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JÉZUS FELÉ

A halálról, ítéletről, feltámadásról szóló igék messzire tekintő 
életre tanítanak. Aki tudja, hová fog megérkezni, mi az úti 
célja, az eligazodik a részletkérdések tekintetében is. Ezért 
akarja Isten megmutatni, mi a rendeltetésünk a földön, milyen 
célkitűzéssel küldettünk ebbe az életbe, mi felé haladunk, mi 
vár reánk, hová érkezünk meg.

Van a Bibliában egy kép az utolsó ítéletről, amelyben Jézus 
Máté evangéliumában (Mt 25,31— 40) elmondja azt a mértéket, 
aminek alapján áttekinti az ember életét. E szerint megjelenik 
az egykori ember Jézus, a valóságos Isten, és beül dicsősége 
királyi székébe. Maga köré gyűjti az emberek egyik részét, s 
azt mondja nekik: „Jertek, én Atyámnak áldottai, örököljétek 
ez országot, amely számotokra készíttetett a világ megalapítása 
óta. Mert éheztem, és ennem adtatok; szomjúhoztam, és innom 
adtatok: jövevény voltam, és befogadtatok engem; mezítelen 
voltam és felruháztatok; beteg voltam, és meglátogattatok; fo 
goly voltam és eljöttetek hozzám. Akkor felelnek majd néki az 
igazak, mondván: Uram, mikor láttuk, hogy éheztél, és táplál
tunk volna? vagy szomjúhoztál, és innod adtunk volna? És 
mikor láttuk, hogy jövevény voltál, és befogadtunk volna? 
vagy mezítelen voltál, és felruháztunk volna? Mikor láttuk, 
hogy beteg vagy fogoly voltál, és hozzád mentünk volna? És 
felelvén a király, azt mondja nékik: Bizony mondom nektek, 
amennyiben megcselekedtetétek eggyel ez én legkisebb atyám
fiái közül, én velem cselekedtétek meg”  (Mt 25,35— 40).

Átfogó, felséges kép! A világítélet mértéke azonos minden 
ember számára: a szeretet ez a mérték. Egyszerű, mindenki ál
tal követhető, érthető, világos mérték. Alapgondolata: szeretni 
és adni. Ezt állandóan, személyválogatás nélkül, áradóan, bősé
gesen, ahogy Isten maga adja a szeretetét. Aki így cselekedett, 
adott, segített, szeretett, az végezte Isten művét, mert Isten 
maga sem tesz mást. Mindig ad, nemcsak a mindenség, a Föld 
az ő adománya, hanem különösképpen is az, hogy Jézus Krisz
tust adta oda a világért. Ez a Jézus sem tett mást, mint Isten



művét gyakorolta: javította a földi életben mindazt, ami hibát 
a bűn és betegség ejtett rajta. Gyógyított, segített, szeretett. 
A keresztfa oltárán pedig jobban szerette az embert, mint ön
magát, mert odaáldozta magát érettük. Aki neki tanítványa, 
aki őt követi, mind így cselekszik. Lábanyomába lép, utánéli 
azt, amit ő élt. Ennek pedig nagyon egyszerű az alapgondo
lata: mindig a legaktuálisabb módon segíteni, a szeretet sze
mével észrevenni a hiányt és azt helyrehozni, az élet sebeit 
gyógyítani, az embereket szeretni és szeretni.

A  legérdekesebb az előbbi képben az, hogy akiket Jézus 
magáéinak ismer el, azok nem is tudták, mi az érdemük, any- 
nyira természetes volt számukra a segítés lelkülete. Jézus pe
dig áll előttük és kihirdeti minden időkre érvényesen: minden 
szenvedő, rászoruló emberben ő maga van jelen. Neki szól a 
segítés, mert az ő tanítása értelmében történik az, ő maga jár 
ott, ahol ez megvalósul.

De ezt ki is lehet szélesíteni abban az értelemben is, hogy 
ahol háborús vérontás van a világon, kibombázott házak tö
vében a riadt szemű gyermek tekintetében Jézus szenvedő 
tekintete van. S amikor a sebek enyhítésére bármi történik, az 
a Jézus fájdalmát enyhíti.

íme, ennyire alapvető mérték az emberéletben a segítő sze
retet. Csak az összmunkánk emléke fog fennmaradni. Ami meg
marad, az a szeretet ereje lesz. El lehet-e mondani rólunk: 
velem jót tett, engem segített, hozzám jó és vigasztaló volt, 
sokat dolgozott, munkáján át szerette és szolgálta az embere
ket, mert a munka mindig a szeretet tervszerű megvalósulása.

Borongás novemberi időben az élet céljáról, értelméről, az 
ítéletről és a feltámadásról ezt üzeni Isten világosságul és erő
sítésül.

D. Dr. Ottlyk Ernő
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Jövőnk, reménységünk, hivatásunk

Dékáni tanévnyitó beszéd

A 2000. év félé

A  modern tudomány egyik legfrissebb hajtása a futurológia. Feladata, 
hogy a rendelkezésünkre álló adatok elemzése alapján képet alkosson 
arról, hogy az elkövetkező 10—20—30—40 évben feltehetően hogyan ala
kul a világ, és milyen feladatok elé kerül az emberiség. Dante poklában 
a jósoknak az a büntetése, hogy visszacsavart fejjel, hátrálva kell jár
kálniuk, büntetésül azért, hogy azt képzelték, és úgy beszéltek, mintha 
a jövőbe látnának. A futurológiánál azonban nem jóslásokról van szó, ha
nem a modem világban elengedhetetlen tervezés tudományos megalapo
zásáról. Világunk bonyolult gazdasági és társadalmi struktúrája még a 
legkisebb közösségek számára is szükségessé teszi, hogy előrelátóan dol
gozzanak, vagyis, hogy a ma feladatait minél hosszabb távlatra előre 
nézve határozza meg. És fokozott mértékben egyre szükségesebbé lesz az 
előrelátó tervezés az emberiség egésze érdekében.

A mai világnak ebben a tervező tevékenységében szükségképpen osztoz i k  az egyház is. Egyre több szó esik az egyházi futurológiáról, amely 
megkísérli átlátni és megtervezni az egyház közvetlen jövőjét. A  két vi
lágháború között az egyház teológiáját az eszchatologikus gondolkodás 
jellemezte, az a felismerés, hogy az egyház a világban csak akkor tudja 
szolgálatát ellátni, ha abban a tudatban és reménységben él, hogy Isten 
újjá fog alkotni mindent, és hogy ez az új teremtés abrupt módon, tör- 
ténésszerűen bármikor bekövetkezhet. A keresztyén reménységnek az új 
teremtés felé tekintését nem ejtjük el a futurológiával. A közvetlenül 
előttünk álló évtizedekre előretekintő tervezés nem a reménytelenség és 
hitetlenség jegyében folyik. Pál apostol ugyanabban a levélben, amelyben 
azt mondja, hogy az idő közel, évekre menő tervekről beszél a római 
gyülekezetnek. Éppen azért, mert hiszünk Isten ígéreteiben, és remény
kedünk ezek beteljesedésében, foglalkozunk az utóbbi időkben egyre töb
bet azzal a kérdéssel, hogy kik és hogyan veszik át tőlünk azt a szolgá
latot, amelyet az Űr Jézus Krisztustól kaptunk, milyen feladatokat kell 
elvégeznünk, milyen intézkedéseket kell tennünk már most azért, hogy 
alcik utánunk következnek, és akik részben már közöttünk vannak, a ma
guk idején és a maguk helyén elvégezhessék szolgálatukat. A Teológiai 
Akadémia munkája pedig különösképpen is a futurológia jegyében fo
lyik. Akiket most elindítunk, akiket most tanítunk és nevelünk, azok 
fogják előreláthatólag az egyház szolgálatát végezni — emberi számí
tás szerint — legalább 2000-ig. Amikor szemükbe nézünk, azt vizsgál
juk, hogyan fogják majd megállni helyüket, amikor kollokváltatunk és 
vizsgáztatunk, azt kérdezzük magunkban, hogy visznek-e magukkal va-
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lamit, ami az egész életre jó, még a 2000. esztendőben is. De magunkat 
is vizsgáztatjuk: a múltból hozott tapasztalatunk gátolja vagy előre vi
szi-e őket, és a jövőbe mutat-e az, amit mi tudunk és hiszünk, vallunk 
és adunk?

Bármennyire fontos a futurológia a világban és az egyházban, soha
sem szabad elfelejteni, hogy a futurológia is abból indul ki, és abból kö
vetkeztet, ami már volt és van. Mi is akkor végezzük el helyesen és jö
vőbe mutatóan a feladatunkat, ha abból indulunk ki, ami a mai világban 
adva van számunkra. Ennek a kornak a jellemző vonása pedig az, hogy 
középponti problémája az ember. Az ember, aki mint tudatos alkotó lény 
kezébe veszi sorsát, kialakítja világát és társadalmát. Míg az ember év
századokon át függő viszonyban tudta magát a természeti és társadalmi 
erőktől, addig a mai ember úgy érzi, hogy a természet és a társadalom 
törvényeinek ismeretében felülkerekedhetik ezeken az erőkön, és átfor
málhatja a természetet, és irányíthatja a társadalom fejlődését.

Isten nélkül

Ebbe a világba indul el, és ebben a világban él a mai teológus. Helyzete 
azonban egészen különös. Míg a mai ember úgy tudja, hogy felette áll a 
világnak, addig a teológus azt vallja, hogy Isten áll a világ felett, s az 
ember Isten és a világ között áll a világban. Feladatunkat csak úgy ha
tározhatjuk meg helyesen, ha ezt az alapvető különbséget világosan lát
juk. Azt a különbséget, hogy a mai világ embere Isten nélkül kormá
nyozza a világot, az egyház és a teológus pedig Isten szolgálatában akar 
állni. De a különbségen kívül közös pont is van. És ezt legalább ennyire 
kell hangsúlyoznunk. Ez feladatunk és szolgálatunk helyes elvégzésének 
alapja. A teológus ugyanott él és szolgál, ahol minden más ember: a vi
lágban. És csak így, csak ennek az elfogadásával vállalhatjuk azt a fe
szültséget, hogy meggyőződésünk szerint Isten alatt élünk ebben a világ
ban. Mit jelent ez a feszültség, ezt szeretnénk most néhány ponton meg
világítani.

Közhellyé lett, hogy szekularizált világban élünk. Ez eleinte azt jelen
tette, hogy a világ szabaddá tette magát az egyház irányításától. A világ 
bizonyos területein és bizonyos köreiben talán még ma is döntő szava 
és uralkodó helyzete van az egyháznak. De a mai világ ezt elvileg már 
nem fogadja el. Túl van a középkoron, és ebben a reformáció is kétség
telenül elősegítette a szekularizálódást. Ma azonban ennél sokkal több
ről is szó van. A mai világ nemcsak az egyháztól, hanem Istentől és a 
vallástól függetlenül rendezi be életét. A tudomány és a technika, amely 
alapvetően határozza meg mai életünket, nem Istennel, hanem a termé
szet és a társadalom adottságaival és lehetőségeivel számol.

Néhány vonás a filozófia történetéből szemléletessé teszi ezt a mélyre
ható változást. A modern gondolkodás, mint ismeretes, Descartesnál az 
abszolút kételkedéssel kezdődik. Mindennek a létezését megkérdőjelezte, 
hogy megtalálja a szilárd kiinduló pontot. Abszolút kételkedése először 
az én tudatánál állott meg, annál a híres tételnél: Gondolkodom, tehát 
vagyok. Vagyis egyedül az én az, amelynek létezéséről közvetlen és biz
tos tudomásom van. A világ létét pedig Isten feltételezésével bizonyí
totta. Azzal a következtetéssel, hogy akit csak tökéletesnek tudott elkép
zelni, az lehetetlen, hogy tévedésre teremtett volna: ezért (!) nem téve
dés, hogy a világ is létezik rajtam kívül. A modern ember még messzebb 
menő szkepszissel megfordította a tételt: Vagyok, tehát gondolkodom. 
A létezést tartja elsődlegesnek, és ezt érzi a nagy kérdésnek, de nem a
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létezés tényének bizonyítását tartja szükségesnek, hanem azt, hogy Isten 
léte bizonyíttassék. És így miközben az ember létezését vallja, tagadja 
az Isten létét. Sőt nem is tagadja, hanem egyszerűen él nélküle.

A hit ikertestvére

Hogyan áll ezzel a kérdéssel a mai teológus? Egyelőre közvetett bibliai 
feleletet keresünk rá. Az egész vallástörténetben tudásom szerint egye
dülálló tilalom az a parancsolat, amelyet református testvéreink a máso
dik parancsolatnak jeleznek: Ne csinálj magadnak faragott képet! E pa
rancsolat minden emberi szándékkal ellenkező tendenciáját világosan 
mutatja a vele kapcsolatos történet. Míg Mózes a hegyen van, hogy át
vegye a láthatatlan Isten parancsolatát, addig a nép rábeszéli Áront, 
hogy csináljon neki olyan látható istent, amilyen más népeknek is van. 
És Áron megalkotta az aranyborjút. De még különösebb a folytatás. Mó
zes, amikor ezt látja, összetöri az Isten törvényeinek két kőtábláját, az
után porrá zúzza az aranyborjút, vízben megitatja a néppel, és kimondja 
Isten ítéletét felette, mert elhagyta az igazi Istent. De ugyanez a Mózes 
nemsokkal ezután így könyörög: „Kérlek, mutasd meg nekem a Te di
csőségedet!” Ö is látni'akarja Istent, vagy legalább dicsőségét. De ezt a 
feleletet kapja: „íme, van hely énnálam, állj a kősziklára, és amikor át
megy előtted az én dicsőségem, a kőszikla hasadékába állatlak téged, és 
kezemmel betakarlak téged, amíg átvonulok. Ezután kezemet elveszem 
rólad, és hátulról meglátsz engem, de orcámat nem láthatod!” Nemcsak 
az embernek, hanem méginkább a teológusnak is szenvedélyes kívánsá
ga, hogy lássa az Istent, de nem láthatja. Tamás apostol az igazi ember 
magatartását szólaltatja meg, amikor ezt mondja: „Ha nem látom, akkor 
nem hiszem.” Ezen a ponton korát meghaladó módon modern Luther is, 
amikor hangsúlyozza, hogy az Isten elrejtett Isten, csak hinni lehet ben
ne. És ezzel benne áll az Isten embereinek az irányvonalában, akik mind 
a hitetlenség ellenére hittek, mert Isten győzte le kételkedésüket. A teo
lógus akkor áll helyesen a mai világban, ha tudja, hogy a hit és a hitet
lenség ikertestvérek, és igazi hite csak annak van, aki nem mások hitet
lenségével szemben, hanem saját hitetlensége ellenére hisz, mert meg
ragadta őt a láthatatlan Isten.

A történeti Jézus

Az a kérdés mármost, hogy továbbjuthatunk-e ezen a ponton. Az új
kori teológia a reformáció alapállását követve krisztológiai vonalon indul 
tovább. Az Isten Luther szerint elrejtőző Isten, mégpedig Krisztusban 
rejtőzik. A modern újszövetségi tudomány ezért a reformáció iránymu
tatását követte, amikor minden erejével arra törekedett, hogy eljusson a 
kezdetig, a történeti Jézusig: ki volt, és mit akart az, aki azt a hatalmas 
mozgalmat elindította, amelyet keresztyénségnek nevez a történelem? 
A történetkritikai kutatás bonckése alatt azonban sokminden szétforgá- 
csolódott abból, amit a keresztyénség a Krisztushit lényeges elemeinek 
tekintett. Történetkritikai szemponból ma is jellemző az az eset, amely 
Eisenachban a századforduló táján történt. Egy professzor előadást tar
tott János evangéliuma krisztológiájáról, arról, hogy „kezdetben vala az 
Ige”, és hogy „az Ige testté lett”. Amikor a hozzászólások megkezdődtek, 
felugrott az emelvényre egy fiatal ember, belekiáltott a gyűlésterembe: 
„Uraim, inog minden!” Azután néhány vonással felvázolta a teológia 
helyzetét. A fiatal teológusok felfigyeltek, egy idősebb teológus „ócska”
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teológiának mondta az egészet. Erre a fiatalember kirohant, és bevágta 
maga mögött az ajtót. Ez a fiatalember, Ernst Troeltsch, azután egész 
életét arra szentelte, hogy a történetkutatás eszközeivel tegye világossá 
és szilárdítsa meg a keresztyén hit alapjait. Világhíres tudóssá lett, de 
ezt a célját nem érte el.

Aki nagyobb a kételkedőnél

A mai újszövetségi kutatás változatlan erővel folytatja a történeti Jé
zus kutatását, és a problémák különösen Jézus feltámadása körül éle
ződnek ki. Ma már túl vagyunk Drewsnek 1913-ban közzétett szenzációs 
bejelentésén, hogy Jézus nem volt élő történeti személyiség. Hozzá ké
pest ma minden újszövetségi kutató konzervatív. Túljutottunk azon is, 
hogy a keresztyén hit szempontjából a történeti Jézus személye érdekte
len, és kizárólag a róla szóló bizonyságtétel a döntő. Ma ehhez a kérüg- 
matikus teológiához képest szinte minden teológus történeti jellegű állás
pontot képvisel, és azt tartja, hogy a keresztyén igehirdetés a történeti 
Jézus személyéhez kapcsolódik, és róla vallja, hogy meghalt, és feltá
madt, és él. A feltámadási vitában eltérőek a nézetek. Eltekintve attól 
az egy ponttól, hogy a történettudomány eszközeivel Jézus feltámadása 
nem bizonyítható, mert az Újszövetség nem a feltámadás tényének, ha
nem á Feltámadottal való találkozásnak tanúiról tud. De éppen az újabb 
kutatás alapján mégis e negatívumon kívül néhány pozitív vonást is fel 
tudunk mutatni. Az újszövetségi bizonyságtétel szerint nem látomások
ról volt szó Jézus megjelenésénél, hanem olyan egyedülálló esetről, ami
hez hasonlót ők maguk, akik látták, sem előtte, sem utána nem éltek át. 
Pál a legjobb bizonyíték erre. Maga mondja, hogy az ő életében sem 
akarták elhinni, hogy neki is megjelent az Űr, mert ez a megjelenés ké
sőbb történt, mint a többi. Sőt ő maga sem a keresztyén igehirdetésnek 
hitt, hanem csak Annak, aki megjelent neki. A feltámadás tanúi egyek 
abban, hogy egyik sem akarta hinni, hogy a keresztre feszített, meghalt 
és eltemetett Jézus feltámadt. De egyek abban is, hogy miután látták a 
Feltámadottat, hittek benne. Ezen túl aligha juthatunk a történetkriti
kai kutatás eszközeivel. Világos a különbség az apostolok helyzete és a 
mienk között, ök  akkor hittek, amikor láttak, de mi csak arra az apos
toli bizonyságtételre építhetjük hitünket, amely az apostolok hitén és lá
tásán alapul. Itt is áll, hogy a hit ikertestvére a hitetlenségnek, mert 
hús vét napja sem feltámadáshittel, hanem a feltámadás elnemhívésével 
kezdődött. És ezen mi sem jutunk túl. Ha csak maga a Feltámadott meg 
nem ragad, és szolgálatába nem állít minket.

Ez az utóbbi azonban valóban tovább visz. És itt hadd elmeljek ki is
mét egy-két vonást az apostolok életéből. A missziói parancsot rendsze
rint a Feltámadott szavával kezdjük idézni: „Nekem adatott minden ha
talom mennyen és földön.” Erre építjük küldetésünket, ez az ige hangzik 
el minden lelkészavatásnál, és az ő ígéretében bízva végezzük szolgála
tunkat: „íme, én tiveletek vagyok minden napon a világ végezetéig.” De 
sokatmondó ennek a parancsnak az előzménye is: „És amikor meglátták 
őt, leborultak előtte, némelyek pedig kételkedtek.” Nem véletlenül kerül 
ide az evangéliumba ez a kis megjegyzés a kételkedőkről. Jézus ha
talma elég nagy és biztos ahhoz, hogy kételkedőket is vállaljon, és rájuk 
bízza az evangélium hirdetését. Viszont Jézus létéről és erejéről csak az 
győződik meg, aki elfogadja a küldetést, és elvégzi a rábízott szolgálatot.



Keresztyén atheizmus?

Lehetetlen ezen a ponton meg nem emlékezni a teológiának arról a so
kat emlegetett irányzatáról, amely Isten haláláról szól. Kétségtelenül fur
csa dolog keresztyén atheizmusról beszélni, és az is bizonyos, hogy vele 
kapcsolatban sok fogalmilag homályos és teológiailag tisztázatlan kije
lentés látott napvilágot hangzatos formában. így egyebek között sok 
esetben nem is arról van szó, hogy az Istent magát tartják halottnak, 
hanem azt az Isten-képzetet, amelyet a hagyományos dogmatika az el
méleti filozófia és teológia fogalmaival próbált leírni. Mégis van ennek a 
halott-isten teológiának kétségtelenül pozitív vonása is. Mégpedig az, 
hogy a legmesszebbmenően vállalja a szolidaritást azzal a mai ember
rel, aki az elvont fogalommá lett, világtól távol levő Istenben nem tud 
hinni. Ehhez hozzátartozik egy kétségtelenül újtestámentumi vonása is 
ennek a teológiának: az, hogy a keresztyén embernek ott kell lennie, ott 
kell élnie és szolgálnia, ahol Krisztus van, ti. a világban. Aki a világban, 
a mindennapi életben, annak politikai, gazdasági, társadalmi problémái
ban vívódva és gondolkodva, harcolva és dolgozva követi Krisztust, az 
találkozhat az elrejtőző és láthatatlan Istennel. Nem tudjuk ebből a teo
lógiából ezeket a tételeket sem egyszerűen átvenni, de kétségtelenül he
lyes és bibliai az a meglátás, hogy a tanítványok feltámadáshite és szol
gálatra való elküldése egybeesik. Jézus Krisztusban csak úgy lehet hin
ni, ha együtt élünk az emberekkel és Krisztus követésében szolgálunk az 
embernek. így válik az Istenkérdés és a Krisztuskérdés döntően és alap
vetően az emberekhez és a világhoz való viszonyunk kérdésévé.

A mi világunk

Ha azonban erre a pontra eljutottunk, akkor ismét döntő kérdés az, 
hogy mit értünk emberen és világon. Semmiképpen sem elvont fogalmat. 
Mi nem egy elképzelt emberiségben és egy elképzelt világban hirdetjük 
az evangéliumot, élünk és szolgálunk, hanem abban a világban, amely
ben világrészek, földrészek, országok, városok, falvak vannak, amely
ben az emberek különböznek egymástól fajukra, nyelvükre, népiségükre, 
társadalmi állásukra, vagyoni helyzetükre és műveltségükre nézve. Nem
csak különböznek egymástól, hanem szemben is állnak, és a világ sok 
pontján vérig menő harcot folytatnak egymással. Olyan világban élünk, 
amely háromfelé oszlik, és ezért emberi és evangéliumi szolgálatunk ott 
kezdődik, amikor vállaljuk ezt a világot ezekkel a konkrét problémák
kal együtt.

A  Lutheránus Világszövetség nyári frankfurti konzultációján a huma
nizmus kérdéséről volt szó. Eközben némelyek nagy hangsúlyt tettek 
arra, hogy az ember humanitását a szabadság jellemzi, és ez azt je
lenti, hogy korlátozás nélkül fejlesztheti ki egyéniségét, és alakíthatja, 
változtathatja környezetét és világát. Ez így, ilyen általánosságban tiszta 
idealizmus. A valóság az, hogy valamennyien tőlünk nem függő és meg 
nem változtatható kötöttségekkel indulunk a világba. Mi ebben a hazá
ban, ezen a földrészen, fehéremberként és szocialista társadalomban 
élünk, és hozzá az evangélikus egyház tagjai vagyunk. Tanulhatunk 
nyelveket, átléphetünk határokat, elveszthetjük hitünk, vagy megváltoz
tathatjuk állásfoglalásunkat, de azt a tényt soha senki nem törli ki éle
tünkből, hogy innen indultunk el, és itt van a helyünk. A teológus szol
gálata nem azzal kezdődik, hogy ezeket a kötöttségeket tagadja, hanem 
hogy vállalja, és teljesíti a belőle folyó feladatokat és kötelezettségeket.
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Mint Krisztus nyomába lépő teológus Isten akarataként vállalom, hogy 
magyarnak születtem, és életemmel elsősorban népemnek tartozom. 
Ugyanígy vállalom és szeretem szocialista hazámat, és minden erőmmel 
fejlesztésére és haladására törekszem. De tudom azt is, hogy ember va
gyok, és így az emberiség közös jólétének előmozdítására is el vagyok 
kötelezve anélkül, hogy egy pillanatra is megfeledkeznék népemről és 
szocialista hazámról. Boldog vagyok, mert hiszem, hogy népem és ha
zám ebbe a humanista irányba halad.

A mi hivatásunk

Amikor így látjuk feladatunkat, akkor joggal kérdezzük, hogy nekünk 
mint teológusoknak, mint keresztyéneknek van-e valami különleges hiva
tásunk is. Nyilvánvaló, hogy van. Ezt a külön hivatásunkat egész egysze
rűen az evangélium hirdetésével jelöljük, amely a bűnbocsánatról szól. 
A Nobel-díjas Lagerlöf Zelma egyik regényében szól arról, hogy egy cso
dálatos Krisztusszobornak elkészítették a mását, és ez a másolat elkerült 
egy olaszországi falucskába, ahol sok csodát tett, s ennek következtében 
jólétet és boldogságot terjesztett maga körül. Sokáig nem jöttek rá, 
hogy nem ez az eredeti. Csak akkor, amikor egy leány bocsánatért ese
dezett a szoborhoz. Mert a hamis Krisztusszobor minden csodát megtett, 
csak megbocsátani nem tudott. Erre egyedül az igazi Krisztusszobor volt 
képes. Nyilvánvaló a történet szimbolikus jelentése. Á modern szekula
rizált világ sok mindent, jólétet, haladást, kultúrát, boldogságot ad az 
embernek, és mindez Isten akarata és tetszése szerint való. De a megbo
csátás szolgálatát Jézus Krisztus akarja elvégezni általunk. Ez az, amit 
belevihetünk a világba, hogy ahol minden emberi lehetőség véget ért, és 
kimerült, ott a megbocsátással az új reménység lehetősége nyílik.

Ismét az egyház kezdetéhez, húsvéthoz térek vissza. Jézus ezt mondta 
tanítványainak: „Ahogyan engem küldött az Atya, én is küldelek tite
ket: akiknek bűnét megbocsátjátok, megbocsáttatnak.” Valamennyi ta
nítvány megkapta ezt a küldetést. Néhány nap múlva Péter kijelenti: 
„Én elmegyek halászni.” Ezt válaszolták a többiek: „Mi is elmegyünk 
veled.” És elmentek heten halászni. így indul az egyház Péter vezetése 
alatt. Majdnem szatirikusán hangzik, ha Jézus szavára gondolunk: „Te 
Péter vagy, és erre a kősziklára építem egyházamat.” Hol van itt a kő
szikla? Hol van a szilárd hit? Megértjük Pétert, a halászatból jobban 
rnegélhetett, mint a bűnbocsánatból. De akkor közbelépett Jézus. Egy 
egész éjszakai hiábavaló halászás után jóllakatja tanítványait, és akkor 
kérdezi Pétert: „Szeretsz-e engem.” S azután tudjuk, újra elküldi, hogy 
hirdesse a bűnbocsánatot, azt az örömöt, hogy lehet újat kezdeni. így 
folytatódik az egyház története a feltámadott Jézus vezetése alatt.

Ez az egyház alapja, és ez a mi szolgálatunk a világban. Csak így, hogy 
Jézus újra meg újra hatalmába vesz, és szolgálatába állít, mert nagyobb 
a kételkedésünknél, a hitetlenségünknél és az engedetlenségünknél, csak 
így lehetünk teológusok, és szolgái a mai világban.

Abban a reménységben, azzal a futurológiával, hogy így végezhetjük 
munkánkat, nyitom meg az 1968/69. tanévet.

Dr. Prőhle Károly
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Irányzatok a jelenkori szociáletikai gondolkodásban

Előadás a Lutheránus Világszövetség Kisebbségi Egyházainak 
Konferenciáján Budapesten, 1968. április 25-én

Mint általánosan ismeretes, korunk teológiája két téma felé fordul kü
lönös érdeklődéssel: a hermeneutika és a szociáletika problémái felé. 
Mögöttük azonban végeredményben ugyanaz a központi kérdés áll: „az 
egyház a modern világban” . A hermeneutikai problémát lényege szerint 
így foglalhatjuk össze: hogyan kell hirdetnünk ma, a szekularizált világ
ban, az evangéliumot? A szociáletikai érdeklődés mozgatórugója pedig 
ez a mindannyiunkat mélyen foglalkoztató kérdés: hogyan kell Krisztus 
egyházaként élnünk egy teljesen megváltozott világban?

Ez a két, szétszakíthatatlan kérdés — mint ezen a konferencián — a 
jövőben is bizonyosan sokat foglalkoztat még bennünket. Ezért is he
lyénvaló megkísérelnünk, hogy egyfelől mintegy „felderítést végezzünk” 
az etikának azon a területén, ahol mi, keresztyének, jelenleg vagyunk; 
másfelől megvizsgáljuk azt a „menetirányt” , amelyet Krisztus Urunk az 
„ecclesia viatorum”  útján kijelöl számunkra. Ezért most — a kísérlet kor
látainak és a feladat nehézségének teljes tudatában — konferenciánk 
első nagy témaköre” (a hermeneutikai témakör) után — szeretném figyel
müket a mai, világméretű teológiai fáradozás második gyújtópontja felé 
irányítani.

Előadásom első részében arra teszek kísérletet, hogy megvilágítsam a 
mai teológiai szociáletika néhány alapvető kérdését. Itt különösen is 
nyilvánvalóvá lesz majd, milyen nehéz ez a terület: lezáratlan, telve el
lentétes irányzatokkal és feszültségekkel. Ez után az alapvető tájékozó
dás után fordulunk oda konkrétabb feladatunkhoz: melyek a továbbfej
lődés megállapítható, fő irányvonalai a szociáletika területén? Milyen, 
különösen aktuális, feladatokat látunk itt magunk előtt ma és a közel
jövőben?

I. ALAPVETŐ KÉRDÉSEK

Már a valamivel mélyebbre ható elemzés is mutatja, hogy a keresz- 
tyénség szociáletikai gondolkodása ma nem csupán részletkérdésekben, 
hanem alapjaiban is nagyon különböző irányzatokat tartalmaz. Nemcsak 
a római katolikus és protestáns teológia között, hanem a reformáció egy
házainak teológiáján belül is mélyreható különbségek jelentkeznek, és 
rendkívül összetett, néha csaknem áttekinthetetlen, de egyúttal nagyon 
dinamikus képet állítanak elénk.

„Lex naturae” vagy „krisztológiai etika” ?

Hogy mindjárt a legmélyebb szakadásra utaljunk: nincs egyetértés 
arra nézve, mire alapozódik a keresztyén szociáletika? Az emberi ter
mészetre-e, tehát a „lex naturae”-ra lényünk mélyén? Vagy a Szentírás
ra, a külön kinyilatkoztatásra? Még vigasztaló tény, hogy keresztyének 
eltérő teológiai alapokra építve is hozhatnak helyes etikai döntéseket. Ez 
azonban nem mentesít bennünket annak komoly megvizsgálása alól, 
hogy döntéseink biztos talajon állnak-e. Máskülönben „etikai épületünk” 
komolyabb teherpróbák alatt könnyen összeomolhatik.
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A római katolikus morálteológiában a végső kiindulópont az erkölcsi 
normák számára a világ lényegszerű, természetes rendje. így egy mai 
morálteológusok, Ludwig Berg, például — egy régi moralistát idézve — 
a következőképpen érvelhet: „Valami a természetes hajlam éllenes, te
hát erkölcstelen. Valami a természetes hajlam szerinti; ezért erkölcsileg 
kötelező ránk. . .  Joggal következtethető tehát ebből az alapelvből, hogy 
az, amire az ember természete szerint hajlik, jó; az viszont, amitől az 
ember természetes módon visszaretten, rossz . . .  Az értelem előírja szá
momra az igazat, és az akarat hajlik feléje.”1 2

Más modern katolikus teológusoknál a „természetünk törvénye” és az 
erkölcsi törvény közti különbség mindenesetre sokkal élesebb. így pél
dául Hildebrandnál2 is; ez erkölcsi törvényen „az emberségünk lényege 
szerint valót” érti, amely azonban valóságos természetünktől nagyon kü
lönböző lehet. De még a híres és minden katolikus morálteológus közül 
a leginkább biblikus Bernhard Haringnél is3 ezt az alaptételt találjuk 
meg: a keresztyén (etikum) csak az etikai tökéletesség szintjére emeli 
azt, miután alapjában véve a természetes ember is törekszik. „Az er- 
kölcsiség legáltalánosabb alapelvei — mondja — az ember megmaradó 
lényegi tulajdonságaiból, és lényének a lét többi területéhez való viszo- 
nyúlásaiból levezethetők.”4 „Agere sequitur esse” (Cselekvésünk a létet, 
lényegünket, követi).

Ennek a „természeti ogi megalapozásnak” kétségtelen erőssége a te
remtés és a természetes komolyan vétele az emberben. Gyengeségeként 
viszont Anselmus híres mondatát idézhetjük: „Nondum considerasti, 
quanti ponderis sit peccatum”  (Még nem fontoltad meg eléggé a bűnnek 
— az ember bűnös megromlásának — súlyát!). —

A római katolikus állásponttal szemben a „reformátori megoldásnak” 
az látszik, hogy szociáletikai döntéseinket, a Szentírásra alapozzuk. Ez 
történhetik naiv-biblicisztikus módon is, amikor a Szentírást szociáleti
kai törvénykönyvként akarjuk használni, és kiragadott bibliai idézeteket 
mint közvetlen etikai utasításokat kívánunk felhasználni. Ez a kritikát - 
lan „biblicizmus” már beláthatatlan sok bajt okozott az egyház törté
nete során!

Istennek az írásban található, kinyilatkoztatott igéjét azonban más
képpen is tekinthetjük egy különálló, keresztyén szociáletika alapjaként. 
Barth, Alfréd de Quervain, Hendrik van Oyen és más teológusok is 
„krisztológiai szociáletikát” akarnak felépíteni.5 Eszerint az ember 
egyedül csak a Krisztus-kinyilatkoztatásból tanulhatja meg, mit jelent az 
igazi emberség, és milyen erkölcsi magatartásra vagyunk elhíva mi, ke
resztyének. Ennek az iránynak a képviselői azt a követelést állítják fel, 
hogy a társadalom mindenkori rendjét éppúgy, mint a gyülekezet élet
rendjét, a bibliai Krisztus-kinyilatkoztatásból kell levezetni. Mégpedig 
Barth felfogása szerint „analogikus eljárás” segítségével. Hogy mit je
lent igazán apának lenni, azt abból a tényből tanuljuk meg, hogy Isten 
öröktől fogva Krisztus Atyja és a mi Atyánk; hogy mit jelent az igazi 
édesanyai szeretet, ezt onnan ismerjük meg, hogyan szerette Krisztus az 
egyházat stb.

1 L. Berg: Sozialethik (1959). 134. lp. Idézve: N. H. Soe: Naturrecht und Sozial
ethik. Zeitschrift für Evangelische Ethlk (ZEE), 1968 (65—80), 66. lp.

2 D. v. Hlldebrand: Christliche Ethik (1959). Vö. 197. és 226. lpk.
3 B. Haring: Das Gesetz Christi. Moraltheologie. 5. kiad. 1959.
‘ B. Hdring 1. m. 310. lp.
5 Lásd kül.: K. Barth: Rechtfertigung und Recht (1938); Christengemeinde und 

Bilrgergemeinde (1946), és Kirchliche Dogmatik III/4. (1952).
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Vitathatatlan erőssége ennek a kizárólag biblikus-krisztológiai etikai 
megalapozásnak a kinyilatkoztatás komolyanvétele és az Isten igéjén 
való tájékozódás, életünk problémáiban is. Nem tud mégsem teljesen ki
elégítő feleletet adni arra a kérdésre, hogyan létezhetnek akkor jó szo
ciális berendezkedések és etikai teljesítmények az evangélium hatókö
rén kívül is, ha az igaz szociáletikai normák egyedüli forrása csupán Is
ten kinyilatkoztatott igéje. —

„Lex naturae” vagy „krisztológiai szociáletika” ? Maradjunk egyelőre 
adósok a válasszal, és térjünk át az alapkérdésekben folytatott nagy vita 
második fő témájára!

„Törvény-etika” vagy „erkölcsiség normák nélkül” ?

Ezt a problémát így fogalmazhatnánk meg: vannak-e maradandó, 
„örökérvényű” normák a keresztyén etikában (itt most mindegy, hogy 
azokat az emberi lényeg analíziséből vagy a Szentírásból vezetjük-e le); 
vagy a „normatív etika” minden formája helytelen, mind teljesen ellenté
tes a „hit evangéliumi szabadságával” ?

A régebbi keresztyén etika — ilyen vagy amolyan formában — „tör
vény-etika”  volt, megformulázható életszabályokkal. Az első nagy áttö
rést ezen először Friedrich Naumann (1860—1919) végezte, aki szerint a 
személyes és a szociális életben teljesen eltérő etikai normáink vannak, 
az utóbbi területén például a bűn megbüntetésének a normája. Ez a „szo
ciáletika öntörvényűsége”. Ezt a megkülönböztetést még tovább mélyíti 
Ernst Troeltsch (1865—1923). Felfogása szerint a keresztyénségnek nincs 
„semmilyen társadalmi teológiája; tehát nincs külön vallásos társadalom- 
elmélete sem ’.6

A legújabb teológiában a helyzet egészen radikálissá vált. Az ún. „szi
tuáció-etika”, másképpen „kontextus-etika”  általában, a keresztyén etika 
egész területére vonatkozóan, tagadja a részletes erkölcsi normák lehe
tőségét. Kund E. Logstrup szerint csupán egyetlen keresztyén erkölcsi 
norma van, éspedig a felebaráti szeretet feltétlen etikai követelménye. 
Jézus etikai igehirdetésén minden etikai szabályalkotás hajótörést szen
ved. „Nincs abban semmilyen útmutatás, semmilyen előírás, sem morál, 
sem kazuisztika; semmi sem mentesíti az embert felelőssége alól” .7 
Hasonlóan radikális, normamentes „szeretetetikát” találunk az ismert 
anglikán püspök, John A. T. Robinson, esetében. Szerinte „le kell mér
nünk, valójában mi a szeretetnek a legnagyobb mértéke valamennyi ér
dekelt személy számára” .8 „Ez minden bizonnyal igen veszélyes etika, 
— mégis azt gondolom, ez az egyedüli etika a nagykorú ember számá
ra” — állapítja meg Robinson.9 Legújabban ez a „normák nélküli erköl
csiség” — a „nagy parancsolat” feltétlen normáját kivéve — Joseph 
Fleicher személyében talált éleselméjű védelmezőre.10 Szerinte „az 
etikának ez a szabad formája” a jövő keresztyén etikájának az útja; 
„új kazuisztika” , amely azonban nem ismer előírt erkölcsi normákat, ha
nem a keresztyén szeretet alapján, mindig a konkrét esetből kiindulva, 
fejti ki konkrét irányvonalait.11 „El a kőtáblákkal” — hangzik a prog
ramszerű mondat Fletchernél12 és minden szituáció-etikusnál.

6 Vö. E. Troeltsch: Die Sozialphilosophie im Christentum (1923). 5. lp.
7 K. E. Logtsrup: Die ethische Forderung (1959). 120. lp.
8 J. A. T. Robinson: Gott ist anders (1964). 123. lp.
9 Robinson i. m. 121. lp.

10 j .  Fletcher: Morál ohne Normen? (1967)
11 Fletcher i. m. 134 kk
12 Fletcher i. m. 138. lp.
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Vannak-e tehát bizonyos keresztyén normák magatartásunkra vonatko
zólag a családban, a hivatásban, a társadalomban? Vagy a keresztyén 
szeretet-prancsolat és a konkrét szituáció alapján történő megfontolás
ra kell hagyatkoznunk? Ez a két fő irányzat ma a szociáletika területén 
is világosan felismerhető, — és kikerülhetetlen döntés elé állít bennün
ket.

Hogy válaszunkat világosabban megfogalmazhassuk, vegyük előbb még 
a harmadik nagy vita-témát is szemügyre ezen a területen!

„Isten két kormányzata” vagy „Krisztus egyetemes királyi uralma” ?

Ez a téma ugyan elsősorban a mi lutheri „teológiai harcmezőnk” té
mája; jelentősége azonban sokkal messzebbre nyúlik. Így lehetne össze
foglalni: „a két kormányzat tanítása” vagy „Krisztus egyetemes királyi 
uralma”-e szociáletikai gondolkodásunk megfelelő teológiai háttere?

A hit „Isten kettős kormányzásában”  az Isten általános világkormány
zása és megváltó, üdvösségszerző cselekvése közötti, bibliai különbségte
vésből származik. Isten a világot törvénye segítségével tartja fenn és 
kormányozza. Ezt ugyan lelkiismeretünkben, értelmünkben a bűneset el
homályosította; de mégsem tűnt el onnan teljesen. A „lelki birodalom
ban” azonban Isten az evangélium által, Krisztus által, a hit által kor
mányoz. Isten van tehát munkában mind a világban, mind gyülekeze
tében, de más-más módon. A keresztyén ember a teremtettség iránti is
teni szeretetnek e kettős formája, Isten kettős uralma, alatt él. Ennek 
a látásmódnak a fő* veszedelme ma a „két birodalom” túl éles etikai 
szétválasztása lenne; ez a keresztyén embernek egy „értelmére hallgató 
világi személyre” és egy „hivő keresztyén személyre” való szétesése 
veszélyét idézné föl.13

A ma oly nagyon elterjedt, másik fajta tanítás „Krisztus egyetemes 
királyi uralmáról” programmatikus kifejezését a híres újszövetségi teo
lógusnál, Oscar Cullmannálli és Barth „dialektikus iskolájában”  találta 
meg. Eszerint gyülekezet és világ két koncentrikus köre Krisztus ural
mának, aki elrejtve mindenütt kormányoz. A keresztyéneknek tehát a 
világban, a szociális struktúrákban is, „a hit szabálya szerint” kell cse
lekedniük; ott is „az elérkezett Isten-uralom látható 'jeleit” kell felállíta
niuk. Ennek az elgondolásnak a fő veszélyét az eszhatologikus valóság 
túlhangsúlyozása jelentené, a „Jézus Krisztus lelki országának” láthatóvá 
tenni akarása; s ezzel veszélyes egyoldalúság a világ megítélésében.

Nyíltan megvalljuk: a „két birodalom tanának” tradicionális formája 
sokféle félreértéssel — részben nagyon is konzervatív nézetekkel — van 
„ l e t e r h e lv e Ez a tanítás azonban a szociáletikai területen való teológiai 
tisztánlátáshoz ma is elengedhetetlen! Ezért tulajdonítunk oly nagy je
lentőséget annak a bibliai-teológiai alapkutatásnak, amely ma a LVSZ 
Teológiai Bizottságának munkaterületén végbemegy. Azt ez már világos
sá tette, hogy „Krisztus uralma” és a „két kormányzat tanítása” — he
lyesen értve — nem hogy kizárnák, hanem, megkövetelik és feltételezik 
egymást.15 Ehhez a „helyes értéshez” azonban hozzátartozik annak fel-

13 A LVSz Teológiai Bizottsága munkatézisei. Luth. Rundschau (LR) 1967, kül. 
100 kk. Vö. Lelkipásztor 1967. 530 kk.

14 O. Cullmann: Christus und die Zeit. 3. kiad. 1962. 169—172. lpk.
<5 L. Goppelt: Herrschaft Christi und Welt nach dem Neuen Testament. LR 

1967, 49—50. lpk.
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ismerése: Krisztus uralma a világban az Újszövetség szerint nem vala
milyen tapasztalható világ-uralom: „Krisztus világ-uralma a szó legszo
rosabb értelmében kérügmatikus, mert eszhatologikus és szótériológiai 
jellegű” (Leonhard Goppelt)i6. A  feszültség a „már” és a „még nem” kö
zött Isten országa vonatkozásában nem tüntethető el. „Ez azt jelenti, 
hogy az — Krisztus királyi uralma — nincs „általánosan” jelen, hanem 
csak az egyházban fogható fel, és ott tesznek tanúságot róla” (J. M. 
hochman).11

A „két birodalom tanának” irányjelző vonalai

A lutheri „két birodalom-tan” jelentősége mai formájában messze túl
halad azon, hogy csupán konfesszionális tanítás maradjon. Ha helyesen 
értjük, akkor a szociáletika sok mai, időszerű kérdésére — így az előbb 
tárgyalt két, alapvető kérdésre is — feleletet kapunk belőle. Lehetetlen, 
hogy itt minderről részletesen szóljunk. Ennek a tanításnak néhány fon
tos következtetését azonban röviden megpróbáljuk mégis felvázolni, az 
említett két, alapvető kérdésre vonatkozóan.

Ez a tanítás nagyon is szükséges és világos választóvonalat húz meg az 
egyház és a világ között: nem engedi azokat sem egymással összeke
verni, sem egymástól elszakítani. De abban is egészen modern, hogy 
feltárja előttünk az értelem és az általános, emberi lelkiismeret jelentő
ségét a világ életében. A római katolikus teológiában egyoldalúan és túl
zottan a „természetes-emberi” kapott hangsúlyt. A  „krisztológiai inter
pretáció” viszont ezt nagyon is alábecsüli. Ügy tűnhetnék, hogy az egye
düli választási lehetőség a keresztyén szociáletika számára ez: vagy az 
emberi értelem, kegyelem nélkül (tehát a „teológia naturális”) ; vagy pe
dig a kegyelem és a hit, értelem és a természet nélkül (tehát a kifeje
zetten és kizárólagosan értett „kinyilatkoztatási etika”).

Krisztus azonban úgy jött el a világba, mint a saját tulajdonába. A ki
nyilatkoztatott isteni törvény sem valami teljesen új dolog, hanem a 
„szívbe írt törvény-cselekedetek” (Rm 2,15) tiszta és világos formája. Az 
evangélium az egészen új dolog! Ezért egyetértünk Lutherral abban, 
hogy ennek a világnak a struktúráit nem a Szentírás szerint, hanem az 
emberi értelem és telkiismeret szabályai szerint kell kialakítani és át
formálni. „A  teremtés birodalma az ész birodalma is. Következik ebből, 
hogy az emberi jólét és igazságosság kérdéseiben a keresztyén ember 
együttműködhetik más emberekkel. Itt az értelem az illetékes” (Munka
tézisek).18 A keresztyén ember itt épp oly szívesen használja az értel
mét, mint mások. És a gazdasági, politikai vagy társadalmi kérdésekben 
hozott döntéseit éppúgy hordozza a hite, mint az értelme; éppúgy megha
tározza agapé-szeretete, mint ahogy szakismerete és hivatásbeli ráter
mettsége.19

A lutheri „két kormányzat tana” tehát ebben a sokat vitatott alapelvi

16 L. Goppelt i. m. 40 lp.
17 J. M. Lochman: Königsherrschaft Christi in dér sükularen Welt. LR 1967, 

89. lp.
18 Munka-tézisek, LR 1967, 108. lp.
18 „Továbbra is az értelemnek kell a célt meghatározó elvnek lennie cselekvé

sünk számára. A  hivő értelmet azonban mint ,,christiana, et libera ratio” -t jelöl
hetjük meg, s mint ilyen ez arra indít bennünket, hogy a felebaráti szeretet tet
teit végezzük.” G. Hillerdal: Gehorsam gégén Gott und Menschen (1955), 293. lp.
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kérdésben összetettebb, de meggyőződésünk szerint egyúttal sokkal cél
ravezetőbb utat mutat nekünk. —

Térjünk most vissza a második, nyitva hagyott nagy kérdéshez: álta
lános „törvény-etika”, vagy a konkrét döntések „szituáció-etikája” ? Re- 
formátori látás szerint a keresztyén lelkiismeretet nem a törvény, nem is 
a szituáció, hanem maga az Ür Jézus Krisztus vezeti a hitben (az tehát 
„krisztonóm lelkiismeret” !). A konkrét helyzetet a lehető legkomolyab
ban figyelembe kell venni, s a konkrét eljárási módozatokat közben az 
értelem írja elő. Másfelől azonban a keresztyén lelkiismeret sohasem 
„szabad” Isten igéjétől (beleértve a törvényt is). Hiszen Krisztus éppen 
az igén keresztül vezet és kormányoz bennünket. A szeretet „nagy-pa
rancsolata”, a Tízparancsolat és a Biblia parainetikus részei eközben 
mint „fényszórók” állnak a háttérben, és segítenek irányítani bennünket 
döntéseinkben.

A keresztyén etikai döntés három alappillére tehát a következő: 1. 
Kapcsolatunk Krisztussal a hitben; 2. Isten igéje, amelyben Krisztus ta
lálkozik velünk, és „irányjelző fényeket” villant fel előttünk; 3. a konk
rét helyzet és az annak megfelelő cselekvési módozatok analízise, értel
münk segítségével. Ezért úgy látjuk: erre a kérdésre sem a személytelen 
„törvény-etika” , sem a kizárólagos „szituáció-etika” nem iád helyes fele
letet; azt a „krisztonóm etikában” találjuk meg, az előbb említett, ősz- 
szetett értelemben.

Jelenleg a teológiai szociáletika még heves forrongásban van, éppen 
alapvető problémáira nézve.20 Igazat kell adnunk Ivar Asheim megálla
pításának: „Nemcsak etikai részletkérdések körül áll most a harc, ha
nem éppúgy az alapkérdések körül is.”21 Hogyan hozhatnánk azonban 
konkrét kérdésekben megalapozott döntésieket, ha még az alapok maguk 
is bizonytalanok? Azt is megállapíthatjuk, hogy a lutheri reformáció iga
zi hangja ezekben az etikai „alapelvi vitákban” az Ökuménén belül még 
mindig nem jutott eléggé szóhoz.22

Ezért tulajdonítunk a legnagyobb jelentőséget a megindult teológiai 
kutatómunkának a reformátori „két kormányzat-tanra” vonatkozólag. Itt 
valóban jó és világos kiindulópontokat találhatunk a ma hevesen vitatott 
kérdésekre vonatkozóan! Meggyőződésünk szerint ezt a kutatást hamaro
san és nagyon céltudatosan rá kellene irányítani a mai szociáletikai gon
dolkodás említett két alapproblémájára is. Arra tudniillik: honnan veszi 
a lutheri jellegű szociáletika döntési formáit; tehát hol áll a „termé
szetjogi” és „krisztológiai” etika közötti küzdelemben? És arra, hogyan 
dönt a ma olyannyira divatossá vált, de végeredményben minden erköl
csi normát relativizáló „szituáció-etika” , az ún. „új etikai reformáció” 
kérdésében? Mindkettő rendkívül sürgető kérdésünk! És itt éppen a mi 
„két kormányzat” tanításunk teológiai alapján állva jutunk el nagyon 
megalapozott döntésekre! Amint láthattuk, innen nagyon is világos irány
jelző vonalak indulnak ki, ezeknek a ma olyan hevesen vitatott alapkér
déseknek igeszerű és a valósághoz hűséges megoldására.

M Vö. Ch. Walther: Theologie und Gesellschaft (1967), 179kk. — W. Trillhaas: 
Die Unsicherheit dér heutigen evangellschen Ethik und ihre Wurzeln. Theol. Lit. 
Ztg. 1963. 722—34.

21 I. Asheim: Das Ringen um wahres Menschsein und die Herrschaft Christi. 
LR 1967 (1—20) 17. lp.

22 Vö. pl. az 1966-os genfi világkonferencia előkészítő köteteinek tanulmányait 
a szociáletika teológiai alapjairól: Christian Social Ethics in a Changing World 
(ed. John C. B&nnett, 1966).



Ennek a tanításunknak a fontosságát ezért talán majd csak a jövőben 
fogjuk igazán világosan látni és kellően megbecsülni!

II. A to vábbfejlő d és  fŐ ir á n y v o n a l a i

Eddig arról a „forrongásról” beszéltünk, amely ennek a fiatal teológiai 
tudománynak az alapjainál megy végbe. Referátumom második részé
ben arra szeretnék rámutatni, hogy ez az átalakulás nem korlátozódik 
csupán a szociáletika „forrás-vidékére” , hanem szinte valamennyi terület
részére és tárgyi kérdésére kiterjed. A helyzet itt mindenesetre valami
vel kedvezőbbnek látszik. A számos ellentétes irányzat és álláspont el
lenére mégis kockázat nélkül beszélhetünk bizonyos, megállapítható fe j
lődési irányvonalokról. Ezek a „tendenciák” mind az ökuménében, mind 
evangélikus egyházainkban felismerhetők, különösen a legutóbbi 5-6 
évben; néhány egyházban már régebbről is. Legújabban Harold H. Dit- 
manson próbálta körvonalazni ezeket.23

Két előzetes megjegyzést kell még tennünk? 1. A következők természe
tesen nem „assertiones”, hanem kísérletek arra, hogy az átalakulás észre
vehető jeleit megrajzoljuk. 2. Ez a Keleten élő egyház együk teológusa 
látószögéből történik, aki azonban mégis az „egészre” szeretne nézni. 
Ilyen értelemben látok ma négy jellegzetes, fő irányvonalat a jelenkor 
keresztyén szociáletikájának gondolkodásában.

„Világias világban” élünk

Először: Mai szociáletikai gondolkodásunkat meghatározza a küzdelem 
a modern, szekuláris világ új, pozitív-kritikai megértéséért.

Éppen lutheri teológiánk ad ehhez megbízható alapot. Mi a „világias 
világban” sem látunk Istentől távoli területet. Ennek a világnak a Te
remtője tovább munkálkodik a természetben és a történelemben, az em
beri kéz és értelem által is. Az ember — a nemkeresztyén ember is — 
tudományában és technikájában, ennek a világnak dinamikus formálá
sában, tudva vagy nemtudva „Isten partnere” (lutheri kifejezéssel „larva 
Dei”). A világtörténelem újabb teológiai analízise erős hangsúlyt tesz 
arra a tényre, hogy már a Szentírás maga is „entszakralizálta” és „de- 
mitologizálta”, mert isteni tulajdonságaitól megszabadította és felelős
ségre az ember kezébe adta a földi világot (Gogarten, Harvey Cox). Sőt 
Cox azt állítja híressé vált könyvében24, hogy egyenesen a szekuláris 
nagyváros, a Technopolis, a modern ember Istentől ajándékozott nagy
korúságának és felelősségének a jele, szimbóluma. „Az evangélium.. .  
arra hív, hogy minden eszközzel ennek a technikai kornak az emberei 
legyünk, és hogy azt igazi emberi otthonná tegyük mindazok számára, 
akik benne élnek” .25

A szekularizált Technolopis igenlése azonban egyúttal mindig pozitív- 
kritikai értékelést is jelent. Ez különösen három pontban mutatkozik 
meg. 1. A „nagykorú világ” igenlése keresztyén részről semmi esetre sem 
jelenthet „keresztyén ateizmust” , „Isten nélküli várost”, ahogyan ma ezt

23 H. Ditmanson: Neue Themen in dér christlichen Sozialethik. LR 1968 (30—50), 
leül. 41 kk.

24 H. Cox: The Secular City (Secularization and Urbanization in Theological 
Perspective). 1966. 10. kiad. — Német fordításban: Stadt ohne Gott? 1967.

25 H. Cox: Stadt ohne Gott? 1967. 98. lp.
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egy radikális teológiai irányzat lehetségesnek tartja. Az egyház megszűn
nék egyház maradni, ha igehirdetésével és életével nem mutatna állan
dóan az élő Istenre, aki Jézus Krisztusban — és valóban nem valami
lyen metafizikai spekulációk útján — a közelünkbe jött.26 2. A „nagyko
rú világ” igenlése nem a bűn igenlése bennünk vagy a világban! Az egy
ház csak addig egyház, amíg határozott formában küzd a bűn minden 
formája ellen, magunkban és a világban; tehát a bűnt sem el nem tit
kolja, sem nem jelentékteleníti. 3. A Technopolisnak, mint felelősségünk 
mai helyének, igenlése semmi esetre sem jelenthet „eszhatologiátlaní- 
tást” , mint ahogyan ez a veszély Coxnál is jelentkezik. Ez a „világias 
világ” lakóhelyünk és otthonunk; de mégsem a „végső otthonunk” , ha
nem „az utolsóelőtti állomás” , útban az „Isten városába” , az örökkévaló
ságba.

Az egyház „ diakóniai életformája”

A további fejlődés másik jellegzetes vonása ez: az egyháznak ebben a 
szekuláris „nagykorú világban” egyre inkább „szolgai formát”  kell ma
gára vennie, vagyis „úgy munkálkodnia a világért, hogy közben ne töre
kedjék a különböző életterületek teokratikus uralmára, keresztyén irá
nyítására” .27

„Jézus Krisztus gyülekezete a világért van” — mondja Barth Ká
roly.28 Ezt a „világért létezést” azonban csakis mint a hirdetett és élet
ben megvalósított evangéliummal való, osztatlan szolgálatot érthetjük. 
Az egyház „diakóniai életformája” helyes értelemben ennek a kettőnek 
feltétlen összetartozását jelenti: Isten élő és ható igéje továbbadását az 
igehirdetésben, a keresztségben és úrvacsorában; és Isten dinamikus cse
lekvését „Isten népén” keresztül, az ember földi és örök javáért, „a vá
ros sebeinek meggyógyítására” (H. Cox).29 Mi, evangélikusok jól tudjuk, 
hogy a szeretet cselekedeteiből „coram Deo” nem igazulunk meg. De 
ugyanolyan jól kell azt is tudnunk: ahol a szeretet és emberiesség csele
kedetei hiányoznak, ott hamis a hit, ott nem hisznek a Krisztus evan
géliumában.

Az egyház életének hagyományos formái egy teljesen mássá lett vi
lágban előbb vagy később mindenütt megváltoznak. Isten maga vezeti 
egyházát a történelemnek egészen új szakaszába. Az egyház „diakóniai 
életformáját”, „Isten diaszpóráját” egy szekuláris világban, azonban mi 
itt Keleten nagyon is ígéretes életformának tartjuk. Egyfelől sokévszá
zados diaszpóra-helyzetünkből. (Másfelől legújabb egyháztörténeti ta
pasztalataink révén, amelyekben összetört a „keresztyén társadalom” il
lúziója, és egyházi életünk új kezdetet vett. Az Isten igéjével és a saját 
életével egyszerre „szolgálatot végző diaszpóra” nem reménytelen pozí
ció! Ennek a felismerése ma egyre inkább hallhatóvá lesz az egyházban. 
Mert Isten éppen a keveseken és alázatosokon keresztül teszi élővé igé
jét, az evangéliumot.

Keresztyén közreműködés a világ átformálásában

Mint a keresztyén szociáletikának egy harmadik erős irányvonala je 
lentkezik ma a mély és sokoldalú fáradozás egy igazságosabb gazdaságig

26 J. M. Lochman i. m. 85. Ip.
27 H. Ditmanson 1. m. 46. lp; vö. Munka-tézisek, LR 1967, 108. Ip.
28 K. Barth KD  IV/3,2 872. lp.
28 H. Cox l. m. 148. lp.
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szociális és nemzetközi rend megvalósításáért a világban, különösen is a 
legkiáltóbb emberi nyomorúság területein; ugyanakkor az a követelés, 
hogy a keresztyénség felelősen működjék közre a társadalom új rendjé
ben.

Vitathatatlan, hogy a keresztyénséget a múltban sokkal inkább jelle
mezte a konzervativizmus, a hagyományokhoz való vonzódás, mint az új 
iránti érzék. Ez a statikus és konzervatív jelleg a szociális világban — 
különösen a nagy ipari forradalom korszakában — az egyházaknak na
gyon sok kárt okozott.

Ügy látszik, hogy a jelenkorban ez a konzervatív magatartás számos 
helyen eltűnőben van. Hiszen egyre szembetűnőbbé válik: egy alapjai
ban, gyorsan átalakuló világban az igazi keresztyén felebaráti szeretet, 
az igazán hatékony „univerzális diakónia”, semmiképpen sem állhat el
lenségesen szemben minden átalakulással, de nem is szigetelődhetik el 
ezektől. Korunk a nagy történelmi változások teológiai értelmezését kö
veteli. Ez érteti meg velünk a mai szociáletikai gondolkodásban végbe
menő küzdelmet a technikai, gazdasági-társadalmi és politikai forradal
mi átalakulás kérdései körül; a „forradalom teológiája” követelését, te
hát azt a követelményt, hogy a keresztyének szabadon és felelős módon 
vegyenek részt a világ számos részében jelentkező, humanista-forradal
mi mozgalmakban.

Két korrektívumot azonban itt is meg kell jelölnünk. 1. A forradalom 
teológiai értelemben véve „világi dolog” („weltlich Ding”). Isten elrej
tett, történelem-formáló munkálkodása körébe tartozik, összekeverése „az 
evangélium forradalmával” vagy abból való levezetése — mint ahogyan 
ez pl. Richard Shaull-nál30 és másoknál történik — csak a dolgok for
mális látása, és nem tesz különbséget Isten világkormányzó és a világot 
megváltó cselekvése között; tehát nem veszi figyelembe a „két kormány
zat” különbségét. A keresztyén hitnek védekeznie kell minden olyan pró
bálkozás ellen, amely az egyházat forradalom-ellenes, konzervatív szo
ciális hatalommá próbálja megtenni. De ugyanúgy minden olyan kísérlet 
ellen is, amely mint a „forradalom élcsapatát” akarja párhuzamba állí
tani vagy riválissá tenni más forradalmi mozgalmakkal szemben, a vi
lágban. 2. A keresztyének és az egyház szociális elkötelezettsége külde
tésünknek nem végső célja, és semmi esetre sem arra szolgál, hogy az evan
géliumot és az üdvösséget pótolja. Ezzel a kijelentéssel a modern „szo
ciális evangélium”-teológia minden formáját határozottan elutasítjuk 
magunktól. A keresztyének dinamikus közreműködését a világ jó és 
igazságos átformálásában mindig csak az igehirdetés következménye- 
és a hit gyümölcseként tekinthetjük.

Ugyanakkor azonban meg kell itt szabadulnunk minden tévesen értett, 
begyökeresedett „lutheránus passzivitástól” is! Szociális felelősségünket 
bátran és hűségesen kell gyakorolnunk, a személyes, a társadalmi és a 
nemzetközi élet minden területén!

„Keresztyén partnerség” a mai világban

Végül világosan felismerhető tendencia ma, hogy a diasztatikus, önma
gának elégséges keresztyén magatartás helyett egyre erősebb a kívánság 
az etikai együttműködésre, az „etikai partnerség” útján, együtt más val
lásos és világnézetű meggyőződést valló emberekkel, a világi élet területén.

*> R. Shaull: Revolutlonary Change in Theological Perspective. In: Christian 
Social Ethics in a Changing World (ed. John C. Bennett, 1966), 23—24. lpk.
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Világos példája ennek a nagy érdeklődés ökumenikus körökben a keresz
tyén—marxista dialógus iránt.

Ennek a fejlődési iránynak a 'háttereként itt különösen két okot kell 
megemlítenünk: 1. Annak a hallatlanul nagy veszélynek a felismerését, 
amely egy fajilag, gazdaságilag és politikailag szétszakadozott emberi
ségre leselkedik atom-korszakunkban, és teljes megsemmisüléssel fe
nyegeti. 2. Az egyház „diaszpóra-helyzetének” a tudatosulását a modern 
társadalomban; ezért kell mélységes szociáletikai felelősségét a világ
ban más erőkkel megosztva, együtt gyakorolnia.

Ennek az alakulásnak a következtében ma az etikai együttműködésben 
nemcsak az egymástól elszakadt egyházak ökuménikus közeledésének 
sokat ígérő területét látjuk; hanem egyre inkább a keresztyének és nem
keresztyének közötti, igazi dialógus előfeltételét és legjobb módszerét is. 
Ennek a „dialógusnak” azonban nem szabad divatjelenséggé válnia! Az 
egyház „dialógikus valóságából” kell származnia.31 A „kések dialógusa” 
(M. Barth) és „a dezinkarnált lelkek dialógusa” (R. Garaudy 
kifejezése)32 helyett ennek a beszélgetésnek feltétlenül „útközben foly
tatott dialógusnak” kell lennie: téhát olyan beszélgetésnek, amelyet 
aközben folytatunk, míg fenyegető veszélyek elhárításának közös szolgá
latában állunk, és humanista célok eléréséért együtt küzdünk a társada
lomban. Mi, Keleten élő egyházak és keresztyének, ezt saját tapasztala
tunkból erősíthetjük meg. A pusztán elvont elvi dialógus, amely figyel
men kívül hagyja a beszélgetés „szociális környezetét”, csak elmélyítené 
az ellentéteket. A közös ügy, a közös fáradozás etikai célokért azonban 
váratlanul és minden reménységen felül előkészítheti a talajt a kölcsö
nös megértés és igazi találkozás számára. Nálunk a dialógusnak ezt a 
formáját már sok év óta folytatjuk: műhelyekben és szántóföldeken, a 
falu problémáinak közös megbeszélésénél vagy egy-egy parkírozásban, 
csatornázásban való önkéntes részvétel közben. Ahol ilyen módon az 
őszinte segíteniakarás, az igazi diakonia, megteremti az alapot, ott létre
jön a termékeny találkozás lehetősége is.

A pozitív lutheri magatartás az értelem kérdésében, amely viszont ösz- 
szeköt mindkét másokkal, valamint a közös emberi értékek kérdéseiben 
is, itt különösen is jó lehetőségeket ad a komoly keresztyén együtt-gon- 
dolkodásra és együtt-cselekvésre, a mai nagy, humanista feladatokban, — 
és növeli is felelősségünket ezen a területen!

Az igazi diakoniának — az igazság kérdésében való legkisebb kompro
misszum nélkül — állandó készségnek kell lennie a közös beszélgetésre 
és az aktív etikai együttműködésre. Az erre való készség mindig az igazi 
„próbaköve” a modern ember iránti keresztyén szeretetünk őszinteségé
nek és valóságérzékének.

III. A LEGSÜRGETŐBB SZOCIÁLETIKAI FELADATOK 
MAI VILÁGUNKBAN

A döntő kérdés ezekután így hangzik: mit jelentenek számunkra ezek 
az alapelvi és tárgyszerű teológiai megfontolások ma gyakorlatilag, hi
tünk és a konkrét világnézet kontextusában? Hol találhatók ma a leg
sürgetőbb és legnagyobb szociáletikai feladatok az egyház reális és 
messzire kiható diakóniai szolgálata előtt világunkban?

31 Vdlyl Nagy Ervin: Das dialogische Wesen dér Kirche. Basel, 1967. 11 kk.
32 Vő. Márkus Barth: Marxisten und Christen lm Gesprach. Evangelische 

Theologie, 196'8 (83—107), 87. és 89. lpk.
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A fajok egyenjogúságának feladata

Az emberiség életének egyik legveszélyesebb mai „robbanóanyaga” az 
ún. „faji kérdés” . Az elmúlt észak-amerikai „forró nyarak” és Martin 
Luther King meggyilkolása, a dél-amerikai helyzet szembetűnő bizonyságai 
ennek. A mélységes egyenlőtlenség miatt az Egyesült Államokban és a 
világ más részeiben egyre nő a veszélye egy még végzetesebb kirobba
násnak, párhuzamosan a mai „összenőtt világgal” .

Keresztyén meggyőződésünk szerint a Teremtő akaratának súlyos és 
vétkes megsértése, de ugyanígy Isten egyetemes megváltó szándékának a 
megcsúfolása is, amikor relatív faji és más emberi különbségeket ab
szolutizálnak, és gyötreimes külső és belső diszkrimináció forrásává tesz
nek milliók számára. A keresztyének erre csak határozott nemet mond
hatnak! Azok oldalára állnak, akik életüket is kockára vetik minden 
nép és faj igazságos egyenlőségéért és az „emberiség családja” megvaló
sulásáért.

Ez a keresztyén diakónia semmi esetre sem maradhat meg csak a szen
timentális érzéseknél és panaszkodásnál. Kemény áldozatokat követel. 
Sok keresztyén nagyon sok szenvedés közt, sőt vér- és életáldozattal 
vívja ezt a harcot. Imádságaink értük és mélységes tiszteletünk illetik 
meg őket, s mindazokat, akik velünk együtt hoznak áldozatokat az igaz
ságosságért. A közönyös vagy faji előítéletektől elvakított keresztyének 
száma azonban még mindig összehasonlíthatatlanul magasabb ezeknél. 
Ami ezen a területen diakóniailag történik, még mindig nagyon kevés 
ahhoz viszonyítva, amit az egyházak az emberi ínségnek ezen a terüle
tén tehetnének! Itt még nagy feladatok állnak a keresztyénség előtt!

✓

A feladat a „harmadik világban”

A  másik, fenyegető veszély az emberiség jelene és jövője szempontjá
ból a fejlődő országok egyre növekvő szegénysége. Régi és új bűnök, a 
régebbi gyarmatosító országok egoizmusa és mulasztásai arra vezettek, 
hogy a „gazdasági és technikai-kulturális szakadék” a fejlett és a fejlő
désben elmaradt országok között — ezeknek a népeknek néha valóban 
megrendítő erőfeszítései elleniére — napról napra növekszik. Ez veszé
lyes belső feszültséget eredményezett az emberiség egészében.

A keresztyéneknek világosan kell látniuk a gazdasági tényezők fontos
ságát a világ életében. S éppen nekik kellene azt a nagy és súlyos lelki- 
ismereti terhet is érezniük, amely rájuk mint a „gazdag testvérekre” a 
„szegény testvérek” között az emberiség családjában nehezedik.

Az egyházak gyakorlati segítőprogramjai minden elismerést megér
demelnek. Valóban nagyon sok emberi nyomorúságot enyhítenek. Saj
nos, összehasonlítva a hatalmas nyomorúsággal mindenütt a „harmadik 
világban”, mégis néha úgy tűnnek, mint egy csepp víz a forró kövön.

Ezeknek a segítségnyújtásoknak megfeszített folytatása mellett az át
fogó keresztyén felebaráti szeretet itt olyan segítséget is követel, amely 
a saját és a nemzetközi gazdasági-szociális struktúrák mélyreható át
alakítását segíti elő. Az egyházaknak és keresztyéneknek ezt a „struktu
rál is segítséget” a harmadik világ gazdasági és társadalmi életében mint 
felebaráti szeretetüknek rendkívül időszerű és hatékony formáját kell 
felismerniük és támogatniuk. Ha még sokáig várnak vele, akkor — az is
mert indiai ökuménikus vezető, F. Paul Verghese, egy előző évi konfe
rencián mondott megrázó szavai szerint — holnap talán már késő
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lesz33. Egy véres kirobbanás ebben az esetben a legélesebben vádolná itt 
a világkeresztyénség nagy részének alvó lelkiismeretét és gyakorlati 
mozdulatlanságát még mindig ebben a kérdésben.

A világ békés jövőjének feladata

Végül meg kell gondolnunk: a béke vagy háború kérdése az atomkor
szakban minden más szociáletikai problémánk legátfogóbb keretét je
lenti. Gyermekeink életben maradása, a népek jövője, a faji kérdés és a 
„harmadik világ” problémája, sőt az egyház szolgálatának kérdése is a 
mai világban — mindezek abba a nagy kérdésébe torkollanak, vajon 
világunk nem zuhan-e bele egy atomáris világháború apokaliptikus 
mélységeibe. „Nincs újjászületés születés nélkül. Az emberi élet csak ak
kor váltható meg, ha megőrizzük” — mondja Peter Brunner.3i

Ebben a helyzetben válik világossá előttünk ennek a kérdésnek igazi 
jelentősége a keresztyén szociáletika számára. Hiszen a háborúk nem 
természeti katasztrófáik, hanem emberi döntések következményei. Tehát 
elsőrangú etikai kérdések: feladatokat rejtenek magukban, mind az álta
lános emberi, mind a keresztyén etikai felelősség szempontjából.

Nagyon komolyan kell vennünk a világos különbséget, de ugyanakkor 
a mélységes etikai összetartozást is, Isten országának „eszhatologikus bé
kessége” és a valamennyi emberi közösség számára szükséges földi béke 
között! A keresztyéneknek a feladata az, hogy „eirénopoioi”, tehát bé
kesség-szerzők legyenek, az „eiréné” mindkét dimenziójában. Etikai el
kötelezettségük a földi békéért a Jézus Krisztusban Istennel való béké
jük talajából növekszik, mint a „hit diakómájának” igazi megvalósulása 
ebben a világban.

Ennek a mai világban olyannyira szükséges diakóniai szolgálatnak — 
ezt mindenesetre világosan kell látnunk — még nem tettünk eleget sem 
„halk jajszavakkal”, sem puszta szavakkal. Az konkrét és gyakorlati kö
telezettségek egész sorát jelenti számunkra: az állandó fáradozást a 
nemzetközi életben jelen levő „tűzfészkek”  eltávolításáért, az igazságos
ság és a kölcsönös bizalom erősítéséért a népek között. Ezért érthető, 
hogy a könyörtelen vietnami háború olyan nyomasztó és elviselhetetlen 
az emberiség, különösen is az egyházak, és köztük kiváltképpen a Kele
ten élő keresztyének számára. Ott az emberiség sorsa valóban egyetlen 
hajszálon függ. Ott egy szegény, nemkeresztyén népnek — a legújabb 
fejlemények ellenére — még mindig egy hatalmas „keresztyén ország” 
óriási haderejének hadigépezetétől és bombáitól kell embertelenül és 
szakadatlanul szenvednie. És mi, keresztyének, valóban alig tudunk va
lamit válaszolni, ha a memkeresztyének nálunk megkérdeznek bennünket: 
hogyan tudják mindezt keresztyének a lelkiismeretükkel összeegyeztetni, 
hogyan elégedhetnek itt meg egyházak legfeljebb a puszta tiltakozással?

Ez a borzalmas háború, és a nemzetközi élet többi feszültségei, melyek 
mind egy potenciális atomháború veszélyét hordozzák magukban, ben
nünket, keresztyéneket, a szó, a cselekedet és az imádság szüntelen 
diakóniai szolgálatába állítanak: a háború összes erői ellen, minden igaz

33 P. Verghese egyik előadásából: „Igazságosság és az eljövendő Isten-országa” . 
Elmondta az Egyházak Világtanácsa „Kiengesztelődés és nemzetközi igazságosság” 
témájú, 1967 jún. 26—30. között Bosseyban rendezett konferenciáján. Vö. a litogra
fált szöveg 6. lapja.

34 P. Brunner: Luther in the 20th Century (1961). War and Peace c. fejezet, 
33. lp„
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ságtalanság és erőszak ellen a népek életében, az igazi emberiességért a 
társadalomban, és világunk kínzó kérdéseinek békés megoldásáért.

Közben azonban nem szabad elfelejtenünk: a „béke teológiája” mellett 
itt a „béke logikájára”  is nagy szükségünk van! Ez azt jelenti, hogy ész
szerűen számolnunk kell a feladatok realitásával. Hogy mit tegyünk 
gyakorlatilag a béke érdekében és hogyan tegyük meg azt valóban haté
kony módon, ezt az az értelem mutatja meg nekünk, amelyet a Krisz
tus-hit és az agapé-szeretet motivál bennünk. A Krisztus-hit ezt a diakó— 
niai szolgálatunkat önzetlenné és fáradhatatlanná teszi. Értelmünk pe
dig praktikussá és reálissá.

*

A keresztyén közreműködés ezeknek a hatalmas feladatoknak a meg
oldásában, valamint a teológiai küzdelem az említett alapvető és tárgyi 
kérdések megoldásáért, végeredményben az egyház megújulását követe
lik meg, hitében, a Jézus Krisztusban elnyert megigazulás alapján. Hi
tünknek ezt a megújulását annak a kegyelmes Istennek teremtő hatal
mától várjuk, aki „mindent újjá tesz” (Jel 21,5). Ennek a megigazító- 
megújító kegyelemnek mély szociáletikai következményeiről azonban egy 
pillanatra sem feledkezhetünk meg. Mert a mi Urunk általunk, népe ál
tal, már most, mai világunkban meg akar valósítani valamit szereteté- 
ből, igazságából és békéjéből.

Azt reméljük és várjuk, hogy az előttünk álló nagy egyházi események 
— Uppsala 1968. és Porto Alegre 1970. — világos és bátor válaszokat ad
nak majd a mai világ sokféle emberi nyomorúságának hallatlan kihívá
sára és mai szociáletikai gondolkodásunk sok nyílt kérdésére és fejlő
dési irányvonalára. Az ilyen feleletek — de még inkább az igazi, aláza
tos és hűséges keresztyén szolgálat tettei — szükségesebbek mint bármi
kor, modern és szekuralizált világunkban.

Dr. Nagy Gyula
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R á d i ó s  i g e h i r d e t é s  1 9 6 8 . s z e p t e m b e r  1 5 - é n

Váratlan és megrázó pillanat volt Ámos próféta életében, amikor út
jába állt az Isten, elhívta és a szolgálatába állította. Annyira rendkívüli 
volt, hogy közérthető és összefüggő szavakkal nem is tudja leírni prófé
tai elhívatását. Csak érzékeltetni tudja valamennyire azokkal a hasonla
tokkal, amikkal teletűzdelte a felolvasott bibliai szakaszt. Ügy történt — 
mondja Ámos próféta —, ahogyan riadót fújnak a városban és megriad 
mindenki, majd összeszedi a kéznél levőt és menekülésre gondol. Ügy 
történt, ahogyan a vihart jelző harang belekondul az alvó emberek álmá
ba és felriadnak a vészjelre. Ügy történt, ahogyan a zsákmányt kereső 
oroszlán ordítása megremegteti a levegőt és összerezzennek rá emberek 
és állatok a messze távolban is. Ügy történt, hogy Isten csapdát vetett 
a tékoai pásztornak, Ámosnak az útjába és csak akkor vette észre, hogy 
fogságba esett — mégpedig az Isten fogságába —, amikor eleven húsba 
vágott a kelepce. Vergődött egy ideig, mint a csapdába szorult madár, 
tiltakozott és védekezett a prófétai elhívás ellen, de azután meg kellett 
adnia magát életre-halálra. Meg kellett egyeznie Istennel, együtt kellett 
járnia vele és prófétálnia kellett, hiszen az Ür szólította meg és adta 
szájába igéjét.

Ámos próféta helyettünk is beszél prófétai elhívatásának ebben a le
írásában. Hiszen mindig megrázó és terhes dolog a keresztyén ember és 
gyülekezet életében is az a pillanat, amikor arra figyelmezteti őket a 
Szentírás, hogy az Isten komolyan veszi az elhívást, a munkába, a szol
gálatba állítást, hogy az Isten komolyan veszi azt, hogy mi munkatársai 
vagyunk nemcsak az egyházban, hanem a világban is! És ismételjük meg 
a felolvasott második verset, amelyben Isten az akkori választott népnek 
és rajta keresztül mai egyházának mondatja Ámos prófétával: „Csali ti
teket választottalak ki magamnak, csak veletek léptem közösségre e föld 
minden nemzetsége közül — ezért büntetlek meg titeket, ezért látogatlak 
meg benneteket a megítélés szándékával minden gonoszságotokért, min
den bűnötökért.” Sem az egyháznak, sem a gyülekezetnek, sem az Isten 
szolgáinak az élete nem lakodalmasmenet! Nem gyönyörködés abban, 
hogy a kiválasztottság milyen előnyt jelent minden más vallással és 
nemvallással, minden más világnézettel szemben, ahogyan Izráel hamis 
prófétái ezt a meggyőződést állandóan élesztgették a választott nép kö
rében. Ne dédelgessük azt a tévhitet sem, hogy akivel közössége van az 
Ümak, annak semmi baja nem történhetik, hiszen annak a prófétája, 
annak a szolgája, annak az egyháza ő, aki kezében tartja az emberek és 
népek életét! Isten kiválasztottjának, Isten elhívott szolgájának, Isten 
egyházának és gyülekezetének lenni nem kiváltság és nem ragadomány,

Az Úr szólt!
Ámos 3,2—8,12
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hanem „baj”, ahogyan Ámos próféta mondja. És „teher” , ahogyan az 
ótestamentomi próféták minősítik saját küldetésüket. Ők nagyon jól tud
ták, hogy „milyen rettenetes dolog az élő Isten kezébe esni” , ahogyan 
Péter apostol is megírja levelében, hogy Isten a saját egyházán kezdi el 
az ítéletet!

Mit jelent ez? Jelenti először is azt, hogy ha az Isten egyszer bele
nyúl az életünkbe, akkor nem annyira és nem addig nyúl bele, ameny- 
nyire és ameddig nekünk tetszik, hanem ahogyan és ameddig neki tet
szik! Persze úgy van, hogy egy kicsit mindig szeretnénk megbújni az 
Isten kezében. Egy kicsit talán sokan kívánjuk, hogy Isten hatalma irá
nyítsa az életünket. De, csak egy kicsit! Hiszen az életén mindenki és 
folyton akar változtatni, már csak a változatosság kedvéért is! De azért 
nem kell nagyon a mélyre evezni! Csak annyit és úgy akarunk megvál
tozni, ahogyan a szobája bútorait átrendezi időnként az ember. De rög
tön visszahúzódunk a magunk építette csigaházunkba, ha nemcsak át
rendezni, hanem alaposan ki is akarja takarítani Isten a lakásunkat — 
az életünket! Isten alapossága nincs ínyünkre, mert nem szeretjük a 
teljes döntést, a nagy átrendezést. Az egészen újra és az abból folyó fel
adatokra nehezen szánjuk el magunkat. Szeretnénk Isten szolgái lenni, 
de egy kicsit szeretjük önmagunkat is. Szeretnénk bízni az Istenben, de 
azért ne legyen közvetlen híd Isten és köztünk, mert akkor megüt ben
nünket Isten szentségének az elektromos árama! Hiszünk az Istenben és 
ígéreteiben, de azért bebiztosítjuk magunkat az evilági javakkal is, mert 
ami biztos, az biztos. Azt is elismerjük elvileg, hogy bűnösök vagyunk, 
hogy gyilkos szavak hagyják el ajkunkat, de azért nem kell mindent 
olyan komolyan venni! És főként attól viszolyog a hátunk, hogy magunk 
és mások a tényleges, a konkrét bűneinkről beszéljenek, amiket ember
társainkkal és esetleg népünkkel szemben elkövettünk. És jaj annak a 
papnak, aki meg meri mondani, hogy a templom első padsorában eset
leg öntelten ülő emberek milyen valóságos mindennapi bűnökben is mu
lasztásokban leledzenek!. Arról is szoktunk beszélni, de csak úgy általá
ban, hogy a keresztyénségnek és magának az evangélikus egyháznak 
mennyi bűnös mulasztása volt a múltban és akad az igehirdetés komoly
sága és modernsége, a lelkipásztori és lelkészképző munka hűsége szem
pontjából. De mennyire felborzolódik egyesek önérzete, ha részleteiben, 
személyekben és tényekben soroljuk fel a mulasztásokat!

Pedig annak az Úrnak a foglyai vagyunk mi is Ámossal együtt, aki 
nagyon is komolyan veszi a világot és mindazt, ami abban a világban 
történik, amit mi „keresztyének” szeretnénk sokszor vagy nem meg
említeni, vagy „istentelennek” bélyegezni. Nagyon sokszor még tetsze
legni is akarunk azzal, hogy mi vagyunk a kiválasztott csapat ebben a 
világban. Pedig az Isten nem törődik azzal, hogy milyen elképzeléseink 
vannak a keresztyének magasabbrendűségéről. Isten szemében az a dön
tő, hogy én a foglya vagyok és oda kell mennem, és azt kell hirdetnem, aho
vá küld és amit mond. Ki kell nyitnom a szememet, hogy lássam meny
nyi feladatot bízott rám saját életem alakításában, azután a családban, 
a munkahelyemen, a hazámban és a világban, amely az én világom is, 
mert az én Istenem annak a teremtője. Nem arra. választott és hívott el 
bennünket az Isten, hogy mindenáron kikutassuk az Isten nagy világ
stratégiájának a titkait. Legkevésbé arra, hogy a nagy stratégiát mi ke
resztyének fundáljuk ki abban a hiszemben, hogy csak és egyedül a ke
resztyének képesek megoldani a világ minden problémáját — szembe
helyezkedve minden nemkeresztyénnel. A nagy stratéga Isten maga és 
a „vele együtt járás” éppen azt jelenti, hogy a rám bízott feladatot
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teljesítem maradéktalanul. Sem többet, sem kevesebbet! De lehet, hogy 
a feladatok megoldásakor éppen a nemkeresztyénekkel kell összefog
nom, hogy alkalmas munkatársa maradjak Istennek.

Ezért vegyük nagyon komolyan Ámos szavait, akin keresztül Isten szól 
hozzánk igéjében és egészen magához akar kapcsolni bennünket! Mi ke
resztyének nagyon sokszor beszélünk arról, hogy Isten szeretete és segítő 
kegyelme nélkül semmire sem megyünk. Ez a beszéd azonban nagyon 
sokszor nem a tékozló fiú fölfedezése, aki megrettent és visszatért 
mennyei Atyjához, amikor arra kell rájönnie, hogy egymagában semmire 
sem megy. Mikor fog el bennünket végre a rémület, hogy Isten nélkül 
egyedül vagyunk?! Mikor lepleződák le végre ez a mi emberi és egyházi 
kegyes elveszettségünk?! Vagy talán azt hisszük, hogy keresztyének le
hetünk egy egész életen át, a lelkészi irodában dolgozhatunk évtizede
kig, teológiai professzorok lehetünk a lelkészi pályára készülő fiatalok 
között anélkül, hogy valaha is a saját bőrünkön tapasztaltuk volna meg, 
hogy mit jelent megrettenni az Isten kiválasztásától és a ránk bízott 
küldetést súlyos tehernek tekinteni?!

Most, amikor mi teológiai professzorok és hallgatók egy új tanév kü
szöbén állunk, vegyük komolyan Ámos próféta szavait, akin keresztül Is
ten szól hozzánk igéjében, meg akar ragadni, a magáévá akar tenni ben
nünket, mert alkalmas munkásokra van szüksége szőlőjében! Számomra 
mindig felszabadító érzés és tudat, hogy van egy Isten, aki nem enged ki 
a csapdájából, aki megmarkol és magához ragad zsákmányként, aki igé
jével égeti és marja a szívemet, hogy megtisztuljon. Nekem örömet je
lent az, hogy ez az Isten nyeseget és ha kell fűrészei és vág engem és 
egyházamat, mert le akarja leplezni egyházamban és bennem, tanártár
saimban és hallgatóimban a közönyt és lagymatagságot, tehát kegyes el- 
veszettségünket! Ő akkor is dönt és cselekszik, ha mi határozatlanok va
gyunk. ö  nem riad vissza semmitől, ha kitűzött céljairól van szó. ö  
nem bánik velünk kesztyűs kézzel, ha az üdvösségünkről van szó! És 
ebben nincs különbség Jézus Krisztus Atyja és Ámos próféta Istene kö
zött. A „kényszerítsétek őket bejönni” Jézus parancsa volt. Isten meg
látogat bennünket, ahogyan a Bibliának ez a kettős értelmű és irányú 
szava rendkívül találóan jellemzi Isten számadásra kényszerítő tevé
kenységét. A Biblia bizonysága szerint Istennek van meglátogató, szám
adásra kényszerítő, az ellenállót erőszakkal is üdvözíteni akaró szeretete, 
amivel megfedd, megdorgál és munkába állít bennünket.

Nincs nagyobb reménységünk, mint Istennek ez a bűnöket megítélő, 
de a bűnöst felmentő és az ítéletben is szolgálatba állító szeretete. Ez az 
a nagy titok, amelyet megjelentett a prófétáknak és apostoloknak. Ez a 
nagy titok, amely életkedvet, munkakedvet, bátorságot és lankadatlan 
megújulást kölcsönöz az egyháznak és a keresztyén embernek, hogy 
helyt tudjon állni az Isten evilági célkitűzéseiben is.

De akit az Isten munkatársi hűségre kényszerítő szeretete meglátoga
tott, az azt is világosan látja, hogy Krisztus vállalta a kereszthalált is, 
hogy felénk Isten kegyelmes orcáját fordítsa. Ő az az igazi, bátor Pász
tor, aki nem menekül el a nyáj mellől, ha hallja a zsákmányra éhes 
oroszlán ordítását, hanem az életét is odaadja a juhokért. Tehát éret
tünk és kiragad bennünket a szájából, még ha csak két lábszár és egy 
fülhegy marad is belőlünk a kezében. Viszont arról is világosan beszél 
Isten igéje, hogy a Krisztus kiragadottjai számára megszűnt a kényelem 
és tétlenség, a pamlagon heverés, a selyem ágyon rejtőzés. Nekik tudniok 
kell most már, hogy a fül a meghallásra adatott, mert: „Az én Uram, az 
ÜR szólt: ki ne prófétálna?!”

Dr. Pálfy Miklós
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H a lo ttaink

Szücs Sándor
1890-1968

1890. május 20-án született Szügyben. Később Balassagyarmatra 
költözött a család.

Egyike volt az akkoriban indult balassagyarmati gimnázium első 
érettségizőinek 1908-ban. Jeles eredménnyel végzett a pozsonyi teo
lógián. Teológia tudását Lipcsében és Jénában mélyítette. A bétheli 
epileptikusok között diakóniai szolgálatot végzett.

Baltik Frigyes püspök szentelte lelkésszé 1912-ben. A nagynevű 
püspök a fiatal segédlelkészt mindjárt maga mellé rendelte és mind
végig igen szerette.

1919 őszén Raffay Sándor püspök meghívására Budapestre ke
rült segédlelkésznek. A következő évben megbízást kapott a Rákóczi 
úti egyházközség adminisztrálására.

1921-ben, az akkor anyásodó magyaróvári egyházközség egyhan
gúan lelkészévé választotta.

Végig ebben a gyülekezetben szolgált, egészen nyugdíjaztatásáig, 
1953-ig.

1921-ben kötött házasságot dr. Füsty Mária szemorvossal. Fri
gyüket Petrovich Samu, Petőfi rokona, áldotta meg a szentesi 
templomban.

Elhunyt 1968. április 28-án.
Szolgálata messze vitte szűkebb pátriájától, de mindig nógrádi

nak vallotta magát. Hazánk e tán legjellegzetesebb tájának egész 
életében szerelmese maradt. Ide mindig hazajött. Ha el-eljött szülő
földjére, derűs alaptermészete még jobban kivirágzott. Beszédében 
érdekesen ötvöződött a nyílt dunántúli és a zártabb palócos szóejtés.

Nagy műveltségű, magas kultúrájú pap volt. A teológia mellett 
igen szerette és szaktanári szinten értette az irodalmat, történelmet. 
Ez irányú tudása nagyobb publikációs teret érdemelt volna sajtónk
ban. Műfordítói munkássága is volt.

Állandóan sokat olvasott. Ez prédikációin is meglátszott. Mindig 
választékosan szólt és érdekesen.

Három nyelven olvasott, beszélt és prédikált.
Szeretett szolgálni; nyugdíjas korában is szívesen fogadott el 

meghívást.
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Év elején írta levelében: „ . . . A  tél folyamán csináltam két 
német és két szlovák nyelvű igehirdetést és el is mondtam itthon 
hangosan. Egész jól ment.”

Egész életében intenzíven foglalkozott Madách csúcsművével, 
Az ember tragédiájával. Bibliája mellett ezt forgatta legtöbbet. 
Nemcsak kívülről tudta szinte az egészet,’  hanem a nagy alkotás 
belső összefüggéseit és eszmei mondanivalóit is jól értette. Az volt 
a meggyőződése, hogy Az ember tragédiája, ha nem is áhítatos 
irodalom, alapeszméje is, történetszemlélete is a Bibliából fakad.

Március közepén ezt írta levelében: „ . . .  Még ég a lámpám, de 
fénye már reszketni kezd, mert fogy az olaj . . . ”

Szűcs Sándor földi lámpája kihamvadt.
Lux perpetua luceat ei!

Szabó József

id. Benkóczy Dániel
1898-1968

Tizenhárom évvel 1968. augusztus 28-án bekövetkezett halála 
előtt láttam őt utoljára mint egykori segédlelkésze, s most szemé
lyes emlékképeimből és egyéniségének a gyülekezetben lépten-nyo- 
mon fellelhető lenyomatából próbálom összerakni a körünkből eltá
vozott pásztor alakját.

Emlékeimben nincs állókép róla. Rá a mozgás volt jellemző, s 
egyéniségéből valamit csak mozgókép adhatna vissza. Emlékezetem 
vásznán látom őt, amint felpattan irodai székéből, gyors mozdulattal 
nyúl sok vihart látott kalapja után, s mindig sietős lépteivel visz 
vigasztalást vagy úrvacsorát a gyülekezet betegeinek. S most, hogy 
léptei elhaltak a szegedi utcákon, feledéssel megküzdő mondatfoszlá
nyok, az imádság győzelmes tusáinak emléke, a hűséges és úrvacso
rázó gyülekezet jelene őrzik egy pásztori sietségben elégő élet éghe
tetlen eredményeit.

Életének külső kerete: 1898. március. 11-én, Felsőpetényben kis
iparos családban született. Őseitől örökölhette szívósságát, alapos
ságát és az alkotás szeretetét, amely őt gimnáziumi évei után a Mű
egyetem Vegyészmérnöki Karára vitte. Az első világháború és a 
fronton szerzett tüdőcsúcshurut megszakította egyetemi tanulmá
nyait. 1920-ban egy életre eljegyezte magát a lelkészi hivatással. Be
iratkozott a Budapesti Teológiai Akadémiára. Teológiai tanulmányai 
közben négy félévet a Tudományegyetem bölcsészkarán is hallga
tott. 1923. júliusában a Teológián végbizonyítványt nyert, majd Pit
varosra került segédlelkésznek Saguly János esperes mellé. Három 
év múlva esperese Battonyára küldte, hogy gyülekezetté szervezze a
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templom és papiak nélkül szórványban élő 300 evangélikus lelkeit. 
A fiatal lelkész az országutak vándora lett, gyűjtött, kéregetett, írt, 
s a rendkívül éles felekezeti harc közben pár év múlva nemcsak a 
templom, papiak és kántoriak állt Battonyán, hanem még fizetését is 
felvehette. Itt lépett házasságra, itt született két gyermeke, s 1937- 
ben itt lett az egykori Csanád-Csongrádi Egyházmegye esperese is. 
Ezt a tisztet tizenhárom éven keresztül töltötte be. 1938-ban a ma
kói lelkészi állásra hívták meg. 1942-ben pedig a szegedi gyülekezet 
lelkipásztora lett. Mint rangidős esperes 1948/49 válságos éveiben 
püspökhelyettesként kormányozta a Bányai Egyházkerületet. Pászto
ri hűségének ércnél maradandóbb emléke az a tény, hogy a szegedi 
gyülekezetben hetente kétszer kapcsolódik az igehirdetéshez úrva
csoraosztás, s ami ennél is fontosabb, az TJr asztalának minden al
kalommal vannak is vendégei.

Teológiája a lutheránus ortodoxia és a piefizmus egyéni ötvözete 
volt, s ez a teológia pásztori lényétől átlelkesítve sok jó gyümölcsöt 
termett gyülekezeteiben. Nemcsak szóval, hanem tollal is vállalta 
küldetését. ,,A romokon” , „Útjelző (bójáik” , „Lelkészi naplómból” 
címmel jelentek meg építő írásai. Állandó munkatársa volt a „Jöjje
tek énhozzám” címen megjelent szegedi gyülekezeti lapnak. Legna
gyobb hatású írása azonban a dr. Kékén Andrással együtt megírt 
káté, amely több változtatás után még ma is kedvelt könyve szór
ványban élő gyermekeinknek.

Élete titkára talán akkor tapintunk rá, ha egyik kedves igéjét idéz
zük: „így ti is, ha mindent megtettetek, amiket parancsoltak nek
tek, mondjátok: Haszontalan szolgák vagyunk.” (Lk 17,10) Ezért tu
dott ő, aki olyan sokat tett, mégis alázatos maradni. A szolgálat él
tette, s ezért utolsó leheletéig szolgálni szeretett volna. Amikor 
azonban a halálos kór a kórházi ágyhoz szegezte, utolsó imádságként 
ezzel búcsúzott földi életétől: „Uram, legyen meg a Te akaratod!” 
Mi pedig magunknak is azt a kegyelmet kérjük, amelyet ő megka
pott : Életünk ne múljék el hiába!

Cserháti Sándor

667



S z em le

„Gyorsuló idő"
Ezzel a címmel jelenít meg az „Új Írás” 1968. évi első számában 

Marx György figyelemreméltó tanulmánya. Kiemelkedő fiatal fiziku
sunk írását azóta is sokszor idézik. Kérdését egész általánosan így 
fogalmazza meg: „Milyen lesz a világ, amelybe gyermekeinket és 
unokáinkat küldjük? Milyen lesz 2000-ben élni?”

Nem világpolitikai és világgazdasági szempontból foglalkozik a 
kérdéssel, mint Baade 1961-ben magyarul is megjelent könyve (Ver
senyfutás a 2000. évig), hanem didaktikai és pedagógiai szemszög
ből. Hogyan tud az emberi értelem, hogyan tud az oktatás, nevelés, 
kiképzés lépést tartani a „gyorsuló idővel” ? Hogyan birkózik meg az 
ember az elkerülhetetlenné váló átképzés és továbbképzés feladatai
val? „Vállalni tudják-e a fiúk, hogy többször is kijárják azt az isko
lát, amelyet apáiknak csak egyszer, gyermekfővel kellett elvégez
niük?” Mert „a tudományos-technikai forradalom olyan kor küszö
bére vitt, amelyben egy élet folyamán többször kell fejet cserélni.”

Mit értsünk gyorsuló időn?

Elsősorban a népszaporodás ütemének meggyorsulását. Az ipari 
forradalom az emberiség létszámának megduplázódását 1000 eszten
dőről 100 évre csökkentette. 1950-ben a duplázódási idő 40 évre zu
hant le. Az idő gyorsulása a termelésben is észrevehető. A búza ter
melésmennyiségében 31 év, a papíréban 15 év, az acéléban 14 év, a 
villanyéban 10 év a duplázódási idő (1955— 65-ös adatok alapján).

A legszembetűnőbb az idő gyorsulása a tudományos kutatás terü
letén. A tudományos munka eredményei, akár a találmányokat, fel
fedezéseket, akár a kutató tudósok számát vesszük figyelembe — tíz
évenként duplázódnak. ,,A történelem kezdete óta élt összes tudósok 
90%-a ma él és dolgozik.”

Meddig lehet a sebességet fokozni?

Az időnek ezt a gyorsulását a tanulásra képes emberi agy tette le
hetővé. De nem érkezünk-e el a lehetőségek határához? „Elvárha
tó-e, hogy bányásznak induljon, azután hegesztővé, majd elektro
nikus műszerésszé képezze át magát egyetlen élet során?” „Akinek 
dolgozik rokona az Orionban, megkérdezheti tőle, hogyan változott 
a gyár profilja az elmúlt években. A rádióvevők -gyártását leáliítot-



ták, és tíz év alatt megteremtették a magyar televízió ipart. Közben 
az elektroncsövet kiszorította a tranzisztor, a drótgubancot a nyom
tatott áramkör, a százméteres rádióhullámot a deciméteres URH. De 
ugyanilyen tempót látunk az Egyesült Izzóban. „Ami tíz évvel ez
előtt volt, az Újpesten már csak történelem.”

Orra bukik, aki nem vigyáz.

Az idő gyorsulása felveti a kérdést: készek vagyunk-e a tovább
tanulásra, a szüntelen továbbképzésre. Ha lemaradunk a tudományos 
forradalom által diktált gyorsasági versenyben, az életszínvonal el
kerülhetetlenül csökkenni kezd. „Bele lehet szédülni a sodrásba, köny- 
nyen orra bukik, aki nem vigyáz, és sebeket is kap.” Az USA pl. ed
dig 40 000 számítógépet gyártott. Ezek a gépek 100 millió matemati
kus munkáját végzik el, de mellettük 100 000 gépprogramozó munka
helye betöltetlen. Ugyanakkor az USA dolgozóinak 5—7%-a munka- 
nélküli. Szinte valamennyi hasznosítható szakmunkával nem rendel
kező segédmunkás.

Tanulni kell!

Marx György pozitív példákon mutatja be, hogy nem lehetetlen 
dolog fejünket egy emberöltőn belül kétszer is kicserélni. A tanulást 
nem lehet abbahagyni. Nem korlátozódhat a tanulás csupán a fiatal 
évekre. „A  tanulás olyan, mint a többi emberi tevékenység: annál 
eredményesebb, minél inkább gyakoroljuk. Aki többet tanul, az újat 
is könnyen sajátítja el. Messze vagyunk agyunk kapacitásának ki
használásától.”

Hogyan tanuljunk? Hogyan tanítsunk?

Megpróbáljuk pontokba szedve ismertetni Marx György megálla
pításait a tanulás és tanítás módjaira vonatkozóan.

1. A kutatóknak nemcsak kutatniok, hanem nevelniük és oktatniok 
is kell. Csak így adhatják át eredményeiket mindazoknak, akiknek 
arra szükségük van.

2. Az alkotás leggyümölcsözőbb időszaka az ifjú kor. A tudomány 
iránti lelkesedést bele kell oltani a fiatal nemzedékbe. „A  tanítvány 
nem edény, amelyet meg kell tölteni, hanem fáklya, amelyet fel kell 
lobbantam.” (Igor Tamm)

3. Nem egy-egy szakma fogásait kell' belétömni az ifjúságba, ha
nem készséget kell ébreszteni bennük arra, hogy túléljék a szak
mák és a tudományok forradalmát, s maguk legyenek azok harco
sává.

4. Őrizkedni kell a memória túlterhelésétől. „A  könyvek arra van
nak, hogy a tudást bennük tartsuk, míg fejünket valami okosabbra 
használjuk.”  (Szentgyörgyi A.)

5. Olyan elven oktatásra van szükség, amely a lelket és az agyat 
Is kielégíti, „hozzásegíti az emberit ahhoz, hogy szembeszálljon min-



den problémák egyik legszörnyűbbikével, hogy ti. mit kezdjen ön
magával.” (Szentgyörgyi A.)

6. Arra kell késztetni az ifjúságot, hogy tanulni tudjon az egyetem 
után is 30, 40, 50, 60 éves fejjel.

7. A természettudományos forradalom kora megköveteli, hogy a 
természettudományos gondolkodást már általános iskolás korban 
úgy elsajátítsák a gyermekek, mint az írást, olvasást.

8. Szédítően szép korunkban a tanítók, tanárok, oktatók állnak a 
legfontosabb poszton. „Feladatuk, hogy saját nemzedékükön belül 
szerzett tudáselőnyöket adják át.” (Jánossy Ferenc)

Néhány megjegyzés

1. Marx György a gyorsuló idő fő kérdésének tekinti, hogy miként 
lehetne egy ütemben tartani a termelést a tudományos és technikai 
fejlődéssel. Válasza: az oktatás céljának és módszerének megújhodá
sával. Nem foglalkozik a javak elosztásának kérdésével. Ez túlhalad
ja a didaktika lehetőségeit. Pedig a gyorsuló idő sürgető erkölcsi, 
szociále|tikai feladatok elé állítja az egész emberiséget. Egy új — a 
gyorsuló idő feladataival számotvető — humanizmus kialakítását te
szi szükségessé.

2. Szentgyörgyi Albert egyik idézett megjegyzése is utal az etikai 
öszefüggésekre, amikor olyan oktatást kíván, amely a „lelket is és 
az agyat is kielégíti” . Lelkünket akkor elégíti ki az oktatás szerinte, 
ha nem hátrál meg attól a problémától, hogy mit kezdjen az ember 
önmagával. Lépést tart-e nemzedékünk e tekintetben a gyorsuló idő
vel? Mi lelkészek világosan látjuk-e itt lelkipásztori feladatainkat és 
lehetőségeinket ?

3. Marx György cikkének nagy szolgálata, hogy felteszi a kérdést: 
kellő érvénnyel szólunk-e hozzá korunk nagy erkölcsi kérdéseihez, 
ha nem vesszük figyelembe a természettudományos és technikai for
radalom által előidézett időgyorsulást és a gyorsuló idő problémáit.

4. Teológusok számára felvetődik a kérdés, hogy miközben az 
egész világkereszjtyénség a forradalom teológiájának kidolgozásával 
foglalkozik, nem iteszi-e elkerülhetetlenné ez a fáradozás a teoló
gia forradalmát. A  teológia forradalmának kiinduló pontját minded
dig Bonhoeffer határozta meg legvilágosabban: mit jelent egy
háznak lenni, az egyház küldetését betölteni egy vallásos apriorik 
nélküli világban.

5. Elgondolkoztató az is, amit a szün(telen tanulás követelményéről 
mond. Ez régen a papi etika ábécéjéhez tartozott. Az is elgondol
koztató megállapítása — teológiai munkánk tekintetében is — hogy 
„még messze vagyunk agyunk kapacitásának kihasználásától” .

6. Az oktatás vonalán — ha csupán a konfirmandusok oktatására 
gondolunk is — megkapóan szép megfogalmazás, hogy „a tanítvány 
nem edény, amelyet meg kell tölteni, hanem fáklya, amelyet lángra 
kell lobbantam.”

Benczúr László
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ADVENT 2. VASÁRNAPJA
Zsid 10,35—39

A textus felé

Textusunkból, de az egész levélből is érezhető, hogy ismeretlen írója 
mennyi aggódó féltéssel fordul olvasói felé: erősíteni szeretné megfáradt 
hitüket. „Jézus Krisztus páratlan nagyságának megmutatásával buzdít 
hitre” ez a levél. (Prőhle: Akad. jegyz.)

35. v. Szinte az egész textus üzenetének alaphangját adja meg a parr- 
hesia szó gazdag jelentéstartalma: mindennek nyílt, bátor kimondása, fé
lelemnélküliség, bátorság, bizalom, jó kedv, bizakodás. Aki megtapasztalta 
hitben Isten erejét és bátran vállalja Öt, bátorságot, vidám új kedvet 
kap az élethez. Bizonyára nem véletlenül hangsúlyozza a levél a hitnek 
ezt a vonását: csüggedt, fáradt bizonytalan hitű embereknek íródott.

36. v. Az élet mindennapi friss, lendítő erejévé pedig úgy lesz a hit, 
ha éljük, gyakoroljuk azt 'Isten akaratának állhatatos cselekvésével, lé
pésről lépésre helytállva a ránkbízott feladatok hűséges teljesítésében. 
Hypomoné: türelem, kitartás, szilárdság, állhatatosság, helytállás, elvise
lés, elszenvedés.

37. v. Jézus közeli eljövetelére való emlékeztetésben ne időmeghatá
rozásra gondoljunk, hanem a keresztyén hit és élet eszchatologiai meg
határozottságára. Itt jó alkalom kínálkozik igehirdetésünk ádventi jelle
gének kidomborítására. Gondoljunk arra, hogy Isten is milyen állhatatos 
és türelmes szeretettel hordozza el ma övéit, hosszan tűr érettünk, „nem 
akarván hogy némelyek elvesszenek, hanem hogy mindenki megtérésre 
jusson” 2 Pét 3,9. „Igehirdetésünk és kér. életünk az első ádvent nélkül 
gyökértelen, a mostani ádvent nélkül tartalmatlan és az utolsó ádvent 
nélkül kilátástalan” (Szabó J: Kisiklott eschatologia, LP 1965.). Khronizó: 
elkésik, késlekedik, marad.

38. v. A Róm és Gal levelekben is megtalálható jól ismert prófétai idé
zet. Ez a levél is a hitben látja a kér. élet lényegét, akárcsak Pál. A levél 
írója azonban másként hangsúlyoz, aminek magyarázata nem más teoló
giai látásban, hanem a helyzet különbözőségében van. Pálnak a farizeiz- 
mus hazug, érdemszerző kegyességével szemben kellett hangsúlyoznia a 
hit Istenre hagyatkozását; a Zsidó levél a kér. életfolytatásban megrop
pant és ellankadt térdeket akarja felegyenesíteni. Szerinte is Istenre való 
ráhagyatkozás a hit, de ugyanakkor igény, követelés, meghátrálást nem 
tűrő feladat és megbízás is a benne való élésre. Csak a célratörő, merész 
hit nyerheti el Isten jótetszését, örömét, helyeslését (eudokei) és Isten
től elkészített jutalmát: az életet.

Hüposztello: hátrál, enged, kitér, visszahúzódik, gyáván, félelemből el
hallgat, eltitkol.

A szószék felé

Eleven, lendületes, merész és vidám hitre bátorít ez az ádventi ige. 
Arra biztat, hogy merjük és engedjük magunkat az érettünk meghalt és
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feltámadott Jézus Krisztus szolgálatába állíttatni. „Igazi hit csak ott tá
mad, ahol valaki Jézussal él itt és most,” — mondotta E. Schweizer, zü
richi professzor a LVSZ Kisebbségi Egyházainak budapesti konferenciá
ján. És valóban: ahogyan egykor tanítványai „éppen a szolgálatuk köz
ben . . .  tapasztalták meg, hogy ö  valósággal él és az ő mesterük”, úgy 
mi, mai tanítványai is hitünk mindennapi megélésében tapasztalhatjuk 
meg és mutathatjuk meg, hogy Jézus valóban él és uralkodik ma is.

A fizikában tanultunk a holtpontról. Járművek hajtókarjai kerülhet
nek ilyen holtpontra. És milyen sokszor jutunk mi emberek is holtpontra 
az élet útján: talán a munkánkban, talán az örömünkben, talán a szerete- 
tünkben vagy talán a legjobb igyekezetünkben is. Ilyenkor, sokszor az 
ünnepre készülődés kimerítő rohanásában, szoktunk így felsóhajtani: 
nem bírom tovább, nem megy, nem érdemes! Mennyi szép elhatározás és 
jó szándék, mennyi szeretet és szolgálat törik össze az ilyen holtpontra 
jutott ember életében! A hit is eljuthat ilyen holtpontra. És olyan pontra, 
ahol megtorpan, bizonytalanná válik, és egyre bágyadtabb és erőtlenebb 
lesz. Ilyenkor érezzük úgy, hogy nem is érdemes hinni, Istenhez tartozni 
és nem érdemes keresztyénnek lenni. Ilyenkor lesz üressé az imádsá
gunk, a bibliaolvasásunk, az Istennel való kapcsolatunk, ami eddig olyan 
nagyon széppé tette az életünket, ilyenkor erőtlenedik meg a szeretetünk, 
ami annyi jó szolgálatra lendített eddig, hazuggá az örömünk és látszat
tá a keresztyénségünk. Ilyen holtpontra jutott keresztyénekhez íródott ez 
a levél is. A régi, különös levél, betűi szólni kezdenek: látjátok, olyan 
Istenünk van nékünk, Aki értünk nyúl szívünk aléltságába, hogy magá
hoz szorítva bátor és vidám hitre és életre vezessen.

De mit jelent a mindennapi életben a hitnek ezzel a bátorságával és 
vidámságával élni?

Jelenti mindenekelőtt a hit őszinte nyíltságát. A hit első lépése sem 
történhet meg enélkül a nyíltság, mások előtti őszinteség nélkül. Nem le
het titokban, csupán a szív rejtett bensejében Jézushoz szegődni. És 
nem lehet Öt titokban Urunknak és Mesterünknek vállalni. A III. Ke
resztyén Békevilággyűlés megnyitó istentiszteletén hangzottak el ezek a 
szavak: „A hiábavalóság hatalmával szembe Jézus Krisztus reális hatal
mát szegezzük. . .  és parrhésiában élünk, ami merészséget, nyíltságot 
jelent. . . ” A hit bátorsága a hit nyíltságát jelenti. A hitnek ebben a bá
tor nyíltságában kap a kér. ember újra és újra új kedvet, erős bizako
dást a mindennapi élet sokszor elkedvetlenítő, bénító gondjai, kudarcai 
között. És meri friss lendülettel, jó  kedvvel szembeszegezni a hamisság
gal az igazságot, a háborúsággal a békességet és az önzéssel a szere
tetek

A hit bátorságával élni annyit is jelent, mint helytállni — mégpedig 
türelmes és kitartó állhatatossággal — Isten akaratának cselekvésében. 
Mennyi szép feladatot ad nékünk az Isten életünk útján és mennyi 
drága alkalmat a jó, a szép, az igaz cselekvésére! S ha Martin Buber, a 
dialógus filozófia mesterének szavai szerint talán egyre nehezebb is 
meggyőzően beszélnünk Isten valóságáról, még mindig megmarad az a 
reménységünk, hogy megszólító szavaira cselekedettel tudjunk felelni. 
„Nélküle nem lehet élni. De aki csak Vele él egyedül, az nem ember”  
(I and Thou). A bátor Iliiben kitágul az élet perspektívája, láthatóvá, fel
ismerhetővé, utolérhetővé lesznek az Istentől elkészített alkalmak, és 
utolérhetővé lesz a másik ember. Ezért veszti el az önző ember élete 
egyensúlyát és jut hite és élete holtpontjára. A hüpomoné azonban je
lenti azt is, hogy elvisel, elszenved. Bizonyára nemcsupán a másik em
ber elhordozására gondol a levélíró, hanem — hiszen Jézus eljöveteléről
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beszél itt — annak a roppant feszültségnek az elhordozásáról is, melyben 
a Jézusra váró kér. ember benne él a „már most” és „még nem” idejé
ben. Milyen találóan ír erről Asmussen: „Reménységben várunk. Vessünk 
véget minden szociális igazságtalanságnak. De ha véget vetettünk, mi to
vább reménykedünk. Küszöböljük ki a háborút. De ha kiküszböltük, mi 
tovább reménykedünk. Emeljük az emberiséget az erkölcsi és szellemi 
tökéletesség legmagasabb fokára. De ha! megtettük, mi tovább reményke
dünk. Mert evangéliumunk van, jó hírünk. Várjuk a halottak feltámadá
sát és az eljövendő életet” . Olyan feszültség ez, amit el kell szenvednünk 
sokszor, de olyan is, ami bátor optimizmust ad, és mi „ezzel az optimiz
mussal tartozunk a világnak” .

A hit bátorságával élni végül annyit is jelent, mint lépést tartani az 
Istennel. Isten lépései pedig mindig az új felé tartanak. Isten nem a sab
lonok Isten: Ö át tud és át akar törni megszokott kereteket, kitaposott 
utakat. Vele lépést tartani azt jelenti, engedni, hogy kezébe vegyen, ve
zessen. Milyen szomorú, hogy sokszor éppen mi, keresztyének, éppen a 
hitünkre hivatkozva maradunk le, térünk ki, húzódunk vissza és hátrá
lunk meg Istennek a világban az emberért végzett jó munkájában. Az 
lehet, hogy az új keresése és cselekvése sok kockázattal és veszélyekkel 
jár. A hit nem is ígéri, hogy minden probléma megoldódik, és minden 
kérdés elrendeződik. De hitünkkel mi Istenre nézhetünk és nem az út 
nehézségeire.

Témák lehetnek: Élj a hit bátorságával! — Holtpontról új lendületbe!

Dubovay Géza

Laikus kérdések és szempontok Zsid 10,35—39-hez

Mit szokott eldobni az ember? Ami használhatatlan, terhes. Sokféle 
fölirat van: Ne dobja el! A bizodalomra vonatkozik: Ne dobjatok el, élni 
lehet belőle! — Meghátrálás: ösztönösen azt választja az ember, ami 
könnyebb, azokat a példákat oldja meg, amelyek egyszerűbbek. (16) — 
Mi a bizodalom jutalma? Örök élet? Hogyan értse ezt a modern ember, 
akitől távol áll az örökélet gondolata, csak annak tud hinni, amit lát? 
(2a) — Az emberi tűrésnek is van határa! Isten többet akar, mint amit 
megtehetnénk. (2a) — Sok helyen van arról szó az evangéliumokban, 
hogy késik a visszavárt úr. Itt meg azt olvassuk, hogy nem késik. Késik, 
vagy nem késik? Hiszem, hogy van Isten, hogy Jézus Isten fia, de abban 
már kételkedtem, hogy visszajön. Itt látni, hogy hitünk milyen elvont. 
Mi lenne, ha tudnám, hogy egy hétig élek csak, vagy Krisztus holnap 
visszajön? Amikor a bátyámék jöttek sok év után, csak úgy repített az 
öröm a munkában. Ha igazán tudnánk várni, elevenebb lenne a hitünk 
és béketűrésünk. (16) — Az igaz pedig hitből él: ezt meg kellene ma
gyarázni, mert más is kell az élethez. El kellene határolni az örökélet 
elnyeréséhez való életet és az itteni, földit, mert összekeveredve nagy 
csalódás lehet. (2a) — A hit, amiről szó van, a hit általában, vagy az 
eljövendőre való hit? Ki az, aki sosem hátrál meg? (16)



ADVENT 3. VASÁRNAPJA

Kol 2,1—7

I .

E néhány vers bevezetése a kolossei levél főrészének (2,1—4,6), amely
ben az apostol konkrét gyülekezeti kérdéseket tárgyal. Ezekhez szolgál, 
mintegy elvi alapvetésül, mindenesetre kiinduló pontul a 2. fejezet első 
hét verse.

A szövegben két olyan szó is előfordul, ami csak itt található az UT- 
ban: pithanologia (4. v.), értelme: rábeszélés. Pál itt pejoratív értelemben 
használja. A másik: sztereóma, értelme: szilárdság. — A második vers 
szövege sok nehézség elé állítja a fordítót. A kéziratok több variánst kö
zölnek. Lohmeyer szerint a „Chrisztou” későbbi betoldás. Hiszen Krisz
tus nem Isten titka, hanem inkább Isten titkának kinyilatkoztatása (v. ö. 
1,26—27). Véleményét kissé erőltetettnek tartjuk. Hiszen a „myszterion” 
kifejezés arra utal, hogy Isten kinyilatkoztatása egyszerre elrejtett, de 
nyilvánvaló is. Nyilvánvalóvá a hit számára lesz (v. ö. 1 Kor 1,18—kh). 
5/b v.-ben a „taxin” fordítása lehet ez is: soraitokat, hadrendeteket. A 
kifejezés katonai jellegű, ill. ilyen szóhasználata is gyakori. Ebben az 
esetben az értelem: Pál a gyülekezetét, mint a Jézus Krisztus jó vitézeit 
(2 Tim 2,3) küzdelemre felsorakozottan látja — lelki szemeivel — maga 
előtt.

A levélíró és olvasói helyzete. — Pál valószínűleg (? — Szerk.) Caesa
rai fogságából írja levelét. Erre utalhat a „hélikon agóra” kifejezés (1. v.), 
(az „agón”) Lohmeyer szerint szinte állandó megjelölése az apostoli mar- 
tiriumnak, vagyis a Krisztusért való bizonyságtevő jellegű szenvedésnek 
(Fii 1,30; 4,12; 1 Kor 9,25 stb.). Személyes sorsa azonban nem magánügy; 
az apostol úgy tekinti hitben való hűséges megállását, bizonyságtevését, 
mint szolgálatot, amely a reábízott gyülekezetekért és azok javára van. 
Kolosse, Laodiceával és Hierapolisszal együtt, szoros kapcsolatban élt a 
Lykusz folyó völgyében. Ezért említi Pál e két város keresztyénéit egy 
lélegzetre. E gyülekezeteket ugyan nem ő alapította, hanem munkatársa 
Epafrás, aki odavalósi (kolosséi) volt (4,12). A gyülekezetben felbukkant 
veszedelmes tévtanítások részletesebb jellemzésére itt nem térhetünk ki 
(részletesebben v. ö. Kóldy Zoltán: Bevezetés az Újszövetségbe, 1957. 
145-kk). Ha nem is találkozott velük személyesen, mindaz, ami az apos
tollal történik és amit tesz, az ő javukra is válik (1,9.24.'29). Az apostol
nak — ilyen értelemben véve — nincs magánélete, egész léte feloldódik 
a gyülekezetért való törődésben, küszködésben.

Ennek az apostoli lelkületnek a forrása a szeretet és ez a szeretet kell, 
hogy szeretetet támasszon, mint a szikra, mely lángot lobbant s tüzet 
gerjeszt, lélektől lélekig, összefűzve a távoli gyülekezet tagjait, az apos
tollal és egymással is.

Ez a szeretet azonban nem puszta érzelem, hangulat, hanem a legszo
rosabban összefügg az ismerettel. Pál szinte egy lélegzetre említi a ket
tőt, s ezzel megpendíti levelének alaptémáját is. Belátás, megismerés, 
megértés (szüneszisz, epignószisz) az, amire ennek a gyülekezetnek — s 
persze valamennyinek, a ma élőknek is, — oly nagyon szüksége van. 
Így is mondhatnók: a tévtanítások félrevezető, megzavaró, megejtő ára
datában eszmélődésre, józan megfontolásra, a dolgok és tények alapos és
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lényegbemenő átgondolására van szükség. A tévtanítás a helyes és igaz 
ismeret igényével lépett fel. Csak a jobb és alaposabb megismerés fegy
verével lehet vele felvenni a harcot. A gyülekezetnek a bölcsesség és is
meret (szófia és gnózisz) egész kincstárára van szüksége, hogy eliga
zodhasson a hit és a mindennapi élet dolgaiban. S ez a rendelkezésére 
áll, mint Isten titka (mysztérion), elrejtve s egyszerre feltárva a Krisztus
ban.

Mi ez a titok? Az, hogy Krisztus a mindenség ura (v. ö. 1,13-kk). Ez 
a felismerés a veleje a kolosséi levél ún. kozmukus krisztológiájának 
(bővebbet v. ö.: O. A. Dilschneider: Christus Pantokrator, 1962). Ez a vi
lágkormányzó, mindenek, mennyei és földi hatalmasságok felett uralko
dó Krisztus Isten megismerésének, Isten akarata, az emberrel való 
szándéka igaz felismerésének kibeszélhetetlenül és kimeríthetetlenül 
gazdag forrása. Ma talán így fogalmaznánk: az élet értelmét a hivő em
ber úgy találja meg, ha Krisztuson keresztül keresi kérdéseire a vála
szokat.

Az ismeret, a bölcsesség, amiről itt szó van, egyáltalában nem pusztán 
elméleti, hanem nagyon is gyakorlati. Pál örömmel állapítja meg ennek 
jeleit: a gyülekezet hite Krisztuson tájékozódó felismerésekben válik va
lósággá, életté. Szilárd, van tartása, tehát lehet reá építeni. Ezért di
cséri az apostol a rendben felsorakozott gyülekezetei, mint hadvezér a 
katonáit. Ez a rend azonban nem lehet öncélú „díszszemle” , hanem a me
netre és harcra kész sereg praktikus elrendeződése. Amit a gyülekezet 
kapott, abból és azzal élnie is kell. Befogadtátok a Krisztus (Messiás) Jé
zust mint urat, ez azt jelenti: elfogadtátok őt parancsolótoknak. Krisz
tust voltaképpen a róla szóló tanításban, igehirdetésben fogadták be s 
ez a tanítás kötelez. Magatartásra, viselkedésre, életfolytatásra — járásra 
indít. Krisztus urasága a benne hívőket kötelezi a benne járásra, vagyis 
az Ö követésére. Benne, tehát az Ö erejével, leikével —, ez a tanítvány 
élete.

Ennek a felszólításnak, intelemnek a valóságát két képpel is szemlél
teti Pál. Az egyik: gyökerezzetek meg benne, ti. Krisztusban. A kép
nek gazdag ÓT-i hagyománya van: Isten maga plántálja, ülteti a hívő
ket, népét forrásvizek mellé, jó termő talajba, — de persze el is várja 
a gazdag termést. Az UT-ban elég, ha csak Jn 15-re emlékeztetünk: 
Krisztus a szőlőtő, tanítványai a benne gyökerező, belőle táplálkozó sző
lővesszők. A plántáltatás, meggyökerezés célja minden esetben a gyü
mölcstermés.

A másik kép: épüljetek fel őbenne, szintén ismert és gazdag jelentés
tartalmú. Krisztusra mint sarokkőre épül fel az egész gyülekezet (Ef 
2,20—22), s egymást támogatva épülnek fel Isten házává (1 Pt 2,4—6), 
ahol a hangsúly ismét azon van, hogy az épülés feltétele és lehetősége 
maga Krisztus. A két kép együtt is felbukkan 1 Kor 3,9-ben: a gyüleke
zet Isten szántóföldje (vetése) és épülete.

A két kép értelmét azzal foglalja össze, hogy a hitre utal Pál. Meg
gyökerezés és felépülés egyaránt hit által lehetséges. Ez, vagyis a biza
lom és engedelmesség köt össze az erő forrásával és ad mindig újra erőt. 
S a hithez elválaszthatatlanul hozzátartozik a hála, a gazdagon meg
ajándékozottnak örvendező, túlcsorduló (23. zsolt 5. v .!) hálaadása.

 II.

Ez a textus első hallásra nagyon kemény eledel a ma hallgató — s a 
Bibliát alig ismerő, annak szóhasználatától elszokott — gyülekezetnek.
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Talán azzal hozhatjuk mondanivalóját kissé közelebb, ha utalunk a le
vélírás helyzetére. Levelet az ír, akinek nincs lehetősége a személyes ta
lálkozásra, viszont fontos és halaszthatatlan közölnivalója van. Ma ilyen
kor talán a telefonhoz nyúlunk; persze az sem pótolhatja a személyes 
együttlétet. Pálnak nagy oka volt arra, hogy tollat fogott: a gyülekezet 
jövője forgott kockán. S ez ma is azon dől el: felismeri-e Isten akaratát 
a maga, mostani életében. Megtalálja-e életének értelmét a gyülekezet 
és az egyes keresztyén ember abban, amit Isten igéjéből ma megértenie 
kell.

Advent 3. vasárnapján, karácsony küszöbén az apostoli üzenet Krisztus 
személyére irányítja figyelmünket. Benne, általa lehet és kell mindazt 
megismernünk, amit Isten tudtunkra akar adni. A hangsúly a megisme
rés aktusán van. Ez a textus felhívás a gondolkodásra: öntudatos, esz- 
mélkedő, tanuló, értelmét is hitének irányításával használni tudó gyüle
kezetre és keresztyénekre van szükség. Akkor is így volt, Kolosséban, 
ma még inkább, modem, racionális világunban. Hitünket értenünk is 
kell, a keresztyén ember hitbeli döntéseit nem értelme kikapcsolásával, 
pusztán érzelmeire hallgatva hozza meg, hanem éppen ellenkezőleg. A 
józan bölcsesség, a dolgok összefüggéseibe való belátás hozzátartozik a 
hivő emberhez.

Ez a magatartás, életstílus a Krisztushoz való ragaszkodásban, vele 
való szüntelen kommunikációban jön létre és újul meg mindig. Krisztus
sal kell együtt gondolkodni s így megérteni: mit akar ma tőlem, tőlünk, 
magyar evangélikusoktól Isten, 1968-ban, a szocializmust építő társada
lomban, két világháború után, világfeszültségek közepette, a diakónia 
életformájában élő egyházban?

A felismerés kötelez a konzekvenciák levonására, a „járásra” benne, 
Krisztusban. Vagyis élni kell vele, nemcsak együtt gondolkodni, hanem 
együtt is cselekedni. Krisztus követése ez, bibliai és hagyományos egy
házi szóhasználattal. Ma így mondhatnánk: Krisztussal menni emberek 
közé és együtt menni emberekkel emberséges célokért küzdve, fáradoz
va. Ez az a küzdelem, amire hadrendbe fegyelmezett sorba kell állni 
Jézus népének. Mert a hivőnek Krisztussal van dolga, azért a világgal is, 
amelynek Krisztus Ura, s amelyért s amelybe eljött. Az inkarnáció ün
nepe (karácsony) küszöbén ezt nem lehet elég komolyan venni.

Dr. Groó Gyula

Laikus kérdések és szempontok Kol 2,1—7-hez

Mit jelent az, hogy Pál apostolnak tusakodása, vagy nagy küzdelme 
van azokért, akik nem látták őt személy szerint e testben? Talán azt, 
hogy Pál imádkozik azokért, akik őt személyesen nem ismerik? (8) —• 
Pál apostol „küzdelme” révén hogyan fognak a kolossébeli és laodicea- 
beli emberek megvigasztalódni, szeretetben összeforrni, Krisztus megis
merésére eljutni? De még fontosabb: hogyan fognak a mai gyülekezet 
tagjai megvigasztalódni, szeretetben összetörni, Krisztus megismerésére 
eljutni? (la) — Hogyan lehetne a gyülekezetben az egymásért való imád
kozást konkrétabbá tenni? A befejező oltári szolgálat imádságai nagyon
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általánosak. (8) — Miért mondja Pál Krisztust Isten „titkának” ? Hiszen 
Jézusban Isten kinyilatkoztatta önmagát! — A „bölcsesség” és „ismeret” 
az emberi értelem produktumai. Ezeket a „kincseket” inkább könyvtá
rakban lehet megtalálni, mint Krisztusban. Krisztusban kell hogy több 
és más legyen, mint bölcsesség és ismeret, (la) — Pál azt mondja, hogy 
Krisztus titkát meg lehet érteni. Azt jelenti ez, hogy a hit dolgait 
értelmünkkel is fel tudjuk fogni? (8) — Krisztus az alapja minden isme
retnek, a természettudományi és egyéb ismereteknek is? Ezt én nem hi
szem el! (8) — Mire akarták a kolossébelieket „rászedni hitető beszéd
del” ? Valóban olyan nagy megtartó erőt jelent az, hogy Pál „lélekben ve
lük van”, imádkozik értük? (8) — Mi az egyházban a „jó rend?” — A 
..Krisztus befogadni, Krisztusban járni, meggyökerezni, felépülni” ki
fejezések homályosak, képszerűségük nem segít a mondanivaló megérté
sében. Jobb, maibb hasonlatok kellenének, (la)

ADVENT 4. VASÁRNAPJA

2 Kor 1,20—24

A közvetlenül karácsony előtti vasárnap ágendánk szerinti mondani
valója: „Menjetek Eléje örvendezéssel!” Az óegyházi perikopa levélbeli 
igéje alapján ez a mondanivaló könnyen megfogalmazható. Alapigénk
ben azonban nem magától értetődő ez az üzenet.

A 2 Korinthusi levél Pál apostol egyik legszemélyesebb levele, amely
ben a korinthusiakkal szemben igyekszik megvédeni apostoli tekintélyét, 
anélkül azonban, hogy a korinthusiakat ki akarná zárni a krisztusköve
tők táborából. Ellenkezőleg! Amikor szembehelyezkedik velük, azt is az 
ő érdekükben teszi, hogy a hitük, a keresztyén életük az Isten akarata 
szerinti helyes mederbe terelődjék. Ebből a szemszögből kell vizsgálnunk 
alapigénket is.

A görög szövegben, és ennek alapján az új magyar fordításban, az új 
katolikus fordításban, valamint több német fordításban is a 20—22 ver
sek még az előző szakaszhoz tartoznak, a 23—24 versek viszont a 2 feje
zet első verseivel alkotnak újabb szakaszt. Tehát alapigénk tulajdonkép
pen egy gondolatkör utolsó és egy másik gondolatkör első verseiből te
vődik össze. Ez a tény is arra kötelez, hogy készülésünkben nagyobb ösz- 
szefüggésekre legyünk tekintettel, ha nem is olvasunk fel többet a szó
széken az előírt szakasznál.

20. v. Igen és ámen. Isten minden ígérete, amelyet nemzedékek hosz- 
szú során át üzent küldöttei, a próféták által, Jézus Krisztus személyé
ben lett valóság. Emberi formában történt megjelenése Isten ígéreteinek 
beteljesedését, „igen” -jét jelenti. Az isteni „igen”-re válaszoló emberi 
„ámen” már az apostoli korban Isten dicsőségét hirdette, és kell, hogy 
hirdesse a mi nemzedékünk életében is.

21. v. Megerősít és felken. Az isteni „igen”-t felfogni és „ámen”-nel vi
szonozni magunktól nem tudjuk. A legmodernebb szerkezetű, tetszetős



külsejű rádió vevőkészüléknek is szüksége van megfelelő intenzitású 
áramra, hogy felfogni és továbbítani tudja az adást. Maga az Isten az, 
aki megerősít, és ezáltal alkalmassá tesz a Jézus Krisztussal való közös
ségre. Ugyancsak ő az, aki felken a szolgálatra Szentlelke által, hogy 
tisztán hallható, a mi nemzedékünk számára is közérthető legyen szol
gálatunkon, és keresztyén életünkön keresztül az Isten „igen”-e, és fél
reérthetetlen legyen Jézus Krisztus megváltói munkájára mondott 
„ámen”-ünk. A felkenés bibliai szóhasználatban szolgálatba állítást je
lent (királyok, próféták, Messiás =  Krisztus).

22. v. Elpecsételt minket és a Lélek zálogát adta szívünkbe. Amikor a 
keresztségben a magáévá fogadott, akkor már elpecsételt minket. A ki
fejezés a rabszolgák megpecsételésére utal, akiknek a bőrébe beleégették 
a gazdájuk nevét, jelét. A keresztség által Krisztuséi lettünk (Christia- 
nos, Cs 11,26). A keresztségben kapott pecsétnek felismerhetőnek kell 
lenni az életünkön. — A Lélek záloga kifejezéssel az apostol azt akarja 
a korinthusiak tudomására hozni, hogy a keresztségnél nem szakad 
meg a krisztuskapcsolat. Nem magunknak kell tehát bizonygatni keresz- 
tyénségünket, hanem a bennünk munkálkodó Szentlélek igazol minket. 
Aki egy adás-vételi ügyben elfogadta a zálogot, a foglalót, az első rész
letet, az várhatja a többi részletet is. Az egyház népe, amíg két ádvent 
között menetel, nem nélkülözheti a Szentlélek irányítását. De nem is kell 
nélkülöznie, amíg figyel az igére, és engedelmeskedik Isten akaratának.

23. v. Istent hívja tanúul az apostol, hogy amikor sokáig nem kereste 
fel a korinthusi gyülekezetei, ezt csupán irántuk tanúsított tapintatból 
tette. Időt akart adni nekik, hogy soraikat, gondolataikat és egész életü
ket rendezhessék, mielőtt felkeresi őket. Lelkipásztori bölcsességgel el 
akarta kerülni a vitát, amint ez a 2. fejezetből is kitűnik. A keresztyén 
embernek csak a Szentlélek adhatja meg azt a bölcsességet, amellyel az 
embertársai között forgolódik. Ahhoz, hogy tudjuk, mikor kell szólni és 
mikor hallgatni, mikor siettetni és mikor halogatni az embertársainkkal 
folytatandó eszmecserét, nem nélkülözhetjük a Szentlélek irányítását. Ne 
legyünk közömbösek, ne menjünk el érzéketlenül a másik ember mellett, 
de csak iránta érzett felebaráti szeretettel szóljunk bele az életébe. A he
lyes magatartást a Szentlélek diktálja.

24. v. Nem akarja az apostol a maga akaratát rákényszeríteni a gyüle
kezetre, mint valami elviselhetetlen igát. Inkább együtt akar velük mun
kálkodni örömteli életűk kialakításán. Bármilyen nagy volt az ellentét 
az apostol és a korinthusi gyülekezet egy része között, nem vonja két
ségbe ellenfelei hitét, krisztuskapcsolatát. Ha ez a kapcsolat megmarad, 
akkor lehet örvendező és másokat is örvendeztető életük a korinthu- 
siaknak. — Karácsony előtt, az ajándékok vásárlásának lázában ne fe
ledkezzünk meg előkészíteni gyülekezetünket a „legdrágább ajándék” , 
Jézus Krisztus várására és befogadására.

Vázlatok

Menjetek elé örvendezéssel!

Ádvent 4. vasárnapja a kereskedelemben „aranyvasárnap” . Sokan ezen 
a napon igyekeznek megvásárolni mindazt, amivel örömöt akarnak sze
rezni hozzátartozóiknak. Azért lehet karácsonyt ünnepelni, örvendezéssel 
Isten elé menni, mert ő már megelőzött minket. Elénk jött
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1. az igével,
2. a keresztséggel,
3. a másokért való szolgálat ajándékozásával.

Boldog örömnap derül ránk

Nem akkor lesz boldog örömnap a karácsonyunk, ha sok és értékes 
ajándékot kapunk. Nem is akkor, ha a családtagok mind együtt lehetnek 
az ünnepi asztal körül. Nem is akkor, ha az ünnepek alatt a szokottnál 
jobban kipihenjük, vagy kiszórakozzuk magunkat. Hanem akkor,

1. ha Isten „igen”-jére „ámen”-nel válaszolunk,
2. ha a hozzánk érkező Megváltó elé örömmel sietünk,
3. ha Isten ajándékaival boldogan szolgálunk embertársaink között.

* Jávor Pál

Laikus kérdések és szempontok 2 Kor 1,20—24-hez

Hogyan lehetnek az ilyen jellegű bibliai szakaszok mai hallgatók szá
mára időszerűek? Nem erőltetett, hogy igehirdetők elmúlt idők speciális 
problémáiról írott levélrészleteket mindenáron ránk „alkalmaznak” ? 
(4a) — Ámen, inkább azt jelenti nekünk, hogy vége lett valaminek, mint 
azt a bizonyosságot, amiről Pál beszél. (3) — Pál Jézusban az egyértel
mű „igen”-t hirdette, a telógusok viszont különböző irányzatok szerint 
sokszor hirdetnek egymásnak ellentmondó „igeneket” vagy „nemeket” 
és ez több, mint felekezeti és hitvallási különbség. Miért? Amikor a pa
pok Isten „valamennyi ígéretéről” , „mindent átfogó szeretetéről” , „min
denben érvényesülő akaratáról” stb. beszélnek, ez a nagy általánosság 
csökkenti a hatást. (4a) — Isten ígéreteit ma nem ismerik, nem becsülik, 
nem törődnek velük. Sokszor csalódott nemzedékünkben az ígéret deza- 
vuált szó. Vagy talán éppen az ígéret becsületét tudja helyreállítani tex
tusunk mondanivalója? Érthetetlen kifejezések: felkent, elpecsételt, zá
log, pedig mindhárom kulcskifejezés. Felken: fiatalok mosolyognak ezen 
a szón, az ellentétére gondolnak: leken. (3) — Történelemből és mesék 
világából ismerem a „felkenés” fogalmát. De mit jelent az, hogy Krisz
tus egyeseket felken, nem csupán Pál apostolt, de a korinthusi híveket 
is? Mi van azokkal, akik mit sem törődnek Isten elpecsételésével? (4a) 
— Elpecsétel: az el igekötő mintha mindig valami rossz értelmet adna az 
igéknek. Zálog: a rosszemlékű zálogházat juttatja eszünkbe és zálogosdi 
játékot. Itt inkább előlegről van szó, vagy első részletről? (3) — A „zá
log” értéktárgyat juttat eszembe, melyért ellenértéket adnak s melyet 
egyszer kiválthatok. A „szegények bankja” ez. Ha Isten bennünk elhe
lyezi a „Lélek zálogát”, vajon miért teszi, mit adhatunk érte ellenérték
ként és meddig terjed a betét hatálya? (4a) — A 23—24. versből mit le
het kiolvasni: nem speciálisan a korinthusi gyülekezet számára tartal
mazott az mondanivalót, mint egy magánlevél intim szakasza? (3) — 
Különös az, hogy Pál bizonygatja: nem akar uralkodni a korinthusiak 
hitén. Hát ez is lehetséges — uralkodni a hiten? (4a)
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KARÁCSONY ESTE
Ezs 7,14

Történeti háttér

A szír-efraimi háború idején vagyunk. Akház judeai király nem akart 
résztvenni az assyr világbirodalom elleni szövetségben. így Rezin szír ki
rály és Pekah északizraeli puccsvezér felvonulnak Jeruzsálem ellen. 
Akház és népe szíve remeg mint a jordánparti bozót, amikor nyugati 
szélvihar támad. Ézsiás próféta hírt kap az Ürtól. A híres „seár-jásub” 
jelenethez kapcsolódva Ura nevében felszólítja a királyt, hogy kérjen 
jelt. Bármit. Seolból halott megjelenését vagy égi csillagjelt. A  jelkérés 
célja a király hitre bátorítása. Akház azonban nem akar a hit útjára 
lépni. Vonakodását vallásos érvvel álcázza. A  vallásosság mit sem ér, 
ha Isten hitet vár. Pedig vannak órák és helyzetek, amikor minden a hi
ten fordul meg. Ézsaiás haragtól lángolva lép a király elé, és meghirdeti: 
Isten maga ad jelt. Sokan találgatták, ki lehet az a fiatal nő, akinek fia 
az Immánuel nevet hordozza. A próféta felesége? A  dávidi dinasztiából 
egy hercegnő? Vagy valaki ismeretlen? A döntő dolog az, hogy a gyer
mekkel és nevével új fordulat köszönt a népre. A hitetlen Akház és 
társai számára ez ítéletet jelent, de lesz egy „maradék” . A gyermekkel 
és a gyermek nevével ragyog fel a jövendő fordulat. így a gyermek a 
megmenekülő maradék gyülekezetei képviseli. De nemcsak a gyülekezet 

'előképéről van szó, hanem sokkal inkább egy meghatározott személyi
ségről, aki maga köré gyűjti a gyülekezetei. Az Immánuel a Messiás, akié 
a jövő, és akinek országa lép Juda helyére. Mindez ugyan itt csak érin- 
tődik, de a gyermek neve világosan kifejezi, hogy a közelgő pusztulás a 
jövendő üdvösség kezdete.

Szövegprobléma

A zsidó írásmagyarázat hangsúlyozza, hogy az — „álmá” — kifejezés 
nem a szűz speciális megjelölése, hanem általában érett lányt, fiatal nőt, 
sőt, akár férjezett asszonyt is jelent, mint a „báchurá”. Továbbá hang
súlyozzák, hogy a prófécia nem eschatologikus értelmű, bár az „Immá
nuel” értelménél halvány messiási vonatkozást nem zárnak ki. A ke
resztyén egzegézis ebben a próféciában Krisztusra néző előképet lát. Bár 
a kommentárok egyformán igazat adnak a filológiai magyarázat során 
annak, hogy parthenosról nincs iszó, mégis hangsúlyozzák annak escha
tologikus, messiási vonatkozását. Eichrodt, Weber egymással megegye
zően hangsúlyozza, hogy Ezsaiás próféta által megjövendölt gyermek 
neve és születése annak jelévé válik, hogy az Ür népének hitetlensége 
ellenére sem vonja vissza segítő kezét. Máté 1, 23-ból tudjuk, hogy Ki
ről van szó itt rejtelmesen, bár érkezését a próféta hamarábbra sejtette.

Dogmatikai szempontok: versünk egyik klasszikus textusa annak az 
óegyházi tanításnak, amit az apostoli hitvallásban így fejezünk ki: „fo- 
gantatott szentlélektől, született Szűz Máriától” . Ez a karácsony, az inkar- 
náció titka. A karácsony a jel, az inkarnáció az ügy. A  kettőt egymástól 
nem vonatkoztathatjuk el. „Igaz Isten, és igaz ember” . A „fogantatott 
Szentlélektől” azt jelenti, hogy Jézus Krisztus történetének alanya ma
ga az Isten, aki mint ember megszületik, él, szenved és cselekszik. Maga 
az Isten jelenik meg a teremtésen belül Izrael történetében, és teremt új 
kezdetet. Itt válik láthatóvá az a történelmi pont, ahol Isten maga siet
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teremtménye segítségére, és vele eggyé lesz. A — szűztől való szüle
tés — azt jelenti, hogy a földön vagyunk. Előttünk áll Mária és Jézus 
tőle születik. Tehát nemcsak igaz Isten, hanem igaz ember is.

Az egyházi esztendő vonatkozása: Isten üdvösséges cselekedete áll a 
középpontban, és ez szólal meg az egyház imádságában, énekében, prédi
kációjában (Luther). Az örök Ige megtestesülése az a csoda, hogy a sze
génységben, szolgai formában megszülető Jézus Krisztusban személye
sen Isten jelent meg a földön. A végtelen véges testbe jött, a világ Ura 
szegény gyermekként közénk született, hogy mi Isten gyermekei lehes
sünk. Ezért borul le az Isteni Gyermek előtt imádva az egyház és a 
szent titkot csodálva boldogan énekli: „Világ, kit bé nem foghata, most 
keblén tartja Mária, az Isten, ki alkot, terem, mint gyermek köztünk 
megjelent!”

Jel és titok

Mindennapi életünk tele van jellel és titokkal. Legtöbbször értetlenül 
állunk előttük. Nem értjük a jelbeszédet, és irtózunk a titoktól. Kará
csony estéjén azonban kikerülhetetlenül elénk áll Isten jele és Isten titka!

Nincs leleményesebb az Isten elől menekülő embernél. Ha már nem 
térhetünk ki a váratlan találkozás elől, megkíséreljük a jel és titok kü
lönválasztását. Pedig mit sem érnek egymás nélkül. A jel önmagában 
bél nélküli dió, üres, hiába aranyozzuk be. Ezirányú próbálkozásunk 
szellemi szegénységbe taszít. Már csak hangulatra telik. Sejtjük, hogy 
valami rendkívüli jelentősége van a szent estének, de a titok nyitja nél
kül csak hangot változtatunk, utána minden marad a régiben. Egybegyű
lik néha messziről is a család, de nincsen mégsem együtt. Nézzük gyer
mekeinket, de valójában nem értjük őket. S ha nincsen saját, hát egy 
estére kölcsönzőnk egyet rokonságból, tán még a menhelyből is, de az 
este hangulata hamar semmivé válik. Felséges muzsikát hallgatunk le
mezről, gyengédre fogjuk szavunk járását, családi derűt improvizálunk 
a szépen terített asztal mellett, élvezzük a fenyő illatát, gyönyörködünk 
a díszekben, nosztalgikusan figyeljük a csomagokat bontogató kezeket. . .  
azután elmúlik minden, mint egy régi jeruzsálemi király életében a fel
kínált nagy alkalom, mert nem merte az sem vállalni az isteni jelnek 
útját a titok megértésére.

Vannak, akik a titok nyitját keresik egész életükben. Érzik, hogy va
laminek kell lennie a dolgok mélyén. Nem lehet, hogy esetleges ténye
zők és vak véletlen kormányozzon mindent. S a törvényszerűségek mö
gött is meg kell húzódnia valaminek, ami üde, romlatlan, szabad és 
gyönyörűséges. A jelekkel nem törődve loholnak évek hosszú során át, 
míg halálos dermedtségben üresen nyílik koldustenyerük hirdetve, hogy 
hiábavaló volt a keresés. Ezek a magabiztos emberek, a „nagy-okosak” , 
akik csak mulatni tudtak az együgyü jeleken — terhes szűzön, istálló 
sarkán, zizegő szalmán, álmodó pásztorokon, angyalok járásán, égi ze
néh, csillag járásán, véráztatta keresztfán, megnyílt síron. Miközben bo
londnak tartották a jelek értőit, maguk lettek mind szomorúbbakká. 
Mert a titokhoz jel mutatja a járható ösvényt.

Jel és titok! Lefordítva annyi, mint kinyilatkoztatás és hit. A hozzánk 
közeledő és szabadulást készítő Isten jöveteléről jelt ad. Egy kisfiú, aki
nek neve: „IMMÁNUEL!” Magyarul: velünk az Isten. Szorongatott hely
zetében Akház királynak is máson járt az esze, honnan szerezhet kato
nai segítséget, milyen politikai húzás háríthatja el a veszedelmet s bele
bonyolódva saját gondolataiba, értetlenül állt a próféta előtt. így vált
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ítéletté rajta a Gyermek jele. Pedig oly világos ez a jel, mihelyt hitre 
gyullad szívünk. Immánuel azaz ebben, de csak ebben az egyetlenegy 
Gyermekben velünk, nálunk van az Isten! Az elveszített és megtagadott, 
a tulajdonképpen mindig keresett, de sehol nem talált Isten! Egycsa- 
pásra oszlik a sötétség, világosság árad s az elviselhetetlen emberi ma
gányból Isten közelségébe jutunk. Hiszen a mi Istenünk mosolyog reánk 
végtelen szeretettel a Gyermek arcáról! Immánuel — a kegyelem jele eb
ben a világban!

S ma este ismét jelt ad nekünk Isten szabadító szándékáról a kará
csonyi Gyermekben. Megértjük-e végre? Készek vagyunk-e hittel hódol
ni, amíg kinyílik a Titok és világátfogó szeretetben, minden ember irán
ti jóakaratban, tisztes igazságban reánk köszönt az emberiség békéje?! 
Az egész emberiségnek egy családba való összeforrásának testvérisége. 
Az egymással való megengesztelődés, a szeretetben való együttélés, a 
közös munka és a közös részesedés új világkorszaka. Mindennek kez
dete a Gyermek, akinek neve: Immánuel. Mert vele, benne, általa és nála 
végre valóban velünk az Isten. A reánk talált Isten, aki egymás test
véreivé tesz, úgy fogad gyermekeivé, és mi a megtalált Istenben végre 
megtaláljuk egymást!

Szenteste! Jel és titok, hit és kinyilatkoztatás együtt adja a nagy éj
szaka múlását, a világosság győzelmét, karácsony ünnepét!

Balikó Zoltán

Laikus kérdések és szempontok Ézs 7,14-hez

Karácsony este sokféle várakozással telten jönnek a gyülekezet tagjai 
a templomba. Nyugalmat, csendet keresnek. Fontos, hogy az Ézsaiás ko
rabeli Messiás-várás „hangulata” megszólaljon az igehirdetésben. Nagy 
evangéliumot hallhatnak: Velünk az Isten! — a prófécia beteljesedett. 
(9a) — Ad-e Isten ma is jeleket a keresztyénség és az egyes hivő ember 
életében? — A legfőbb jel maga Krisztus, az ő hitet teremtő élő igéje. 
Ma miben látható és tapasztalható még, hogy velünk az Isten. (9a) — Ez 
az ige azt a kérdést is felveti, hogy mi Istennel vagyunk-e. Az ige értel
mezését Ézsaiás 9,6—7 segíti. (9a) — Az igehirdetés a prófécia korából 
jusson el napjainkig, sőt az Isten uralma végső beteljesedésének várva- 
várt jövőjéig, s így mutassa meg, mit jelentett, ill. jelent: Velünk az Is
ten! (9a) —

KARÁCSONY ÜNNEPE
Ézs 9,2—3 (4—5) 6 

Hármas nagy ajándék

Ézsaiás itt prófétai Szemekkel Karácsony irányába tekint. Látósugara 
nem érhet el Betlehemig, de mi, akik tegnap este a fenyőfás templom
ban, vagy a karácsonyi műsort sugárzó rádióban és TV-ben szintén 
nagy világosságról, nagy örömről és a jászolban fekvő Gyermekről hal
lottunk, betlehemközelségben tudjuk magunkat az ősi messiási jövendö
lés hallatára.
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Alapigénkben különösen három ponton érezzük ezt a jóleső betlehem
közelséget. A nagy világosság, a nagy öröm és a megszületett Gyermek 
kifezetten karácsonyi gondolatkörében. És hogy ünnepi érzéseink ebben 
az összefüggésben meg nem csalnak, annak egyik nyilvánvaló bizonysága, 
hogy mind a protestáns, mind a rk. keresztyénség a karácsonyi istentisz
telet legelején ezzel az ősi messiási prófáciával adja meg az ünnep alap
hangját. Tehát már az óegyház is betlehemközelségben érezte magát ezen 
igék hallatára, mivel a szóban levő Gyermeket tartotta a nagy világosság 
és nagy öröm végső forrásának, és Krisztusra vonatkoztatta a megszüle
tendő Gyermekkel kapcsolatos neveket és tulajdonságokat.

Hármas nagy ajándékról hallunk, melynek egyike a nagy világosság.
1. A nép nagy világosságot lát. Ez a világosság azért oly nagy, ez a 

fény azért ragyog oly csodálatosan Ézsaiás népe felett, mivel a nép sö
tétségben jár, mivel történeti kerete és akkori háttere a halál árnyéká
nak völgye. Kétségbeejtő a politikailag jelentéktelen kis nép helyzete az 
akkori nagyhatalom: Szíria szorító gyűrűjében. Terhes iga a nyakán, 
vessző csattan a hátán, és a nyomorgató botja villan a nagy történelmi 
sötétségben.

Ebben a kétségbeejtő történeti helyzetben, a halál árnyékának völ
gyében, világosságról jövendölni és reményteljes hangot megütni csak az 
képes és illetékes, akivel Isten maga mondatja el a nagy világosságról 
szóló jövendölést a halál árnyékának völgyében. Aki valóban próféta, és 
nem népámító!

Ma már tudjuk, hogy ez a jövendölés nem teljesedett be politikai, 
csupán üdvtörténeti vonatkozásaiban, mivel 722/21-ben elveszett az 
északi országrész teljes egészében. Ebből az is világos, hogy a szíriai ín
ség csupán speciális esete annak a szorongattatásnak, melyben Isten né
pe ú jr í  meg újra, és mindig újabb változatokkal belekerül. Izráel eb
ben az összefüggésben voltaképpen az egész emberiség képviselője, szo
rongatott helyzetével éppen úgy, mint sötét útvesztőivel, de egyben a 
reménységével is.

Karácsony minden idők emberiségét sötétségben találta és találja. Ma 
is az a helyzet, hogy mi vagyunk azok, akik sötétségben és a halál ár
nyékának völgyében járunk. Mi minden beárnyékolja félelmetesen idei 
karácsonyunkat is: a családban, a munkahelyen, a gyülekezetben és a 
mai emberiség viharfelhős egén! Az igaz belátás és emberség, a remény
ség és szeretet végzetes hiánya szinte áthatolhatatlan sötétségbe márto- 
gatja nap mint nap az életünket. Nagy világosságról prédikálunk és éne
kelünk ilyenkor, de az emberiség nagyobbik fele á szent estén is éhezik, 
és a halál árnyékának völgyében járja karácsonyi útját, tele remény
telenséggel, külső és belső nyomorúsággal. Próféciánkban a tűz martaléka 
lesz a katonabakancs és a vitézek véres zubbonya, darabokra tördelve 
a nyomorgató botja, és mi, a békesség fejedelmének karácsonyi gyüleke
zete mégis szorongva gondolunk arra, hogy az emberiség ma is mintha 
inkább képes lenne önmagát és azt a földet, melyen lakik, felperzseltet- 
ni, mint a háború és gyilkolás szörnyű eszközeit megsemmisíteni. Való
ban úgy van, hogy Karácsony minden idők emberiségét sötétségben ta
lálta és találja!

De talán éppen ezért maradt meg Karácsony mindmáig nagy ünnep
nek az egyre jobban megüresedő vasárnapok szürke és sovány kereté
ben. Nemcsak Ézsaiás népe, a modern világ népe is vágyva-vágyik a 
nagy világosságra. Ez a világosság nemcsak a karácsonyi ünnepkör, ha
nem egyben a karácsonyi lelkiség döntő valósága is. Világosság nélkül 
nincs karácsonyi levelezőlap és kirakat, világosság nélkül nincs karácso
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nyi vers, nincs karácsonyi népének vagy oratórium, nélküle nincs Kará
csony sem a templomban, sem az otthonunkban. Az ember vágyódik érre 
a világosságra, melyről kezdetben a pásztorok sem tudták, hogy honnan 
való (Lk 2,9) és ezért féltek. Előbb el kellett nekik mondani. Nekünk is 
el kell mondani, hogy nem kis karácsonyfagyertya kell neked, és nem 
az emberi szeretet szentesti felvillanásának fénye és melege, hanem az 
a Jézus, aki a világ világossága. Karácsonyi hangulatot teremtő keresz
tyén „csodagyertyák” gyújtogatása helyett üdvtörténeti összefüggéseiben 
kell bemutatni azt a világosságot, melynek megteremtésével indul a te
remtés első hajnala. Majd szólni kell az igazi világosság eljöttéről ebben 
a világba (Jn 1,9), ami a második teremtés reggele, hogy végül Isten ma
ga gyújtson világosságot (2 Kor 4,6) azok szívében, akik azért vágyódnak 
a világosságra, és azért jönnek közénk olykor ezen az egyetlen estén, 
mivel a sötétségben járnak, jóllehet a világosságot keresik.

2. Nagy világosság és nagy öröm! Itt is kétszólamú karácsonyi énekké 
lesz ünnepi igehirdetésünk, ha kapcsoljuk a pásztoroknak hirdetett nagy 
karácsonyi örömmel.

Két képben kerül elénk ez a nagy öröm: az aratók és a győztes csata 
után zsákmányt osztogatok örömében. Egyik sem mond sokat a mai em
bernek. Az aratás az ókor embere számára sokkal jelentősebb esemény, 
mint a mi körülményeink között, mikor békés időkben egész Európa ke
nyere biztosítva van. Ott és akkor még egy hosszú éhezési időszak várva- 
várt végét jelentette. Ott az aratók még tudtak énekelni és ujjongani 
örömükben. — Hallani kellene ezt az éneket és örömujjongást, hogy 
alapigénket megérthessük.

Kicsoda az közülünk, aki valóban örül?! Még pedig az igazi világosság 
eljöttének? Ahol van ilyen öröm, ott az aratók éneke és ujjongása he
lyett karácsonyi ének hangzik!

Itt az imádság tónusába megy át a próféta. Beszélget az Istennel. 
Tőle jön a világosság, Ö szerzi népének a nagy örömöt. Ezért nem tisz
tára kegyes kívánság és vágyálom mindaz, amiről itt szó van. Ö szerzi, 
Ö cselekszi mindezt, azért beszélhetünk hármas nagy ajándékról. Nem 
realista az, ki nem számol az Istennel! Itt olyasvalaki lát nagy vilá
gosságot, és olyan ember hall öröméneket a sötétségben, aki komolyan 
számol Isten ígéretével.

A világosság utáni vágyakozásban benne van az öröm utáni vágy is. 
Ez is hozzátartozik szervesen nemcsak a karácsonyi ünnepkörhöz, ha
nem a karácsonyi lelkiséghez is. Karácsony ünnepe! Mennyi világosság 
és mennyi öröm! És még több szomjas vágyakozás ezek után. Hol és mi
ben kerestük és keressük karácsonyi örömünket?!

3. E nagy világosság és öröm végső forrása: a Gyermek.
Az a gyermek, aki nekünk született. Ez a fogalom is aranykapocs a 

prófécia és az ünnep evangéliuma között: nekünk. Erről a kis szócská
ról mondja Luther, „hogy oly nagy betűkkel kellene leírni, mint ami
lyen ég és föld. Hogy újra meg újra el kell ismételgetni, hogy nekünk, 
valóban nekünk született. Mert nem akkor Tied Jézus Krisztus, folytatja, 
ha tudod, hogy valóságos Isten és valóságos ember, hanem ha valóban 
hiszed, hogy Öt az Atya Neked ajándékozta . . . ”

Az a gyermek, aki mint Messiás megkezdi uralmát, és kinek szüle
tése és uralma Isten kegyelmes, szeretetteljes hozzánkfordulásának bi
zonysága. E gyermekhez gyülekezet tartozik, e királynak népe van. 
Ezek vagyunk mi!

Ha a Messiásra vonatkozó neveket és tulajdonságokat Krisztusra vo
natkoztatjuk, azokat életével és messiási működésével szemléltetjük,
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azok egyre jobban kitágulnak és elmélyülnek. Azokban benne van szár
mazása, küldetése, rangja és méltósága. Így karácsonyi prédikációnk 
közepe az a felhívás lesz, hogy fogadjuk el Isten nagy békeajánlatát, 
melyet a gyermek Jézusban a jászolba helyezett: Békesség Isten és mi 
közöttünk! Isten engem akar, ezért jött Hozzám! Nem tartanám szeren
csésnek, ha a rengeteg szövegkritikai problémát rejtegető 6. versben 
elénk kerülő fogalmakkal elkezdenénk zsonglőrösködni olyasféleképpen, 
hogy mindegyik külön-külön egy-egy karácsonyi csilíagszóró legyen az 
ünnepi istentiszteleten. Úgy kell őket egybefogni, hogy kirajzolódjék be
lőlük diadalmasan a Krisztus, mint legfőbb karácsonyi ajándék. A  Mes
siás méltóságát kifejező nevekről van szó, melyek mindegyike kettős ta- 
goltságú, mindegyik önmagában is megáll, és közel hozza azt a kísértést, 
hogy belevesszünk apró részletekbe.

Az egyes nevekben elrejtett gazdag tartalom összesítése mindeneset
re elegendő annak hangsúlyozásához, hogy az öröm, mely ilyenkor min
den népnek hirdettetik, lényegesen más, mint a pusztán „boldogító” ka
rácsonyi hangulat, mivel ez a valóban nagy és igazi karácsonyi öröm a 
Krisztusban békességet nyert, bensőleg egészséges, lelkileg kiegyensú
lyozott és meggyógyult élet karácsonyi fénye és melege.

Weltler Rezső

Laikus kérdések és szempontok Ézs 9,2—3 (4—5) 6-hoz

Miért kiemelt ez a születendő gyermek? (Középiskolás.) Sötétségből 
világosságba — fiú adatik: valami gyökeres változás fog bekövetkezni? 
(Gyógytornász.) Sötétségben és halál árnyékának völgyében járunk: bű
neink miatt? (Orvostanhallgató.) Vannak-e, akik ebben a világosságban 
élnek? Kik ezek? Mit csinálnak? Hogyan jutottak oda? Azok mondják 
csodálatosnak, akik ebből a világosságból profitálnak. Van-e látszatja, 
értelme? Miben nyilvánul meg? Mi ez a világosság, vagy ki ez a vilá
gosság? (Agronómus.) (11a) — A próféta jövendölése már beteljesedett. 
Jézus Krisztus megszületett. Ő él és uralkodik. Ez a világ mit lát raj
tunk keresztül uralkodásából? Nem inkább a mi életünkben is a bűn 
uralkodik, a sötétség? — A világi ember sokféle örömet ismer, de a 3. 
versben olvasott örömet nemcsak nem ismerik, de talán egy kicsit meg 
is vetik, vagy legalább is egy kissé beteges dolognak tartják. (22) — 
Isten a Krisztus által sugárzó nagy világosságát és fényét hogyan tudja 
megmutatni a mindennapi életben a hivő embernek és a nem hívőnek 
egyaránt? Az új fénye nem fokozatosan, hanem egyszerre ragyog fel ne
künk. (22) — Ha ez a prófécia Jézusban valósult meg, akkor a megvál
tásnak az élet minden területére ki kell hatnia. Mi valósult meg ebből, 
hiszen kizsákmányolás és háború van Jézus születése óta is, ha valami 
történt ezetk leküzdésére, ritkán találjuk Jézius követőit azok között, akik 
a kizsákmányolás és háború ellen küzdenek? Nem úgy alakul az élet, 
ahogyan Krisztus tanította. A prófécia ígérete majd az utolsó napon va
lósul meg. (22) — Jézus születése óta reménység van arra, hogy a 
rossz nem tudja legyőzni a jót. Jézus előhozza az emberből a jót. A 
gonoszt jóval győzd meg, ez Krisztus világossága. (22) — Miért van az, 
hogy vannak lelkészek, akik Isten szeretetéről, kegyelméről, gondvise
léséről sokat prédikálnak, de a Krisztus megváltói munkájáról, életéről 
nem tudnak bátran, meggyőzően beszélni? Nincs személyes kapcsola
tuk az Űr Jézussal vagy szívük mélyén unitárius felfogást vallanak? (22)
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KARÁCSONY 2. NAPJA

És 11,1—3 (4) 5—9

A textusról általában. Klasszikus, közismert prófécia, mely markáns 
vonásokkal mutatja be a Messiást és „békeországát” . Mivel az ünnep 
másodnapjára van kijelölve textusunk, mind a kilenc verset fel kell ol
vasni, és nem szabad megelégedni az első három verssel. (Az Agenda 
szerint csak a 4. vers hagyható el. Szerk.) Ézs. 11,1—9 egy gazdag tar
talmú messiási prófécia-trilógia harmadik, befejező része. Az első két 
tag: 7,10—16 és 9,1—6. Annak a prófétának szent víziója, aki „látta az 
Urat” 6,1 szerint, és így ismeri kegyelmes, nagyszerű terveit. Első Ézsaiás 
működésének elejéről való (H. J. Kraus). Mind nagyobbnak és nagyobb
nak mutatja a trilógia során a próféta az eljövendőt, aki Gyermek 
ugyan mindhárom szakaszban, mégis megjelenése, megszületése az 
egész földre nézve jelentős, túlnő egy nép keretein, ma úgy mondanánk 
globális jelentőségű. Ami a Dávid családjában és a Sion-hegy közelében 
történik az világméretekben páratlan fontosságú. Olyan uralkodóvá vá
lik ez a Gyermek, akit senkihez sem lehet hasonlítani. Ézsaiás akkor lát 
ilyen eljövendő uralkodót és ilyen drága „békebirodaímat”, amikor min
denki más csak legfeljebb a bűnökért jogos büntetések viharfelhőit látja 
tornyosulni, amikor még nincs fogságban ugyan a nép, de közeledik a 
katasztrófa. Ézsaiás. nemcsak radikálisan tudott kritizálni vallási és köz
életi ügyekben, hanem a hit nagyszerű, imponáló nyugalmával remény
séggel várta Isten cselekedeteit, kegyelmes, embert és népet mentő tet
teit. Ézsaiás nem népében, uralkodóiban, vagy éppen önmagában bízik, 
emberileg indokolatlan reménységének egyetlen alapja Isten maga. „A 
Messiás nem egy politikai dinasztia fejlődésének csúcspontja, hanem Is
ten elrejtett, csodálatos cselekedete választott népében” (Gollwitzer). 
Jahve maga menti meg Siont, hagyja abba ítéletét, s támaszt eddig még 
soha nem látott bölcsességű és hatalmú Dávid fiat. Ez a virágszál meg
lepetésszerűen nyílt ki „dermesztő hideg télben, éj kellős közepén”, aho
gyan az ősi karácsonyi énekben is mondjuk (Ékv. 727,1. v.).

A textusról versenként. Textusunk világosan két fókuszú: az első öt 
versben az Eljövendőről van szó, a 6-tól 9. versig terjedő szakaszban a 
Béke fejedelmének „békebirodalmáról” . A két szakasz elválaszthatatla
nul összetartozik: nincs vezető vezetettek nélkül és fordítva.

Megjegyzések az első öt vershez: Textusunk első szava mutatja, bár
milyen váratlan is ez a sárjadás, nem előzmények nélküli. Összetartozik 
a 11. fejezet az előzővel értelmileg is, nemcsak sorrend szerint. Rész
ben a maradék vonatkozásában, részben az isteni ítélet leírásában. 10,21- 
ben van szó utoljára maradékról, 10,33-ban Isten pusztító ítéletéről, 
amely leborotválja a fa lombkoronáját, az ágakat mind, csak a „tör
zsök” marad. Az új kezdet váratlan fordulat: Isten türtőzteti haragját 
és szeretettből újat kezd megint. Ez az új a halál mezsgyéjén születik. 
Isten kegyelmes ítéletének paradox, de a Szentírásban újra meg újra 
fellelhető leírása ez. A gabonamag példájától a keresztfa eseményéig 
ismételten igazolódik ez a különös isteni igazság: halálból születik az 
élet. Már 6,13 utal arra, hogy ami látszólag csak a pusztulást hirdeti, az 
az élet zálogát hordja: „az ő törzsük szent mag lesz. . . ”

Isai a dávidi uralkodói ház említése itt, a maradék a népet jelenti. 
Kapcsolat a régivel egyfelől, új teremtés másfelől. Ez Isten rendje: íté
letében meghagyott régi megbecsülése és mégis egészen új. Ez a konti-
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nuitás, és ez a mégis új végig vonul Isten népe egész történetén, a mai 
napig!

A 2. v.-ben az Úr Lelke állandó jelenléte új vonás, ez a maradandóság 
jelöli az Eljövendő páratlan voltát. Sámsonon is, Saulon is megnyugo
dott az Ürnak lelke, de csak ideig-óráig (Bir 13,25. 14,6; Sám. 10,6) Való
színű, e vers*különböző jelződ nyomán beszélt a Jelenések könyve Isten 
hét leikéről (Jel 1,4; 4,5; 5,6). Az eljövendő birtokában lesz a bölcsesség 
lelke, mint ahogy ezt Salamonról mondja az írás, az értelem és erő 
lelke, mint ahogyan azt Dávidról tudjuk. A bölcsesség itt is gyakorlati 
bölcsességet jelent, amely a praktikus életben „segít kiutat találni min
den élethelyzetben, apró kátyúkból és mélységekből egyaránt” (Kraus). 
Az istenismeret nem léte titkának ismeretét jelenti, hanem Isten cselek
vésének, funkciójának ismeretét, „munkamódszerét” , útja irányát a belső 
közösség révén, úgy ahogyan Hóseás is beszél istenismeretről (és ahogyan 
Melanchton beszél Krisztus ismeretéről). Pál apostol gyakran szól erről a 
fajta ismeretről az Ef. és Kol. levélben. Egyfelől azt írja: „Ö gyújtott 
világosságot a mi szívünkben Isten dicsősége ismeretének a Jézus Krisz
tusban való világoltatása végett”, másfelől azt írja, „növekedjetek az Isten 
megismerésében” . Jézust olyannak látja, mint aki minden ismeretünk köz
pontja, akiben van a „a bölcsességnek és minden ismeretnek minden kincse 
elrejtve” . A félelem lelke kifejezést úgy értjük helyesen, ha a tiszteletből 
fakadó engedelmességre gondolunk. Így volt Krisztus, akiben a prófécia 
teljesedett „istenfélő”, azaz engedelmes mindhalálig, szívesen engedel
mes, ahogy a 3. v. mondja „gyönyörködik az Ürnak félelmében” . Ez a 
vers, az előző kettő után, amely megmutatta az Eljövendő kapcsolatát 
Istennel, az emberekhez fűződő kapcsolatra irányítja a figyelmet. Ez az 
uralkodó a szívbe lát, és nem felületesen ítél (1 Sám 16,7 v .!), nemcsak 
kósza híreket tud alattvalóiról, hanem valóban „tudja, mi van az ember
ben” . Így lehet igaz bíró, aki igazságot tud szolgáltatni. Uralkodói 
erényei: igazság, tökéletesség, hűség. Minden eddigi uralkodótól külön
bözik. Nincs szüksége tanácsra, hiszen az Ö neve „csodálatosan taná
csos” , ahogy már 9,6-ban is áll. Szava hatalmas szó, igéje két-élű kard 
(v. ö. Jel 1,16 is — szájából éles kard jön ki). A 4. vers e részletét így is 
fordítják: „az elnyomót veri meg” — nem a földet. Különben a 4. v. esik 
ki leginkább karácsony homiletikumából, úgyhogy erre nem kellene 
hangsúlyt tenni most.

Megjegyzések a 6. v.—9. v. szakaszhoz: Az Eljövendő nem pusztítja- 
el a vadállatokat, hanem természetüket változtatja meg a kép szerint. 
Helyreállítja a bizalom légkörét, nem a harc, hanem a békesség az alap
ja az együttélésnek e „békebirodalomban” . A természet világába tarto
zó ember is újul, változik. Az Űr béke-akaratának ismeretében nem árt 
és nem pusztít az ember sem. A nyögő és sóhajtozó teremtettség (R 
8,19—22) nyugalomra lel. A gonosz kizárása történik itt. Gén. 3 pozitív 
megfelelője: Amit a gonosz ígért, de nem teljesített, az most valósággá 
lesz, Isten ismerete szeretetben valósul.

Textusunkhoz jól használható eligazítást adhat: a Lp. egy régebbi év
folyamában megjelent cikk (Lp. 1954/541 kk. Az új egyházi esztendő leg- 
forgatottabb bibliai könyve).

Néhány szempont a prédikáció készítéséhez

1. Más a mi üdvtörténeti helyzetünk, mint az Ézsaiás írását olvasó 
ótestamentumi gyülekezeté volt, de nem teljesen független attól. Téve
dünk akkor is, ha azonosítjuk magunkat velük, de akkor is, ha azt gon-
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doljuk semmi közünk nincs hozzájuk. A mi üdvtörténeti helyzetünk: amit 
ígért Ézsaiás, az már részben mögöttünk van, részben még előttünk, 
mint ahogy Jézus Krisztus is részben a múlté, részben a jövőé, vagy 
más aspektusból Jézusé a múlt és a jövő. A múltat és jövőt átölelő Jé
zusról valljuk, hogy Benne lett Isten minden ígérete igenné és ámenné.

2. A gyülekezet a jelenben él. Az „elvégeztetett” kiáltás elhangzása után 
és a „hamar eljövök” reménységében. Krisztusban már is újjá lett min
den (2 Kor 5,17) és mégis várjuk a teljességet (R 8,23—24). A múltból 
elfogadva és a jövőben várva Isten cselekedeteit, élhetünk az Ő erejé
vel: használhatjuk az ő praktikus bölcsességét, tanácsait, elfogadhatjuk 
Isten és emberismeretét.

3. A látszólag csak leíró jellegű igét úgy kell megszólaltatnunk, hogy 
mozgósítson, hogy az ünnepek utáni hétköznapokban is tudjuk tartani a 
jó  irányt. Az Ő iránya az élet és nem a pusztulás, az igazság és nem 
a háborúskodás. Erre az irányra és szándékra kell igent mondani szó
ban és cselekedetben egyaránt.

4. Nem szabad a közvetlen történeti helyzetben úgy elveszni, hogy ki 
se lássunk belőle. Mi a reménység emberei vagyunk, akik a ködöt, vagy 
homályt látva is a világosságban hisznek. Ez az ézsaiási reménység meg 
nem szégyenül.

5. Karácsony ünnepének másodnapján is Krisztust kell prédikálni, 
nem önmagunkat, az egyházat, a gyülekezetei, vagy az egyes keresztyén 
embert, hanem Őt, akiben van minden megújulás záloga — hitünk sze
rint.

Ajánlott énekek: 130 és 727.
Dr. Hafenscher Károly

Laikus kérdések és szempontok Ézs 11,9—9-hez

Biztató csillag lehetett ez az ígéret egy nép sötét éjszakájában! Egy 
facsonk, egy tuskó az erdő szélén: ilyen lehetett akkor Izrael. Ebből a 
halottnak látszó tuskóból kihajt egy vesszőszál, egy fiatal élet. Isten ott 
kezd újat, ahol az emberi reménységek már semmivé foszlottak. (20) — 
Biztos, hogy a próféta Jézust látta ebben a látomásban? Vagy a keresz- 
íyénség csak utólag magyarázta így ezt a próféciát? (20) — Jézusban ma
radéktalanul beteljesedett mindaz, amiről a próféta jövendöl? (7) — Far
kas, bárány, párduc, oroszlán: ez a kép már valóra vált az egyházban: 
többféle vérmérsékletű ember, fajilag, nyelvileg egészen mások és még
is egyek? Vagy ez kizárólag majd az örökéletben teljesedik be? (20) — 
Ami a messiási békekorszakot illeti, előbbre vagyunk-e mi a próféta 
koránál? Csak a messze jövő hozza el azt a világot, amelyikre Ézsaiás cé
loz? vagy már most is szó lehet róla? Hacsak jövendő, mit kezdjünk 
vele? Vagy program is, amelyikbe érdemes és eredményes belevágni már 
most? (7) — Egy vesszőszál igen kicsinek, kevésnek látszik a mutatós 
cédrusok között. De ebben benne van Jézus Krisztus jászola, szenvedé
se, alacsonysága, keresztje is. (20) — a 8. verseet nem értem! „Szentsé
gem hegyén” ez a Sionra vonatkozik, vagy a Golgotára, vagy talán más 
átvitt értelme van? (20) Ha nem asszerint ítél a Messiás, amit lát, hall, 
tehát ami nyilvánvaló, akkor mi szerint ítél? Kiket értsünk a gyöngéken, 
szegényeken, akiknek igazságot szolgáltat? Kikre céloz a hitetlen kife
jezés? Hát mégis szemei látása és fülei hallása szerint ítél? (7) A mes
siási igazságnak és hűségnek van-e mondnaivalója és hatása a jelenre, 
vagy ez is csak a jövendőben lesz nyilvánvaló? (7)
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KARÁCSONY UTÁNI VASÁRNAP

Ezékiel 37, 24—27

1.
Az ige kortörténeti hátterét felvázolni nehéz, hosszadalmas és bonyo

lultsága miatt is kockázatos. Esetleg annyit mondhatunk, hogy Ezékiel 
kora Izráel népe számára válságos volt, telve szenvedésekkel, a kény
szerű szakadás eseményeivel. Ezékiel (nevének jelentése: erős az Isten) 
maga is pap volt, és előkelő származású, az utolsó a nagy próféták sorá
ban, és az első próféta, aki pap is volt, ebben a drámai helyzetben nem a 
külső történeti állapot alávetettje, hanem a hit csodájának az átélője. 
Víziók, látomások egész sorát éli át, és megrázó erőyel szólaltatja meg 
népe előtt Isten üzenetét. Az Istentől kapott belső, lélek-tűz az, amely 
világosságot teremt benne, amely a sanyarú realitások közepette is meg
tölti a hit irrealitásának erejével. Rendkívüli egyéniség, igazi próféta, az
az egészen más mint embertársai, kortársai és az egész kor, amelyben 
élt ő és övéi, népe.

2 .

A látomás, éppen mert látomás, a jövőre szól. Akkor, amikor Ezékiel 
elmondta beszédeit, bizonyára a közel jövőre gondolt. Ebbe bele kell 
számítanunk azt is, hogy Ezékiel az extázis prófétája. Mi azonban — 26 
évszázaddal az események után — a látomást még mindig magunk elé, 
a további, későbbi jövőbe helyezzük, éppen úgy nem tudva, hogy a pró
fécia mikor következik be, mint ahogyan végeredményben Ezékiel sem 
tudta.

Ebben van az igehirdetés nehézsége. Otthonaikból, az utcákon, tereken 
át villamoson, autóbuszon vagy gyalogosan, csizmásán vagy fejkendősen 
jönnek ezen a vasárnapon is a templomlátogatók, és a szószékről hall
ják ezt a bonyolult ótestamentumi textust. (Mennyivel egyszerűbb a gyü
lekezet számára az oltári ige. Lk 2, 33—40 hallgatása, még ha az ige
hirdetés arról nem is „egyszerűbb” .)

3.

Tisztázzunk egy fogalmat.
Az „én szolgám, Dávid” az új testamentúrni értelmezés szerint — Jé

zus Krisztus. Az ótestamentumban számtalan olyan igehely van ilyen 
vagy hasonló tartalommal, amely a Messiásra és így Jézus Krisztusra vo
natkozik. Vannak ugyan teológusok, akik negatív állásponton vannak, 
azaz Dávidot nem azonosítják Jézussal ebben az igében, de ha ezt elfo
gadjuk, akkor mit is lehetne ezzel az igével ma kezdeni?

Dávid pásztorként áll Izrael népe élére. A  23. zsoltár képiesebb, kife
jezőbb, de lényegében ugyanaz a tartalma, mint Ezékielnél. Jézus pedig 
önmagára vonatkoztatta az ótestamentum pásztor-igéit. Királyi pásztor 
Ö! Az igének minden más részlete jellegzetesen alkalmazható a sze
mélyére. Így: az egység gondolata — Jn 10,30: éry és az Atya egy va
gyunk; Jn 17,11:... hogy egyek legyenek, mint mi; Rm 12,5: sokan egy 
test vagyunk Krisztusban; továbbá a szőlőtő és szőlővessző. Így: 
Isten szenthelye népe között, Isten jelenléte — Lk 17,21: Isten országa 
tibennetek van; Jn 1,14: az Ige testté lett és lakozott miközöttünk; 
Jel 21,3: Íme, az Isten sátora az emberekkel van, és velük lakozik.
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Így: a békességszerzés gondolata — erre nézve már nem is kell idé
zeteket megjelölnünk.

Vagyis minden arra utal, hogy a királyi pásztor ótestamentumi néven 
— Dávid, újtestamentumi néven — Jézus Krisztus.

4.

Az ige tartalma két szó körül csomósodik: egység és békesség. Mind
kettő Jézus Krisztus személyében van adva, Isten királyi pásztora, kül
döttje teremti meg. Ahol Ö jelen van, ott van egység és békesség Isten
nel és egyben az emberek, a nép között, mert a Dávid-Jézusban Isten 
maga van jelen.

Jézus tehát személyes pásztor (és nem valamilyen eszme): „az Úr az 
én pásztorom”. A textus hallgatása előtt 3—4 nappal karácsonykor már 
kapott róla bevezetőt a gyülekezet. Isten fantasztikus terve a nagy egy
ségről és a világbékéről nem egyszerűen az egyházra, a földi szervezet
re van bízva, nem a keresztyén emberek vallásosságától, egyházszerete- 
tétől függ, hanem Isten adja azt Jézus Krisztusban, a „fejedelem”-ben, 
aki fölötte áll mindennek és mindenkinek. Isten teremtő aktivitása ez 
az ígéret. így azokban valósul meg, akik hisznek benne, követik őt, el
fogadják törvényeit, és neki engedelmeskednek.

Megszólalhat tehát az igehirdetésben két olyan ősi vágy, amely a tör
ténelem kezdete óta eltölti az emberiség szívét, az egység és a békesség 
gondolata. Véleményem szerint utalhatunk arra, hogy ez a kettős vágy 
nincsen kötve a keresztyénséghez kizárólagos joggal, mert istenhit nél
küli emberek is kívánják azt, és Isten nem tagadja meg tőlük sem ígé
retét. Az emberiség egységéért és békességéért az egyházonkívüliek is 
nagyon jelentős szolgálatot, erőfeszítést tesznek a maguk képességei és 
lehetőségei szerint. (Ki tudja, nem nagyobb-e az az egyházi törekvések
nél?) De elsősorban azt kell hirdetnünk, hogy mi evangélikus keresz
tyének az egység és békesség biztosítékát Jézus Krisztusban megtalál
tuk, és ezt a hit által való lehetőséget szeretettel másoknak is ajánljuk.

A pásztor Jézus Krisztus őrzi a maga népét minden széthúzás és bé
kétlenség közepette. Isten rajta keresztül frigyet, szövetséget köt népé
vel, és ez Istent magát is „kötelezi” a megtartásra.

5.

Persze a nagy realisták — és a modern emberek tömege belőlük áll — 
értetlenül állanak egy ilyen nagy vízió előtt, az egész világ egysége és 
békessége víziója előtt. Mi azonban Istenhez kötjük magunkat engedelme
sen, és merjük hinni azt is, ami másnak elképzelhetetlen és hihetetlen. 
Mi ugyan képtelenek lennénk megvalósítására bűneink miatt, de Isten
nél semmi sem lehetetlen. A világegység és világbéke teljességét átél
jük abban a gyülekezetben, amelyben nincsen sem görög, sem zsidó, sem 
szolga, sem szabad. Ennek ismeretében vállaljuk a küldetést nemzetközi 
fórumokon éppenúgy, mint szórványgyülekezetekben. Értelmünk szerint 
szamunkra is kiszámíthatatlan: hogyan és mikor valósulhat meg ez a ví
zió, de ez a titok nem a mi dolgunk. Hisszük, hogy aki a célokat szűkö
sen tűzi ki, annak nincsen célja. A keresztyén ember engedelmesen alá
veti magát Isten céljainak.

A prófétai látomás az új testamentum világában azon a tényen nyug
szik, hogy Jézus Krisztus megszületett. Az egység és békesség Pásztora 
nyájában, népében jelentkezik a világ, az emberiség előtt, a minden-
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kori történelemben. A gyülekezet a Pásztor képviselője és munkatársa. 
A gyülekezet, amely előtt a Pásztor prédikál és példát ad és amely maga 
is prédikátor, igehirdető, adott esetben próféta.

Várady Lajos

Laikus kérdések és szempontok Ezék 37,21—27-hez

A hallgatók többszöri olvasás után se értették. Annyira nem, hogy 
még kérdezni se tudtak. Azok se, akik kezükben Bibliával figyelemmel 
kísérhették a szöveget, (le) — A hívők ezeréves uralmáról szól Ezékiel 
vagy pedig az új teremtésről? Dávid királysága Izráel uralmát jelenti a 
világ fölött? Mi, keresztyének, minden további nélkül magunkra érthet
jük az Izráelnek szóló jövendölést? (le) — Üdvösségünk szempontjából 
van-e jelentősége az ilyen kifejezéseknek: „Dávid lesz a király őrajtuk” . 
„És laknak a földön, melyet adtam az én szolgámnak Jákobnak” ? (21a) 
— Krisztus váltság-halála árán jutunk az ígéret földjére: az új ég, új 
földre, az üdvösségre, ahol Isten jelenléte tökéletes lesz a világban, mint 
a teremtéskor is, (21a) — Az üdvösség nemcsak az örökéletre, hanem a 
földi életre is vonatkozik, mert Isten Krisztusban megkötött szövetsége 
érvényes a földi életre is: Jézus máris pásztorunk vagy sohasem lesz az. 
Az Ö pásztorolása alatt „ígéret földjévé” válik az a hely és szituáció, 
amelyben megszülettünk, mivel Istentől kaptuk s Jézus Krisztusban ott 
is együtt élhetünk az Istennel. (21a) — Mi itt egy jobb, szebb, boldogabb 
világért dolgozunk, harcolunk, élünk. Amikor Ezékiel szerint Isten 
szenthelye övéi között lesz, akkor egy jobb, szebb, boldogabb világ jön 
el. Lehetetlenség, hogy ez tétlenségre kárhoztatna minket! Mégis: hogyan 
viszonyul egymáshoz a kettő?! (le) — Jézusban kell mindéin keresztyén
nek és minden keresztyén felekezetnek is pásztorra találni. Ez a gondo
lat csendült ki egy lelkészbeiktatáson a köszöntő beszédéből, amikor ar
ról szólt, hogy a golgotán egy kereszt van, amely felé haladnunk kell és 
haladhatunk. (21)

ÓÉV ESTE

Jn 12,35—36 

A sürgető jelen 

Az ünnep jellegéhez

Ha igaz a megállapítás, hogy az igehirdetés előkészítése során „sze
münk a textusra, fülünk a gyülekezetre” figyeljen, akkor óév estéjén ez 
a szabály fokozatosan is érvényes. Jó tudatosítanunk, hogy polgári ün
nepről van szó, nem pedig üdvtörténeti eseményről. Világi örömünnep 
vidám, sokszor mámoros zaját szakítja meg egy rövid órára a harang
szó hívása, vagy a templomok csendje.

Homiletikai szempontból tehát ez az este fokozatosan is a sajátos alka
lom irányába mutat, tehát közelebb áll a kazuáliához. Mai formájában 
aránylag későn is alakult ki, annak megfelelően, hogy december 31-e 
„Szilvesztere” is csak XIII. Gergely 1582-es Julianus-naptárának megho
nosítása óta lett általánossá. Egyházi jellege szerint így az óév este csu
pán a következő napnak az előestje, vigíliája, tehát nem is ünnep. Még
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is, mint a polgári év vége, sokak által kedvelt templomi alkalom, en
nek megfelelően tehát nagy lehetőséget rejt magában. A karácsonyi 
evangélium fényével itt sokszor a teljes szekuláris, kívülálló embernek 
világíthatjuk meg a megtérés útját.

Templomi énekeink tökrében

Tanácsos az igehirdetésre való készülésnél azt is figyelembe ven
nünk, hogy idevágó énekeink egy idejétmúlt egyházi célkitűzést tükröz
nek. Három megmaradt óév-esti énekünk (152, 154,156) közül kettő Gyu- 
rátz Ferenc püspökünktől való, egy pedig a múlt század eleji nagy-győri 
énekeskönyvben meghonosodott német ének, Bancsó Antal átdolgozásá
ban. Az Üj Rész sem tartalmaz óév-esti éneket. A Gyurátz-énekek né
hány krisztocentrikus énekverse sem tudja ellensúlyozni „az év siratá- 
sának” ma már régen túlhaladott jellegét. „Az év hattyúdala” helyett 
— amelyben „sajkánkat tovaragadja az idő” — akár a magyarnyelvű 
Tranoscius három újabb toldaléka” (1155, 1156, 1157), akár még inkább 
Keresztyén Énkeskönyvünk 787. éneke ajánlható.

Meditáció

Öév estéje mindenekelőtt a hálaadás alkalma. Az év összegezésénél 
nem szabad a szomorúságnak vagy fájdalomnak, gyásznak vagy melan
kóliának dominálnia, hanem éppen annak kell hangot adni, hogy a fel
támadott Krisztus világossága elűzi mindezeknek a sötétségét.

Persze az emlékezés alkalma is ez az este. Nem is szabad figyelmen 
kívül hagynunk, hogy sokan jönnek el a gyülekezet tagjai, vagy akár a 
kívülállók közül olyanok, akik az elmúlt évben veszítették el valamelyik 
hozzátartozójukat. E téren is krisztocentrikus hangot kell megütni: éppen 
Az hív minket a világosságban való járásra, Aki maga a világ világos
sága, s Aki által a bennünk levő sötétség is világossággá válhatik!

Ennek kapcsán önvizsgálat alkalmává is tehetjük ezt az estét: jár
tunk-e az Ür világosságában (elsősorban mi igehirdetők: „primum vo- 
bis, deinde gregi!”), és lábainknak szövétneke volt-e az ő igéje? Különö
sen arra döbbenthetjük rá önmagunkat és a gyülekezetei, hogy a sötétség 
bűneit (harag, gyűlölség stb.) nem szabad átvinnünk az új esztendőbe.

A textusnak megfelelően azonban mindezek mellett az intés alkalma 
is lehet ez az este: az idő rövid és bizonytalan! Több kontextus, Jézus
nak több figyelmeztetése igazolja ezt (pl. Lk 12,15—40). Éppen ezért kell 
hálát adnunk az idő Istentől kapott ajándékáért, a jelen nagy lehető
ségéért, amely most, az ige fényében fontosabb akár a múltnál, akár a 
jövőnél! A jelenben, az itt és most hangzó ige alapján kell döntenem: 
Vele vagy ellene, világosságban vagy sötétségben akarok-e járni? Ami
kor pedig a jelen felkínált lehetősége hálaadásra serkent, ezzel önmagá
ban visszatérő körként visszajutottam az óév-esti „kázus” fent említett leg
jellegzetesebb vonásához, a hálaadáshoz. Ez övezheti, ez nyithatja és 
zárhatja az emlékezés, az önvizsgálat és az intés évente visszatérő nagy 
igehirdetési lehetőségét.

Exegézis

Jézus annak az összefüggésében beszél önmagáról, mint a tanítvá
nyokkal még rövid ideig együtt levő Világosságról, hogy rövidesen „fel
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emeltetik” a keresztre és rövidesen „kivettetik” a világ fejedelme (31— 
32. v.). Ezzel a gondolati válsággal lesz valóban teljes az ő világossága 
és a gonosz sötétsége.

Az ige, különösen János apostol, sokszor és sokféleképen mondja Jé
zust világosságnak. Nemcsak Jézus önmegjelölése (8,12) kapcsán, hanem 
róla, mint a testté lett Igéről mondja, mintegy az „élet” váltófogalma
ként a Prológusban, hogy ez az élet volt „az emberek világossága” . 
Mindkét fogalom emberéletünk ősadottságai, a tovább nem elemezhe
tő, legfeljebb csak körülírható valóságai közé tartozik. (V. ö. Karner Ká
roly: A testté lett ige, 1950, 23 k). Amint tehát mindenki tudja, mi az 
„élet”, úgy azt sem kell, és nem is lehet senkinek sem magyarázni, hogy 
mi a világosság, létünk alapfeltétele. Az élet és a világosság éppúgy 
összetartoznak, mint a halál és a sötétség.

Ha nem óév-esti alkalomról volna szó, ahol — mint láttuk — a kázus- 
nak legalább olyan fontos szerepe van, mint az exegézisnek, behatób
ban kellene elemeznünk a görög FÖSZ-nak újszövetségi, vagy akár a 
héber ÓR-nak ótestamentumi jelentésértelmét. Most azonban csak egé
szen röviden utalok arra, amire Bousset „Küriosz Krisztosz” című műve 
hívta fel a figyelmet: leginkább a gnosztikus irodalom látta a mennyei 
világot és annak lakóit fénytermészetű valóságoknak, és ez jelölte a Szó- 
tér-t is a „fósz” szóval.

Ennek az igehelynek a megértése és gyakorlati alkalmazása szempont
jából azonban fontosabb egy másik szempontra felfigyelni. Hermann 
Strathmann szerint (Das Evangélium nach Johannes, NTD, 4. k) a „vilá
gosság fiain” a megvilágosított embereket kell értenünk, akiket azon
ban nem az jellemez, hogy „kegyes” életet élnek „bűnös” élet helyett, 
hanem az, hogy a nappal világosságát felhasználják útjuk során az el
érendő cél érdekében. Ez a cél pedig maga Jézus Krisztus. Az a felada
tunk tehát, hogy elérjük a célt — vagyis hírre jussunk — amíg a sötét
ség nem lep meg minket, — vagyis amíg tart a kegyelmi idő. De fordít
va is igaz: ahol Krisztus világossága megjelenik, ott elűzi a sötétséget, 
mint a nap az éjszakát.

Bultmann (Das Evangélium des Johannes, 1963, 23kk) pedig arra fi
gyelmeztet, hogy Jézus a zsidó apokaliptikával ellentétben tanítványai
nak a tekintetét nem a távoli jövőre akarja irányítani, hanem arra int, 
hogy a sürgető jelen felé legyenek nyitottak! Ami ö  és az ő igéje a ta
nítványok között van, addig van itt a döntés ideje.

Téma és diszpozíciók

Többféle lehetőség kínálkozik a textus óév-esti alkalmazására. Mind
egyiknek kettős közös vonása van: az idő múlása és a sötétségből vilá
gosságra való jutás fontossága. Ez a kettő pedig alkalmasnak tűnik arra, 
hogy igehirdetésünk egyaránt textusszerű és alkalomszerű legyen.

ö t különböző vázlatot közlök. Megjegyzésem csak annyi, hogy több
nyire közös nevezőre hozott címük egyúttal téma is, és az utolsó va
riáns a fentebb ajánlott 787. számú ének verseire van alapítva. Ebben az 
esetben tehát ezt kell főéneknek választanunk.

1. Üzennek a percek
a) Rövid az idő! (35a)
b) Hová? (35b)
c) Sötétségből világosságra. (36)
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2. Az idő döntésre sürget
a) Vele vagy ellene?
b) Világosságban vagy sötétségben?

3. Az idő hamar lejár
Amíg időnk van:
a) Járjunk együtt Jézussal
b) Járjunk együtt a világosság fiaival

4. Múlt és jövő között
A ma lehetősége: az Ige
A ma parancsa: a hit

5. Az irgalom percei múlnak
a) Kár a porbahullt percekért
b) A hű útitárs: Jézus
c) Távol fénylik a cél!

Illusztráció

Az utóbbi téma választása esetén felhasználható Ólainak, a norvég 
halásznak a története, özvegyen élt serdülő leánykájával, Sonjával a 
tengerparton. A távoli templomot csak Sonja látogatta, ő az est sötétjé
vel többnyire a halászfalu kocsmájába sietett.

Egyik este az apa feltűnően soká nem jött haza. Pedig most a halász
csónakkal volt távol. Sonja már napok óta magas lázzal feküdt az ágy
ban. Amint kinézett az ablakon, látta, hogy sűrű köd van, fekete az éj
szaka. Biztosan eltévedt édesapa a csónakjával! Magára kapta a köpeny
kéjét, s kezében a viharlámpával, kiszaladt az éjszakába.

— Erre, erre Édesapám, erre van az otthonunk! — kiáltotta — Édes
apa! Erre gyere!

Olaf valóban nem volt messze a parttól. A kislánya hangja és a lám
pás fénye hazasegítette.

Egy hét múlva tüdőgyulladásban meghalt a kis Sonja. Életét adta 
azért, akit legjobban szeretett, világosságot mutatott annak, aki sötét
ségben járt.

Olaf, a norvég halász új életet kezdett. A gyülekezet közösségében 
megrendültén hallgatták bizonyságtevését:

— A viharlámpa pislákoló fénye Krisztus világosságához vezérelt. Sö
tétségből világosságra jutottam. Nemcsak a földi otthont: a mennyeit is 
megtaláltam!

Dr. Fabiny Tibor

Laikus kérdések és szempontok Jn 12,35—36-hoz

Jézus ténykedésével mutatta meg, hogy ő a világosság: szeretetével, 
bűnbocsánatával, gyógyításával, segítségével. (13) — Nem lesz mindig ve
lünk a világosság? Hogyan van velünk a világosság? Hogyan kell hinni 
a világosságban? Kik a világosság fiai és mi az ő ismertetőjelük? (13) 
— Ki elől és miért rejtőzködött el Jézus? Mi ebből az igéből az óév
esti üzenet? (13) Óév estéjén érzékenyek vagyunk az időre és a fényre. 
Talán ezért óév esti ez az ige? (25) Mit jelent az, hogy még egy kevés 
ideig? Talán addig az öt-hat óráig, amire éjfél lesz? (25) Szerintem tel
jesen mindegy, Jézus hogyan gondolta ezt a „kevés ideig”-et, a döntő az, 
hogy szilvesztertől függetlenül is sürgeti a melléállást. Pszichológiailag
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nem mindegy, hogyan fejezem be az évet, talán ha a „vége jó, minden 
jó” ? (25) — Óév estéjén szeretném, ha különösen szépen és finoman 
prédikálnának, mert akkor olyan sok szomorúság szokott eszembe jutni. 
Nem vagyok nagy templombaj áró, de ezen az estén többnyire el szoktam 
menni a templomba, s úgy vettem észre, hogy azok vannak ott ilyenkor, 
akik különösen is egyedül vannak, mert nem hívták őket meg sehova; 
ezt a részt emelném ki; „veletek van a világosság!” (25)

ÚJÉV

Jn 14,13—15

Alapigénk Jézus búcsúbeszédéből való, melyet János 13,31—14,31-ig 
olvashatunk. A búcsúbeszéd címe ez lehetne: A tanítványok vigasztalása 
és intése!

Az elmenő Jézus ismét feltárja személyének — csak hitben felismer
hető — titkát! Higgyétek el, hogy én az Atyában vagyok és ő ónben- 
nem.. .  az Atya, aki bennem lakik, az működik általam” mondja, és 
mert ez így van, azért tud Jézus a világba küldött tanítványainak ilyen 
vigasztalást adni: Kérjetek az Atyától, kérjetek éntőlem és: megkapjá
tok! így váltok Isten cselekvő eszközeivé. Ebben az értelemben lesz Jé
zus elmenetele nyereség és nem veszteség a tanítványok számára. így 
tudnak majd a Vigasztaló erejével munkálkodni, és lesznek a „misszio- 
náló egyház győzelmei a megdicsőült Krisztus győzelmei” .

Alapigénk így kezdődik: „Bármit.” Ezzel nyitja meg Jézus a tanítvá
nyok számára a kérések végeláthatatlan listáját. Van ugyan exegéta, aki 
a kérés lehetőségét csak a tanítványi munkálkodás — egyházépítés, ige
hirdetést stb. — körére korlátozná. Véleményem szerint ez a biztatás 
nem szűkíthető le a puszta „egyházi” tevékenységre. Ha Jézus így ér
tette volna: kérhettek bármit az én ügyem, az Isten ügye előbbrevitelére, 
akkor így is mondhatta volna.

Bármit kérhetnek a tanítványok, amit Jézus „nevében” tudnak kérni. 
„A Jézus Krisztus nevében kérünk” kifejezés szinte elkoptatott papi frá
zisnak tetszik sok gyülekezeti tag számára. Pedig ennek a kifejezésnek 
súlyos jelentése van. Jézus neve nem varázsszó, mely imádságaink után 
küldve mintegy megnyitja az imádság meghallgattatásának kapuját. Azt 
jelenti, hogy Jézus Urunk felhatalmazására, biztatására, bátorítására 
imádkozunk (Máté 7,7; 6,9). A Jézus nevében elmondott imádság — akár 
az Atyához intézzük, akár mint amire ez az igehely biztat, a Fiúhoz — 
akkor helyes imádság, ha nem áll ellentétben Jézus akaratával, „szelle
mével”, küldetésével. Jézus nevében kérni egyet jelent az ö  akarata sze
rint kérni. „És ez az a bizodalom, amellyel őhozzá vagyunk, hogy ha 
kérünk valamit az ő akarata szerint, meghallgat minket” Jn 5,14.

Amikor egy ilyen Jézus nevében — tehát felhatalmazására és nyilván
valóan a benne való hitben — elmondott imádság meghallgatásra talál, 
az Atya diesőíttetik meg a tanítvány életében, munkájának eredményé
ben. így volt ez Jézus életében is. Az Atyától kapott áldással, erővel az 
Atya dicsőségére cselekedett. Az a személyi egység, mely az Atya és 
Fiú között van, lehetővé teszi, hogy úgy az Atyához, mint a Fiúhoz inté
zett imádságaink egyenértékűek. Lényeg az, hogy a tanítvány nem a 
maga elhatározásából imádkozik; nem a maga „nevében” imádkozik, ha
nem Jézus nevében, aki itt járt közöttünk, testvérünkké és barátunkká 
lett, és aki meg tud indulni a mi könyörgéseinken.
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A 14-ik vers ismétlésnek, talán elírásnak tetszik. Van, aki ennek mond
ja  és tartja. Van azonban ennek a versnek egy érdekes hangsúlya, 
A szócska ugyan némely kéziratból hiányzik, de javarészt megvan. Az 
a bizonyos „me” ! „Ha valamit kértek tőlem az én nevemben” . . .  Ügy 
gondolom, hogy nem véletlen, és nem elírás ez. A jánosi teológiába és 
krisztológiába jól bele illik: Karner: A testté lett ige 299 kk. Evangélikus 
teológusnak vállalni kell ezt a krisztológiát, akkor is, ha az igében nem 
lát mást, mint nagyon emberi, befolyásolt, tendenciózus őskeresztyén ké- 
rygmát. Hogy ez az ige, hogyan „ül az életben” arról vitatkozhatnak teo
lógusok egymás között — ez nem szószéki téma. Azt azonban látnunk 
kell — bármilyen állásponton vagyunk is a jánosi teológiával kapcsolat
ban — : nem lenne ma egyház, nem prédikáltatnék „az üzenet” , a jó  hír 
az Isten kegyelméről, ha keresztyén elődeink arról vitáznak: eredeti jé- 
zusi ige-e ez a textus, betoldás, vagy valamilyen „kompilátor” műve. 
Atyáink imádkoztak a Jézus nevében! Imádkoztak mint esendő, küzdő 
keresztyének, úgy is mint egyházi emberek és — nem tették hiába!

A biztatáshoz felszólítás csatlakozik

Jézus távozása nem jelenti az iránta való szeretet megszűnését. Nem 
érzelemről és ábrándozásról van itt szó. Jézus szeretete a benne való 
hitet és ebből a hitből fakadó engedelmességet jelenti. Ma szabad hinni 
és ma kell cselekedni.

A búcsúbeszédnek is van „homiletikai szituációja” . Jellemző a tanít
ványok nyugtalansága, Tamás kérdezősködése, Fülöp tanácstalansága. Jé
zus mintha azt mondaná ezeknek az embereknek: akkor szerettek en
gem, ha a parancsolataimat megtartjátok! Ekkor szerettek igazán! Erre 
szólít fel! Többes számban, parancsolatokról beszél. Pedig a tanítványt 
egy új parancsolat vezeti (13,34). Mégis ez az egy parancsolat a gyakor
latban az új engedelmesség ezerféle változatára bomlik szét. Jézus nem 
ad kazuisztikát, de idézem Karnert: „Jézus akaratának a tanítvány életé
ben az esetről esetre való konkrét döntés által kell valósulnia” , (i.m. 202)

Meditáció

Nekem ezt mondja ez az ige: imádsággal és engedelmességgel előre! 
Ezt a parancsot kell tovább adnom, mint hű követnek. Olyan világban 
állok január 1-én, mely Heidegger-i „éjjel-kép” -ben él. Heidegger 
mondta, hogy a jövőbe vezető út éjszakába vezető út, hiszen sorsunk 
„a semmibe tart” bennünket. Mi viszont imádsággal indulhatunk el 1969 
jövőbe vesző útjára, mert „nappali-képben” élünk! Az a világosságunk, 
melyet a nekünk már felragyogó fényes „hajnalcsillag” jelent: Jézus! 
Hű Jézusunkhoz imádkozva és neki engedelmeskedve indulhatunk el.

Jó, ha arra a gyülekezetre gondolunk, mely éppen szószékünk alatt ül. 
Okét kell bátorítanunk és új engedelmességre biztatnunk. Gondoljunk 
arra, hogy Németh László Nagy család című drámájából Kata asszony, 
akit férje 23 év után hagy el, aki elveszti a féltve szeretett kis család
ját, beülne a templomunkba új utat, célt és értelmet kereső szívével! 
(De sok ilyen élet van!) Neki is próbáljunk prédikálni. Természetesen 
ki lehet lépni egy falusi templomból a tágas világ felé! S a jó szót a világ 
quid nunc-jára is el lehet mondani. Meditációs kérdésem, hogy az ige 
második felét hogyan fogalmazzam? Vajon rni evangélikus lelkipászto
rok nem tételezünk-e fel túl sokat híveinkről, amikor a „konkrét dönté
sekről” ugyan beszélünk, de nem konkrétan? Nem túlozzuk-e el az „érett
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férfiúság” vallásosságát (v. ö. Ef 4,13—14), és bízzuk teljesen a hívek
re: tegyetek, amit akartok?! Ez olyan helytelen, mint törvénykönyvet, 
kazuisztikát a kezükbe adni, vagy erkölcsi törvényeket tanítani.

Újévi biztatás

Egy alkalommal külföldről tértem haza. A határállomáson vártuk a 
vámvizsgálatot. Amikor elmentek a dohányszínű ruhás emberek — vám
őrök —, egyik útitársunk így sóhajtott fel: Hála Istennek! Áthoztunk 
mindent!

Erre a jelenetre emlékezem most, amikor először vagyunk együtt új 
esztendő első reggelén Isten házában. Hála Istennek! Áthoztunk mindent! 
Hiszen a napok változatlanul telnek egymás után. S hogy ennek a nap
nak 1969 a címe, az a mi emberi munkánk.

Abban sem vagyok azonban bizonyos, hogy ma itt mindenki „hála Is
tennel” kezdi a napot és évet, mert áthozott mindent az öreg esztendő
ből.

Gondolom, hogy van itt testvér, aki szívesen „odaát” hagyta volna a 
sorsát; csalódásait. Szívesen cserélte volna ki életét egy valóban új és 
boldog életre!

Gondolom, hogy sok testvér nincs itt ma! Egyik a mámorát alussza; 
másik kórházi ágyon türelmetlenkedik; a harmadik a pokolba kívánja 
a tegnapot, és akikor kiáltana boldogan, ha így tehetné: Hála Istennek! 
Ott hagytam mindent!

Hogyan tovább? Imádsággal, Isten akaratához szabott engedelmesség
gel előre!

Hadd mondjam annak, aki ma boldogan mondja: Hála Istennek! Át
hoztam mindent! A fiatalságomat, erőmet, reményeimet. MOST tanulj 
meg kérni és most tanulj meg hálát adni, hogy úgy ne járj, mint a ha
vasi pásztorok, akik haldokló társuk mellett nem tudták elmondani a Mi- 
atyánkot, mert elfelejtették!

Azután hadd mondjam meg, hogy m e r j  az Isten útján járni. Merj 
engedelmeskedni. Törvénykönyvet nem adhatok a kezedbe! De a „10 
parancsolatot” ismered. Lelkiismerettel mérd hozzá az életedet és cse- 
lekedd azt, ami kedves Isten előtt. — Nézz körül az életedben! Találsz 
embereket, akiknek szolgálhatsz; akik jó szóra várnak; akik reményte
lenek; akik nem kapnak szeretetet senkitől. Kezdd el gyakorolni a ke- 
resztyénségedet, és egyre több békesség lesz a szívedben, és egyre több 
erőd és kitartásod! Tenni, tenni, tenni a jót!

Régi hajókon, amikor még jelző berendezéssel értesítették a kazán
házban a főgépészt, az utolsó fokozat a jelző készüléken ez volt: teljes 
gőzzel előre! Ezt a jelet akkor adta meg a kapitány, amikor már szabad 
vízen bátorságos volt a hajózás! Űj év teljesen nyitott vizéhez értünk! 
Jézus nevében, a hozzá való fohászkodással, a neki való engedelmesség
gel: teljes gőzzel előre!

Dr. Kosa Pál

Laikus kérdések és szempontok Jn 14,13—15-höz

Visszatérő kérdés: Hogyan értsük ezt a kijelentést: Akármit kértek az 
Atyától, megadja nektek. Bármit kérhetünk valóban? Csak olyat kérhe
tek, ami Istennek kedves és másoknak is javára szolgál. Az imádkozás
nak megvannak az etikái, morális feltételei. Ezekről nem szabad meg
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feledkeznünk. Kérhetek-e olyat, ami számomra jó, de esetleg a felebará
tomnak rossz? Szabad nekünk egészen egyszerű, hétköznapi dolgokért 
is imádkozni? (23) — Idősebb diplomás: Az ige látszólag ellenkezik sok 
imádkozó ember tapasztalatával. A meg nem hallgatott imák sora ta
gadhatatlan tény. A hangsúlyt „az én nevemben” szavakban látom: azt 
kérjük, amit Krisztus kéme, ha ma is itt élne közöttünk testileg. Az 
ige nem arra biztat, hogy Istent imáinkkal állítsuk szolgálatunkba, ha
nem épp ellenkezőleg azt ígéri, hogy Isten hajlandó bennünket a saját 
szolgálatába állítani, vagyis a mi kérésünkre és a mi segítségünkkel vé
gezni el azt, amit nélkülünk is el tudna végezni. (12) — „Krisztus nevé
ben” mit jelenirimádkozni? Jézus nevét kell belefoglalnom az imádsá
gaimba? Ez nem lehet elég!? (23) — „Krisztus nevében” akkor tudunk 
kérni, ha azonosulunk vele, igéjével (Jn 15,7). Amilyen mértékben ezt 
tesszük, olyan mértéken számíthatunk imáink meghallgatására? (12) — 
Magyarázatot igényel a 13—14. v. összefüggése a 15-kel. Azért kapcsolták 
ez utóbbit is a textushoz, hogy világossá váljék a hitnek egyrészt a sze
retettel, másrészt a cselekedettel való kapcsolata? (12) — Csak akkor sze
retjük igazán az Űr Jézust, ha megtartjuk az ő parancsolatait. Ha va
lakit szeretünk, szívesen teszünk eleget akaratának. Sőt! Lessük kí
vánságait. Isten kénytelen megrostálni az emberek imádságait, mert a 
legkülönfélébb, sokszor egymásnak ellentmondó kérések jutnak el 
hozzá. (23)

ÚJÉV UTÁNI VASÁRNAP

Mt 3,13—17 
Exegézis

13. v. Tou baptiszhénai (inf. pass.): megkereszteltetni, baptó: mártani, 
111. baptidzó: vízbe mártani igéből. Keresztelő Jánosnál, a keresztség meg
térésre szóló keresztség volt a bűnök bocsánatára. Alámerítéssel történt 
ez, ami jelentette a régi életnek való meghalást és a készséget az újnak 
elfogadására. Jézus megkeresztelése nem lehet a bűnök bocsánatára 
szóló keresztség, mert Jézus bűntelensége a Szentírás egyik alapvető ta
nítása (Jn 8,46; Zsid 4,15; Rm 8,3; 2 Kor 5,21 stb.).

14. v. Diekólüen a diakólüó igéből: erősenjnegakadályozni, visszatar
tani; Luther: „wehrte.ihm”, Karner: „elhárította” . — Keresztelő János 
tiltakozása érthető a fentiekből, mintha már Jézus megkeresztelése előtt 
felismerte volna benne Isten Fiát. Hogyan kereszteltetheti meg magát 
a bűntelen Isten Fia a bűnös ember (Ker. János) által? — ez a probléma 
feszül Keresztelő János magatartásában. Hogyan jöhet Jézus őhozzá, aki 
a „nálánál erősebb saruját hordozni sem méltó” , aki „vízzel keresztel” , 
hogy megkeresztelje azt, „aki Szentlélekkel és tűzzel keresztel” ? (Mt3,ll)

15. v. Keresztelő János kérdésére Jézus válaszolt: „ . . .  így illik ne
künk minden igazságot betöltenünk” . Dikaioszüné: isteni akarat, vég
zés, Karner: „isteni jogrend” . Ez felette áll Keresztelő Jánosnak és Jé
zusnak is s ezért engedelmeskedik mindkettő ennek az isteni végzésnek: 
Jézus azzal, hogy meghajol Isten akarata előtt, Keresztelő János pedig 
azzal, hogy mint próféta, teljesíti ezt az „isteni jogrendet” .

A 15. és 16. vers között némely kéziratban olvasható betoldás: „et 
cum baptizaretur, lumen ingens circumfulsit de aqua, ita ut timerent 
omnes, qui advenerant” .
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16. és 17. v. Mindhárom szinoptikus evangélium megemlíti, a három 
csodás elemet, hogy t. i. Jézus megkeresztelése után: megnyílt az ég, Is
ten Lelke „mint egy galamb rászállt Jézusra” és égi szózat hallatszik: 
„ez az én (te vagy az én) szeretett Fiam, akiben gyönyörködöm (benned 
gyönyörködöm)” . A galamb a szelídség jelképe (Mt 10,16), ez felel meg 
Isten Szentleikének; elképzelhetetlen, hogy Isten Lelke ragadozó madár 
képében jelent volna meg. Az égi hang nem valami visszhangja egy bel
ső prófétai hangnak, hanem Isten valóságos hangja, amit a jelenlevők is 
hallottak, ugyanúgy, mint Jézus megdicsőülésekor Mt 17,5 és a párhuza
mos íráshelyek, továbbá Jn 12,28kk). — Agapétosz: a „szeretett” Fiú, ro
konértelmű az „egyetlen”, „egyszülött” Fiú kifejezéssel.

A 17. versben foglalt égi szózat kapcsolatba hozható egyrészt Zsolt 
2,7-tel, másrészt Ézs 42,1-gyei. Helyesen mutat rá Prőhle Lukács evangé
liuma kommentárjában, hogy „az evangéliumokban levő égi hang nem 
tartalmazza a zsoltár folytatását, ahol az ellenség letiprásáról van szó 
és a népek hódolatáról” . Ehelyett Deutero-Ézsaiás próféciája áll előttünk 
az Ür Szolgájáról (Ebed Jahve): „íme, az én szolgám . . .  akit szívem 
kedvel. . . megrepedt nádszálat nem tör el” . „Ezzel világosan körvona
lazódik Jézus isteniiúsága: nem hatalmaskodik, hanem megkönyörül az 
felesetteken. Együtt a bűnösökkel és együtt Istennel: ez a szeretett Fiú, 
akiben az Atya gyönyörködik” (Prőhle).

Mi történt Jézus megkeresztelésekor?

1. Figyelemre méltó, hogy mindhárom szinoptikus evangélium úgy em
lékezik meg erről az eseményről, mint történeti tényről. Az evangéliu
mok szerint Jézus megkeresztelése nyilvános fellépésének kezdetét je
lenti. A Keresztelő Jánossal való párbeszédet csak Máté közli (14—15. v.) 
s ezzel is érzékelni akarja a már említett feszültséget, amelyet a bűnök 
bocsánatáért való keresztség hordoz magában.

2. Egyes liberális teológusok úgy tekintenek erre a történetre, mint Jé
zus „elhívatási víziójára” s az ótestámentumi próféták elhívatásával hoz
zák párhuzamba. Máté és Márk szerint „Jézus látta” a megnyílt eget és 
Isten Lelkét, Lukács szerint azonban mások is látták a Szentlelket „testi 
alakban”, János evangéliuma szerint pedig Keresztelő János is látta Is
ten Lelkét, mint egy galambot. Ugyanakkor nemcsak Jézus, hanem má
sok is hallották a mennyei szózatot. De nem azonos ez a történet valami 
prófétai elhívatássiail azért sem, mert Jézus itt nem kap Istentől külön 
megbízatást, mint a próféták, _elhívatásuk után.

3. Arról sincs szó a mennyei szózatnál, mintha Isten az ember Jézust
most adoptálta volna Fiává, hiszen Jézus már kezdettől fogva valóságos 
Isten, aki a „Szentiélektől fogantatott” . Ilyen felfogásnak ellene mond a 
Jézus születéséről szóló tudósítás is Lukács evangéliumában. De a meg- 
keresztelkedés nem jelent törést sem Jézus eddigi életéhez képest, nem 
jelent „új kezdetet”, mint a bűnös embernél a megtérés után. Jézus meg
keresztelése után nem olyan értelemben lesz Isten „szeretett Fiává”, 
mint pl. a tékozló fiú, akit atyja hazatérése után kegyelmébe és sze- 
retetébe fogadott. N

4. Sokkal inkább arról van itt szó, hogy az evangéliumok már műkö
dése elején, tehát kezdettől fogva úgy mutatják be Jézust, mint Isten 
valóságos, szeretett (páratlan értelemben vett egyetlen) Fiát. Jézus meg
keresztelése nem egyszerűen annak igazolása, hogy Jézus a bűnösökhöz 
hasonló, valóságos ember, történelmi személy volt, hanem itt 
éppen arról tesz bizonyságot Isten, hogy ez a Jézus annál több: ő a va
lóságos Isten-Fia.
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5. Ez az ember Jézus, mint Isten Fia mélységesen megalázta magát, 
amikor külsőleg a bűnök bocsánatára való keresztségnek alávetette ma
gát. Megkeresztelése a szó legnemesebb értelmében vett szolidaritás, kö
zösség-vállalás a bűnös emberiséggel, amivel később működése során is 
gyakran találkozunk s amiért a „bűnösök és vámszedők barátjának” ne
vezték őt ellenségei.

Luther szerint Jézus Isten Bárányaként magára vette a világ bűnét 
(Jn 1,29) s valóságosan magán érezte a bűnnek ezt a terhét s ezért ment 
más bűnösökkel együtt Keresztelő Jánoshoz, hogy az őt megkeresztelje. 
Jézusnál tehát ilyen értelemben tapasztalható „bűntudat”, de ezt a bűn
tudatot nem az ő saját bűnei okozták. Ilyen gondolatsorhoz lehet eljutni 
a helyettesítő elégtétel tanából is.

Ebből azonban nem következik az, mintha Jézus a kereszteléskor meg
szabadult volna a világnak önmagára vállalt bűneitől. Ellenkezőleg: ép
pen akikor vette fel magára „szemmelláthatóan” a világ bűnét, ahogyan 
ez Keresztelő János bizonyságtételéből kitűnik: „Íme, az Isten Báránya, 
aki elveszi a világ bűneit!” (Jn 1,29.36). Mintegy jelképesen — de nem 
erőltethető hasonlattal — szólva: amiképpen a megkereszteltek bűneit 
„lemosta” a Jordán vize, Jézus azonképpen a Jordán vizében „magára 
vette” ezeket a bűnöket. Földi életében magával hordozta ezeket a bű
nöket, majd „maga vitte fel testében a fára” azokat (1 Pt 2,14). Így veszi 
magára Jézus keresztségünkben most is bűneinket, de kereszthalálának 
hittel való elfogadása jelenti egyúttal bűneink „halálát”, a bűnbocsánatot 
s ezzel együtt az örökéletet és üdvösséget is, amint azt Luther mondja 
Kis Kátéjában a keresztség szentségének magyarázatánál (v. ö. Rm 
6,3kk).

6. Ilyen értelemben valóságos „köze” van Jézus megkeresztelésének és 
a mi keresztségünknek, sőt örökéletre való „közössége” . Ehhez azon
ban nekünk is szükségünk van a „Szentlélekkel való keresztségre” , tehát 
az Isten Fiában való élő hitre. Amiképpen Jézus megkeresztelésekor Is
ten bizonyságot tett a Lélek által szeretett Fiáról, úgy tesz rólunk bizony
ságot a keresztség által Isten Lelke, hogy mi Isten fiai (gyermekei) va
gyunk (Rm 8,14). Így függ össze a missziói parancsban is a keresztség, 
a hit és az üdvösség (Mk 16,16).

Miről prédikáljunk?

Nyilvánvaló, hogy igehirdetésünk középpontjában nem állhat sem Ke
resztelő János személye, sem a mi keresztségünk, bár elkerülhetetlen, 
hogy röviden ezekről is ne szóljunk.

Karácsony és Üjév után — Vízkereszt előtt — prédikálásunk közép
pontjában a valóságos ember Jézus és valóságos Isten Fia áll:

1. aki kezdettől fogva engedelmes volt és megalázta magát (15. v.)
2. aki megkeresztelésével magára vette bűneinket (v. ö. Fii 2,6kk)
3. akiben Istent Szentlelke lakozott (16. v.)
4. akiről Isten, a mennyei Atya maga tesz bizonyságot, mint szeretett 

Fiáról (17. v.)
Ebben az új esztendőben úgy vezessen bennünket, az ő Szentlelke ál

tal, hogy mi is Isten szeretett gyermekei lehessünk (Rm 8,14).
Irodalom. — Dr. Karner K .: Máté evangéliuma. — Dr. Prőhle K.: Lu

kács evangéliuma. — Ernst Henchen: Dér Weg Jesu (1966).
Régebbi Lelkipásztor-i feldolgozások: 1948. évf. 1. sz. és 1958. évf. 10. sz.

Mekis Ádám
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Laikus kérdések és szempontok Mt 3,13—17-hez

Elárusítónő: Mai füllel furcsa hallani: megnyílt az ég, égi hang hal
latszik stb. A mi századunk embere ezt alig tudja elképzelni, és elfo
gadni. — Technikus férfi: A régiek az égzengésbe, villámlásba scvk min
dent beleértettek. Középkorú műszaki férfi: Igen, van aki ma is hall. De 
ezt nem mindenki hallja meg! A Bibliát sokan olvassák, de nem min
denki hallja ki belőle Isten üzenetét. így van ez a művészetek területén 
is. Vannak képek, zeneművek, melyek sok embernek nem mondanak 
semmit. Viszont van, aki érti és megtalálja benne azt, amit keres. A hit 
területére ugyanez vonatkozik. — Főiskolás leány: Ez lényeges megálla
pítás, de éppen negatíve értékelhető. Valóban sokszor azt halljuk ki a 
dolgokból, amit hallani akarunk! (15) — Miért utasította el Keresztelő 
János Jézust? Mi az igazság, amit be kell tölteniük? Milyen értelem
ben fia Jézus Istennek? (9c) — Jézus is ember volt. Bizonyítja azzal, 
hogy megkeresztelkedik. Gyarló embernek érzi magát. — Jézus tudja, 
hogy ő az Isten Fia, de nem úgy akar az emberek elé lépni, mint ki
rály. (15) — Jézus példát ad azzal, hogy megkeresztelkedik. — Jézus is 
hirdette a megújulást és megtisztulást mint Keresztelő János. Ennek ki
fejezője a keresztség. Külsőleg ugyanolyan ember Jézus, mint a többi, s 
a keresztelés tényében kifejezi, hogy ő valóban hozzájuk is tartozik. Kö
zéjük áll. Egy családból — Isten gyermekei vagyunk. (15) — A beszélge
tésben őszintén elmondták, hogy ebből a történetből konklúziót, üzenetet 
nem tudnak kiolvasni. Amikor néhány mondattal vázoltam, hogy Jézus 
Istennel és emberrel való közössége derül ki ebből a szakaszból, ezt az 
egész problematikát, becsületesen és egyértelműen „élettelennek” ítél
ték. (15)

VlZKERESZT ÜNNEPE

1 Jn 1,5—10

Külön exegézis, meditáció és vázlat helyett — kísérletképpen — egy 
teljes igehirdetést írok le. Belőle kell kitűnnie mindennek. Pár gondola
tot mégis előrebocsátok.

A textus leghangsúlyosabb szavának a „ kojnóniát” (közösség) érzem. 
János a gyülekezet közösségét védi a romboló gnózissal szemben. Ezért 
választottam ezt a gondolatot az igehirdetés alaphangjául. Ez a „vörös
fonál”. A másik hangsúlyos szó s „világosság” . Ez János érvelésének a 
bázisa. Ebből indul és erre támaszkodik a gondolatmenet. Kitűnő segít
ség az igehirdetés szerkezeti felépítéséhez is! Mivel Jézus igéjében úgy 
ismertük meg Istent, hogy Ö világosság, azért a) tegyük is, amit hiszünk! 
b) valljuk meg bűneinket! c) higgyük bűneink bocsánatát! Csak így gyó
gyul meg s marad fenn egymással való közösségünk! Mivel az igehirde
tés a közösség gondolatából indul, azért az Isten világosságáról szóló 
főtételt is feladatként fogalmazom meg: térjünk vissza a Jézusban meg
jelent világossághoz! Így végül is négy pontom lesz.

Igehirdetés

Mindnyájan tudjuk, hogy félelmesen szétszakadozott világban élünk. 
Politikai feszültségek, gazdasági harc, társadalmi igazságtalanságok 
szabdalják darabokra az emberiséget. A fegyverek is megszólalnak min
dig újra. ölik  egymást az emberek. Ebben a szétszakadt világban nekünk
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keresztyéneknek az a sürgető feladatunk, hogy mindent megtegyünk az 
igazság és békés emberi együttélésért a földön.

Segíteni azonban csak akkor tudtunk, ha a magunk soraiban egység 
és békesség van. Egy önmagában meghasonlott egyház vagy gyülekezet 
nem csak önmagát pusztítja, hanem a világ felé való szolgálatra is al
kalmatlan. Olyan mint a korhadó fa, mely ha kidől, másban is kárt okoz.

Az egyház ügye mindig nagyobb veszélyben van belülről, mint kívül
ről. Ezért kell lankadatlanul harcolnunk azért, hogy az egyház belső egy
sége és közössége megmaradjon.

János is egy ilyen belső veszélyben élő gyülekezetnek ír itt. Néhányan 
különváltak a többiektől és tanításukkal, életükkel rombolni kezdték a 
gyülekezetét. János aggódik a gyülekezetért s ez adja kezébe a tollat. 
Nem csak aggódik. A bajokat is feltárja s a gyógyulás útját is megmu
tatja. Érdemes rá figyelnünk, mert egymással meghasonlott, széthulló ke
resztyének ma is sokat tanulhatunk tőle. Négy dolgot tanácsol, hogy hely
reálljon a testvéri kapcsolat s meggyógyuljon a szétszakadt közösség.

1. Térjünk vissza a Jézusban megjelent isteni világossághoz! Az ala
poknál kell tehát kezdenünk! — „5. v”-t felolvasom. — Mindnyájan úgy 
lettünk keresztyének, hogy egy hírt, egy üzenetet hallottunk, amit Jézus 
hozott Istentől. Jézus szava a szívünkig ért. Úgy tört ránk és úgy ha
tolt bele életünkbe, mint mikor a vaksötétben hirtelen fény gyullad, és 
mi látni kezdünk.' Jézus által az Isten irgalmas valósága ragyogott föl 
bennünk s mint a fény a sötétséget, úgy űzte ki belőlünk a hitetlensé
get, a babonát, torz, hamis gondolatainkat és gonosz bűneinket. Ez a fény 
vezetett bennünket egymáshoz is és tett testvérekké ledöntve minden 
válaszfalat. Mert a fény mindig összeköt, egybevezet, mint a tábortűz 
az éjszaka magános vándorait. Csak a sötétség választ el!

Ha újra sötét lett az életünkben, ha elengedtük egymás kezét és test
vérekből ellenségek lettünk, akkor bizonyos, hogy elhagytuk az Isten vi
lágosságát is.

Ehhez kell visszatérnünk! Nem elég emlegetni a múltat. Istennel való 
találkozásunk régi nagy élményeit! Nem élhetünk a világosság emléké
ből! Magára a világosságra van szükségünk. „Hirdetjük nektek...” — 
mondja János jelenidőben! Ma, most hirdetjük a régi üzenetet, Jézus 
igéjét. S ebben az igében ragyog ma is, most is közöttünk az Isten vi
lágossága, hogy elűzze sötétségeinket. Minden bajunk ott kezdődik az 
egyházban, hogy elhagytuk ezt a világosságot. Vissza hát Jézushoz, az 
igéhez! Vissza a fénybe! Ez az első tanácsa Jánosnak. A második ebből 
következik.

2. Tegyük is, amit hiszünk! Minden bajunk ott folytatódik az egyház
ban, hogy csak tudunk a világosságról, de nem járunk benne! Ezek a 
régi tévtanítók azt mondták: fő, hogy a lélek ismeri Istent, közösség
ben van Vele! A múlandó test tegyen, amit akar! Vagyis szétválasztották 
a hitet és a cselekedeteket. Ráadásul büszkék is voltak arra, hogy bűnös 
cselekedeteik ellenére is közösségben vannak Istennel, sőt többet tudnak 
Róla, mint a többiek. János erre azt mondja: ez hazugság! Megcsúfolása 
Isten valóságának! Őbenne nincs semmi sötétség! Ha pedig Isten csu
pa fény, akkor Isten gyermekei sem békülhetnek össze a bűnnel! Hitbeli 
ismereteink hamisak és semmit sem érnek, ha cselekedeteink gonoszok!

Hazugság ma is minden templomos buzgóság, bibliaolvasás, kegyes be
széd, ha ugyanakkor becsapjuk a vevőt a piacon, bezárjuk ajtónkat a 
ránkszoruló előtt, és nem vagyunk hajlandók megbocsátani ellenségeink
nek és megbékülni velük! „Hazudunk és nem cselekesszük az igazsá
got!” — mondja János.
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Az igazságot cselekedni kell! Földi igazságokat ismerhetek úgy is, 
hogy az ellenkezőjét teszem. De Isten igazsága, amit Jézus hozott, az ige 
igazsága csak akkor az enyém, ha teszem is! Különben hazugsággá válik 
az ajkamon!

Senki nagyobb rosszat nem tehet az egyháznak, mint az ilyen igaz
ságot hazudó keresztyén! Ezért kérlel János: tedd, amit hiszel!

3. Valljuk meg bűneinket! Ez a harmadik tanács. Nagy szükség van 
erre is a széthulló egyház gyógyításában, mert a bűn nagyon leleményes. 
Letagadja önmagát. A tévtanítók egyenesen azt mondták: „Nincsen bűn 
mibennünk!” Milyen vakmerő hazugság! Pedig lényegében ugyanezt 
valljuk mi is, amikor bűneinket mentegetjük, szépítjük, takargatjuk vagy 
másokra fogjuk. S ugye hányszor tesszük ezt?! Már gyermekkorban 
kezdjük! Persze a bűn bűn marad s rejtve mégjobban rombol. Nem 
csak minket. A  közösséget is. A bűn sohasem privát ügy. Mindig köz
ügy. Minden rejtve őrzött bűn titkos robbanószer az egyház épületében.

Persze magunkat is becsapjuk vele, mert a letagadott betegség gyó
gyíthatatlan. Sőt — János azt mondja — Istent is meghazudtoljuk, mert 
ő Jézust a bűnösökért küldte s ezzel bűnösnek, nyílvánított mindnyá
junkat.

A bűnt csak egy módon lehet igazán elintézni: ha megvalljuk annak, 
aki „hű és igaz, hogy megbocsássa” ! A bűnvallás olyan, mint mikor a 
TBC bacilusok napfényre kerülnek. Hamarosan elpusztulnak. Isten vi
lágossága így pusztítja el a bűnt s teszi tisztává és világossá életünket.

János tudta, hogy a bűn mindig újra megejti a hivő embert is. De 
éppen ezért biztat, hogy őszintén álljunk Isten elé bűneinkkel. Isten 
közelében a megvallott bűnnek nincs se ereje, se jövője. Elpusztul. Te 
meg megújulsz s erősödik a gyülekezet közössége általad. Ha nem 
akarod, hogy bűnöd tönkretegyen téged is, a gyülekezetei is: valld meg 
Istennek! S ha megvallottuk, akkor

4. higgyük bűneink bocsánatát! Ez az utolsó tanácsa Jánosnak. Való
színű, hogy a gyülekezetben ilyen vélemény: a bűntől úgy sem lehet sza
badulni, hiába minden! Talán a bűn elleni harcba belefáradt keresztyé
nek mondták, akik csüggedésükben a bűntelenségtikkel kérkedő tévta
nítók felé kacsingattak.

Valóban nincs az emberi léleknek bénítóbb, csüggesztőbb tapasztalata, 
mint mikor erre döbbenünk ró: nem tudok szabadulni bűneimtől! Ezt a 
holtpontot nem sokáig bírja az ember. A bűn olyan mint a nyílt seb: 
nem maradhat úgy, valamit tenni kell vele! Emberileg csak kétféle le
hetőségünk van ebben a helyzetben. Az egyik az, amit a tévtanítók 
tesznek: letagadni a bűnt. Többnyire ezt szoktuk választani. Megmagya
rázzuk, mint Karinthy rossz diákja a bizonyítványát. Mennyi elmélet szü
letett már emberek agyában emiatt! Bizonyára az egyháztörténet sok 
tévtanításának is itt rejlik a gyökere! A másik lehetőségünk a teljes két
ségbeesés, amely elmezavarba vagy öngyilkosságba kerget. Erre is bő
ven van példa, (szenvedéllyé vált ivás, kártya, lopás, paráznaság).

Van azonban egy isteni lehetőségünk is! És erről beszél itt János: higy- 
gyük bűneink bocsánatát! Magát is beleveszi, saját tapasztalatként 
mondja, ismételgeti ezt a legnagyobb s egyetlen igaz vigasztalást: „Hű 
és igaz ő, hogy megbocsássa bűneinket és megtisztítson minket minden 
gonoszságtól!” (9. v.) „Jézus vére megtisztít minket minden bűntől!” (7. 
v.) Isten hű. Megtartja, amit ígér. Igaz, amit mond. S ő Jézus halálában 
bocsánatot adott a világnak, mindenkinek. (2,2). Neked is! Erre támasz
kodj, ebbe kapaszkodj a bűneiddel való harc sötét, csüggedt óráin! Nem 
kell se őrületbe, se öngyilkosságba, se hamis magyarázatokba menekül-
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nöd a bűneid elől! Van szabadulás, mert Isten megbocsátott! Ne tágíts 
ettől! Mondd magadnak újra meg újra s megtapasztalod, hogy megtörik 
e hiten a bűn hatalma s úgy tisztul ki életedből, mint ahogy az éjsza
kai sötétség hátrál a felkelő nap elől.

E hit nélkül a bűn hatalmában maradsz, amely egyszerre pusztít téged 
és a gyülekezetét. Mert a bűnbocsánat hitében van elrejtve az egyház 
gyógyulásának lehetősége is! A bűnünk — bármilyen legyen is! — min
dig elválaszt egymástól. A bocsánat összeköt! Ezért biztat, kér János: 
higgyük bűneink bocsánatát!

*

Vízkereszt ünnepe van. A régi egyházban ez az ünnep volt a kará
csony és így nevezték: epifánia. Magyarul: megjelenés, felragyogás. Azt 
akarták vele mondani, amit itt János: Jézusban, aki megszületett, felra
gyogott az Isten bűnbocsátó szeretetének világossága. Ez a fény azonban 
nem csak emlék. Nem csak a régieknek ragyogott! Ma is, most is itt 
fénylik közöttünk ebben az igében. Azért ragyog, hogy fényénél felis
merjük és megvalljuk bűneinket, higgyük bűneink bocsánatát, kezdjünk 
új, tiszta életet s legyünk egymásnak őszinte, igaz testvérei.

Csak így lehetünk ebben a világban Isten ügyének munkatársai és a 
szétszakadozott emberiség egységének, békés, igaz életének segítői.

Ha elzárkózunk s nem talál utat ez a fény az életünkbe, akkor ment
hetetlenül elnyel és megemészt bennünket bűneink sötétsége, mert Is
tennek és az emberiségnek is csak terhére leszünk.

Ragyog közöttünk Isten szeretetének fénye! „Jertek, járjunk az Úr vi
lágosságában!” (Ézs 2,5).

Dóka Zoltán

Laikus kérdések és szempontok 1 Jn 1,5—10

Miért vízkereszti ez a textus? Hol van szó benne az egész világra ér
vényes örömről s az egész világ hódolatáról (napkeleti bölcsek) ? (3) — Já
nos mit akar mondani azzal, hogy Istennek a világban való létét és a 
vele való közösségét a világosság' fogalmával jelöli meg. i(18) — Mit je
lent a világosság: erkölcsi vagy észbeli kategória? Ma, de a felvilágoso
dás óta általában az utóbbit értjük rajta, az ige mintha csak az elsőt tar
taná fontosnak. Meg kell magyarázni, mi is a világosság. Minden bűn 
meghazudtolása Istennek és a sötétség terjesztése. (3) — Igehirdetés- 
seinkben nem hangzik elég erőteljesen, tisztán és bátran, érthetően, ér
telmesen és meggyőzően, hogy „az Isten a világosság”. A gyülekezet kez
di azt hinni, hogy „az Isten is világosság” , meg még más valami. Legyen 
valamivel kevesebb a „szürke” s több a „fehér” meg a „fekete” a véle
mény-nyilvánításunkban. (18) — Emberi közösség nem is jöhet létre Is
ten világossága nélkül? Nem túlbecsülése ez a keresztyén közösségnek? 
Hát nem általános ideál ma a közösségi ember? — viszont szomorú ta
pasztalatunk szerint hány hivő ember közösségellenes vagy 
közösségképtelen ember? (3) — Az elvilágiasodás, a technikai
haladás, a megváltozott életforma mellett gyakran hallani 
igen rendesen élő és becsületes emberektől, hogy nincs szükségük az 
egyházra, habár kimondottan nem atheista beállítottságúak, csak gyakor
latilag nem vallásosajk, nem hívők. (18)
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Az Evangélikus Sajtóosztály 
Iratterjesztésében kaphatók

Biblia — — — — — 70,— Ft
Családi Biblia — — _ _ _  — — — _  750,— Ft
Újszövetség — — — — — — — — — — 40 ,— Ft
Agenda — — — — — 128 ,— Ft
Keresztelési emléklap — — — — — — — —,50 Ft
Esketési emléklap — — — — — — —  — — ,50 Ft
Anyakönyvi kivonatok — — — — — — — —,50 Ft
Zárómérleg nyomtatvány — — — — — — 1,— Ft
Költségvetési nyomtatvány — — — — — — 1,30 Ft
Istentiszteleti rend — — — — — — — — 4 ,— Ft
Kis Káté — — — — — — — — — — 3,— Ft
Konfirmációi Káté — — — — — — — — 10,— Ft
Igés falitábla — — — — — — — — — 8,— Ft
Szolgálati napló — — — — — — — — — 11,— Ft
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Passió füzet — — — — — — — — — — 3,— Ft
Káldy: Bevezetés az Újszövetségbe — — — — 30,— Ft 
Hitvallási iratok I. — — — — — — — — 45,— Ft
Hitvallási iratok n . — — — — — — — — 45,— Ft
Groó: Az élet kenyere — — — — — — — 5,— Ft
Prőhle: ökumenikus imádságok — — — — — 2,— Ft
Karner: Testté lett Ige — — — — — — — 45,— Ft
Úrvacsorai ostya — — — — — — — — — 3,50 Ft
Ottlyk: Istenszeretet — Emberszeretet — — — 17,50 Ft 
Pálfy: Zsoltárok könyve — — — — — — — 32,— Ft
Örömhír — — — — — — — — — — 70,— Ft
Pálfy: Jeremiás I. — — — — — — — — 60,— Ft
Ottlyk: Hűség Istenhez és népünkhöz egyházunk

történelmében — — — — — — — — 82,— Ft
Prőhle: Lukács evangéliuma — — — — — — 78,— Ft
Vető: Tapasztalati valláslélektan — — — — — 68,— Ft
Somvirág (Elbeszélések, versek) —  —  —  —  —  35,— Ft
Nagy: Egyház a mai világban — — — — — 85,— Ft
Jávor: Csendes percek — — — — — — — 12,— Ft
A reformáció öröksége és kötelezése — — — — 22,— Ft 
Egyházi Törvények — — — — — — — — 25,— Ft


