halt meg, 
„kiválasztottá” lett, akin Krisztus ígéretét betölti, — de ez esetben is 
hangzik érte a kegyelemért való könyörgés. A meghalt örök nyugalomba 
megy, mint Izrael az ígéret földjére —, az atya által újra visszafogadott 
tékozló fiú új ruhába lesz öltöztetve — a királyi lakomára meghívott a 
mennyei vőlegény elé vonul —, a mennyei Jeruzsálem polgára bevonulá
sát tartja, hogy a bárány trónusa elé álljon.

Amit az egyháznak kétségtelenül fel kell vennie ebbe a szolgálatba, 
az mindenképp az a hivő bizonyosság, mellyel az egyház Isten kegyelmét 
és Isten áldását hirdeti. És amennyiben áldást hirdet, nem nyúl Isten 
ítélete elé — de a megáldottnak hirdeti, hogy Isten ígérete neki is szól, 
s ezért őérette hangzik az imádság, hölgy ő ezt az ígéretet hittel megj  
ragadja. Az egyház nem gondolhat lekicsinylőén a könyörgésnek és áldás
nak arról a szolgálatáról sem, melyet akkor végez, amikor a beteg már 
eszméletét vesztette. Apológia XXIV, 94 megengedi a halottakért szóló 
imádságot (... scimus veteres loqui de oratione pro mortuis, quam nos 
non prohibemus. . . )  és ezzel felhatalmaz a halottak megáldásóra is. 
A lutheri egyháznak szorgoskodnia kell, hogy ezt a nagyrészt elveszített 
kincsét újra megtalálja.

A könyv nagy része alkalmas igehelyek, imádságok és énekek gyűj
teménye. A  lelkész tehát ezzel az egy könyvvel végezheti szolgálatát.

E figyelemre méltó könyv 289 oldal terjedelemben, 1958-ban jelent 
meg. Kiadója: Lutherisches Verlaghaus, Berlin.

Rusznyák Ferenc
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A z igehirdető m űhely e

HÚSVÉT U. 2. VASÁRNAP
Mt. 18, 11—14.

Amikor elém adatott ez az ige, fogva tartott belőle Jézus azon szava: 
, , . . .  nem keresi-é . . .  ?” Belőle elém lépett egy ember, Isten Fia. Tekintete 
szelíd, egész lénye alázatos, de magabiztos s áradt belőle a szeretet. Mikor 
barátai, mindazok, akiket a szív köteléke kapcsolt hozzá és mégsem 
értették meg Öt, egyéni érdekeik, reményeik megvalósítóját akarták látni 
benne, akkor azt mondja: „Az embernek Fia azért jött, hogy megtartsa, 
ami elveszett.” Az értetlenekhez ezt úgy hozza közel, hogy elmondja az 
elveszett juhról, kereséséről s megtalálásáról szóló példázatot.

Ma is sok hamis reménység, várakozás kavarog Jézus körül az 
ember-szívekben. Hadd helyezzem hát most ez igéből a hangsúlyt arra: 
Jézus a nagy kereső, kit keres Ö s mi történik azzal, akit megtalál.

1. Jézus a nagy kereső. — Jézus keresése mögött az Atya van, aki 
nem akarja, hogy egy is elvesszen közülünk. Tehát Isten szeretete válik 
reálissá Jézus keresésében. Ez ébresszen bennünk egyre nagyobb bizal
mat, szeretetet iránta, hogy amikor megérint keresése, benne ne életünk 
korlátozóját, de felszabadítóját lássuk. ’

2. K it keres Jézus? — Jézus azt kereste, aki már megvolt, de elve
szett, tehát most is megvan valahol, csak meg kell találni. Az Isten által 
teremtett embert, az Atya gyermekeit keresi, _azokat, akik fölötte állnak 
Isten teremtő akaratából minden élőlénynek. Nem csupán külső meg
jelenési formájukban, de a szív, a lélek, az értelem megkülönböztetettsé- 
gének, az Isten képére és hasonlatosságára teremtettségnek a jegyével. 
Ezt az embert keresi. Azt, ami emberré teszi az embert, az elvesztett 
Isten-fiúsáigot kereste az emberben. Mert ez bizony, a bűneset következ
tében elveszett. Az emberség az emberből. Ezt keressük mi is emberek. 
Keressük azt, aki testvérének tekint engem, téged s szeretettel veszi 
hibáinkat, megbocsát, irgalmas hozzánk s nem az ítélet kettétört pálcá
jával jön felénk. Keressük á segítőtársat földi életünk meg jobbítására, 
emberi közösségünk szeretetteljes, családias megélésére. Megvan a vágy 
bennünk minderre, lelkünk kész, de a testünk erőtelen, akaratunk mit 
sem ér. A magány nyom, szívünk bezárul mások előtt bizalmatlanul, 
mert a testvér, az egy vérből teremtett nagy család testvéri közössége, az 
Atya gyermekei helyett, vetélytársat találunk, aki irgalmatlanul félrelök, 
ha érdekei úgy kívánják. így bizony elvesztünk az Isten, elvesztünk a 
másik ember számára, de megtaláltattunk a bűnnek. S lett ebből kereszt 
a Golgotán, bűneink rettentő dokumentuma. De a kereső Jézus éppen 
azokat keresi, akiket ijeszt ez, ijeszt az embertelen ember bűnös cselek
vése, akiket rémiszt bűnrészességük s akik keresik a kiutat mindabból, 
ami csak kárt, fájdalmat, veszedelmet, keresztet jelent az ember, de az 
egész nagy család, az emberiség számára.
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3. Mit tesz Jézus azokkal, akiket megtalál? — Az elveszett, de már 
megtalált juhot viszi a pásztor. Nem kergeti, űzi maga előtt nagy mérge
sen, miközben jó nagyokat üt rá botjával, amiért elveszett. Nem jó pász
tor az, aki így bánik az elveszett juhhal. A Jó Pásztor felemeli, magához 
öleli s így viszi az elveszettet. Tehát magához kapcsolja, közösséget teremt 
kettejük között. Azután nyomdokaiba lépni édesgeti és társaságában las
san átformálja. Az a fő, hogy az Ő társaságában megismerjük igazán ma
gunkat. Bűneinket. Minél inkább megismerjük önmagunkat Jézus vilá
gosságában, annál inkább tölt el ez bűnbánattal. Ebből a bűnbánatból 
születik meg az az elhatározás, hogy eddigi életünkkel szakítunk. Szán
dékunkat azonban csak akkor tudjuk végrehajtani, ha Jézussal annyira 
szoros kapcsolatban maradunk, hogy megadjuk neki magunkat s enged
jük, cselekedjék velünk úgy, amint Ő akarja.

Mondhatná valaki: könnyű ezt így elmondani! Kevés szóval fel 
lehet sorolni az újjászületés egyes fázisait, de végigcsinálni bizony öldök
lést, nehéz küzdelmet, az ó-ember megöldöklését jelenti.

Igen, senki sem mondja, hogy nem nehéz. De ha valami nehéz, ez 
nem jelenti azt, hogy lehetetlen. Az biztos, hogy könnyebb leesni a szaka
dékba, mint onnan feljönni. Ez csak úgy lehetséges, hogy valaki leeresz
kedik értünk, összetöröttekért, s felvisz. Nos, Jézus éppen ezt cselekedte. 
Lejött, emberré lett, keres, megtalál s viszi a megtaláltat. Az Ö Szent
lelke műveli bennünk az ó-ember megöldöklését. Ez bizony fáj. De azután 
milyen nagy öröm új embernek lenni. Testvért találni a másik ember
ben. Örülni az új élet ajándékainak. Szolgálni azt a közösséget, melynek 
felismerésére és megismerésére visszavitt Jézus, Milyen öröm érezni, 
hogy mégis szeretnek engem. S azután menni a nagy kereső nyomában 
tovább, hordozva az Ö szeretetét. Egyre több testvért találni a világ 
országútján. Milyen nagy öröm lehajolni vele együtt a magányosokhoz, 
szomorkodókhoz. Milyen öröm segíteni ott, ahol lehet s ahol kell. Osztani 
azt, amit kaptam. Az Ö szeretetét, irgalmát, segítését.

A legkisebb élet is így kapja meg értékét s életének feladatát, értel
mét.

Jézus kereső hangját nem hallod-e te is feléd kiáltani? Ne rejtőzz el 
előle, mint az első emberpár. Ne félj, „a megrepedt nádat Ö el nem töri, 
a pislogó gyertyalángot el nem oltja.” De Szentlelkével újjáteremt.

Boros Károly
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HÚSVÉT UTÁNI 3. VASÁRNAP
Lukács 15, 1— 7.

ISTEN ÉS A  GYÜLEKEZET ÖRÖME

Énekeskönyvünk egyik éneke (753) arról a keresztyén reménységről 
tesz bizonyságot, hogy Isten népének egysége két részben érik: a mór 
megérkezettek s a még itt küzdők két csoportjóban s eljön az idő, amikor 
a két sereg „együtt ujjong, együtt ünnepel” . Hajlamosak vagyunk arra, 
hogy ezt az együttes örömöt az eschatonba, az eljövendőbé toljuk és oda 
rögzítsük. Való igaz, hogy a feltámadott Krisztus, aki zsengéje lett fél- 
támadásunknak, készíti ezt az eljövendő örök örömöt az övéinek. 
Az azonban egyoldalú kép, ha úgy képzeljük, hogy az eljövendő örök 
öröm ellenpólusaképt a „még mi lenn küzdünk” csupa kesergést, nyomo
rúságot jelent.

Jézusnak az elveszett juhról mondott példázata éppen arról szól, 
hogy Isten népének, ha helyesen áll szolgálatában és küldetésében, már 
itt jellemzője az öröm. Helyesebben már itt Isten örömének letétemé
nyese s annak fényében él. Így is mondhatom: Isten népe Urának örömé
ben és öröméből él. A példázatban elmosódnak a „még itt” és a „már ott” 
határai. A megtalálás öröme idé mutat s ez az öröm Isten rajtunk el
áradó öröme.

1. Ezt az örömöt zavarja és töri a farizeusi elvakultság vallási sovi
nizmusának torz egyoldalúsága. A farizeusok bűnösökre és igazakra osz
tották a világot s persze magukat az igazak közé számlálták. Simon 
farizeus a vallási elit gőgjével terít Jézus számára reprezentatív asztalt 
s meglepettségében csak hápog, amikor Jézus nem a „méltó” fogadtatás
sal, hanem a bűnös asszony megtérésével és szeretetével teszi örökké 
híressé a házát. Egyre kirívóbban hamis az a kép, amely a világot az igaz 
hívők és a bűnös hitetlenek megosztottságában képzeli. Bekövetkezett a 
keresztyénség számára az a meglepetés, hogy a „bárányok” az „elveszett- 
ségben” nagyobb látókörre, kockázatoktól sarkallt bátorságra, őszintébb 
erkölcsökre, igazabb emberségre, helytállóbb becsületességre jutottak, s 
mellettük a „nem elveszettek” olyanokká váltak, mint a farizeusok termé
ketlen önigazságukban s mint a tékozló fiú bátyja, szeretetlenségében 
és irigységében. Sőt bekövetkezett az is, hogy Jézus nem közéjük lépett, 
hanem amazok közé, s amit mi missziónak, egyházba hívogatásnak neve
zünk, az farizeusi formák erőszakolásának kísértésében vergődik s elő
ítéletektől terhelt. Megkerüljük a földet, hogy valakit „megtérítsünk” , s 
amikor közöttünk van, nem jelentünk számára támaszt és közösséget s 
nem tudunk megoldást adni kérdéseire. Jézus kereső és megtaláló szere- 
tete valami egészen más.

2. A példázat csak föltételezi a pásztornak báránya elvesztése fölötti 
szomorúságát, de nem beszél róla. Ugyanúgy csak föltételezi az elveszett 
bárány szenvedését, veszedelmes helyzetét, kísértéseit, de nem beszél 
róla, noha szívreható lírával lehetne szólni ezekről. Miért? Bizonnyal 
azért, mert az egész helyzet lényege és tartalma az eredményre törő 
kereső szolgálat s az eláradó öröm. Jézus sohasem feneklett meg a nega
tívumokban. „Témája” sohasem a baj, a szenvedés, a nyomorúság — 
megcsak nem is a bűn volt, hanem a gyógyulás, a békesség, a bűnbocsá
nat. Isten népének örömét töri a sopánkodás panaszkodás, kesergés, két
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ségeskedés. Aki ezekben elmerül, nem ismeri Krisztust. Sopánkodó és 
kétségeskedő keresztyénség: önmagában való ellentmondás. Pál nem testi 
bajairól, szembetegségéről, kimerültségéről beszél — mindezeket csak el
vétett mellékmondataiból tudjuk —, hanem arról, hogy mindenre van 
ereje a Krisztusban. Ez a keresztyén beszéd.

3. Isten öröme sugárzó öröm. Farizeusok vallási sovinizmusa, keser- 
gésben megrekedt félutas keresztyének toporgása töri, de meg nem töri. 
Azok az övéi, akik köré gyűlnek s vele örvendeznek. Azoknak is külön- 
külön nyilván megvan a maguk baja, de átragad rájuk Isten öröme s 
nincs mód fel nem oldódni benne. Ezért hangsúlyozza az oltári ige 
(I. Thess. 5:16): „mindenkor örüljetek” .

4. Isten öröme a győzelem öröme. Tárgya a megtalált ember. A pél
dázat egyszerű képet fest erről: elveszett. . .  utánamegy . . .  megtalálja. 
Az a helyzet, amit Jézus megvilágít, sokkal feszültebb. Pattanásig feszül
tek az idegek s a vita existenciális. A farizeusokban forr a fennkölt 
harag: Messiásnak mondják s ahelyett, hogy Dávid trónja felé venne 
irányt, bűnösök közé megy. Sőt a legbensőbb közösséget: asztalközösséget 
vállal velük. Ezeknek a botránkozóknak kell megmagyarázni: így van ez 
rendjén, ő ezért jött. Győzelme az irgalmas szolgálat, a bűnbocsátó sze
retet győzelme s nem a trón győzelme. Nem is volt könnyű: életét adta 
barátaiért s mi most, három héttel az ünnep után, arra emlékezünk, ami 
harmadnapra történt: feltámadott az Űr!

A történetben nyomósak a kísérőjelenségek: a kilencvenkilencedik 
biztos bázisú tömege, farizeusok és írástudók tekintélye, vámszedők és 
bűnösök „mind”, barátok és szomszédok örvendező csoportja, az üdvözöl
tek seregének mennyei fényessége. Mindezek széles galériájában a tör
ténet központja, az öröm tárgya egy senki, egy jelentéktelen — milyen 
szégyenkezve állhat ott a kilencvenkilenc igaz közelében — : egy megtérő 
bűnös.

Talán éppen én. Koren Emil

HÚSVÉT UTÁNI 4. VASÁRNAP
Máté 21, 14-17.

AZ ÉNEKLŐ GYÜLEKEZET

Csodálatosan szép, színes, eleven kép bontakozik ki előttünk Cantate 
vasárnapjának evangéliumi szentleckéjéből. Ujjongó tömeg Jézus körül. 
Csupa mosoly minden arc, nevetéssel, hangos Isrtendicséréssel tele a 
szájak. Gyermekek vidám, éneklő csapata, meggyógyult sánták önfeledt 
ugrándozása, látó vakok fény felé forduló arca. S közöttük Jézus, akinek 
mindent köszönhetnek. Gyógyulást, egészséget, szabadulást, szívbéli örö
möt — az életet.

S e csodálatosan szép, felemelő kép sarkában egy sötét folt. A fari
zeusok haragvó, morgó, susárló, kicsire zsugorodott csoportja. Szemük
ből gyűlölet árad Jézus és az örvendező tömeg felé és ajkukpn az irigy 
szemrehányás szavai. Nem tudják megérteni és nem tudnak részt venni 
a szegények, kicsinyek, meggyógyultak örömében. Csak kegyességük for
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máinak Jézus által feldúlt romjait látják maguk előtt s azt, aki mindezt 
okozta. Bántja őket az élet vidám hangja, a meggyógyítottak hallelujája 
és a gyermekek hozsannája.

Amikor a ma gyülekezete e képet nézi, az a kérdése támadhat: vajon 
miért olyan kevés az örvendező ének a mi ajkunkon? Vajon nem fenye- 
get-e bennünket az a veszély, hogy a farizeusok zúgolódó, fejet lehotr- 
gasztó, mások életvidámságát gyűlölettel szemlélő csapatához leszünk 
hasonlóak?

Talán kevés közöttünk a Jézus szabadító erejét megtapasztalt ember? 
Ha így van, akkor ennek nem Jézus, vagy mások az okai, hanem mi 
magunk. Kevés a hitünk, nem élünk eléggé annak az erőnek ismereté
ben, amellyel Urunk rendelkezik. Nem tárjuk fel előtte bizalommal és 
őszinte reménységgel életünk nyavalyáit, nem visszük eléje szabadulásra 
vágyva bűneink terhét. Pedig az evangélium dynamis, mely csodálatos 
változásokat tud létrehozni életünk belső és külső világában ma is.

Vagy fásultakká lettünk kegyességünk megszokott életformáinak 
gyakorlása közben? A sokat hallott szavak, a rég ismert igék nem tudják 
már megérinteni szívünket. Vallásos tanná lett számunkra Isten bűn
bocsátó, életet ajándékozó, üdvösségét ígérő szava? Pedig ez a beszéd a 
bűn igája alól szabadulásért, megrokkant életünk meggyógyulásáért, élő 
reménységünk feltámadásáért hangzik ma is felénk.

Lehet, hogy vakokká iettünk Isten cselekvésének meglátására? Nem 
érezzük a kenyérben Isten gondviselésének jó ízét, életünk nyugalmában 
oltalmazó szeretetét, életünk, családunk, népünk életének eseményeiben 
az ö  ajándékozó szeretetét? Pedig ma is ő terít asztalt számunkra, fi 
kíséri lépteinket, Ő halmoz el minden jóval, ami a test és élet fenntartá
sához szükséges.

Lelki süketség lett úrrá rajtunk, hogy nem halljuk meg mások örven
dező szavát? Nem remegteti meg szívünket kenyérhez jutott milliók, 
gyarmati iga alól felszabadultak győzelmi éneke, a körülöttünk futkározó- 
egészséges gyermekek vidám kacaja? Hiszen a történelem eseményeiben 
és a tudomány előrehaladásában is az a világot j órakormányzó, igazságot- 
tevő Isten cselekszik, aki mindenekben embergyermekei boldogságát 
munkálja.

A Krisztus köré csoportosult látó szemű, halló fülű és érző szívű 
emberek — éneklő emberek. Krisztus nyitja meg szemüket Isten csodái
nak látására, Krisztus nyitja meg fülüket a bűnbocsánat és az örökélet 
ígéretének meghallására, Krisztus által érzi szívük Isten szeretetét és 
Krisztus által válnak felebarátaik segítőivé, vigasztalóvá, örömben tár
saivá. S mindebben annyi az örvendeznivaló, hogy itt mindig van ok 
énekelni, hálát mondani, magasztalni. És nagyon kevés ok, sőt semmi ok 
nincs az elhúzódzkodásra, a zúgolódásra, az irigységre, a főlehorgasztásra.

Különösen Nagyhét és Húsvét felől jőve van oka a gyülekezetnek 
énekelni. Hiszen a kereszt és a nyitott sír az Isten szeretetének világra-' 
szóló nagy eseménye. Valóban világraszóló, mert Isten innen kiáltatja, 
hirdetteti szét az egész világnak megmentő, üdvösséget és örökéletet 
készítő nagy elhatározását. Van hát okunk bőven az örvendező éneklésre. 
A mi helyünk is ott van a meggyógyítottak, megvigasztaltak, megeleve
nítettek csapatában és mi is olyan felszabadultan, a jó  és szép, az igaz 
és tiszta győzelmének tapsolva énekelhetünk, mint Jeruzsálem tiszta- 
szívű gyermekei.

Mezősi György
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HÚSVÉT UTÁNI 5. VASÁRNAP
Lukács 18, 1—8.

E vasárnap hetébe esik Urunk mennybemenetelének ünnepe. Mintha 
az egyház ősi rendje azért helyezte volna az imádság vasárnapját ide, 
hogy arra emlékeztessen: Az egyház Ura mostantól, mennybemenetelétől 
kezdve közbenjárói, főpapi hivatalát gyakorolja, könyörgéseinket oda 
viszy az Atya színe elé. Ezért lehet és kell az ö  nevében imádkoznunk 
(Jn. 16, 23—33. az óegyházi perikópa).

Mostani perikópánk példázat. Olyan „műfaj” tehát Jézus tanításában, 
amit kellő körültekintéssel kell kezelnünk. A legtöbb példázat egy hit
igazságot akar megvilágítani. Nem szabad tehát a példázat egyes voná
sait préselni, allegorisztikusan alkalmazni akarni. E példázat mondani
valóját bevezetése világosan megjelöli: arra tanít, hogy mindenkor imád
kozni kell és abban nem szabad magrestülni. Így is lehetne mondani: 
Imádkozzatok a hit állhatatosságával.

A példázat eredeti szövegének értelmét csak az újtestamentomi 
próbakiadás adja valamennyire vissza. A Károlyi-szöveg félreérthető 
hiszen pl. a 3. s a 6. versben nem „bosszúállásról”, hanem nyilvánvalóan 
igazság-, ill. jogszolgáltatásról van, szó. Pontosabban arról, hogy a bíró 
(3—5. v.) végezze kötelességét, azt, ami hivatása szerint az ő feladata. 
Ezt az ügyfelek elvárhatják tőle. Nagyon megszűkítenők sőt félrevinnénk 
azonban a példázat értelmét, ha ennek analógiájára 6—8. verseket úgy 
értelmeznénk, hogy itt pedig az ún. „isteni igazságszolgáltatásról” van 
szó. Vagyis arról, hogy Isten igazságot szolgáltat az övéinek, megvédi 
őket és megbünteti ellenségeiket. A  példázat tanításának hangsúlya nem 
ezen van, illetőleg az sokkal gazdagabb és szélesebb látókörű.

Jézus az ellentét párhuzamának alkalmazásával építi fel tanítását. 
Szinte azt mondhatnék: rembrandti módon ábrázol, éles fény- és árny
kontrasztokkal. A hamis bíró olyan valaki volt, aki senkivel nem törő
dött, sem Istennel sem emberekkel, hanem csak a maga érdekére volt 
tekintettel. Amikor végül is meghallgatja a makacs kérelmezőt, ezt is 
csak azért teszi, hogy a saját kényelmét óvja, „Mivel terhemre van ez 
az özvegyasszony (5. v.) — lerázom a nyakamról, megszabadulok egyszer 
és mindenkorra tőle, azzal, hogy elintézem az ügyét.

Isten nem „hamis bíró”, hanem szerető mennyei Atyja gyermekeinek. 
Ez így expressis verbis nincsen ugyan benne a példázat szövegében. Benne 
van azonban az evangéliumban, hiszen ez Jézus egész igehirdetésének 
alaphangja. Isten szeret (I. Jn. 4, 8.), vagyis Öt éppen az jellemzi, hogy 
mindig csak másra gondol s nem magára. A magával törődő önzésnek 
Isten tökéletes ellentéte, Ö szüntelen övéinek javán fáradozik — el egé
szen Egyszülöttjének odaáldozásáig! (Róm. 8, 32.) Igazán nem ezért törő
dik az emberrel, hogy megszabaduljon zaklatásától, hogy lerázza a nya
káról, hanem inkább végtelen atyai türelemmel és hűséggel gondoskodik 
róla. E tétel nem is szorul különösebb alátámasztásra, hanem egyszerűen 
abból következik, hogy Ő Isten, mégpedig éppen ilyen Isten: Atya. Jézus 
minden tanítása, egész élete és műve ezt mutatja, hirdeti, ez az evan
gélium summája: Így szerette Isten a világot. . .  A 7. verset így is lehetne 
körülírni: Hát éppen az Isten — ez az Isten — ne hallgatná meg övéinek 
kérését?

A példázatbeli özvegyasszony reménytelen helyzetben van. Már maga 
özvegysége is azt jelenti: teljesen védtelen, támasz és segítség nélkül,
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magára hagyatva áll az életben. Csak Jahve az özvegyek és árvák gyá- 
mola (V. Móz. 10, 18; 68. Zsolt. 6; És. 1, 17.) A példázatbeli bíró azonban 
„Istent nem félte” , tehát az özvegy nem számíthatott arra, hogy a bíró 
az ÖT rendelkezéseihez fogja tartani magát. Ennek ellenére állhatatosan 
kitart kérése mellett. És kitartását végül is siker koronázza. Jézus éppen 
erre az állhatatosságra akarja figyelmünket ráirányítani. Nincsenek re
ménytelen helyzetek — hiszen mi nem egy ‘hamis bírótól, hanem a sze
rető mennyei Atyától várjuk kéréseink teljesítését!

Jézus más helyen (Mt. 7, 7. kk.) figyelmeztet arra, hogy minden jó 
dolgot kérhetünk a Mennyei Atyától (vö. Mt. 6, 8; Jk. 4, 2; Jn. 14, 13. és 
pár. h.; 15, 7!) A z imádság: életforma, a keresztyén ember állandó maga
tartása, Isten felé fordulása a feltétlen, gyermeki bizodalom gesztusában. 
„Glaube ist einfaclí Gébét” , mondja Luther. A hitet éppen ez az állha
tatosság jellemzi. Isten néha megvárakoztatja övéit (7/b), próbára teszi 
türelmüket. Néha viszont rajtunk múlik, a mi vakságunkon, hogy nem 
vesszük észre; már teljesítette is kérésünket, ha talán nem is úgy, mint 
ahogyan mi azt elgondoltuk. A gyermekek, tudnak ilyen állhatatosan 
— a felnőttek néha úgy érzik: makacsul — kérni. Jézusi azonban éppen 
erre biztat bennünket. Legyetek olyanok, mint a gyermekek (Mt. 18, 2. kk.), 
kérjetek gátlások és álszemérem, aggályok és kételkedési nélkül. Kérhet
tek, hiszen gyermekek vagytok, az Atya gyermekei. (Fii. 4, 6.)

Éíő Istenünk van, hirdeti e példázat, aki gondol felőlünk, törődik 
velünk, meghallgatja, ha hozzá kiáltunk. Nem végzet, fáturn, vaksors 
irányítja életünket. Helytelen a sokszor kegyesnek vélt magatartás, amely 
mindenbe belenyugszik azzal a lemondó gesztussal, hogy „így volt ez 
megírva”. Isten befolyásolható — hadd mondjuk ki ily merészen a té
telt —, könyörgésünk megfordíthatja szándékát. Ábrahámot ö  maga biz
tatja, hogy könyörögjön Sodomáórt (I. Móz. 18.), Ö hagyja magát kérni. 
Gondoljunk Luther imádságára Melanchthon betegágyánál: az valóban 
„erőszakos” imádság volt, de éppen ezért kedves Isten előtt és Isten meg 
is hallgatta azt.

Éppen ezért, mert Isten meghallgatja kéréseinket, az imádság roppant 
felelősségű dolog. Perikópánk előzményéből (17, 20. kk.) valószínű, hogy 
Jézus e példázattal tanítványait az Isten országáért való csüggedetlen 
könyörgésre akarta elsősorban buzdítani! Tökéletes1 félreértése volna 
tehát a szakasznak, ha Isten népe a maga igazának igazolását olvasná 
ki. belőle, vagyis azt, 'hogy a gyülekezet s a keresztyén ember számíthat 
Isten segítségére a maga dolgában a „gonosz világ” ellenében. Éppen nem 
erről van szó, hanem Isten országának eljöttéről, az Ö akaratának tel
jesedéséről (vö. a Miatyánk 2. és 3. kérésének lutheri magyarázata a Kis 
Kátéban!).

Aki komolyan imádkozik valamiért, vagyis Isten meghallgató szán
dékát és ígéretét komolyan veszi, az ennek a komolyanvételnek maga
tartásával is tanúságát kell adja. G. Bassarak idézi a „Vöm Beten dér 
Christen” c. tanulmányában (Die Zeichen dér Zeit, 1960. 367—372. o.) 
B. Brecht drámájának (Mutter Courage) egyik jelenetét. A császári csa
patok — a harmincéves háborúban vagyunk — Halle városa előtt álla
nak. Készülnek az alvó város megrohanására. Egy parasztasszon}? és 
Kattrin könyörögnek Isten segítségéért. S ezután Kattrin a háztetőre 
mászik s addig veri markotányosdobját, amíg felveri a várost. Az ellen
ség lelövi, s ő életét adja — mert komolyan vette imádságát. Az igazi 
imádságban ugyanis nemcsak a könyörgő ember fogja szaván Istent
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— „Uram, magad ígérted, hogy meghallgatsz!” —, hanem az imádságot 
meghallgató Isten is szaván fogja az imádkozó embert. „Ha igazán fontos 
neked ez a dolog tedd reá az életedet!”

Példázatunk különös, homályos zárómondatát (8/b v.) némely írás
magyarázók szerkesztői toldásnak tartják. Értelmet nyer azonban a pél
dázat összefüggésében, ha így értjük: Amikor Jézus ítéletre, számadásra 
visszajő (paruszia), megtalálja-e ezt a hitet (tén pisztin!), vagyis ezt az 
állhatatos bizodalmát övéinek életében? Prédikációnk végén helyezzük e 
súlyos kérdést a gyülekezet szívére.

Groó Gyula

MENNYBEMENETEL ÜNNEPE
János 20, 16—18.

AZ ÚRRA NÉZŐ GYÜLEKEZET

A SZÖVEG. Textusunk szövegének jó megértése szempontjából fel 
kell figyelnünk a 17. versben a „Ne érints” kifejezésre. Rienecker úgy 
véli megoldani a kérdést: hogy egy fennáló helyzetnek akar ezzel Jézus 
véget vetni. Ugyanebben a versben „Felmegyek. . . ” helyett talán helye
sebben „átmegyek. . . ” lehetne. Mindezeket ma a szószékeink alatt ülők 
élesebben figyelik, mintsem mi gondoljuk. Utalok még a textusunkkal 
kapcsolatos párhuzamos helyekre: Zsid. 2, 11—12; János 6, 62. és Márk 
16. 10.

EXEGETIKAI MEGJEGYZÉSEK

Áldozócsütörtök, Jézus mennybemenetelének ünnepe, üdvtörténeti 
szempontból fontos fordulópont. Jézus Krisztusnak testté létele, földi 
működése, szenvedése, kereszthalála mind az alászállás jegyében van. 
Itt a megdicsőülés, a felemeltetés jegyében. Ebből adódik a gyülekezet 
számára az értelmi megismerés helyett, a hit útjára lépés még nehezebb 
problémája. Az alászállás tényeit a ráció is tudja követni, de a felemel
tetés dicsőségét csak a hit szemléli. Ezért kerül a mai ünnep tengelyébe: 
Az Úrra néző gyülekezet.

Textusunk közvetlen előzménye a húsvéti üres sír. Ennek láttán mag
dalai Mária Jézus testét, holttetemét keresi. Hitének tartalma, ami volt. 
Jézus emlék, akit konzerválni szeretne, s akinek legalább a sírjához sze
retne elzarándokolni. Ilyen ma az a gyülekezet, amelyik csak a múltján 
mereng. Amelyik a régi protestáns bálakat, műkedvelő előadásokat stb. 
siratja, mert azokban látta az egyház anyagi, társadalmi súlyát. Ebben 
szólítja meg a gyülekezetei — Máriát is — Jézus. Itt hadd utaljak arra 
a szemléletes párhuzamra, ami abból adódik, hogy asszony által tört be 
e világba a bűn ereje, itt asszony által találkozik az ember a bűnt le
győző Krisztussal. Asszony szolgált elsőként a sátánnak e világban, itt 
asszony szolgál elsőként a dicsőséges Krisztusnak.

Jézus megszólító szava nyomán szeretne Mária, úgy mint régen elébe 
borulni Jézusnak. Talán újra könnyeivel öntözni lábait. Jézus azonban 
ezt elutasítja. Amint Rienecker értelmezi, az eddigi helyzetnek vet ezzel 
véget, hiszen egy egészen új helyzetben vannak most már. Jézus már
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nem a palesztinai utak poros vándora, hanem ŰR. Kürios. (Az istenként 
tisztelt császár megszólítása.) Jézus feltámadása nem azonos azzal, ami
nek Lázár volt részese és a naini ifjú. Azoknak a feltámadása e földi 
életre való volt. Egy időre, aminek eltelte után ismét meghaltak. Jézus 
feltámadása: megdicsőülés, visszatérés az Atyához. Átmenet ebből a földi 
világból — e háromdimenziós, földi tér- és időszemléletben élő világból 
abba, ami kozmikus, sőt azon is túl mutató méretű, az örökkévalóságba 
nyúló, az Atya jobbján ülő — a megdicsőülésbe, ahonnan eljő ítélni élő
ket és holtakat. Ezért az a találkozás, amely itt jött létre Jézussal, már 
olyan hitet munkál, amely nem függ érzékléstől, látástól, hanem tapasz
talatokon felüli hitet kíván. Vö. Tamás esete.

A megdicsőült Úrra néző gyülekezet, mint Mária is, így hallja meg 
a boldogító örömhírt az Úr ajkáról, hogy Isten Atyánk, sőt Krisztus test
vérünk. Ebben benne foglaltatik annak híre, hogy áldozatos szeretete 
nem szűnik meg mennybemenetelével, sőt csak teljesebbé válik. A vele 
való hitbeli közösség nem kevesebb, mint a vele való földi közösség volt. 
Nem vagyunk hátrányban azokkal szemben, akik test szerint látták és 
hallották, csodáinak szemtanúi voltak. Jézus ajkán ezek a kifejezések: 
„ . . .  én Atyám, ti Atyátok. . .  én Istenemhez és a ti Istenetekhez . . 
páratlan melegséget kapnak, s ebben a kapcsolatban nem félelemmel, ha
nem a fiúság bizalommal teljes reménységével nézhetünk az Űrra. Hiszen 
„nem félelemnek lelkét kaptuk, hanem fiúságét, aki által mondhatjuk 
Abba, azaz Atyám . . . ” Mária szívében, de a ma élő hívek szívében így 
lehet boldogan vallott igazsággá: Láttam az Urat. Így van hitben „látása” 
a gyülekezetnek Ura felől.

A gyülekezet, amelyik csak lefelé néz, csak magára, csak az embe
rekre, nem lát mást, mint földet, bűnt, terheket, letörtséget, csüggedést, 
de ha erre az Orra feltekint hitével a gyülekezet, meglátja a vihar után 
tisztuló ég derűs kékségét, reménységet, életet, bűnbocsánatot, üdvös
séget. Ha ezt felismerte ha ezután a földre is néz, még a pocsolyában is 
meglátja az ég csillogását. A hitével Urára néző gyülekezet ma úgy látja 
még a földi élet terheit is, hogy életében ott tündöklik az üdvösség öröme. 
Ezért kell és lehet is a mai gyülekezeteknek is sokkal nagyobb remény
séggel nézni Urára, kegyelmében hinnie, megtartó erejében bíznia, sok 
tétovázás, kapkodás helyet tapasztalatokon felüli hittel élnie, mert meg
ismerte Jézus Krisztust Urának, Istent Atyának. Ebben teljesedik be 
öröme és reménysége.

A megdicsőült Urától megszólított és arra tekintő Mária és vele a 
mai gyülekezet is, nyomban felismeri, hogy ezt a hitet és látást nemcsak 
magánélete, befelé élése számára kapta, hanem arra, hogy ezzel oda
forduljon az emberekhez, testvéredhez a Krisztusban. Ezért indul nyom
ban Mária az emberek felé, és szolgál nékik a megtapasztalt örömmel, 
hirdeti a jó hírt: Atyátok az Isten.

Ez a világ várja is az ilyen bizonyságtevőket, akik az élet győzelmé
ről tudnak néki jó hírt mondani, akik a hit örömét tudják hinteni, akik 
átélt látással tudnak bizonyságot tenni Krisztus Urukról.

AZ ÜNNEP JELLEGE

A húsvéti ünnepkör utolsó tagja. Sajnos igen hosszú időn át a múlt
ban az ezen a napon szokásos konfirmáció erősen elhomályosította jelleg- 
zetes vonásait és így az ünnep megszegényedett. Igénk mindenesetre 
alkalmas arra, hogy ezt a jelleget újra aláhúzza. Homiletikai feldolgozá
sunkban legyünk is erre tekintettel. Jézus Krisztus királyi uralmának
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meghirdetése áll az ünnep középpontjában. A gyülekezet itt marad a 
földön. E világban él, de mennyei Ura van. Ez szabja meg szolgálatát de 
ez indítja reménységre.

AZ IGEHIRDETÉS VÁZLATA: Bevezetésben szólni lehetne arról, 
hogy aki meg akarja ismerni egy vidéknek a szépségét és oda kirándul, 
sokat megláthat, de aki fel is megy a hegy oldalára, még többet láthat 
meg, aki pedig a csúcsára is felkapaszkodik, látja a legtöbbet. Az egy
házi esztendőben is van, aki Karácsonyt jól érti, még Nagypénteket is, 
sőt Húsvét örömhíre is megérinti, de még teljesebben ismeri meg Urun
kat Krisztusunkat, aki e mai ünnepen is kész a látásra. Hogyan jutott 
el erre Mária.

1. El kellett szakadnia, hogy csak a múltjában ismerje fel Jézust.
2. Felismerte Jézust Úrnak, aki szeretetével Isten gyermekévé tette 

és örömre vezette.
3. Ebből fakadóan sietett az emberekhez szolgálni, tanúskodva hité

ről és öröméről.
4. Az Ürra tekintő gyülekezet így él örvendező hitében és szolaál az 

emberek között békességével.
Sólyom Károly

HÚSVÉT UTÁNI 6. VASÁRNAP
Lukács 24, 44—49.

Jézus kora zsidó gyülekezetének szent könyve az Ótestámentom volt. 
Igaz ugyan, hogy már ebben az időben is szép számmal akadtak külön
féle értékű művek, könyvek, melyek a kegyességi élet kisebb-nagyobb 
problémáival foglalkoztak, de ezeknek használata, ismerete nem volt 
általános. Emellett nagy részük nem is akart más lenni, mint a „törvény 
és a próféták” könyveinek magyarázata, a mindennapokra való — ha 
mindjárt nem is a legszerencsésebb alkalmazása.

Jézus és tanítványi köre — bátran lehet így mondanunk — az ószö
vetségi szent iratok levegőjében, semmihez nem hasonlítható légkörében 
nőtt fel. Ezeket hallotta a zsinagógái istentiszteleken s más helyen, alkal
makkor, ezeket tanulmányozta gyermekkorától kezdve a Mester is és 
a köréje csoportosult tanítványi sereg is. Jézus hallatlan szeretettel ra
gaszkodott e könyvekhez. Szívesen idézte a próféták, a zsoltárírók szavait 
és az evangéliumok tanúsága szerint fölényes biztonsággal tett tanú- 
bizonyságot arról, hogy nemcsak ismeri, hanem meg is érti azokat. Mind
ezen túl és ez a legfontosabb — a régi tekercsek ódon szavait, az év
százados mózesi törvényeket nem kezelte holt előírástömegként (ahogyan 
vallásos kortársai tették), hanem a való életre s még inkább a maga 
személyére, messiási küldetésére alkalmazta, vonatkoztatta őket.

Örökké emlékezetes jelenetet fest meg Lukács, evangéliumának 4. ré
szében. Jézus tanítói munkájának, megváltói működésének kezdetén áll. 
Betér a názáreti zsinagógába és a kultikus szokásoknak megfelelően, a 
nagykorú zsidó férfit megillető módon elébe adják a prófétai tekercset. 
Ezsaiás 61. fejezete hasábjánál áll meg az olvasó pálca. „Az Úrnak lelke 
van én rajtam, hogy a szegényeknek az evangéliumot hirdessem..
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(Szeptuaginta szöveg!) Majd a helyére kerül vissza a tekercs és „Ő pedig 
kezde hozzájuk szólani: Ma teljesedett be ez az írás a ti hallástokra.” 

S amikor mennybemenetele előtt utoljára jelenik meg tanítványai 
előtt — ha más körülmények között is — szinte újból megismétlődik az 
előbbi jelenet. A tanácstalanul vak tizenegy előtt újból és újból el
magyarázza „Mózes törvényét”, a prófétákat és a zsoltárokat, rámutatva 
arra, hogy mindannak be kellett következnie, amit ezek egykor hirdettek, 
megírtak. „Így van ez megírva és így kellett szenvedni a Krisztusnak és 
feltámadni a halálból harmadnapon . . . ”

Egybecseng hát a kezdet és a vég, mint ahogyan harmonikusan egész 
Krisztus teljes életműve. Valóban beteljesedett az Írás évezredes ígé
rete: Isten Szabadítót küldött az ő népének, az egész embervilágnak, aki 
életével, halálával megváltotta az egész világot. S a tanítványi seregnek 
— éppen ezért — nem lehet más feladata, életcélja, minthogy megértve 
az évezredes isteni kijelentésnek lényegét, a Szentlélek segítségével hir
desse azt, amit látott, tanult, megtapasztalt, hogy hűséges „bizonysága” 
legyen Megváltójának.

Ez a vasárnap és a kijelölt ige jó alkalmat nyújt arra, hogy nagyon 
egyszerű szavakkal és egészen sallangmentesen elmondjuk azt, hogy ki az 
a Krisztus, akiben hiszünk. Ki az a Krisztus, aki a maga korában és attól 
kezdve örök időkig nem akart és nem akar mást, mint az örömteli, fel
szabadult s ebben a szabadságban szolgáló hit és élet evangéliumát, bol
dog lehetőségét hirdetni. Azt az evangéliumot, melyet Ő hozott a földre 
s amelyre Ö maga egész életét odaszánta.

Erre a néhány, de örökké igaz szóra adjon Isten Szentlelke segítséget, 
hogy mi is hűséges „bizonyságai” lehessünk Megváltónknak.

Vámos József
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