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Országos Lelkészi Konferenciák, 
Gyenesdiák, 1972.

Egyetlen kontinensen sem áll olyan közvetlenül szemben egymással 
a két legjobban felfegyverzett katonai tömb, mint Európában. Ezért kell 
Európában olyan helyzetet teremteni, amely a konfliktus nyílt kirobba
nását a minimális lehetőségre csökkenti, tehát biztosítani kell nemzet
közileg is a békét. Az európai biztonsági konferencia létrehozásának je
lentősége éppen ebben rejlik.

A szocialista államok Európában megerősödtek, s még a szélsőséges 
jobboldaliak sem számíthatnak megsemmisítésükre. Az ellenük való ka
tonai erőszak alkalmazása is lehetetlen, mert egy ilyen beavatkozás a 
kapitalista államok végét jelentené.

Akkor lesz igazán béke Európában és a világban, ha sikerül a békés 
egymás mellett élésből egy. tudatosan akart koegzisztenciához eljutni, 
azaz: a különböző társadalmi rendszerű államok olyan békés egymás 
mellett éléséhez, amikor már nem az a törekvés lesz a jellemző, hogy 
a partnert külső befolyással akarják megváltoztatni, hanem az, hogy 
olyannak ismerjék el, amilyen.

Az európai kollektív biztonsági rendszer megteremtésében az első 
döntő lépés az európai biztonság és együttműködés tárgyában tartandó 
konferencia sürgős összehívása lenne. Örvendetes, hogy igen sokoldalú 
tárgyalási előkészítés folyt már le. Az is igen biztató, hogy egyre több 
európai állam jelentette be egyetértését s egyetlen európai állam sem 
mondott ellent ennek a gondolatnak. Mindenütt nagy érdeklődéssel fi
gyelték a finn kezdeményezéseket, amelyek ennek a konferenciának a 
létrejöttét szorgalmazták.

Társadalmi úton is segíteni kell az európai kollektív biztonság meg
teremtését célzó diplomáciai fáradozásokat. Az európai békéért folyta
tott harc minden nép ügye, minden európai ember érdeke.

Az egyházak és a keresztyén szervezetek is megmozdultak ebben az 
ügyben. Így igen határozottan a Keresztyén Békekonferencia. De meg
szólalt ebben az ügyben az Európai Egyházak Konferenciája, a Lutherá
nus Világszövetség, a katolikus szervezetek közül pedig az európai kato
likusok berlini konferenciája, valamint a Pax Ghristi-mozgalom is. Ezek 
a szervezetek is elvégezték az európai helyzetelemzést, a maguk részéről 
is kívánják a kollektív európai biztonsági rendszer létrehozását.

Egyházunk egyik alapvető célkitűzése a béke ügyének segítése. Ter
mészetes, hogy ma már nem elég a jámbor békeóhaj, vagy a dilettáns 
szubjektív vélemény, vagy az általánosságokban elvesző fogalmazás a 
béke aktuális kérdéseiben. Szakszerűen és szakismeretek birtokában kell 
látnunk a nemzetközi élet aktuális feladatait és benne a mi tennivalón
kat. Ezek a kérdések a lelkészi általános műveltséghez tartoznak, mert 
csak kellő szaktudás alapján lehet ma már hozzászólni az aktuális béke
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feladatokhoz. Ezért most, amikor lelkészi karunk továbbképzésének szol
gálatában állunk, az ügy fontosságához illően, szeretnék részletesen fog
lalkozni az európai béke és biztonság témájával, s a hozzá kapcsolódó 
egyházi magatartással.

1. A kollektív európai biztonság gondolatának története

A  kollektív európai biztonság gondolata — modern értelemben — a 
két világháború közötti időből származik. Ismerjük azonban a Népszö
vetség szomorú sorsát, s egyben a kollektív biztonság gondolatának ak
kori kudarcát. A Szovjetunió a két világháború között is tett javaslatot 
a kollektív biztonság megteremtésére, kezdettől ennek a híve és harcosa 
volt. Európa sorsa azonban, mint tudjuk, a tőkésországok hibájából, ko
rántsem e gondolat jegyében alakult. Így a kollektív biztonság szelle
métől ihletett összefogás, az antifasiszta szövetség csak a háború kitörése 
után jöhetett létre, sajátos módon egy katonai szövetség keretében iga
zolódott be az az igazság, hogy bizonyos kollektív célokért szükség van 
különböző társadalmi rendszerű országok összefogására.

Az antifasiszta koalíció tagjai a háború idején, s annak befejezése 
után közös megállapodásokban szögezték le álláspontjukat. A Szovjet
unió léte és részvétele ebben a koalícióban meghatározó jellegű volt, 
döntő jelentőségű abból a szempontból, hogy antifasiszta jelleget kapott. 
A háború befejezése után egy darabig még működött az antifasiszta koa
líció mechanizmusa, történelmi jelentőségű elveket szögeztek le és tör
ténelmi jelentőségű döntéseket hoztak.

A Szovjetunió, az Amerikai Egyesült Államok és Nagy-Britannia 
(Franciaország később csatlakozott hozzájuk), alapvető megállapodásokba 
foglalták döntéseiket és elképzeléseiket a háború utáni Európáról: a két 
legfontosabb ezek közül az 1945 februárjában kelt jaltai és az 1945 
augusztusában aláírt potsdami egyezmény. Három fő kérdéscsoporttal 
kapcsolatban hoztak itt döntéseket. Először: kötelezettséget vállaltak, 
hogy felszámolják a német militarizmust, mindent megtesznek, hogy né
met földről többé ne indulhasson ki a háború. Másodszor: gyakorlatilag 
megállapodtak a háború utáni Európa területi és határkérdéseiben. A 
határokról úgy rendelkeztek ugyan, hogy azok végleges megvonása egy 
békekonferencia feladata lesz, de alapjában egyetértettek a határkérdé
sekben és nem mutatták jelét, hogy a békeszerződésben változtatni akar
nának majd rajtuk. Harmadszor: megegyeztek abban, hogy nagyhatalmi 
felelősségük tudatában a háború után is együttműködnek Európa béké
jének megőrzéséért. Ha tehát ma, a második világháború után kialakult 
határok sérthetetlenségéről beszélünk, úgy ez a jaltai és a potsdami nyi
latkozatokra is támaszkodik.

A második világháború után, s részben annak következményeként 
társadalmi változások indultak meg Európa keleti felén, egy sor ország 
elindult a szocialista építés útján. Egyes nyugati kormányok, de elsősor
ban az Amerikai Egyesült Államok elképzeléseinek azonban nem felel
tek meg ezek a változások. Az Egyesült Államok gátat szeretett volna 
szabni a társadalmi haladásnak, megtagadta a potsdami szellemet, fel
hagyott a potsdami megállapodások végrehajtásával mind, ami Német
országot, mind, ami az európai együttműködést illeti. Fordulatot hajtott 
végre a hidegháború felé. Ennek jele volt Németország kettészakítása, 
az agresszív célú NATO létrehozása, a nyugatnémet hadsereg felfegyver
zése, Dulles, akkori amerikai külügyminiszter szovjetellenes politikája.
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Miután a hidegháború a fiatal, sok kezdeti nehézséggel küzdő kelet
európai szocialista országoknak akkor még létét is fenyegette, kénytele
nek voltak létrehozni katonai szervezetüket. A Varsói Szerződésnek az 
volt a hivatása, hogy közös katonai védelmet biztosítson a tagországok
nak.

A Szovjetunió és szocialista szövetségesei kezdettől a határok sért
hetetlenségének, a területi épség tiszteletben tartásának elvét követték. 
A Nyugat azonban a háborút követő években elutasította ezt a tárgyalási 
alapot. A fordulat oka az erőviszonyok megváltozásában keresendő. A 
második világháború után az Amerikai Egyesült Államok volt az egyet
len, amely szinte érintetlenül és gazdaságilag megerősödve lépett az új 
érába. A többiek sokat szenvedtek, véreztek. Hamarosan azonban meg
változtak az arányok, a Szovjetunió helyreállította gazdaságát, kiépítette 
nukleáris haderejét, a szocialista országok megerősödtek. Létrejött az az 
állapot, amelyet a nyugati szóhasználat atomegyensúlynak, atompattnak 
nevez, de amit mi így fogalmazunk meg: a szocialista világrendszemek 
ma már rendelkezésére állnak a legerősebb és legkorszerűbb fegyverek, 
gazdasági ereje rohamosan nő, politikai és erkölcsi befolyása mindinkább 
terjed, alapvetően a szocialista és az antiimperialista erők határozzák 
meg a nemzetközi fejlődés irányát. Mindebből konkrétan a mai Európa- 
politikára azt a következtetést lehet levonni, hogy a szocialista orszá
gokkal nem lehet az erő nyelvén beszélni, erőszakkal ma már nem lehet 
megoldani Európában az államok közötti problémákat.

Az európai biztonsági rendszer alapelve a háború után kialakult 
helyzetnek, a határok sérthetetlensége elvének feltétlen elismerése, az 
egymás belügyeibe való be nem avatkozás, az államok közötti egyenlő
ség, a függetlenség tiszteletben tartása, lemondás az erőszakról vagy az 
erőszakkal való fenyegetésről, az államok közötti viszonyban. A másik 
lehetőség, az alternatíva azzal fenyeget, hogy atomháborúba, önpusztí
tásba torkollik.

2. Mikortól számítjuk az európai enyhülés megindulását?

Az ezerkilencszázhatvanas évek közepétől számíthatjuk a mai eny
hülési folyamat megindulását, bár azelőtt is voltak olyan jelenségek, 
amelyek ezt szolgálták (például a Szovjetunió kezdeményezte eszme
cserék az Egyesült Államokkal az ötvenes évek végén), s a legutóbbi 
évek eseményei között is találunk olyanokat, amelyek fékezték a folya
matot. Nem kötjük szigorúan egy eseményhez az indulást, hiszen az 
enyhülés összetett jelenség, de Gaulle francia köztársasági elnök 1966-os 
szovjetunióbeli látogatását azonban mindenképpen európai fordulópont
nak nevezhetjük. A Szovjetunió és Franciaország kapcsolata tartós, az 
európai fejlődés egyik fontos tényezőjévé, a jövendő európai biztonsági 
rendszer egyik pillérévé lett.

A Varsói Szerződés legfelső vezető szerve, a Politikai Tanácskozó 
Testület 1966 júliusában ülést tartott Bukarestben, majd nyilatkozatot 
tett közzé. Felhívta valamennyi európai országot a jószomszédi kapcso
latok fejlesztésére. Miután a földrész biztonságát nem a katonai csopor
tosulások, hanem a hatékony biztonsági rendszer adja meg, felajánlot
ták, hogy egyidejűleg oszlassák fel a NATO és a Varsói Szerződés szer
vezetét. E felhívásban szerepelt a külföldi katonai támaszpontok felszá
molása, a külföldi csapatok kivonása más országok területéről, atom
mentes övezetek létesítése, a háború után kialakult határok és a két né
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met állam elismerése, a német kérdés békés rendezése, s végül: olyan 
általános európai tanácskozás összehívása, amely megvitatná az európai 
biztonság szavatolásának és az egyetemes európai együttműködésnek 
kérdéseit. E tanácskozás annál is célszerűbb volt, mert a NATO további 
felfegyverzését szorgalmazó és más szocialistaellenes erők veszélyeztet
ték Európa biztonságát.

3. A budapesti felhívás

Három esztendővel Bukarest után, 1969. március 17-én a magyar 
fővárosban ültek össze a Varsói Szerződés államainak vezetői, s kibocsá
tották az azóta nevezetessé vált budapesti felhívást. Ez a felhívás a 
gyakorlati megoldás útjára vitte az európai biztonsági és együttműkö
dési értekezlet előkészítésének ügyét. A budapesti felhívásban megerősí
tették mindazt a javaslatukat, amelyeket Bukarestben tettek, de figyel
müket az európai biztonsági értekezletre összpontosították. Megemlítet
ték, hogy a három esztendő alatt a keleti és a nyugati politikusok sze
mélyes találkozóin egyetlen kormány sem emelt szót a biztonsági érte
kezlet gondolata ellen, s így összehívására megvannak a lehetőségek. A 
második világháború után még egyszer sem ültek össze valamennyien 
az európai államok, holott egész sor kérdést meg kellene vizsgálniuk a 
tárgyalóasztalnál. Ilyen értekezlet megfelelne valamennyi európai állam 
érdekének. A Varsói Szerződés Politikai Tanácskozó Testületének ülésén 
résztvevő államok — a Bolgár Népköztársaság, a Csehszlovák Szocialista 
Köztársaság, a Lengyel Népköztársaság, a Magyar Népköztársaság, a 
Német Demokratikus Köztársaság, a Román Szocialista Köztársaság és a 
Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetsége — azzal a felhívással for
dultak Európa országaihoz, hogy működjenek együtt az összeurópai érte
kezlet összehívásában. E felhívásba foglalták az azóta ugyancsak elterjedt 
és nemes tartalmú jelszót: „Váljék Európa az egyenjogú nemzetek gyü
mölcsöző együttműködésének kontinensévé!”

A budapesti felhívásnak minden eddigieknél nagyobb visszhangja 
támadt mind az európai közvéleményben, mind kormánykörökben. Ez is 
jelezte, hogy az idő megérett a megvalósulásra. Nem volt többé olyan 
államfői, miniszterelnöki, vagy külügyminiszteri találkozó, amelyen ne 
foglalt volna el előkelő helyet a biztonsági értekezlet terve. Ma már 
nemcsak a Varsói Szerződés államainak tanácskozásán szerepel ez a 
napirendi pont, elfoglalta helyét a NATO témalistáján is. A Varsói 
Szerződés államai abból indultak ki, hogy az értekezlet nemcsak az ő 
ügyük, hanem az egész földrészé, ezért a politikai találkozókon igyekez
tek megismerni a másik fél álláspontját, köztudottá tenni, hogy a kapu 
nyitva áll minden javaslat előtt. Ilyenformán az értekezletre vonatkozó 
javaslat „az európai államok többségénél pozitív visszhangra talált és 
aktív érdemi megvitatás tárgya lett” — ahogyan ezt hét hónappal a 
budapesti felhívás elhangzása után a Varsói Szerződés külügyminiszte
rei Prágában megállapították.

A külügyminiszterek Prágában egy lépést tettek a konkretizálás 
útján, s kormányuk megbízásából megfogalmazták első napirendi javas
lataikat, meghatározták azokat a témaköröket, amelyeket véleményük 
szerint az európai biztonsági értekezlet megvitathatna. Az első: az 
európai biztonság megteremtése, az erőszak alkalmazásáról és az erő
szakkal történő fenyegetésről történő lemondás az európai államok kap
csolataiban. A második: az európai államok közötti politikai együttmu-
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ködés fejlesztését szolgáló, az egyenjogúságon alapuló kereskedelmi, gaz
dasági és műszaki-tudományos kapcsolatok kiszélesítése. A külügyminisz
terek annak a véleményüknek adtak kifejezést, hogy az értekezletet 
1970 első felében össze lehetne hívni, a finn kormány segítő készségét 
igénybe véve, Helsinkiben.

A kelet—nyugati konzultációkon tisztázódott a résztvevők köre is. 
Eszerint részt vehet a biztonsági értekezleten valamennyi európai állam, 
beleértve az NDK-t és az NSZK-t, valamint az Egyesült Államok és 
Kanada. Ezt egyébként a Varsói Szerződés külügyminisztereinek újabb 
találkozóján írásba is foglalták, egy memorandumban Budapesten, 1970 
júniusában.

4. A finn kormány az értekezlet előkészítésében

Finnország igen pozitív szerepet játszik az értekezlet előkészítésében: 
háromszor tett olyan bejelentést, amely segítette a konferencia ügyét. 
Nem sokkal a budapesti felhívás elhangzása után, 1969. május 5-én a 
finn kormány kijelentette, hogy kész közreműködni az előkészítésben és 
a megrendezésben, s felajánlotta színhelyül Helsinkit. 1970. november 
25-én, amikor már köztudottá vált, hogy az értekezlet összehívása saj
nálatos módon elhúzódik, a finn kormány egy emlékiratban kifejtette, 
hogy célszerű lenne, ha az érdekelt kormányok megbíznák Helsinkiben 
levő képviseleteik vezetőit (a nagyköveteket), vagy más képviselőiket 
(külön megbízottaikat), hogy a biztonsági értekezlet megszervezésével 
kapcsolatban tanácskozzanak Finnország külügyminisztériumával, s meg
egyezés esetén Helsinkiben, nem kötelező erejű, informálódó, sokoldalú 
találkozókon vennének részt. (Ez a találkozófajta a világsajtóban még 
megvalósulása előtt a nagykövetek klubja nevet kapta.) Finnország az 
előkészítés nehézségeit látva, közvetítő szerepet vállalt tehát. Erre utal 
az az ajánlata, hogy a nagykövetek előbb külön-külön tárgyaljanak a 
külügyminisztériummal, s azután csoportosan egymással. Finnország a 
javuló körülményeket látva, 1971 novemberében megismételte ajánlatát 
azzal, hogy kijelölte „a szállásmestert” magas rangú diplomata szemé
lyében az európai biztonsági értekezlet előkészítő tanácskozásaihoz, az 
előkészületek összefogására, „amennyiben valamikor a közeljövőben Hel
sinkiben sor kerülne erre” .

5. A német kérdés

A  Szovjetunió és a Német Szövetségi Köztársaság miniszterelnöke és 
külügyminisztere szerződést írt alá 1970. augusztus 12-én. A szerződés 
kimondja, hogy a felek az Európában fennálló helyzetből indulnak ki; 
egyetértenek abban, hogy a vitás kérdéseket csak békés eszközökkel 
oldják meg, tehát a nemzetközi biztonságot és a kétoldalú kapcsolatokat 
illetően tartózkodnak az erőszaktól, az erőszakkal való fenyegetéstől; 
kötelezik magukat, hogy maradéktalanul tiszteletben tartják minden 
európai állam területi sérthetetlenségét. Nincsenek területi követeléseik 
senkivel szemben; ma és a jövőben sérthetetlennek tekintik valamennyi 
európai állam határát, beleértve az Odera—Neisse-vonalat, amely a 
Lengyel Népköztársaság nyugati határát alkotja, valamint a Német 
Szövetségi Köztársaság és a Német Demokratikus Köztársaság közötti 
határt. Ezzel a szerződéssel Willy Brandt kancellár és Walter Scheel al- 
kancellár, külügyminiszter kormánya hivatalosan véget vetett a nyugat
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német revansista igényeknek. Elismerte, hogy Szilézia Lengyelországhoz 
tartozik, gyakorlatilag elismerte a másik német állam létét is, bár a 
diplomáciai kapcsolatok felvétele nem szerepel a szerződésben. Rend
kívül jelentős okmány jött ezzel létre, hiszen két évtizeden át az euró
pai feszültség egyik fő oka a területi és határrevíziós igényeket tá
masztó, az NDK-val szemben támadó jellegű nyugatnémet magatartás 
volt.

A moszkvai szerződésben foglaltakból logikusan következett Lengyel- 
ország és a Német Szövetségi Köztársaság szerződése. A két fél meg
állapodott abban, hogy elismerik Lengyelország mai határait úgy, ahogy 
azt Potsdamban a négy győztes hatalom meghatározta: elismerik egymás 
területi integritását, nem támasztanak területi igényeket egymással szem
ben; minden vitás kérdést, támadjon az akár kettőjük között, vagy le
gyen nemzetközi méretű, csak békés eszközökkel oldanak meg; további 
lépéseket tesznek viszonyuk teljes normalizálására, gazdasági, tudomá
nyos, technikai kapcsolataik sokoldalú fejlesztésére. Ez a szerződés egy 
országra konkretizálta a nyugatnémet kormány általános megegyezési 
hajlandóságát, mégpedig arra a Lengyelországra, amelynek a német 
militarizmus a múlt századok során oly sok szenvedést okozott, s amely- 
lyel a második világháború után igen mélyreható ellentétei voltak, 
amellyel szemben egyik fő területi igényét támasztotta.

A szovjet, az amerikai, a francia és a brit nagykövet megállapodást 
írt alá 1971. szeptember 3-án Nyugat-Berlinről, s ez az aktus igen hosszú 
ideig tartó válságsorozat és nehéz vita végére tett pontot. Leszögezték, 
hogy négyoldalú jogaik és felelősségük, a háború alatt és az ezután kö
tött megállapodások alapján járnak el (vagyis visszautaltak az anti
fasiszta koalíció, Jalta és Potsdam időszakára). Megállapítottak egy kor
látozó tényezőt: Nyugat-Berlin nemzetközi jogi helyzetét illetően válto
zatlanul nincsenek azonos nézeten. (A Varsói Szerződés országainak 
álláspontja szerint Nyugat-Berlin önálló politikai egységet kell, hogy 
alkosson.) Ettől eltekintve azonban a város helyzetének gyakorlati meg
javítására törekedtek és széles körű megegyezésre jutottak. A Szovjet
unió ebben a megállapodásban kijelentette, hogy az NSZK és Nyugat- 
Berlin közötti forgalom mentes lesz az akadályoktól; a három nyugati 
hatalom kijelentette, hogy Nyugat-Berlin a jövőben sem fog az NSZK- 
hoz tartozni; a Szovjetunió kijelentette, hogy bővülnek Nyugat-Berlin 
lakóinak látogatási lehetőségei az NSZK-ba. Tisztázták, hogy Nyugat- 
Berlint politikailag (külpolitikai státusz és katonai ügyekben) változat
lanul a három nyugati hatalom, alacsonyabb szinten (a konzuli feladato
kat, például az útlevél kiadását illetően) az NSZK képviseli a külföld 
irányában. Kimondták, hogy a Szovjetunió főkonzulátust létesít Nyugat- 
Berlinben, s ezzel némiképpen további hangsúlyt kapott Nyugat-Berlin 
különleges helyzete; erőteljesen csökkentik az NSZK eddigi politikai 
kapcsolatait Nyugat-Berlinnel, amennyiben az NSZK elnöke, kormánya, 
parlamentje, s más állami szerve nem ülésezhet, nem hajthat végre al
kotmányos aktusokat, nem folytathat hivatali igazgatási tevékenységet 
a városban; továbbra is fenntarthatok viszont az NSZK és Nyugat-Ber
lin két évtizede kialakult gazdasági, kulturális és egyéb kapcsolatai. A 
megállapodás nem lépett azonnal életbe, szükségesnek mutatkozott, hogy 
a két német állam, valamint az NDK kormánya és Nyugat-Berlin sze
nátusa megállapodjék a kapcsolatok gyakorlati megvalósításában. A 
szeptember 3-i négyoldalú megállapodás tehát záró jegyzőkönyvet is 
tartalmazott azzal a meggondolással, hogy ezt a két német állam, s az 
NDK és a nyugat-berlini szenátus megállapodása után írják alá a négy
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nagyhatalom képviselői, s ezzel véglegesítik csak a Nyugat-Berlinről 
szóló megállapodást. Ez a záróaktus 1972-re maradt.

A szeptember 3-i aláírás gátszakító lépés volt. Négy okból. Először: 
megnyílt a lehetőség, hogy két évtizedes válsággócból az európai poli
tikai és gazdasági életbe jobban beilleszkedő várossá váljék, s ne fenye
gessen azzal, hogy általános európai konfliktust okozhat. Másodszor: el
hárult az akadály más fontos egyezmények útjából, hiszen a NATO az 
európai biztonsági értekezlet előzetes feltételéül jelölte meg a Nyugat- 
Berlinről szóló megállapodást, Bonn pedig a ratifikálásokkal hozta össze
függésbe. Harmadszor: bebizonyosodott, hogy igen bonyolult kérdésekben 
is meg lehet egyezni, Potsdam szellemére emlékezve és az új európai 
követelményeknek megfelelően. Negyedszer: most szerepelt először az 
NDK, mint nemzetközi jogi alany olyan okmányban, amelyet mind a 
négy nagyhatalom aláírt.

Történelmi tény, hogy két világháború indult ki német földről, és a 
jaltai és a potsdami megállapodások egyik fő célja is az volt, hogy ez 
többé ne ismétlődhessék meg. Az NDK megalakulásának, létének és 
fejlődésének Európa szempontjából elsősorban az a jelentősége, hogy 
ebben a német államban felszámolták a militarizmust, kiirtották gyöke
reit is, felszámolták azokat a monopóliumokat, amelyekről Potsdamban 
és Nürnbergben egyaránt megállapították, hogy a hitlerista háború bűn
részesei voltak. Ma már nincs egy nagy Németország, hanem két állam 
van, s közülük, az egyik, az NDK a szocializmus, tehát a béke, a békés 
egymás mellett élés tevékeny állama.

Kezdetben az NSZK kormányai még az NDK létét sem akarták tu
domásul venni. „Közép-Németországnak” , „szovjet zónának” nevezték. 
Messze jutottak már ettől, az NSZK jelenlegi kormánya reálisabban 
szemléli az NDK-t, mint elődei, bár még csak a félutat tette meg. A 
Brandt—Scheel-kormány gyakorlatilag (de facto) elismerte az NDK-t, 
abban is egyetért a szocialista államokkal, hogy belátható időn belül 
mindkét német államot fel kell venni az ENSZ-be. A diplomáciai kap
csolatokat azonban még ez a kormány sem akarja felvenni az NDK-val, 
„különleges viszony”-t akar teremteni a két német állam között: meg 
szeretné őrizni az újraegyesítés lehetőségét az „egy nemzet, két állam’- 
elv alapján. Az NDK és az őt támogató szocialista országok álláspontja 
szerint azonban visszavonhatatlanul egy tőkés és egy szocialista rend
szerű német állam alakult, egyesítésük ilyen formán elképzelhetetlen: 
csak olyan viszony képzelhető el közöttük, mint más tőkés- és szocialista 
országok között. Két szuverén állam kapcsolata ez, a különböző társa
dalmi rendszerű országok békés egymás mellett élésének elve alapján. 
A két német állam egyesítése nagy történelmi távlatokban természete
sen elképzelhető, de csak ha majd a társadalmi fejlődés ezt lehetővé 
teszi. A nemzetközi realitások azonban addig is azt követelik, hogy min
den állam — az NSZK is — létesítsen az általános nemzetközi jognak 
megfelelően diplomáciai kapcsolatot az NDK-val.

6. Magyarország és az európai együttműködés

A Magyar Népköztársaság a Varsói Szerződés tagja, külpolitikáját 
összehangolja a baráti szocialista országokkal az európai biztonsági és 
együttműködési értekezlet előkészítését, általában a kollektív európai 
biztonsági rendszer megteremtését illetően is. A szocialista országok 
összefogása — amely nem irányul egyetlen állam és nép ellen sem, s a
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haladásért és a békéért jött létre — az európai béke egyik fő biztosítéka 
és a biztonsági rendszer kialakulásának fő hajtóereje. Ezt vallja a ma
gyar külpolitika internacionalista kötelességből és nemzeti érdekeinek 
szolgálatát tekintve egyaránt.

A hivatalos Magyarország mindkét világháborúban szomszédaival 
szemben lépett fel, soviniszta nézeteket vallott, a sovinizmus örvényébe 
vitte a népet. A felszabadulás óta Magyarország — egyebek között e 
tanulságok tudatában is — a német militarizmus felszámolása és a kol
lektív európai biztonság megteremtése mellett száll síkra, a sovinizmust, 
a nacionalizmust kiiktatta politikai eszköztárából, szomszédaival egy
másrautaltságunkat és együttműködésünk szükségességét vallva építi kap
csolatait. Ehhez járul az a szerencsés körülmény, hogy csaknem vala
mennyi szomszédja szocialista társadalmi rendszert alakított ki, s így 
nemcsak a békés együttműködésre, hanem annál sokkal többre, eszmei 
összetartozásra is építhetjük közös nemzetközi politikánkat. Ez a Var
sói Szerződés összehangolt külpolitikájának szilárd elvi alapja. Szövet
ségi politikánk tehát teljesen megfelel sajátos nemzeti érdekeinknek. 
Régóta nem mondhatta el ezt magáról magyar kormány.

A magyar politikusok ma már Európa diplomáciai életének ismert 
és tisztelt résztvevői, akik a Varsói Szerződés államainak összehangolt 
álláspontját képviselik, de ennek az álláspontnak kialakításához a Poli
tikai Tanácskozó Testület ülésein, vitáin maguk is hozzájárulnak. A 
Varsói Szerződés Politikai Tanácskozó Testületének ülésein Kádár János 
és Fock Jenő képviseli Magyarországot. Az ilyen ülések után a magyar 
diplomaták széles nemzetközi körben ismertetik a szocialista álláspon
tot, tárgyalnak nem szocialista partnereikkel, igyekeznek meggyőzni őket 
álláspontunk helyességéről.

7. A szovjet békeojjenziva

A világsajtóban gyakran olvasható ez a kifejezés: diplomáciai offen- 
zíva, békeoffenzíva. Az offenzíva olyan összehangolt tevékenységet je
lent, amely több oldalról indul, többféle eszközt alkalmaz egy célért.

A szovjet nemzetközi politika akcióprogramjának röviden hat pontja 
van: 1. Felszámolni a háborús tűzfészkeket Délkelet-Ázsiában és a 
Közel-Keleten, általában visszautasítani minden agressziót; váljon a 
nemzetközi élet törvényévé a lemondás az erőszakról; a Szovjetunió kész 
erről kétoldalú, vagy regionális egyezményeket kötni. 2. A második 
világháború következményeként keletkezett európai területi változások 
végleges elismerése; mindent megtenni az európai kollektív biztonság 
megteremtéséért. 3. Szerződéseket kötni a nukleáris, a vegyi és a bioló
giai fegyverek betiltására; az öt nukleáris hatalom értekezletének össze
hívása az atomleszerelés megoldásáért. 4. Világkonferencia összehívása, 
amely teljes egészében megvitatná a leszerelés kérdéseit; a fegyverzet 
és a fegyveres erő csökkentése ott, ahol a katonai szembenállás különö
sen veszélyes, elsősorban Közép-Európában; csökkenteni a háborús inci
densek véletlen létrejöttének, vagy előre megfontolt kiprovokálásának 
valószínűségét. 5. Felszámolni a még meglevő gyarmati rendszereket. 6. 
A Szovjetunió kész elmélyíteni az együttműködést más országokkal, s 
részt venni olyan átfogó problémák megoldásában, mint a természeti 
környezet védelme, a természeti erőforrások kihasználása.

Ez a program nemcsak Európára vonatkozik, de a Szovjetunió nagy 
fontosságot tulajdonít e földrésznek; kezdeményezései tekintélyes részt
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ide irányulnak. A Szovjetunió világhatalom, s igen nagy felelősséget, 
igen sok kötelezettséget vállal más földrészeken az antiimperialista ösz- 
szefogás jegyében. Egyben azonban európai hatalom is, és különösen 
nagy jelentőséget tulajdonít ennek a földrésznek.

8. Nemcsak a kormányok dolga

A  kormányok nagy felelősséget viselnek a biztonsági rendszer meg
teremtéséért. Nagy és bonyolult feladataik vannak. Erről szóltunk az 
eddigiekben. Az európai biztonság azonban nemcsak a kormányok ügye, 
hanem a népeké is. Elsősorban az övék. A biztonság megteremtéséért 
folyó munka célja, hogy a népek békében és egyetértésben élhessenek, 
nyugodtan dolgozhassanak, gyarapíthassák anyagi és szellemi javaikat. A 
népek együttműködése, támogatása, aktivitása nélkül nem is lehet meg
teremteni Európa biztonsági rendszerét, tartós békéjét.

Tömegmozgalmak, társadalmi mozgalmak, békemozgalmak támogat
ják ezt a célt, s e tömegmozgalmaknak többféle feladata, hivatása van. 
A szocialista országokban teljes összhangban állnak kormány és nép 
céljai, érdekei, a kormány itt maga mozgósítja a tömegeket, csatasorba 
állítja őket az európai biztonsági rendszer megteremtéséért, az értekez
let összehívásáért. A tőkésországokban viszont nincs meg ez az össz
hang, s itt azért szükséges a tömegek mozgósítása, hogy nyomást gyako
roljanak a kormányra, vagy befolyásos politikai vezető rétegekre, s arra 
szorítsák őket, hogy járuljanak hozzá az európai enyhüléshez, az érte
kezlet összehívásához.

1971. június 22. és 24. között tanácskozást tartottak Brüsszelben — 
egy belga kezdeményező bizottság hívó szavára — 22 európai országból 
érkezett különböző politikai és eszmei áramlatokhoz tartozó személyi
ségek. Az európai békéért folyó társadalmi mozgalom új, jelentős nyi
tánya volt ez, amelynek alapgondolatát így fogalmazhatjuk meg: meg
érett a szükségessége és minden feltétele annak, hogy az európai köz
vélemény az eddigieknél hathatósabban támogassa a biztonság és az 
együttműködés ügyét. Ügy határoztak, hogy célszerű összehívni Európa 
társadalmi, népi erőinek közgyűlését, tanácskozását, s lépéseket tesznek, 
hogy ez a közgyűlés majd valóban az egész földrész közös véleményét 
képviselje, hogy a különböző parlamenti pártok, a szakszervezetek, a 
parasztszövetségek, az értelmiségi, az ifjúsági és nőszövetségek, egyházak, 
békemozgalmi szervek, üzemi munkás kollektívák a legszélesebb körben 
jelen legyenek.

Kiáltványt bocsátottak ki, amely egyebek között megállapítja, hogy 
mindinkább valóra válnak azok a remények, amelyeket kontinensünk 
enyhülési folyamatába vetettünk. Végérvényesen megvalósulhatnak Euró
pában a jószomszédi kapcsolatok, kormányok és államférfiak keresik e 
probléma megoldását, egyebek között az európai kormányok képviselői
nek útján. A brüsszeliek köszöntötték ezt a fontos kormánykezdeménye
zést. Az a közgyűlés, amelyet júniusra hívtak össze, arra hivatott, hogy 
keresse a politikai, a gazdasági, a tudományos és a kulturális együtt
működés módozatait, dolgozza ki eszközeit s ebben a közvélemény er
kölcsi tekintélyére támaszkodjék. Az említett úton azonban még akadá
lyok állnak, s ezeket az akadályokat a közvélemény segítségének igénybe
vételével kell elhárítani. A közvélemény képviselőinek közgyűlése új 
jelenség, s új vonása abban keresendő, hogy nyitva áll minden olyan 
társadalmi és politikai erőnek, akár hatalmon van, akár nem, amely kész 
együttműködni az európai enyhülésért és együttműködésért.
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Magyarországon is alakult olyan társadalmi szervezet, amely az 
európai biztonság megteremtését kívánja szolgálni. Ez az új szervezet 
1971. szeptember 30-án alakult meg a budapesti Parlament Vadász
termében, s neve: az Európai Biztonság és Együttműködés Magyar Nem
zeti Bizottsága. Elnöke: Kállai Gyula, az MSZMP Politikai Bizottságának 
tagja, a Hazafias Népfront Országos Tanácsának elnöke. Mellette a ma
gyar társadalmi élet sok kiválósága — püspök és vasmunkás, tudós és 
fonónő, író és szakszervezeti ember, szerkesztő és tsz-tag — található 
a bizottságban.

A bizottság megalakulása alkalmával tartott beszédében Kállai 
Gyula öt pontba foglalta céljaikat. Eszerint a bizottság 1. teljes egyet
értéssel támogatja a magyar kormány külpolitikáját; 2. feladata, hogy 
szervezze, serkentse, összefogja a magyar társadalmi szervezeteknek azt 
a tevékenységét, amelyet az európai biztonság és együttműködés előmoz
dításáért folytatnak; 3. e bizottság létrehozása új lehetőségeket nyújt 
arra, hogy a magyar társadalom fokozatosan bekapcsolódjék az európai 
párbeszédbe; 4. a bizottság kapcsolatokat kíván teremteni különböző kül
földi irányzatokkal, s rendszeresen tájékoztatni a magyar népet azokról 
a társadalmi akciókról, amelyek a biztonság és együttműködés fejleszté
sét szolgálják; 5. feladatának tekinti, hogy hozzájáruljon az európai né
pek közgyűlésének összehívásához s arra törekszik, hogy mihamarabb 
hívják össze a kormányközi biztonsági értekezletet. A bizottság felhívta 
a magyar népet: segítse, támogassa ezt a munkát.

9. Egyházunk Európáért

Egyházunk testületei és képviselői eddig is kihangsúlyozták segítő 
szolgálatukat az európai béke és biztonság ügyében. Amint a magyar 
protestáns egyházak 1949 óta, a békemozgalom indulása óta, részt vesz
nek a béke ügye valamennyi döntő kérdésének támogatásában, ugyan
úgy veszi ki részét egyházunk is az európai béke és biztonság előmozdí
tásának szolgálatából. A lelkészi munkaközösségekben már évek óta ki
tűzött és tárgyalt téma az európai biztonság ügye, s ezzel egész lelkészi 
karunk évről évre foglalkozik. Számtalan lelkészünk szólt hozzá ehhez 
a témához a Hazafias Népfront által rendezett papi békegyűléseken, 
békemozgalmi és Népfront-rendezvényeken ugyanúgy, mint gyülekezeti 
alkalmak során. Az Európai Biztonság és Együttműködés Magyar Nem
zeti Bizottságának D. Káldy Zoltán püspök vezetőségi tagja, dr. Bartha 
Tibor református püspökkel együtt. Hazai egyházi és közéleti szereplésen 
kívül nemzetközi egyházi területen is kiveszik részüket az európai biz
tonság ügyének támogatásából egyházunk képviselői.

Rövid összefoglalásban álljanak előttünk azok az eredmények, ame
lyeket — időrendi sorrendben — egyházunk képviselői a Lutheránus 
Világszövetség éviani nagygyűlésén 1970-ben, az Európai Egyházak Kon
ferenciája nagygyűlésén 1971-ben és a Keresztyén Békekonferencia vi
lággyűlésén szintén 1971-ben elértek.

10. A Lutheránus Világszövetség

A Lutheránus Világszövetség éviani nagygyűlésén a európai béke és 
biztonság ügyében éppen a magyar evangélikus püspökök kezdeménye
zésére jött létre ilyen határozat:
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„Az a javaslat, hogy európai biztonsági konferencia jöjjön létre, 
reményt keltő lehetőség, s az egyházaknak utat kell találniuk a maguk 
területén, hogy bátorítólag és segítőleg lépjenek közbe e cél megvalósí
tása érdekében.”

Több elfogadott dokumentum hangoztatta a béke fontosságát, az 
egymással szemben álló katonai tömbök közötti megegyezést, béke és 
biztonsági rendszer kiépítését.

A keresztyén ember és az egyház is érdekelt abban, hogyan folyik 
az emberi együttélés rendje nemzetközi viszonylatban. A világ egyházai 
Jézus Krisztustól vett küldetést látnak abban, hogy hídépítők legyenek 
a népek és országok között, s munkálják a békés egymás mellett élést, 
az emberiség békés jövendőjének biztosítását.

Konkrét kérdésekben nincs konkrét igei kinyilatkoztatásunk Isten
től, de az igéből tájékozódó keresztyén lelkiismeret mégis tudja kép
viselni az erkölcsi igazságot, amikor az emberiség jövőjének alapvető 
kérdéseiről van szó.

11. Nyborg VI. Európa biztonságáért

Az Európai Egyházak Konferenciája VI. nagygyűlésén a magyar 
delegáció vezetője határozati javaslatot terjesztett eíő az európai biz
tonság ügyében, amelynek alapján, megvitatás után, a következő hatá
rozat született:

„Az Európai Egyházak Konferenciája tagegyházait és azok vezető
ségeit kéri a Nagygyűlés, hogy államaik kormánya előtt mutassanak rá 
az európai biztonsági és együttműködési konferencia létrejöttének szük
ségességére és sürgősségére.

Az e konferenciára vonatkozó javaslatok és annak programja az 
érintett kormányok között számos beszélgetésben részletes megvitatásra 
kerültek, Finnország kormánya felajánlotta Helsinkit a konferencia 
helyéül. Európa csaknem minden kormánya elvileg állást foglalt egy 
ilyen konferencia megvalósítása mellett. Ezen a konferencián egyenlő 
jogokkal kellene valamennyi európai államnak, beleértve az NSZK-t és 
az NDK-t is, továbbá az USA-nak és Kanadának részt vennie. Erre 
megérett az idő.

Az európai politikai klímának a legutóbbi időben végbement érez
hető javulása nem feledtetheti, hogy még mindig hiányzik az európai 
biztonság stabil rendszere, hogy a jelenlegi politikai realitásokat még 
nem minden részről ismerik el, és ezáltal a béke veszélyeztetett.

Az európai béke biztosítósa fontos hozzájárulás lesz a világbékéhez.”
Nem minden küzdelem nélkül született meg az Európai Egyházak 

Konferenciája üzenetének szövege, amelyet a tag egyházakhoz intéztek. 
A haladó és visszahúzó erők feszültségében jött létre ez az üzenet, 
amely végül is pozitív eredményt hozott:

„Európában és nemzetközi viszonylatban jogosan fogják fel a békét 
úgy, mint a különböző társadalmi rendszerű államok közötti együtt- 
munkálkodás dinamikus folyamatát. Nem az egyház dolga, hogy techni
kai. politikai vagy diplomáciai megoldásokat javasoljon, de az már az 
egyház kötelessége, hogy támogasson minden olyan szándékot, amely 
reményt kelt jobb nemzetközi kapcsolatra Európában, mint például a 
oéke biztosítását szolgáló kétoldalú megállapodások, vagy az a javaslat, 
hogy hívjanak egybe egy olyan európai biztonsági konferenciát, amelyen 
valamennyi állam egyenlő jogokkal és egyenlő kötelezettségekkel mű
ködhetik közre. Az újabb háború félelmétől mentes jövőért végzendő
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munkának azzal kell kezdődnie, hogy számításba vesszük a politikai 
helyzet valóságait és megteremtjük az olyan tartós európai békerend 
kialakítására való készséget, amelyben biztosítva vannak az összes 
érdekeltek jogos érdekei.

Mint európai egyházak felismerjük, hogy mennyire egymásra van 
utalva Európa és a világ többi része a békéért, szabadságért és a társa
dalmi igazságosságért vívott harcban. Ebben az összefüggésben értjük 
meg az európai biztonság jelentőségét, valamint azt is, hogy mennyire 
fontos a béke megteremtése az olyan feszültségi területeken, mint Dél- 
kelet-Ázsia, vagy a Közel-Kelet.”

12. A Keresztyén Békekonferencia szolgálata az európai biztonság
érdekében

A  Keresztyén Békekonferencia szólaltatta meg legelőször az egyházi 
nemzetközi szervezetek között a keresztyén felelősség hangját az európa> 
béke és biztonság érdekében. A német kérdésben való megszólalás jelen
tette a kiindulási pontot, majd 1965 óta a Keresztyén Békekonferencia 
különböző gyűlésein és bizottságaiban szerepel az európai béke és biz
tonság kérdésével kapcsolatban a keresztyén lelkiismeret szava.

A Keresztyén Békekonferencia elmúlt évben tartott negyedik nagy
gyűlésének egyik kiemelkedő eredménye volt, hogy határozott és egy
értelmű szóval foglalt állást az európai béke és biztonság megerősítése 
mellett. A keresztyén lelkiismeret szava természetszerűleg állt azoknak 
oldalára, akik a békéért, a leszerelésért küzdenek. Jó volt hallani 
Prágában, a Keresztyén Békekonferencia negyedik nagygyűlésén azokat 
a pozitív álláspontokat, amelyek egybecsengnek a ibékét szerető európai 
emberek és népek érdekével. így kovácsolódik széles fronttá az európai 
békéért és biztonságért küzdők tábora.

Mik voltak azok a fontosabb felismerések, amelyek Prágában 
elhangzottak? Melyek azok a gondolatok, amik ebben a tárgyban az 
egyházak és egyházi világszervezetek gondolkodásmódját is előbbre- 
vithetik?

Folyik a harc ember és ember, kizsákmányolok és kizsákmányoltak, 
elnyomók és elnyomottak között; a vezető imperialista államok a füg
getlenségükért és társadalmi struktúrájuk megváltoztatásáért küzdő 
népek ellen harcolnak, kis oligarchiák fojtják el népeknek az önrendel
kezésre és társadalmi igazságosságra irányuló követeléseit.

Isten békét akar ennek a világnak, s újból és újból felszólítja népét, 
hogy fáradozzék ezért a békességért.

A keresztyének felelőssége, hogy a népek világában előmozdítsák az 
együttműködést, a békét és igazságosságot. Az a tény, hogy különböző 
társadalmi rendszerek élnek egymás mellett, különösen sürgetővé teszi 
ezt a feladatot. S ehhez szükséges kiindulópont a békés együttélés elvé
nek elfogadása.

A Keresztyén Békekonferencia a keresztyén hit és a politikai elem
zés alapján vizsgálja az időszerű nemzetközi kérdéseket és akar hozzá
járulni megoldásukhoz, ami elengedhetetlen az emberiség békés élete 
szempont j ából.

Az egész világ békére és igazságra vágyik. Az emberek milliói és 
százmilliói egyre tudatosabban fáradoznak a béke megvalósításán. Mégis 
veszedelmes űr tátong az emberek százmilliódnak békevágya és az 
állandó feszültségek és vérontások között. Ennek a szakadéknak a csök-
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kerítése és eltüntetése, valamint egy jobb világ felépítéséhez a feltételek 
megteremtése a mai keresztyének közös felelőssége.

Ezeknek a gondolatoknak jegyében a világgyűlés határozatot hozott 
az európai biztonságról, amelyben többek között hangsúlyozza, hogy az 
enyhülés pozitív jeleinek s az európai és Európából kiinduló imperia
lista politika negatív momentumainak dialektikáját értékelve, földré
szünkön a béke stratégiájának fő céljaként egy kollektív európai bizton
sági rendszer megteremtését tekintjük. Tudatában vagyunk annak, hogy 
e cél elérése a békés együttélés jegyében kedvező hatással lenne Latin- 
Amerika, Afrika és Ázsia társadalmi és politikai változásaira, s termé
szetesen az indokínai, pakisztáni és közel-keleti (Izrael az arab államok 
ellen) válsággócok megszüntetésére irányuló törekvésekre is.

A kollektív európai biztonsági rendszer megteremtésének útján 
döntő első lépés lenne egy összeurópai konferencia haladéktalan össze
hívása a biztonság és együttműködés kérdéséről. Örömmel üdvözöljük, 
hogy ennek előkészítése két- és többoldalú tárgyalások útján már 
messzire előrehaladt. Azt is örömmel üdvözöljük, hogy egyre több euró
pai állam jelentette be egyetértését ezzel a tervvel. S érdeklődésse! 
vettük tudomásul e konferencia létrejöttére irányuló finn kezdeménye
zéseket.

Elsőrendű és különösen sürgős a moszkvai és varsói szerződések 
ratifikálása az NSZK részéről. Az atomfegyverek továbbadásának eltil
tásáról szóló szerződést sem ratifikálta még az NSZK és több más 
állam.

Az NDK nemzetközi jogi elismerése s a vele való diplomáciai 
kapcsolatok felvétele már régen esedékes az NSZK és más európai 
államok részéről.

Aktívan támogatni kell mindkét német állam felvételét az Egyesült 
Nemzeték Szervezetébe.

Az NSZK-nak kezdettől fogva (ex tunc) érvénytelenné kell nyilvá
nítani a müncheni egyezményt. Elvárjuk, hogy az NSZK ebben az 
értelemben fejlessze kapcsolatait Csehszlovákiával.

Különösen fontosnak tartjuk azt a követelést, hogy történjenek intéz
kedések a leszerelésre és folyjanak tárgyalások a csapatok csökkentésé
ről Európában az érintettek hátránya nélkül.

Ugyanakkor tudatában vagyunk annak, hogy az utóbbi időben egyre 
inkább erősödik az NSZK-ban a jobboldali erők ellenállása az európai 
feszültség enyhülésével szemben. Más államokban is, például Nagy- 
Britanniában, elindultak mér a reakciós politika manőverei az európai 
biztonság elősegítését szolgáló folyamat megzavarására.

Ezeket az európai problémákat elemezve arra a meggyőződésre 
jutottunk, hogy a békés együttélés az európai béke megteremtésének 
eredményes eszköze, s hogy a békés együttélés Európában utat mutat
hat a problémák békés megoldása felé a világ más részein is.

Mint keresztyén békemozgalom, azon a véleményen vagyunk, hogy 
a kollektív európai biztonság megteremtésére irányuló fáradozásokat. 
mint a békestratégia szerves alkatrészeit, nemcsak diplomáciai fokon kell 
szorgalmazni. Szilárd meggyőződésünk, hogy az európai békéért vívott 
harc, amely ugyanúgy irányul az imperializmusnak a világ más részein 
tapasztalható globális stratégiája ellen, valamennyi nép ügye. Ezért 
örömmel üdvözöljük a Béke-világtanács fáradozásait s támogatjuk egy 
európai biztonsági konferencia összehívását.
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13. Az egyház és a nemzetközi helyzet

Ma már egyetértés van közöttünk abban, hogy a világ nagy kérdé
seivel való foglalkozás is szorosan hozzátartozik egyházi feladatainkhoz. 
Isten nemcsak az egyházak, hanem az egész mindenségnék teremtője, 
fenntartója, gondviselője, szuverén ura és mindenható Istene. Az egyház 
nem hallgathat Istennek az egész világra kiterjedő hatalmáról. Isten 
nem hagy afelől sem kétségben minket, hogy mi az Ö parancsa a 
világ fejlődésére nézve. A Genezisben megadott ún. kultúrparancstól 
kezdve: „Szaporodjatok és sokasodjatok és töltsétek be a földet és hajt
sátok birodalmatok alá . . . ” (1 Móz. 1,28) világos Isten parancsa az 
egész világ életének előrehaladását és fejlődését illetően. Az egyháznak 
szolgálnia kell Isten célgondolatát, ezért nem háríthatja el magától a 
világ dolgaival való törődés feladatát.

De foglalkoznia kell az egyháznak a világ dolgaival nemcsak a 
világ érdekében, hanem önmaga érdekében is. Mert a világ eseményei 
kihatnak az egyház életére is, hiszen az egyház élete át meg át van 
szőve a világtörténelem szálaival. Az atomháború katasztrófája nemcsak 
a világot, hanem az egyházat is egzisztenciálisan érinti.

De legfőképpen azért kell foglalkoznia az egyháznak a világ dolgai
val, mert az egyház Isten szeretetét köteles képviselni a világban. Isten 
szeretete pedig oly határtalan a világ iránt, hogy számára a legkedve
sebbet, egyszülött Fiát adta a világért (Jn 3,16). A Jézus Krisztus 
tanítványa csak úgy szolgálhat Ura iránti hűségben, ha fel tud mutatni 
valamit Ura emberszeretetéből. Jézus Krisztus határtalan emberszere- 
tete pedig arra indítja a Krisztust követőket, hogy teljes felelősséget 
érezzenek a világért, az emberekért, az emberiség jövendőjéért, népek, 
országok, városok, falvak megmaradásáért. Ez a krisztusi szolgáló sze
retet nem azon töpreng, hogy hatáskörébe tartozik-e a nemzetközi 
kérdésekkel való foglalkozás, s nem volna-e jobb behúzódni valami 
modern kolostor szemlélődő életformájába, ahol az ember csak önmaga 
kegyességének az ápolgatásával törődhet, hanem ez Krisztussá akar 
lenni a felebarát iránt, segíteni, építeni akar mindenütt, ahol erre 
alkalom kínálkozik.

Minket ez a tanítványi hűség hajt a nemzetközi kérdésekkel való 
foglalkozás felé. A mai helyzetben ezekkel a kérdésekkel való foglal
kozás békeszolgálatunkkal van szoros összefüggésben. Mi nem a politi
zálás kedvéért törődünk ezekkel a kérdésekkel, hanem azért, mert az 
emberiség békéjének biztosításához hozzá akarjuk adni a magunk 
szerény erőfeszítéseit.

Az egyháznak világosan kell látnia, hogy az emberiség páratlan 
korszakba érkezett. Az emberiség soha nem látott hatalomra tett szert 
a természet erői fölött. Egymást érik a nagy és sokat ígérő tudományos 
felfedezések. Az emberi ész és az emberi kéz képes űrhajót küldeni a 
világűrbe, sőt az első emberek is megjelentek égitestünk határain kívül 
eső területen. Az emberi ész fehasította az atomot. Behatolt a fehérje 
sejtjeibe. A tudomány határai annyira kitágultak, mint még soha. Soha 
nem látott sebességgel tudunk közlekedni országok és világrészek között.

Mégis emellett a szédületesen gyors tudományos és technikai fejlő
dés mellett ki mondhatja el, hogy a világ tökéletes, hogy nincs sehol 
nyomorúság és nélkülözés? Emberek százmilliói ma is éheznek és nyo
morognak. Es ez nem közömbös azoknak a keresztyéneknek, akiket Uruk 
azzal küld a világba, hogy az éhezőket táplálják, a'szomjúhozóknak inni 
adjanak, a ruhátlanokat felöltöztessék.

Noha kibontakozhatna az emberi jólét terjedelme és a béke bizton
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sága, mégis ki mondhatja el, hogy a tudomány haladása, ás a XX. 
század nagy eredményei teljes mértékben biztosítják az emberiség 
békés jövendőjét? Öriási veszélyt jelent az egész emberiségre, hogy a 
tudomány és a technika vívmányai esetleg nem az emberiség előreha
ladásának nemes céljait szolgálják majd, hanem szörnyű pusztító esz
közök előállítását, amelyek magát az emberiség jövendőjét fenyegetik 
halálos veszedelemmel.

Az egyház előtt magasztos perspektíva tárul ki az emberiségnek 
ebben a korszakában. Az egyház Ura iránti hűségben kell felemelnünk 
szavunkat a még mindig gyarmati sorban sínylődő, szenvedő emberek 
megsegítése érdekében egyfelől, és az egész emberiség jövendőjét bizto
sító békés fejlődés előmozdítása érdekében másfelől. Nagy és szent kül
detés ebben a korban keresztyénnek lenni. Mert ez azt jelenti, hogy mi 
Isten igéjével az ajkunkon és a szeretet lelfeüldtével a szívünkben 
tanácsolhatjuk és inthetjük a világot a jóra Isten akarata nyomán. A mi 
segítő szavunk sem hiányozhat, amikor alapvető döntések és nagy lehe
tőségek előtt áll az emberiség.

A keresztyén erkölcs nemcsak individuális vonatkozásaiban tanít a 
bűnről, hanem meglátja a nagyobb erkölcsi távlatokat is a népek egy
máshoz való viszonyának és az egész emberiséget érintő kérdéseknek az 
összefüggésében is. A keresztyén erkölccsel semmiképpen nem fér 
össze a dzsungel törvénye, amely szabadjára ereszti a ragadozók telhe- 
tetlenségét annak a gőgös és fölényes elvnek az alapján: „Azt teszem, 
amit akarok” . A keresztyén erkölccsel semmiképpen sem fér össze sem 
egyik embernek a másik által való elnyomása, sem egyik országnak a 
másik által való leigázása. Nekünk, mai keresztyéneknek világosan kell 
látnunk azt a nagyarányú és nemzetközi viszonylatokban jelentkező 
bűnt, amely a világszerte megszégyenült, de még mindig tevékeny 
imperializmusban látható.

Isten kegyelme Jézus Krisztusban az egész embervilágnak megje
lent. Ebben a kegyelemben bízva tudjuk, hogy Isten javát akarja a vi
lágnak, győzelemre fogja vinni az igazságnak és a békének a törekvé
seit, egyházát pedig meg fogja erősíteni a világ földi javáért és meg
maradásáért folytatott küzdelemben.

Az erkölcsi igazság nagy erő. Meggyőződést, szilárdságot ad az em
bernek. Az erkölcsi igazságért minden időben készek volták az emberek 
áldozatokra, sokan életüket is készek voltak odaadni érte. A nemzetközi 
kérdésekben ilyen erkölcsi igazság a béke ügyének megvédelmezése és 
a népek közötti együttélés igazságának győzelemre segítése. Isten úgy 
építette fel az emberi együttélés rendjét, hogy az a népek közötti egyen
lőség, a békés egymás mellett élés rendjében valósuljon meg.

A keresztyén lelkiismeret erről a teológiai alapról tájékozódik a 
népek egymás mellett élése kérdéseiben. A keresztyén lelkiismeret nem 
húzódhat vissza az emberiség döntő kérdéseit illetően, nem hagyhatja 
magára a világot, amikor köteles Isten igéjéből táplálkozó hitével meg
szólalni. A nemzetközi kérdésekben is ezt az erkölcsi igazságot képviseli.

D. dr. Ottlyk Ernő
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Gyülekezeti szolgálataink

ÖRÖM ÜNK
Ádventi igehirdetés-sorozat

Az öröm gondolata nem új ádventi téma. Mégis úgy vélem, hogy az 
örömről szóló igéken keresztül — sorozatban egymás után — Isten újra 
megfrissítheti gondolkodásunkat, magatartásunkat és hitünket. Hajlamo
sak vagyunk negatív érzésekkel betölteni személyiségünket, Krisztus az 
öröm életigenlő pozitív ajándékát adja.

I. Örömünk alapja: Isten öröme. (Lk 15,1—7)

Kosztolányi költői kiáltása mindnyájunk vágya: örülni, örülni, de 
jó  volna! Ezért harcolunk és szenvedünk. Ezért futunk és rohanunk. 
Egész lényünk olthatatlan szomjúsággal az öröm élvezetére beállított. 
Áz örömnek ez a minden emberben meglevő csillapíthatatlansága jelzi, 
hogy Valakitől kapott vágyként él bennünk. S akitől kaptuk, ő tudja és 
akarja táplálni, teljességre vinni bennünk.

Bár vágyainkban olthatatlan öröm ég, keresztyén életünkből mégis 
gyakran hiányzik az igazi öröm. A gyülekezetben egykedvű presbiterek, 
szánalmas házasságok, unalmas prédikációk, s ideges gyerekek jelzik, 
hogy az öröm, az örvendező élet hiánycikk.

örülni? Nem túlzott követelmény? Minek lehet örülni? Gyakran 
félresikerül a legjobb szándékú kezdeményezés. Elhangzik a bántó szán
dék nélküli meggondolatlan szó, s tövisként szóródik hitves, munkatárs 
szívébe. Máskor kezdeti kudarc láttán csüggedt lemondás követi vállal
kozásunkat. Hol találjuk az örömöt életünkben? Mit tud velünk az Isten 
is egyáltalán kezdeni?

1. Az Isten éppen nekünk — az egy elveszettnek örül.

Különösen hangzik, de igaz. Fontosak vagyunk nála. Számon tartja 
kudarcainkat a hit harcában, s a munkánkban. Sikereket is ad, hogy 
áldását is észrevegyük. Távoltart az elbizakodottságtól, hogy ne csak a 
magunk erejére támaszkodjunk, mert ez aligha elég a keskeny úton való 
járásban. Elveszettnek érezzük magunkat? Isten nekünk örül, mert az 
elveszettet lehet megtalálni.

Ez az Isten nem tömegben gondolkozik. Bár az egész emberiség élete 
szívügye és nehéz gondja, de személyenként kíséri utunkat. Személyisé
günk minden önállóságában, egyediségében teremtő hatalma nagyságát 
és emberségünk értékét adja tudtunkra. Ha nem is vállaljuk Goethe vé
leményét: az emberi élet legnagyobb boldogsága a személyiség öröme, 
de valljuk, hogy Isten az egyes embernek személyiségében nagy értéket
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ajándékoz. Isten örül a kérdésünknek is: mit tudna Ö velünk kezdeni? 
— Mindent. Éppen Ő, mert:

2. Isten éppen minket keres — az egy elveszettet.

Most az igehirdetésen keresztül. Megszólít, hív, hogy újra felfedez
zük. Keres, míg meg nem talál egészen, míg nem vállaljuk Őt egy életre 
szóló elszánással, hogy aztán tovább induljunk az úton örömmel, mint 
a szerecsen főember (Cs 8,39), mint egyik fiatal presbiterünk, aki fel
szabadultan szolgál a gyülekezetben és felelős poszton munkahelyén.

Isten éppen minket keres ma és holnap életünk eseményeiben. Be
tegágyon, hogy elfelejtettségünk áligazságát lerombolja bennünk. Egész
ségünkben, hogy ne legyen okunk mindig csak jajszót mondani. Szo
morúságunkban, hogy megtérés szülessék belőle. Örömünkben, hogy 
mienk legyen az ö  öröme is. L. Tolsztoj lehangolt volt, mert magas er
kölcsi normáit, amelyeket maga állított fel, nem tudta betartani. Élete 
belső harcának bukásai között döbben rá, hogy Istent kereső élete nem 
Isten nélküli — bukásai ellenére sem —, hanem Isten éppen élete belső 
küzdelmében keresi és nem veti el magától.

Isten keres — éppen minket — Jézus Krisztuson keresztül. Jézus 
a történelem színpadára lépett — prédikált és gyógyított, vigasztalt és 
sebet kötözött. Ez a Jézus ma is élő Ür, aki életek kuszáltságában ren
det teremt, gátlásokat oldoz, múltat feledtető határtalan szeretetével, 
hogy többé ne vétkezzünk. Ez a Jézus ma is odalép hozzánk, hogy nála 
életünk alapját, a megbocsátás kapcsolatokat harmóniába hozó öröm
teli lehetőségét adja.

Legyen szívünk imádsága ádventi énekünk:

„Szívem neked már ajtót tárt,
Uram Jézus, hozzám szállj. . .
Törüld könnyem, szüntesd bajom, 
Így víg ö r ö m m e l  mondhatom:
Hozzád köt a szeretet Mindörökké engemet. (113,6 v.)

3. Isten az egy elveszett megtalálásában ad nekünk is örömöt.

Isten boldogan vállal minden elveszettet. Nem az igazak, de az éle
tük gyötrő kérdéseivel küszködök lesznek a megtaláltak. Ez azonban 
öröm, amikor ránk talál az Isten. Amikor a már elfelejtett Űr újra be
lép életünkbe, s elveszettségünkben felkarol, örömtelenségünkben meg- 
vidámít. Ez a felkaroló és örömöt adó ránktalálásra minket is a másik 
örömteli keresésére bátorít.

Kipohoge Keino kenyai születésű, Mexikóban olimpiai bajnok 
egyik futó számban, így vallott meggyőződéséről: „Győzök vagy veszí
tek — tudom, hogy Isten vezet engem, és határozott szándéka és terve 
van velem. Ajánlom mindenkinek sürgősen, hogy Krisztussal éljen.”

II. Örömünk forrása: Jézus Krisztus. (Fil 4,4)

Igazat kell adnunk Kierkegaard-nak: Ha jól fogjuk fel keresztyén 
életünket, nem tehetünk mást, mint szüntelen örülüfik. Gyakran ott 
vétjük el életünk boldogságát, hogy sok apró örömöt szeretnénk egy
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nagy örömmé összeilleszteni. Ez azonban nem sikerül. A sok apró öröm 
inkább múló élvezetet jelent, amelyeknek adott mederben nem lebe
csülhető a szerepük, de az igazi tartós öröm forrása személyiségünkön 
és e világi adottságokon kívül található. Örömünk kiapadhatatlan for
rása: az élő Jézus.

1. Jézus élete örvendező élet.

Már Keresztelő János is így tanúskodik Róla: öröme betelt, hallja 
az érkező „vőlegény” hangját. Az előkészítő már az öröm belső tüzével 
prédikál az igazi, s el nem múló öröm forrásáról. — Jézus maga is részt 
vesz a kánai menyegzőn, s együtt örül a násznéppel. A leselkedő szo
morúságot pedig a kis ember nagy ügyének felkarolásával messze űzi, 
s örömben oldja fel. — Amikor a gyermekeket ölébe veszi, öröm sugár
zik tekintetén. Éhezőknek kenyeret ad, betegeket gyógyít, hogy örülni 
tudjanak az életnek. Sőt az egész sokaság örül a jézusi „dicsőséges dol
gok” láttán. (Lk 13,17). Amikor a tanítványok húsvét után találkoznak 
Jézussal, öröm van szívükben (Jn 20,20), mert a Feltámadott maga te
remt örömteli atmoszférát övéi között. Jézus diakómájának az életet 
pezsdítő természetes gyümölcse az öröm.

2. Jézus örvendező életre biztatja ma is tanítványait.

Örüljetek az örülőkkel! Akik igéjének nem csak hallgatói, de meg
tartói is, azok örülni tudó emberek. Örülhetünk a másik örömének. Nyi
tott szemmel, érdeklődő tekintettel észrevesszük a másik kedvességét, 
apró figyelmességét, az élettársunk sikerét hivatása területén, gyerme
künk eredményét mindennapi tanulásában, az üzemi—munkahelyi 
együttes kiváló szakmai együttműködését, országunk ipari és kereske
delmi előrehaladását, hazánk felfelé ívelő örvendetes kulturális fejlő
dését.

Jézus példázataiban is gyakran alkalmazza az öröm különös értékű 
alkalmainak kifejező képét. Örömlakomára hív, s ezzel utal Isten örök 
országa örömére. Mi tanítványai pedig örülhetünk, mert neveink fel
írattak a résztvevők névsorába. (Lk 10,17—20).

3. Jézussal mindig lehet örülni.

Az apostol a börtönből ír felszabadultan, s a cella sötétjéből hiteles 
a biztatása: mindenkor! Halálos ítélet várása közben — hiszen ezzel is 
számolnia lehetett Pálnak — örül. Örül még annak is, ha az önként nem 
keresett halált kell vállalnia Krisztusért.

Hogyne örülhetnénk mindnyájan, nem börtön sötétjében, hanem 
rendezett életkörülmények között, mert Jézus velünk van. Nincs olyan 
hely ezen a világon, s nincs az az idő életünkben, amikor Jézus ne volna 
velünk, s ne vállalná sorsunkat — minden nap a világ végezetéig.

James Moltke írta a koncentrációs táborból kivégzése előtt felesé
gének: tele vagyok a hála örömével, nincs is másra hely szívemben.

Gyors ritmusú életünkben gyakran elfáradunk. Gondok terhelnek: 
a gyermekünk jövője, a gyülekezet sorsa, az evangélium ügye, társa
dalmi kérdések. Szinte megoldhatatlannak tűnő feladatok. A gondok
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rendezetlen halmazata. Gondoljunk Jézus szavára: minden napnak elég 
a maga baja. Tegyük hozzá: minden napnak megvan a maga feladata, 
s örüljünk! Gondoljunk a másik fáradtabb emberre, s kockáztassuk 
meg: őszintén barátságosabbnak lenni, több derűvel és türelemmel. Ta
lán a viszonzás sem marad el, s új atmoszféra keletkezik körülöttünk, 
amelynek levegőjét mások is szívesen szívják magukba. — Váratlan 
meglepetéseket adó életünkben sokszor ránk tör az egykedvű lehangolt- 
ság. Nem vesznek észre bennünket, a munkánkat, kemény helytállásun
kat nem értékelik reálisan. Tanácsainkat sem méltatják figyelemre. Ki 
ne lenne ilyenkor lehangolt? Mélyen igaz azonban az a felismerés, hogy 
nem is az a fontos emberi életünkben, hogy mit, hanem hogy hogyan 
éljük át az eseményeket. Keresztyéneknek áldott lehetőségünk Jézuson 
tájékozódva belátnunk: míg magunk akarta fontossággal keressük sa
ját boldogságunkat, örömeinket, mindig csalódottak maradunk. Örömre 
felszabadulni csak úgy lehet, hogy a másik kerül előttünk előtérbe. Kér
dezni a másik élete, munkája után, meglátni a másik eredményeit, eré
nyeit. S közben mi is megkérdezettek leszünk.

Jézussal lehet örülni a magány társtalanságában is. A legutóbbi 
népszámlálás hazai adatai szerint közel félmillió (458 ezer) honfitársunk 
él egyedül, család nélkül. A magány kiszárítja a kedélyöröm tápláló 
nedveit (Schleiermacher), még az egyébként vidám Petőfi a karácsonyt 
is messze űzné egyedülléte vigasztalan környezetéből:

Menj el karácsony, menj innen sietve,
Hiszen családok ünnepnapja vagy te,
s én magam, egyes-egyedül vagyok.

Az élet elvetése és a „halálbamenekülés” sokszor a magány keser
veiből fakad; a társtalanság rejtett rugója a szenvedélyekbe merülés
nek. Itt feladatunk, hogy akik családban élünk, keressük az egyedül- 
levőket. A magányban élőknek pedig fel kell fedezniük az élet legkisebb 
értékeit is: Tolsztoj egyik novellájának öregje a halál érkezésekor — 
amit úgy áhított —, a pohár tej ízletességéről nem tud végül is lemon
dani, s élni akar tovább. De a „pohár tej örömét” csak a halál közelsé
gében fedezi fel. Még a magányosnak is sokkal több örömöt ad Isten, 
mintsem, hogy az életet el kellene magától dobnia. Az egyedül élőre is 
érvényes: lehet örülnie a Krisztusban. Mély odafordulássai fölfedezni 
feladatokat, célt teremteni ott, ahol üresség van. Elmélyülni a Krisztus 
társaságában! Odafordulni a megoldatlan kérdésekkel küszködőhöz ro
konságban, gyülekezetben, a társadalomban, — s ez az odafordulás, 
Krisztus hozzánkfordulásának továbbvitele. Ahogy Jézus örült atyai 
megbízatásának végzése közben, úgy válhat örömünkké diakóniájának 
folytatása magányos életünkben.

Jézussal lehet örülni, ha bűnökkel terhelten talál minket érkezése. 
Zákeus története emlékeztet, hogy a harácsoló, másokat megzsarolni 
nem szégyellős vámos örömmel fogadja be Jézust, mert a pénz poklá
ban — s mennyien a pénz paradicsoma utáni vágyakozás illúziójában 
élnek — rájött, hogy neki igazi örömforrásra van szüksége, amely nem 
mámorít, s nem fogy el, hanem szüntelen áradó folyamként ömlik — 
tisztít, alapjában változtat meg, újjátesz és örök időkre boldogít. Jöjje
tek az öröm kiapadhatatlan forrásához, Jézushoz!
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III. Örömünk formája: segítésre kész életstílus. (Zs 100,2)

A tánc, lant- vagy gitárpengetés és az ének ősi megnyilvánulási for
mái az ember örömének. A muzsika dallama és a zene akkordjai az em
berben lakozó öröm sajátos kifejezési lehetőségei. Gondoljunk Beethoven 
öröm-szimfóniájára. Árad belőle a harmónia szépsége és a szív örömmel 
telítettsége a zene csodálatos nyelvén. Az emberi örömnek ezek a ki
fejezési formái mégis csak életünk néhány óráját töltik be. Az öröm 
igazi formája -az egész életen át tartó szolgáló életstílus. A zsoltáros is 
erre utal. S itt a szolgálat nem korlátozódik csupán az istentiszteleti 
alkalomra, hanem az egész életre vonatkozó, Istennek és embernek való 
szolgálatkészség örömteli elkötelezettségét foglalja magába.

1. Istent is csak örömteli szívvel lehet szolgálni.

Nem megkeseredetten. Pedig mekkora kísértés. Tudunk örülni, ha 
szórványistentisztéletre senki se jön? Ha nem megbízhatók a munka
társaink, s amit vállaltak, nem végzik el? Ha .saját gyermekünk sem 
értékeli ,a lelkészédesapa munkáját, s távolmarad a lelkészcsalád az is
tentiszteletről? S mindez nem kérdezhető presbitereinkre vonatkozóan 
is olykor? A megkeseredettség mély völgyében újra végig kell gondol
nunk egész munkánk mentalitását. Hol lehetne másként, új lehetőség
ként kezdeményezni a megszokotton kívül „rendkívülit” — talán jó lég
körű, közvetlen hangvételű alkalom fiatal házasoknak a házasságról, 
szülőknek nevelési kérdésekről — hogy kevesebb legyen a válás, s több 
a boldog házasság, hogy kevesebb legyen a kallódó gyermek, vagy le
hangolt ifjú, s több a célt talált, a társadalomban helytálló fiatal ha
zánkban. Mindezt több tanulással, szent tűzzel, igazabb lelkesedéssel, 
más lélekkel: őszinte örömmel, a diakónia örömével.

Nem kényszerből. — Ha már teológiát tanultam, ha már lelkész 
lettem, végzem: de csak a legszükségesebbet. — Néhány presbiterünk, 
s más szolgálattevőnk is ilyen kényszerűséggel szolgál. Pedig nekünk 
mindnyájunknak újra meg kell hallani az először meghallott szót, 
amellyel a szolgálat Ur,a hívott szőlőjébe munkásnak. Nem kényszerből, 
hanem:

Örömmel, örülni annak, hogy végezhetjük ezt a munkát, örülni a 
gyülekezetnek, mint a fáradhatatlan Pál (Em. 16,19) és az Antiokhiába 
érkező Barnabás (Acta 11,23). A szolgálatba küldő Urunké az áldás, ke
zében az eredmény. Az apostolok szolgálata sem volt könnyebb, de örö
mük nagyobb volt, s így sokszorozódott erejük is a még nehezebb fel
adatokra. Olyan örömmel kell végeznünk szolgálatunkat, hogy a ma 
gyülekezete a kételkedő filozófus, Dávid Hume szavait elmondhassa: Na
gyon élvezem á prédikációt, mert ez az ember hiszi, amit mond! Az örö
möt lehet árasztani, s lehet tudatosítani: minden munka kettős értékű 
szolgálat a gyülekezetben, ha örömmel végezzük.

2. Embertársainkhoz is csak a segítés örömével lehet közeledni.

Lépjünk örömmel gyermekeinkhez, akik várják, hogy fontosnak 
tartsuk feltett kérdéseiket. — Találkozzunk örömmel a hitvestárssal, 
hogy soha ne csalódjék bennünk, hanem örömmel erősítse meg az egy
kor kimondott „igen”-jét. — Beszélgessünk örömmel konfirmandusaink
kal, akik rajtunk: presbitereken, gyülekezeti tagakon keresik a hit öröm
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megnyilvánulásait. — Örömmel segíteni, ott, ahol ránk vár a szolgálat: 
hozzánk siet az elbukott diák, a megcsalt feleség, a gyermekáldásért 
imádkozó édesanya, a családi fészekből elszökött serdülő szülei. Garry 
Anderson élsportoló világbajnok így fogalmazta meg életcélját: „Min
dig tudtam, hogy a világbajnoki cím nem lehet a legfontosabb életem
ben. Lehetőséget kellett találnom, hogy életemet mások örömteli szol
gálatába állítsam.” A lelkészi szolgálatot választotta. így lesz az öröm
mel végzett szolgálat emberek között igazi diakónia. — Ezért az öröm
mel végzett szolgálatért szabad és szükséges imádkoznunk. Áprily La
jos: Imádkozom: legyek vidám c. versében így biztat erre:

Én Istenem: legyek vidám, 
hogy házámat vidítani tudjam.
Mosolyogjak, ha bántanak, 
és senkire se haragudjam.
Arcom ne lássa senki sem 
bánkódni gondon és hiányon.
Legyen szelíd vasárnapom, 
ha mosolyog a kisleányom.
Én Istenem: legyek vidám, 
ma minden gondot tűzre vessek,
Nyújtsam ki kincstelen kezem, 
s szegényen is nagyon szeressek.

Albert Einsteinhez feljárt egy iskolás leány a lakására, mert egy
szer hallotta, hogy a közelükben neves matematikus lakik, s ő nem ér
tette a házi feladat példáit. A gyermek édesanyja szégyenkezve kért 
bocsánatot, amikor tudomást szerzett az esetről. A világhírű tudós öröm
mel nyugtatta meg az édesanyát, hogy milyen szívesen segített, meg
hatotta a gyermek’ bizalma, bátorsága, s egyszerű gyermek-hitéből so
kat tanult.

Szolgáljatok az Ürnak örvendezéssel, örömmel segítve embertár
sainknak!

IV. Örömünk frissítője: Isten soha el nem múló szeretete. (Zs 33,1.18—22)

Assziszi keresztyénsége jól ismert példa: csak akkor van jogod szo
morú tekintettel járni, ha Istent bántottad meg, — akkor pedig siess 
és rendezd vele kapcsolatodat, másokat pedig ne szomoríts komor ábrá- 
zatoddal! Tanácsa mutatja: szükségünk van dolgaink rendezésére, örö
münk frissítésére.

Bóra Katalin talpig feketébe öltözött, amikor Márton férjét szomo
rúnak látta, S amikor az meglepődve kérdezte, — miért a gyászruha, — 
csattant az örömfrissítő szó: olyan szomorú vagy, azt gondoltam, meg
halt az Isten! — hát veled gyászolok. S Luther felderült arccal dolgo
zott egész nap tovább.

1. Az örvendező élet nem egyéni vállalkozás, Isten szándéka velünk.

Mégis vannak, akik szomorúak akarnak maradni. Jólesik nekik, 
ha sajnálják őket, ha sajnáltatják magukat. A szomorúságra való rá
hangoltságban élnek az öröm helyett. Jólesik betegnek lenniök, mert
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az érdeklődés homlokterébe kerülnek. Gyengének is szívesen mutatják 
magukat, mert esetleges mulasztásaikat jóra magyarázzák átlagon fe
lüli érzékenységükkel, mindenre erősen reagáló idegrendszeri adottsá
gukkal. S ebbe a sorba jól beleillik: gyengének lenni az élet erkölcsi 
normáinak betartására, s megbánni, s ki tudja hányszor — újra elkö
vetni. A szomorú ember — bármilyen jól érezné is magát vélt boldog
ságában — igazában boldogtalan, mert örömtelen ember.

De mi mindnyájan boldog életre hívattunk el. Ügy teremtett min
ket Isten, hogy vágyunk a megfrissülő örömre, hiánya I-sten után kiált 
életünkben.

2. Az örvendező életben nem csak elindít Isten, hanem újra meg
győz: jó úton járunk.

így tapasztalhatjuk Isten megismétlődő szeretetét: fogadhatjuk a 
másik derűs örömét, hite jó gyümölcsét. Emberekkel, új arcokkal talál
kozunk és felfedezzük: velünk együtt „örül mindenkor” . Külföldön egy 
államfő magas rangú fogadáson érdeklődött az egyik pincér után, mert 
szokásos udvariasságon és szakmai hozzáértésen felül különös derűs öröm 
sugárzott tekintetéből, s magatartása is erről tanúskodott. S aztán a 
megkérdezett ennyit válaszolt: a munkámat is Istennek való szolgálat
nak tartom, előtte pedig csak örömmel és derűvel lehet szolgálni.

Luther sajátos módon bibliafordításában néhány helyen az örömöt 
b á t o r s á g g a l  fordítja, örülni, örvendező életstílust elfogadni, ehhez 
bátorság is kell. örülni Krisztussal, ha erre semmi okunk nem volna 
emberileg? Örülni, amikor sírni kellene, vagy reménytvesztettnek kel
lene lennünk? Ez bátorság dolga is, kitartás Isten örömében! — Bőd el - 
schwingh, a német szeretetintézmények atyja gazdag előkelőségek tár
saságában körbejáratta kalapját gondozottjainak támogatást kérve. 
Amikor üresen ért hozzá vissza az „alkalmi persely” , hangosan felkiál
tott: örömmel köszönöm meg Uram, hogy e társaságtól a kalapomat 
visszakaptam.

3. Az örülni tudó, örvendező élet Istennél teljesedik be.

Lelkünk az Urat várja — vallja a zsoltáros. Örömünk akkor lesi 
teljes, amikor Urunk megérkezik, s országát teljességre viszi. Maga Jé
zus is biztatja tanítványait:. . .  örülni fog a szívetek és senki se veszi 
el a ti örömötöket. (Jn 16,22).

Leó Tolsztoj egyik elbeszélésének sokat szenvedett hősét kérdezi 
gyermeke: Édesapám, mikor fogjuk az igazságot megtapasztalni? A vá
lasz: Arra fiam várni kell. — Meg kell tanulni várni, örömünk betel
jesedését is.

Ivó Andrics ma élő jugoszláv Nobel-díjas író így vall hittel végső 
öröméről: „...találkozni fogunk s meg fogjuk érteni egymást, bár
mennyire tévelyegjünk is. S ez ö r ö m t e l i  vigasztalás lesz, dicsőséges 
és üdvösséges meglepetés.” (Jn 19,7-re való utalással).

Örömünk frissítője maga az élő Isten újra megtapasztalt és soha 
el nem múló szeretete. S mert Ö nem fárad el minket örömmel hor
dozni, ezért megtöltekezhetünk örömével a földi esztendők harcában, 
egykor pedig öröme teljességének részesei leszünk.

Szebik Imre
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A z igehirdető műhelye
SZENTHÁROMSÁG UTÁN UTOLSÖ VASÁRNAP

Mt 13,36/b— 43 

A  példázat és magyarázata

Eléggé általános az a vélemény, hogy könnyű és egyszerű a 
példázatokat prédikálni. Pedig sokkal több lehetőséget kínálnak, mint 
sokan gondoljuk. De nemcsak a jó és időszerű alkalmazásra, hanem a 
félreértésre és a félremagyarázásra is. (Gudbrod, Kari: Ein Weg zu den 
Gleichnissen Jesu 25 kk.) A  példázatok magyarázatának egyik jól 
járható útja az, hogy nem a részletekre kell figyelni, azokat elemezni 
és magyarázni, hanem a központi mondanivalót kell megragadni és az 
egész példázat értelmét onnan kell kibontani.

A  Mt 13-ban levő példázatsornál azt figyelhetjük meg, hogy az 
előttünk levő csoportosítás az elsőhöz és a befejzőhöz külön kérés 
nélkül fűz magyarázatot, a másodikhoz, textusunk „alapigéjéhez” a 
tanítványok külön kérésére. Erre azonban már csak azért sem lehet 
további következtetéseket felépíteni, mert a másik két szinoptikusnál a 
magvető példázatának magyarázatát is megelőzi a tanítványi kérés.

Sokkal meglepőbb, hogy textusunk —  a konkoly példázatának ma
gyarázata —  Mt saját forrásanyaga —  nem „követi” az említett pél
dázatmagyarázati sémát, bizonyságául annak, hogy az írásmagyarázat 
áltlános elvei nem kényszeríthetők rá minden textusra. Mai fogal
maink szerint textusunk a konkoly példázatának allegorikus magyará
zata, annak elemeire figyel, azokat értelmezi és nem emeli ki azt, 
amit mi súlypontnak érzünk, ti. azt, hogy jó és rossz, Istentől és a 
Sátántól való (vélhetőleg a személyiség határán belül és a tárgyi 
világban is) megkülönböztethető, de szét nem választható módon együtt 
van mindig. S keresztyénnek lenni nem azt jelenti, hogy tűzzel-vassal 
válasszuk szét a vélt jót a vélt rossztól (eretneküldözés, inkvizíció), de 
azt sem, hogy belenyugvással fogadjuk a rossz személyes és közösségi 
életet megrontó különböző megnyilatkozásait (háborúk, társadalmi igaz
ságtalanság stb.) mondván, hogy bűn mindig volt és lesz is a világon, 
s majd csak elrendezi az Isten a dolgokat; hanem az eszkatologikus 
megoldás reményében, e remény lendületével, erejével és elkötelezésé- 
vel segítsünk növekedni a jót magunkban és világban egyaránt.

Felvethető a kérdés —  persze hogy nem a szószéken — : használ
ható-e még az a rabbinisztikus jellegű írásmagyarázat, amellyel az 
evangéliumokban és Pál apostolnál is ismételten találkozunk. Nem 
elvont kérdés ez, hiszen textusunk állít szembe ezzel.

De mi legyen a teendő? A  konkoly példázatát prédikáljuk? Ez 
az alapige megkerülése volna. Ne szóljunk róla? De utalni kell rá, 
hiszen híveinktől nem tételezhető fel a példázat alapos ismerete. S hogy 
állunk a példázat és magyarázat fent vázolt problémájával? Megoldás 
lehetne az, hogy Mt 13,24— 30 és 36— 43 kapcsolatát lássuk úgy, hogy 
a példázat valóban a súlypontja felől nyílik ki, eredetileg is így értet
ték, és ez annyira nyilvánvaló, hogy a „magyarázatnak” csak a részle
tekkel kapcsolatbn volt mondnivalója. Igehirdetésünk e tekintetben
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akkor lesz jó, ha nem egyszerűen a példázatot prédikáljuk, de rövi
den érzékeltetni tudjuk annak lényegét. Ha megtaláljuk textusunk sajá
tos üzenetét, de nem veszünk bele a részletekbe.

A textus

A 36. versnek alapigénktől talán nem is feltétlenül elhagyandó 
első fele arról tudósít, hogy a példázat magyarázata a tanítványok 
szűkebb körének szólt. Azoknak tehát, akik a példázat lényegét értet
ték, csak a részletek érdekelték még őket. (Haapa, Esko: Mattheuksen 
evankeliumi 115. kk.). 37—38: az UT gyakori vetés-aratás képeiben, 
példázataiban és hasonlataiban a négy fő tényező: a vető, az arató, 
a mag és a szántóföld nem rögzítetten azonos értelemben jelentkeznek, 
hanem a kifejező szándéknak megfelelően. A magvető példázatában a 
mag az Isten igéje, itt a tanítványokat jelenti. A példázat természeté
nél fogva polarizál: csak abszolút jó vagy abszolút rossz mag van. 
Haapa szerint e radikalizmus kumráni hatást mutat; a sötétség és 
világosság fiainak kibékíthetetlen ellentétét. A 39. vers olyan, mint jel- 
magyarázat egy hajdani térképen: ma már a jeleket is magyarázni kell. 
Ami talán egykor sem volt magától értetődő, ma még kevésbé az. Szol
gálatunk becsületességéhez tartozik, hogy elmondjuk: hiszünk a Sátán 
valóságában, nem babonás képzetekkel és nem a ma már mindenkit csak 
mosolyogtató lófarokkal s patákkal, hanem úgy, hogy magunkban és kö
rülöttünk a rossznak olyan jelenségeivel találkozunk, amelyeket nem ma
gyaráznak meg sem a józan ész, sem az egészséges értelem. Hisszük, hogy 
vége lesz — fizikailag és személyesen is a világnak, nem „örök visszaté
rés” az élet, hanem cél felé halad, megismételhetetlenül, nem körforgás, 
mint a nagyon régiék hitték, de nem is a semmibe rohanás, mint sok mai 
egzisztencialista és még több filozófiáról mit sem tudó átlagember gon
dolja, hanem szüntelenül nyitott Isten örök szeretete felé. És hiszünk az 
angyalokban is; nem barakk templomok pufók kis piskótareklámaiban, 
nem is Murillo örökbájú gyermekeiben, hanem abban, hogy Isten szere
tető nem merül ki abban, amit ember által elvégezhet. 40—42: Minden 
igehirdető idézte már a szép Reményik-verset arról, hogy nem igazat tenni, 
de igazzá lenni kell. Szép, de csak félig igaz. Bizony igazságot is kell 
tenni: élet-halál válaszút ja elé újra meg újra odaálló szép és nehéz ko
runkban az egyház egyoldalúan a béke és igazság oldalán talál önmagára, 
s éppen azért, mert hiszünk egy végső rendezésben, abban, hogy majd 
a konkolyt megégetik, s ez kell, hogy már most is motiválja a hivő em
berek életét. 43: Textusunkat keretként zárja le Dániel könyvéből szaba
don idézett s vallástörténeti reminiszcenciákat is hordozó mondat és a 
halló fülekről szóló nehéz értelmű, itt talán külön nem is hangsúlyo
zandó kifejezés.

A vasárnap jellege

Az egyházi év utolsó vasárnapja, az örökéleté nem a „jövendő ár
nyékából”, hanem fényéből mutat meg valamit. Téxtusunk az aratás ké
pével az ítélet további lehetőségeket lezáró határára utal. Mai gyüleke
zeteink gondolkodásában az aratás szó egészen más reminiszcenciákat éb
reszt. Dolgozatírást befejező csengetés, sportmérkőzést bezáró füttyszó, 
vagy a különféle vetélkedők gondolkodási idejének végét jelző gongütés 
képeivel lehetne érzékeltetni a minden további változást lezáró pillanatot. 
Az utolsó ítélet és az eszkatologikus reménység éppen hogy nem csökkenti
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felelősségünket a jelenvaló világ dolgaiban való helytállásban, ellenkező
leg: hisszük, hogy minden életmegnyilvánulásunkon az örökkévalóság 
fénye ragyog. Az egyházi év utolsó vasárnapjainak üzenete nem olyasféle 
akár el is hagyható „függelék” , mint az egykori tankönyvek vége: a külön 
érdemekre pályázó diák yagy tanár túlteljesítményének területe, hanem 
csúcsa és koronája az eddigieknek, nélkülük olyan csonka az egyház üze
nete, mint egy gótikus ív zárókő nélkül. A vasárnap jellegének meg kell 
szólalni az igehirdetésekben, de ne, vagy ne csak a legvégén, hanem köz
ben is rá-rá utalva. Erre több lehetőség is kínálkozik, például az, hogy 
ami a biológiában s a példázat keretei között egyaránt lehetetlen: az el
múló egyházi évben gyommagot termő, haszontalan emberekből, belőlünk 
is, a hit és felelős szeretet gyümölcseit érlelőket formált — akart formál
ni? — az Isten.

A szószéken

Mindenki látott már karikatúrát. Ügyes rajzolók néhány vonással 
úgy le tudnak rajzolni valakit, hogy az elnagyolt, a jelentősét túlteljesítő 
vonások kifejezőbbek a legjobb fényképnél is. Jézus hasonlatai ilyen ka
rikatúra-képek. Igénk a bűnről és a vele kapcsolatos magatartási lehető
ségekről húz meg néhány jellegzetes vonást. Túlozva tán, de éppen azért 
nagyon szemléletesen.

Igehirdetésünk kiindulópontja — akárcsak a példázat valószínűsíthető 
háttere — a bűnnek (gonosznak, rossznak, Sátánnak) a világban való 
titokzatos jelenléte lehetne. Széteső családoktól kontinentális ellentétekig 
illusztrálni lehetne a bűn minden emberi közegben gyökeret verő erejét. 
Hitvallási irataink, akár textusunk, nem eredete, hanem jelene és jövője 
felől nézi a bűn kérdését. Nem spekulációkra van szükség, hanem a rossz 
világos megkülönböztetésére és elszigetelésére. A bűn jelenlétét nem der
medt tehetetlenséggel és nem is kiábrándult közömbösséggel kell tudo
másul venni, hanem annak reményében, hogy nem az övé az utolsó szó. 
(Bourbeck, Christine: Gleichnisse aus Altem und Neuem Testament, 
132. kk.).

Hajlamosak vagyunk a sopánkodásra, vagy arra, hogy a mindig más
ban meglátott hibákért a körülményeket és — idült optikai csalódással 
— saját korunkat és viszonyainkat vádoljuk. A Biblia emberei se voltak 
angyalok. A példázat nyersanyagául szolgáló megtörtént, vagy megtör
ténhetett eset a gyommagszóró ellenségről olyan „leleményességre” vall, 
amit ma sem könnyű túlszárnyalni.

Hajlamosak vagyunk az idegességre. „Mi lesz a világgal, ha így ha
lad” — mondják azok, akik a legkevesebbet sem teszik meg azért, hogy 
ne úgy haladjon, ahogy ők azt rossznak vélik.

Hajlamosak vagyunk vagy volnánk a „rendcsinálásra” , persze a ma
gunk elképzelése szerint, hogy „pusztuljon el a bűnös világ, csak legyen 
igazság” — fiat iustitia pereat mundi — bizony az egyházban gondolkoz
tak és fogalmaztak először így, s ki számlálhatná el, mennyi gonoszságot 
és szenvedést takar már ez az elv.

De mi a teendő? Türelemmel bízzunk a jó erejében, Isten erejé
ben. A magunk helyén tegyünk meg mindent azért, hogy a világ szántó
földjén az igazságtalanság, gyűlölet és bosszúvágy konkolya helyett az 
élet és szeretet aranykalászai ringjanak. Mondhatnám: legyünk mi ilyen 
kalászokká. De meglepőbb, megdöbbentőbb és mégis örvendetesebb Jézus 
teremtő erejű kijelentő módja: mi vagyunk azok.

Schreiner Vilmos
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Ismerem az egész 13. fejezetet, ezért nem csodálkozom azon, hogy a 
tanítványok éppen a szántóföld konkolyáról való példázat magyarázatát 
kérik, bár a példázat első hallásra is érthető lehetne. (40) — Mit értsünk 
az „Isten országának fiai” és a „gonosznak fiai” elnevezéseken? Ez nem 
oldható meg azzal, hogy Isten országának fiai a ihivők, a gonosznak fiai 
pedig a nem hivőtk. A nem hívők magatartása, cselekedete is éppoly hasz
nos, segítő, alkotó tud lenni, mint a hívőké. Sőt, gyakorta cselekszenek 
a hívők éppen Isten akarata ellenére gonoszul, károsan, emberellenesen. 
(40) — Lehetne-e Jézus által adott magyarázatot csak az egyházra érteni? 
Akkor az egyházban, a gyülekezetben fellelhető konkoly kerülne Isten íté
lete alá. Nekünk elsősorban nem az a feladatunk, hogy a világi embere
ket állandóan az ige szemüvegén át ítéljük meg és bíráljuk, hanem az, 
hogy bennünk, az életünkben legyünk alkalmasak a jó mag szerepére, 
küldetésére. (40) — A mai ember hajlamos arra, hogy Isten ítéletig tartó 
kegyelmét úgy értse, hogy Ö nem avatkozik be már a jó és gonosz, a 
tisztaság és a bűn, a gyűlölet és szeretet együttélésébe. Ez a „kivárás” nem 
passzivitás, hanem maga is kegyelem. (40) t— Van-e lehetősége a konkoly
nak a kegyelmi idő alatt búzává lenni? Hiszen az evangélium hirdetése 
megtérésre hívja a bűnösöket! Mit kell érteni a tüzes kemence kifejezé
sen? Nem azonosítják majd többen a purgatóriummal, vagy a vicclapok
ból ismert tüzes katlannal? A mai ember előtt sok a bizonytalanság a 
végső dolgok tekintetében. A konkoly egyszerűen megég — így mondja 
Jézus. De akkor meg hogyan állunk az örök kárhozat fogalmával? (40) 
— Mitől lesz az ember jó, vagy gonosz? Hol van, illetve lehet szerepe 
világunkban az ördög „komkolyvetésének”, mikor mindent az ok és okozat 
lánca köt össze? (32a) — A világ életében ott vannak az „Isten országai
nak” és a „gonosznak fiai”. Mi dönti el a hovatartozást? Elvi állásfog
lalás, vagy konkrét cselekedetek? A 41. vers az utóbbit sejteti. (32a) — 
Az ember Fiának magvetése egy magatartásformának a megvalósítása itt 
a földön: a szeretetből szolgáló életé. Ami ettől idegen, az való a gonosz
tól. (32a) — Arról van itt szó, hogy a jó és a rossz „békés egymás mellett 
élésben” maradjanak a világ végéig, amikor majd a rossz elnyeri méltó 
büntetését? Akkor ez nem-e veszi ki a fegyvert azok kezéből, akik ma 
felszólalnak és harcolnak a „kis” és ,jiagy” agressziók, visszaélések és 
igazságtalanságok ellen? (32a) — Ha az ítéletnek a megszólaltatása „fe
nyegetése, ijesztegetése” lenne a mai embernek, akkor ez az ige biztosan 
célt téveszt. De ha „távlatot” tud mutatni ma egy életút számára, akkor 
feszítő ereje lehet egész magatartásunknak. (32a)

Laikus kérdések és szempontok Mt 13,36b— 43-hoz

ADVENT 1. v a s á r n a p j a

Ézs 63,15— 17

Az alapige ézsaiási összefüggése

Közismert, hogy Ézs 56—66 (Trito-Ézsaiás) fejezeteit javarészt fog
ság utáninak tartják az írásmagyarázók. A „második” Ézsaiás (40—55 
f.) igehirdetésével kapcsolatos remények némelyike nem teljesedett be 
nyomban a fogság után, vagy nem úgy teljesedett be, ahogyan várták. 
A világtörténet és üdvösségtörténet kormánykerekét tartó Isten akara
tából és jószándékából még hosszú az út az idők teljességéig. Hát még
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Izrael és a világ megváltásának beteljesedéséig. Azért a fogság után 
bizony új nehézségek, új remények és feladatok sodrában vezet tovább 
a választott nép útja. A 63. fejezet 7. versétől nagy visszapillantás kö
vetkezik Istennek a népe történetében megmutatott irgalmára, hűsé
gére, töretlen szeretetére. Erre a hűségre és szeretetre apellál alapigénk 
könyörgése, amikor a könyörülő Istenhez megváltásáért kiált. A meg
váltó, a könyörülő Istenért kiáltó nép új kezdet népe, megtérés útjára 
lépő nép már az Öt-ban. Azért van tele igénk a várakozás feszültségé
vel, és tartogat mai ádventi népének is benne Isten életre való buzdítást 
és vigasztalást. Nem feledhetjük természetesen, hogy Isten mai ádventi 
népe az élő Krisztus gyülekezete és a jelen világ népe.

Az alapige mondanivalója igehirdetésünk számára

1. Isten irgalmas „megtéréséért” könyörög a próféta. Minden meg
térést megelőz ugyanis az ö  hozzánk-térése. Ennek örök fundamentuma 
pedig az a nagy odafordulás a világhoz, amelyik az ige testté léteiével 
vált minden valódi megtérés, hit és élet forrásává. Ez sokkal több, mint 
alkalmi lehajolás vagy ránktekintés. Isten nem elérhetetlen messzeség
ből szemléli a világ életét, hanem Krisztusban szentsége, dicsősége haj
lékává, szeretetének otthonává tette földi világunkat, hogy az emberi 
szeretet otthonává is legyen igazán.

2. A Jézusban emberré lett Istent sem élők, sem holtak soha nem 
pótolhatják. A biblia nagyjai sem, az utánuk következők sem. Az élők 
csak emberek, a halottak pedig számunkra nem élnek. Isten azonban 
Atyánk, aki atyai szívvel várja mindenkori népe megtérését. A buzgó 
könyörgést pedig nemcsak megengedi, hanem biztat is rá és szívesen 
veszi: Meghallgatására igen komoly ígéretünk van. Mi már nemcsak 
előre nézünk, amikor eljövendő Krisztust várunk, hanem már itt és 
most teljes bizalommal vagyunk iránta. Hiszen benne Isten egészen el
kötelezte magát a világ számára. Ez a lehetőség viszont minket kötelez 
olyan új életfolytatásra, amelyikben otthon van az irgalom és jelen van 
az emberszeretet.

3. Komolyan kell vennünk azonban azt a veszedelmet is, amelyik 
szerint Isten tévelyegni hagyja népét, sőt, megkeményíti az emberszí
vet. Ez azonban nem szándéka, nem szíve szerint való és sohasem első 
lépése felénk. Ez az a határeset, amelyik a süketség, vakság, a közönyös 
megszokottság, a hitetlenség és szívtelenség során ott leselkedik állan
dóan a látóhatáron. Az igehirdetésnek, az egymásért való felelősségnek 
egyik nagyszerű célja éppen az, hogy az Isten türelmének igen messze 
kitolt határán belül el ne következzék a megkeményedés, a hitnek, sze
retetnek, az istenfélelemnek teljes rokkantsága. Jézus Urunk nemcsak 
Isten örök hívó szava emberek, gyülekezetek és egyes tagjaik számára, 
hanem türelmének, szívet és ajtót táró ismétlésének örök garanciája is. 
Ö mindig az új kezdet, amelynek folytatása meleg barátság Krisztus 
és hívei között, a híveké egymás között és mindenki irányában.

4. Igénk panaszával is nézzünk szembe! Mégpedig abban a nagyon 
elgondolkoztató értelemben, .amelyik még az Ót stílusából és az ót.-i 
ember gyakorlatából eredően is leckét, de bátorítást és vigasztalást is 
tartogat a ma élő egyház számára. Igazában nem Isten elmarasztalására 
gördíti a hangsúlyt igénk panasza. Isten féltő, szinte szenvedélyes sze- 
retete, sokszor tapasztalt derekas helytállása nem rövidült meg a pró
féta népe hűségének, bizalmának és engedelmességének megrokkaná-
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sával. Azt csak kemény lecke, nevelő iskola céljából lefékezte Isten. Az 
eredeti szónak megfelelően: mintegy erőt vett szeretetindulatán, nem en
gedett annak szíve szerinti szabad folyást. Hadd éhezzen és szomjúhoz- 
zon rá éppen az a nép, amelyik azt egyszer-egyszer hihetetlen olcsónak 
tartja, a megszokottság csak gazt termő televényében csúszófára jut
tatja. Nem veszi komolyan, azaz nem éli meg a boldog és készséges en
gedelmesség, a mindennapi életfolytatás útján. Még vallásoskodik, még 
füstöl az oltár, még látszat szerint helyükön vannak a dolgok, de már 
a szívek, a tettek, az indulat, a szándék, a szavak és mozdulatok már 
nincsenek a helyükön. — Milyen könnyű eljutni ebbe az állapotba ke
resztyén emberként is! A hit kialvásával, a felelősség töpörödésével, a 
szívek meghidegülésével azonban nem hamvad el az igény, a jogok és 
kiváltságok hajszolása Istennel szemben és nem törpül el a másokkal 
szembeni követelés. Így kerül vádlottak padjára az Isten és öblösödik 
vádakká a panasz Istennel szemben, és kiált bosszúért a törlesztetlen 
adósság a környezet, a világ viszonylatában. Mindaddig, amíg Isten visz- 
szafojtott szeretetére éhesen meg nem hallja az ember Isten hívó sza
vait és rá nem döbben buzgó szeretetére, ami bizony e világi lett a vi
lágba érkező Jézussal.

Adventi könyörgésünk

Nincs ebben a két szóban semmi szenzáció. Ahogyan nem az a meg
szokottan visszatérő kenyér sem, pedig abból élünk. Ahogyan nem az 
a családtagjaink naponkénti hazatérése, pedig nem is olyan magától 
értetődő az sem. A könyörgés is, még az ádventi jelzővel is, csak kö
nyörgés. Nem ütünk el vele nagyon a nem könyörgő többiektől és még 
különbbé sem tesz bennünket senkinél. Mégis bizonyosan áldott dolog 
lesz, ha ádvent első vasárnapján Isten Lelke olyan szenzációvá teszi 
ádventi könyörgésünket, mint amilyen újság a nagy hézag után kapott 
kenyér, vagy az egyszer-egyszer nagyon várt hitves és gyermek meg
érkezése. Hiszen ádventi könyörgésünket régen megelőzte Isten ember- 
szeretetének megérkezése. Ádventi könyörgésünkre pedig személyre 
szólóan és közösségünk számára is újra érkezik ez a szeretet az igehir
detésben, a Krisztussal.

1. Ádventi könyörgésünk ugyanis nem vaseget dönget és ostromol 
és nem messze-Istent sürget. Az új egyházi esztendő nyitányában, igénk
ben, még óhajként és reményként feszült a könyörülő Isten érkezése. 
Messze-égből sürgették és remélték lehajolását. Nekünk élő Krisztusunk 
van, akiben Isten irgalmas Istenként van jelen és egyúttal eljövendő. 
Azt jelenti ez, hogy könyörgésünkkel biztosra és készre megyünk. Ép
pen úgy, ahogyan a gyermek mindig készre és biztosra megy haza a 
szülői hajlékba. Számára kész a jó szó, kész a szív, kész az étel, kész 
mindaz, ami az életéhez, feladata elvégzéséhez okvetlenül kell. Neki 
kulcsa van, neki nyílik az ajtó. Tudja kivel és kikkel van dolga, mit 
várhat és mire számíthat. így vagyunk Istennel is Jézus Krisztus által. 
Nekünk jelen az ég, közel az Isten és könyörülő Isten az Istenünk. Ké
résünk ezért lehet bátor és biztos és az egész életet ölelő. Benne mi ma
gunk nyugodtan maradhatunk hátul, hogy a vigasztalásra, gyógyulásra, 
megelégítésre várók, mind a többiek nagyon elöl lehessenek. Hiszen:

2. Ádventi könyörgésünk felejtheti a panaszt és bizalommal lehet 
teljes. Igaz, szíveinkben legtöbbször éppen a panasz, az Istenvádolás 
és emberokolás van legfelül. Hamar kifordul belőle ajkunkon keresz
tül egy keserű miértbe sűrítetten. Őszinte Isten elé állásunkban azon-

668



bán elnémul a vád gyorsan, megcsendesedik az okolás, a miért tehá' 
minden, ami az önismeret, a gyónás, az alázat és bizalom hely ere lé
pett. Ádventi könyörgésünk fordulatában csak szerető Istent látunk és 
találunk a helyén. Szívünkben pedig nem marad más, mint a szeretett 
gyermekek bizalma, amelyik nem hallgatja el a bánni és vallani valót 
és nem mulasztja el vinni a bocsánatot. Azt, ami a béke emberévé tesz. 
A béke embere pedig nemcsak a szívében hordja a békét, hanem siet 
odasegíteni azt mások szívébe, hajlékába és asztalára is.

3. Ádventi könyörgésünk azért, mindig megtérés is Atyánkhoz, aki 
már hozzánk tért Jézusban. Mindenkori könyörgésünk szegénysége 
majd halála az, ha üresen kongó mondatokká aszal ódik, ha kivesztjük 
belőle mindennapi életünk és küldetésünk egészét. Ha nem válik vala
mennyi könyörgésünk olyan megtéréssé Atyánkhoz, amelyiktől örökre 
elválaszthatatlan a mindennapi küldetésünkhöz való megtérésünk. Ez 
a megtérés nem emel ki emberi, családi, egyházi, hazai és társadalmi 
viszonyainkból, de meggazdagít azok számára. Melegszívű emberekké, 
testvérekké, barátokká tesz mindenek javára. Vagyis: az elfogadás és 
vállalás egyszerre történik meg benne. Más megfogalmazásban: A jól 
értett ádventi könyörgésünk új szívvel indít, járat és tart meg a Krisz
tus útján. Ez nem képzelgés, még kevésbé beképzeltség vagy feltűnő 
elütés másoktól, hanem több békesség, több szeretet, több megértés és 
felelősség, több részvét és áldozat. Nem úgy nagy általánosságban, mert 
akkor szóvirágokká silányodnék mindaz, ami az új szívet mozgásában 
és áldásában mutatja. Valahogy úgy kell lenni, ahogyan Váci Mihály 
Alkotás c. versében írja:” 

„Nem várni csak a küzdés gyönyörére; 
kívánni: — másé legyen eredménye.
A csorba ívet kell betölteni, 
föléd teljes égboltot építeni.”

Azért vannak embereket sanyaró megoldatlanságok, bűnkövetkez- 
mények, hogy azokat új szívek eltüntessék. Nemes harcban. Az új szív 
olyanformán gondolkodik, mint a Krisztus jelenléte esetére nyilatkozó 
keresztyén labdarúgó. Azt mondotta: Ha Krisztus jelen lenne a mér
kőzésen, úgy játszanék, mint még sohasem, úgy neki feszülne a játék
nak, hogy amikor Krisztus odanéz, látni a játékát, okvetlenül gólt rúg
jon. — Talán naiv hasonlat, de roppant elgondolkoztató! Úgy kövesse 
új szívvel járásunk ádventi könyörgésünket, hogy áldását észrevehesse 
emberek életében a mindig jelenlevő Úr Jézus Krisztus, Nem csalódik, 
aki vállalja és ilyen ádventi könyörgésbe kezd.

Szabó Gyula

Laikus kérdések és szempontok Ézs 63,15— 17-hez

A próféta ebben az igében segélykiáltással fordul Istenhez, aki 
olyannak láttatja magát, mintha nem tehetne, nem tudna, nem értene, 
vagy nem akarna semmit. — A próféta, aki egynek tudja magát népé
vel, népéért és népe nevében keseredik meg? (13) — Van-e annak alapja, 
hogy Isten irgalmát „megtartóztatja?” — Az igének ádventi vonatkozá
sát abban látom, hogy a próféta keresi az Urat, és a 16. versben -boldo
gan vallja az Urat Atyának, Megváltónak. (13) — Izráel népe Isten aka
ratával, tudtával távolodott el tőle? Isten keményítette meg szívüket?
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— A bűn útján járó ember Istenre akarja hárítani a felelősséget. Nem 
vád ez az ige Isten ellen, hanem segítségül hívása a megtéréshez. (13)
— Istennek kell megtérni és nem nekünk? — A bűn miatt van Isten 
haragja rajtunk, nem ok nélkül rejti el magát előlünk, de kész megbo
csátani. (13) — Szokatlan, hogy az igehirdetés textusa imádság. Talán 
azért, mert ádvent és az újra kezdődő egyházi év meghallgatott imádság? 
(11) — Ószövetségi imádság, hol egyes, hol többes számban. Elgondolkoz
tató, hogy ószövetségi szinten eljut valaki Isten atyai szívéhez. És nem 
reked meg saját ügyeinél, nem bújik el a kollektívum mögé. — Az an
tik világképbe ágyazva egészen modernül imádkozik. Érzékeli a vallás 
elégtelenségét, egzisztenciális kapcsolatra vágyódik Istennel. (11) — Ez 
az ember nem magát vádolja, hanem Istent. Nem is a saját megtérését 
emlegeti, hanem Isten megtérését sürgeti. Ez hallatlan és lázadó mon
datsor. (11) — Pontosan a fordítottját jelenti a számomra. Ez az ember 
már elsírta könnyeit, megbánta dolgait, próbálgatta a megtérését, de 
mégis távolinak érzi Istent magától. Ezért mer ilyen őszintén kiáltani. 
Isten nem köteles reflexszerűen mindent visszaadni, amit eltékozoltam. 
Mindig csoda, ha érzem az Atya szívének dobogását, ha rátalálok az 
útra. — Egyáltalában nem természetes, hogy új egyházi évet kezdhe
tünk ádventkor. Megrendülés nélkül nincs számunkra új kezdet. — Ez 
az imádság nem bosszanthatja Istent, sőt örül annak, ha valaki nem 
nyugszik meg, amíg „nem hallja meg újra szíve dobogását” . (11).

Ad v e n t  2. v a s á r n a p j a

Ezs 2,18—20
Megígérte, bizonnyal eljön!

Ádvent 2. vasárnapjának témája összecsengni látszik az egyházi esz
tendő utolsó vasárnapjainak eszhatológikus témájával. Az ádventi esz- 
hatológikus reménység örvendező, a jelen feladatait örvendező felelős
séggel végző embereket teremt. Az utolsó ádventre tekintő keresztyén 
a „hatalommal és dicsőséggel” megjelenő ÜRban is üdvözítőjét és meg
váltóját várja, akit szeretete egyszer már a földre hozott, az emberért. 
A.Z ádventi reménységben élő gyülekezet nem egyszerűen csak a „jö
vőbe” tekint, vagy az ítélet rettenetességével fenyegeti és riasztja az 
embereket. Ők tudják, hogy az egyháznak olyan Ura van, aki jön, s 
ezért arra a kérdésre keresnek feleletet: Mit jelent az egyház, s az egyes 
keresztyén számára az a tény, hogy Jézus Krisztus, a feltámadott és élő 
Ür visszajön.

Maga ádvent is megérkezést jelent. Ennek a vasárnapnak igéje bol
dogan hirdeti: Emberek, örüljetek, az a Krisztus, aki egyszer mór „ka
rácsony melegével és szeretetével” belépett a történelembe az utolsó ád- 
ventben bizonnyal megérkezik, mert megígérte.

Az ótestamentumi próféták Ézsaiástól Malaklásig bizonyságot tesz
nek arról: Isten eljön megváltani népét. Hirdetik: Isten népe áll az íté
let előtt, mert az Úrnak napja közel van. Világosan szólnak arról is, 
hogy a Messiás kegyelmet hozó szeretete az új kezdet lehetőségét adja. 
Amikor ma hangzó igehirdetésünk arról szól: Krisztus megígérte, hát 
egészen biztos éljön, akkor itt nem egy „dátumról” , hanem „időileg kö
rül nem határolható” történésről van szó.

Izrael messiási várakozása keveredett emberi váradalmakkal. Vár-
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ták a száműzetésből való hazatérést, a templom újra felépítésének le
hetőségét. Várakozásukban és reménységükben gyakran fedezhetjük fel 
a restauratív vonásokat. Mások — éppen azért, mert emberi várakozá
suk nem teljesedett — csalódottan, kétségbeesetten mondták le a mes
siási várakozásról. Úgy érezték, Isten nem tartotta meg az atyáknak 
tett ígéretét. Izrael népének meg kellett tapasztalni, hogy emberi vá
gyakkal tűzdelt messiási reménységük is Isten ítélete alatt áll.

Az ádventi igehirdetés nem a föld, vagy a földi élet katasztrofális 
„vég-történetének” meghirdetése. Az ádventi igehirdetés az élő Úr ígé
retére épít! Annak bizonyossága, hogy a mindenki által megláthatóan 
érkező Ür eljön, meghatározza a tanítványok életfolytatását ma itt, a mi 
társadalmunkban, az atomkorban. Azt nem tudjuk, milyen lesz Krisz
tus eljövetele! Azt azonban tudjuk, milyen volt első közénkjötte. Hom
lokegyenest ellenkezett ez „teológus-kortársai” elképzelésével. Áthúzta 
a hamis váradalmakat, s hiába hirdette az „asszonytól születettek közül 
legnagyobb is” , hogy „szórólapát” és „ítélő kard” lesz kezében. Az át- 
szegzett kézben az „élet-mentés szeretete” volt. Simogatás és áldás. 
Megbocsátás és ölelés. Kegyelmet hozott és nem kárhoztatást! Magára 
vette emberlétünk minden örömét és keservét.

Az élő hithez feltétlenül hozzátartozik Jézus vissza jövetelének rea
litásként való felismerése. Ebből a felismerésből azonban soha nem tét
len „várakozás” , hanem igen szorgos tevékenység fakad. Nem azért hir
detjük az eljövendő Krisztust, hogy „ama napok rettenetessége”, tüzé
nek fénye az embereket hivővé „rettentse” . Mivel a keresztyének az el
jövendő Krisztusra tekintenek, „azért erre a jövendőre nézve el kell 
hagyni minden gyűlöletet, s buzgólkodni kell azért, hogy minden bűnt 
elhagyjunk. Ha pedig a Krisztusra tekintő reménységgel ezt tesszük, 
akkor nem csupán tehetetlenül várjuk, hanem mohó vággyal és öröm
mel könyörgünk is azért: Jöjjön el a te országod.” (M. Luther).

Prófétai igénk arról tesz bizonyságot, hogy Isten ígéretét komolyan 
kell venni. S az igének nemcsak transzcendentális vonatkozását, hanem 
sokkal inkább immanens jelentőségét mai életünkre vonatkozóan. Jézus 
eljövetele nem csupán az üdvösségre vonatkozik, hanem az a jelenben 
a népek jólétét és békéjét is munkálja. Ezért nem szabad a visszajövő 
Jézus ítéletét a „túlvilágra” az idő „végtelenségére” vonatkoztatni. A 
jelen minden égető kérdését Jézus Krisztus visszajövetelének a fényé
be kell beállítani. (W. Laug) S ha ezt komolyan vesszük, akkor ádventi 
igehirdetésünk nem tér ki a ma égető társadalmi, gazdasági és politikai 
kérdések elől sem. Mert az igazságos ítéletet tartó Űr eljövetelének fé
nyében megkérdezettekké lesznek a keresztyének és az egyház: Mindig 
az agressziót szenvedettek oldalán állott? Az éhezők hasmorajának 
hangját hallva csak „könyöradományokat gyűjtve” szavaltatta: „ne csak 
karácsonyfát hozz a kicsinyeknek, hanem tüzelőt is, sokan didereg
nek . . .  Meleg ruhát, nagy kendőt, vastag talpú cipellőt, tüzelőt is angya
lok, azt is, azt is hozzatok. . Noha Jézus Krisztustól tanultán kiál
tani kellett volna, vagy kell ma is: „Jaj néktek gazdagok” , akik fé
nyes palotákban laktok, de palotáitok könnyből és vérből, mások ke
serves munkájából épült. Jaj néktek, akik a békességet hangoztatjátok, 
és nem munkáljátok igazán Indokína, Közel-Kelet békéjét és boldogsá
gát. Akik elfelejtitek elmondani, nem elég a karácsonyi csomagot el
küldeni öreg szülőknek vagy nagyszülőknek. Szeretetet, megértést, gyer
meki figyelmességet, hálás köszönetet adjatok! Nem elég a karácsonyi 
csomaggal levezekelni gyermekeitek felé szülői mulasztásaitokat.
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Az ótestamentumi ádventi ige magába foglalja az egyén és a népek 
békéjét, boldogságát, jólétét, életét és a Messiásban adott üdvösséget. 
„Nekünk határozott elképzelésünk van arról, mi tenne boldoggá min
ket. Éppen ez az oka annak, hogy ádventben is csak félfüllel halljuk 
meg és figyelünk arra, amit Jézus eljövetele elkötelezésként jelent ne
künk. Saját boldogságunk és üdvösségünk sokkal jobban érdekel min
ket, mint az eljövendő Krisztus világmegváltó szeretete, amelyik már 
az első eljövetelekor is megnyilvánult, s amely mellett akkor is érzé
ketlenül mentek el kortársai.” (Horst Bennoch).

Karácsony fénye és jelentősége úgy ragyog fel, ha saját hamis vá- 
radalmainkat és reménységeinket el tudjuk temetni. „Az eljövendő 
Krisztus maga határozza meg eljövetelének célját, s készíti annak útját. 
Jézus eljövetelének hatalma és dicsősége nem semmisíti meg az embert 
kegyetlen haragjában, hanem örvendező várakozásra bátorítja, s el
hívja útja egyengetésére.” (D. Bonhoeffer).

Jézus megígérte, hát eljön. „Mert hová is akarnánk mi jutni saját 
futásunkkal és keresésünkkel? Vajon kiút-e a világtörténelem a maga 
nagyüzemével, háborúival, fegyverszüneteivel, a kultúrtörténet a maga 
illúzióival és lehetetlenségeivel? Ha az Űr jön, a cselekvő, a mi csene- 
vész progresszivitásunkban egészen más világosságba kerül minden.” 
(K. Barth).

Új kezdetre és megtérésre hívó szó az ádventi ige

Az a tény, hogy ma „két ádvent között” élünk, sorsdöntően hatá
rozza meg keresztyén életünket. Jézus első eljövetelével lezárult az em
berre nézve az Istennek való engedetlenség kényszere. Már legyőzött 
hatalom a bűn és halál. Az új „aión” már elkezdődött. Ahogy vagyunk 
nem állhatunk Isten elé. Megtérésre van szükségünk. Ez a megtérés az 
érzület megváltozását, az eddigi úton járással való felhagyást és új úton 
való elindulást is jelent. Harag, gyűlölet, nagyravágyás, kapzsiság, rossz- 
indulat, bosszúállás, irigység, gonosz gyanakvás, amelyik jellemezte a 
régi életet, újjá kell lenni! Ebben a megtérésben emberséges emberré 
kell válni. Nem az a feladatunk, hogy ádventi érzelgősség közé vezes
sük híveinket. Nem gyermekkori „emlékeknek” kell újra éledni, hanem 
a megtérésre hívó igének úgy kell hangzani, hogy az a gyülekezet életé
nek megújulását eredményezze a Szentlélek ereje által. A megtérés igaz, 
eszhatológikus követelmény. De mert az Űr már elérkezett és megújító 
erejével munkálkodik közöttünk, az „eszhatológikus követelmény” je
len történésévé lesz. A megtérésre hívó ige nem új törvényt ad, hanem 
az új élet lehetőségét tárja fel. Nem romlott fától kíván romlatlan gyü
mölcsöt, hanem a gyökérhibára mutat, s az élet újulásában adja a sza
badulás lehetőségét. A megtérés mindig személyes hit az ígéretét betel
jesítő élő Űrban, s ennek következménye a megváltozott élet.

Ádventi szolgálatunkhoz hozzátartozik a hamis váradalmakból való 
felrázás is! Legyenek azok világias, vagy egyházias váradalmak. Arra 
gondolok, hogy a tisztán csengő ádventi üzenetnek fel kell rázni min
denkit a reakciós „jobb idők várásának” gondolatából — ami még min
dig kísért — ugyanúgy, mint a „túlvilággal kapcsolatos” hamis vára- 
dalmakból. Az ádventi üzenet nem az üres semmibe utal, amikor az 
embereket reménységre biztatja és várakozásra készteti, hanem azzal 
bátorít és kelt reménységet, ami Krisztusban már elvégeztetett és meg
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történt. „A Feltámadott és Eljövendő valóságát abban tapasztaljuk meg, 
ha munkálkodunk felebarátainkért, akikkel össze vagyunk kapcsolva. 
Ha a feltámadott Krisztus erejét nem változtatjuk át tetté, akkor kép
zelt világban élünk.” (K. Heim).

Dr. Nagy István

Laikus kérdések és szempontok Ézs 2,18— 20-hoz

A „megrettentés” nem azonos a teljes megsemmisítéssel, csupán ko
moly figyelmeztetés? — A kabala-babák, pénz, szenvedélyek, autó és örök
lakás mellett olyan mai bálványok is vannak, mint „az én drága jó kis 
fiam”, „amíg egészséges vagyok”, meg „a legújabb tudományos kutatás 
megállapításai szerint” . (25a) — Kapcsolnám valami újszövetségi, jézusi 
szóhoz: „Ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, hol rozsda és 
moly megemészti, és rablók ellopják azokat.” — Csak egészen abszurd 
helyzetben tűnnék ki, mi az igazi érték, és mi a bálvány, — amint egy 
most bemutatott iTV-film hósivatagban eltévedt aranyásói eldobták az 
arannyal teli hátizsákjaikat, mert abban a helyzetben az semmit sem 
ért. (25a) — A mai bálványokat nem ledönteni, hanem hatástalanítani 
kell, azaz nem baj, ha van pénz és öröklakás, de a belső, igazi emberi 
értékek fontosabbak legyenek. (25a) — Preventív igehirdetést szeretnék 
hallani, hogy ne kelljen félnem, ha az utolsó ítéletre gondolok. — Nem 
csak Isten, de az ember is fontosnak tartana egy időnkénti ítéletet: 
„Valami nagy-nagy tüzet kéne rakni. . .  Ráhányni mindent, ami antik, 
ócska, csorba, törött”, — mint József Attila írja. — Már az ítélet előtt 
elbújunk, amikor valamit tenni kellene. Ide illik a 782-ének. (25a) — Az 
ítélet és ádvent viszonya: milyen jelentősége van ennek az első ádvent - 
ben és az utolsó ádventben? — Ádventben karácsonyra tekintünk, ahol 
megjelenik az Űr dicsősége: mennyiben jelent ez félelmet? Az ítélet 
megváltozhatatlan: a bálványok eldobása jelenthet-e megmenekülést? 
(18) — Felfigyelünk-e a rész-ítéletekre? — A mammon mindig kísértés 
volt az egyház számára csak úgy, mint az egyes számára. Kísértés ma is. 
Milyen nehezen látja meg ezt sokszor az egyház is és az egyes is. Vajon 
nem a vakond és a denevér vaksága ez? (18) — Ádvent a bűnbánat ideje. 
Mégis mennyire általánosnak vesszük a zsoltárt: Ítélj meg engem, ó 
Istenem. — Az anyagi javak nem mindig és mindenkinél lesznek mam- 
monná. — Hogyan találkozhatunk Istennek dicsőségével úgy, hogy az ne 
csak félelmet, hanem örömet is, a diakóniai szolgálat örömét is jelent
hesse? (18)

 ADVENT 3. VASÁRNAPJA
Ézs 12,1—2

Az alapige értelmezése

Ézsaiás próféta könyvének 12. fejezete eszkatológiai perspektívában 
megírt hálaéneket tartalmaz. Messze előretekintés a jövendőbe a betel
jesedés felé, mégpedig úgy, hogy a múlt eseményeit józanul felméri és 
ebből biztatást, bátorítást ad a jelen feladatainak elvégzésére. A Jubi- 
laums Bibéi és a Károli fordításban közkézen forgó Biblia a „megvál
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tottak hálaéneke” címszót írja a 12. fejezet fölé. Alapigénk az összefüg
gésből csupán az első két verset ragadja ki. Az egész fejezet legjellem
zőbb sajátossága a személyes, individuális hangvétel. A 12. fejezet hálás, 
bizalmas beszélgetés (imádság) az élő Istennel.

1. v. „Bajjóm faahu” =  azon a napon meghatározás az eljövendő 
üdvkorra vonatkozik. Számunkra, ma élő keresztyének számára jelenti 
Jézus Krisztus első eljövetelét (ádvent), mint Isten ígéreteinek a betel
jesülését, de jelenti a „Ohristus praesens” -et is itt és most, és jelenti az 
utolsó ádventet is (eszkaton).

Az individuális hangvétel meg ne tévesszen minket. Ézsaiásnál Iz
rael népére vonatkozik, a mi viszonyainkra transzformálva pedig az egy
ház egész népét jelenti. — „Ánaftá bi” =  haragudtál rám kifejezést a mi 
viszonyainkra konkretizálva emlékeztet minket Isten 27 évvel ezelőtti 
kegyelmes ítéletére. Az az egyház, amely nem akarta az engedelmesség 
útját járni, az önmagát másokért elégető, áldozatos szeretet útját vál
lalni, megszégyenült. De Isten kegyelmes ítélete egyben új kapunyitás 
is volt, és új lehetőség az Isten akarata szerinti új út megkeresésére és a 
felelős szolgálat vállalására.

2. v. „Ebtach völó efchad” =  bízom és nem félek. A lutheri fiducia 
értelmében kell felfognunk és számunkra a hit félelem nélküli bátor, 
magát másokért odaszánó útját jelenti a mi világunkban és a társada
lomban.

Gondolatok az igehirdetés felépítéséhez

Témának ajánlanám: Adjunk hálát az Eljövendő Ürnak. Ezzel a 
mondattal kifejezzük a mai textus alaphangját. A téma további felosz
tása: Adjunk hálát az Eljövendő Ürnak:

1. Mert haragja elfordult rólunk.
2. Mert új út ajándékozásával megvigasztalt minket.
3. Mert az Élő Jézus Krisztus az egyetlen szabadítónk.
4. Mert félelem nélküli bizalommal járhatunk a szolgálat útján.
Bevezetés: Ádventi időben egyre gyakrabban felcsendül az ének

gyülekezeteink ajkán: „Oh, miként fogadjalak, Világ megváltója, Méltó
képp mint áldjalak, Lelkem megtartója!” (Ker. ÉK 111. é.) Mai igénk 
is egy ének. Hálaének. A megváltottaknak Isten eljövendő szabadításáért 
mondott hálaéneke. Igénk azt a kérdést veti fel gyülekezeteink előtt, 
hogyan fogadjuk az értünk testet öltött, szenvedett, meghalt és föltáma
dott Jézus Krisztust és Krisztusvárásunk milyen formában aktualizál
ható? Isten előtti magatartás alaphangja nem lehet más, mint a szí
vünk mélyéből feltörő őszinte hálaadás Isten kegyelmes cselekedeteiért, 
melyeket Jézus Krisztus által velünk, egyházunkkal és népünkkel cse
lekedett. Az ige reflektor fénye világít rá, hogy miért kell hálát adnunk 
az Ürnak. A mai igehirdetésnek az a célja, hogy tudatosítsa egyházunk 
népében Isten kegyelmének a konkrét, kézzelfogható tényeit, amelyek
kel megtartott az ítéletben, utat mutatott a tanácstalanságban és meg
vigasztalt, majd pedig felszabadított a félelem nélküli új távlatú szolgá
latunk hűséges betöltésére.

Adjunk hálát az Eljövendő Ürnak!
1. Mert Isten haragja elfordult rólunk. Hálaadással kell visszaemlé

keznünk egyházunk múltjára. Nem érthető minden további nélkül az a 
tény, hogy egyházunk a mában is él és szolgálatát széles horizontú táv
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latban betöltheti. Ennek előzményei voltak. Isten ítélete zúgott végig a 
második világháborúban egyházunkon és népünkön. Megítélt helytelen 
vélekedéseket és magatartást az egyházi vezetésben és az egyház kül
detésének értelmezésében. Megítélt egy embertelen társadalmi formát is 
népünk életében. Megítélte az önmagát menteni akaró és uralkodó po
zícióját visszasíró egyház koncepcióját. Kihúzta a talajt az ilyen felfogás 
alól teljesen. Zavar, tanácstalanság és kétségbeesés támadt. A legegysze
rűbb kivezető útnak az a felfogás látszott, hogy az egyház vonuljon el 
a világ dolgaitól és csak a lelkiélet területére szorítkozzék. Sokan úgy 
gondolták, hogy a világtól elzárkózó egyház és a „steril” igehirdetés a 
kiút. De Isten ezt a felfogást is megítélte, mert ez a magatartás engedet
lenség Isten világba küldő parancsával szemben. Hálát kell adnunk 
azért, hogy Isten ítéletében is kegyelmes volt. Adott Isten férfiakat, akik 
felismerték mi az Isten akarata a megváltozott, új körülmények között! 
Ezek megértették, hogy az egyház helye nem a „gettó”, hanem sors
közösségben kell élnie a néppel és a világgal. A másokért élő szolgálat
ban találja meg létének értelmét és küldetését. Valóban Isten haragja el
fordult rólunk. A mi generációnk saját életében tapasztalhatta Isten 
megmentő kegyelmét. A megtett útra visszatekintve, huszonhét év táv
latából csak hálát adhatunk igaz szívből ezen az ádventi vasárnapon is, 
amikor erről emlékezünk!

Adjunk hálát az Eljövendő Úrnak!
2. Mert új út ajándékozásával megvigasztalt minket. A sok belső 

harc és küzdelem után egyre jobban megindult egyházunkban az igé
nek kitusakodása, a komoly alapokig hatoló teológiai munka. Ennek kö
vetkeztében egyre jobban kezdtük felismerni, hogy az egyház számára 
csak egyetlen út lehetséges, ami Isten akaratának megfelel: a diakónia- 
teológia útja. Ma már világosan látjuk, hogy ez az egyetlen járható út 
egyházunk számára. Örömmel állapíthatjuk meg, hogy ez a teológia 
egyre jobban izmosodik és erősödik lelkészeink és gyülekezeteink életé
ben. Ennek a kegyelemből adatott új útnak az értelmét az ádventi gyer
tyák néma bizonyságtevésében világíthatjuk meg. Az ádventi gyertyák 
égnek. Vállalják, hogy önmagukat lassan, csendben elemésszék. Míg ön
magukat odaáldozzák, addig világítanak és fényességet árasztanak ma
guk körül, és így töltik be rendeltetésüket. Ez a diakóniai koncepció is. 
Az egyház útja a mai modern világban nem lehet más, mint az önma
gunkról való áldozatos lemondás útja. Életáldozat mások javára, boldo- 
gítására. Ebben van a diakónia útjának felemelő szépsége. Nem az „Én” 
a fontos, az én egyéni életem, hanem túlléphetek önmagámon, magamra 
vehetem, mint eljövendő Uram, a másik ember terhét. Segítőtársa, jó
barátja és testvére lehetek. Gondjaiban osztozhatom, részt vállalhatok 
kérdéseinek megoldásában. Megtanulom észrevenni a bajban levőt, az 
elnyomottat, özvegyet, az árvát és a szeretetre sóvárgó elesett öregeket. 
Érdekel népem sorsának alakulása, szolidaritást vállalok vele. Van fe
lelősség szívemben a világ népeiért, az emberiség nagy kérdéseit szíve
men hordozom és kész vagyok ezért szolgálatot vállalni. Nem általá
nosságban, hanem konkrét formában a mindennapok során jelentkező 
kérdésekben. (HáborúJbéke ügye, faji megkülönböztetés, vietnami nép
irtás, közel-keleti feszültség, gyarmati sorban élő népek felszabadítá
sa ...)  Adjunk hálát az Úrnak, mert az új út ajándékozása megtölti szí
vünket vigasztalással és reménységgel.

Adjunk hálát az Eljövendő Úrnak!
5. Mert az új úton az egyetlen erőforrásunk az Élő, előttünk járó, 

szabadító Jézus Krisztus. Ma is rátekintünk. Tőle kérünk erőt. ö  az, aki
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napról napra megszabadít önzésünk rabságából és alkalmassá tesz a dia- 
kónia útjának járására. Ő tanít meg arra, hogy a hirdetett ige és a cse
lekvő szeretet elválaszthatatlanul összetartozik. Jézus Krisztus saját 
személyében mutatja meg, hogy nem elégséges az egyoldalú szemlélet, 
hogy csak az igével kell szolgálni. Tudatosítani kell híveinkben, hogy a 
hirdetett ige és a cselekvő szeretet elválaszthatatlanul együtt jelentkez
nek. Jézus e kettőt sohasem választotta el. Az ige és az irgalmas szere
tet együtt jelenti á szabadító Jézus evangéliumát az egyes ember és a 
közösség számára is. Adjunk hálát az Úrnak azért, hogy ezt is világosan 
felismerhettük.

Adjunk hálát az Eljövendő Úrnak!
4. Mert félelem nélküli bizalommal járhatunk a szolgálat útján. 

A mi hitünk az élő Jézus Krisztusban gyökerező félelem nélküli bizalom 
és engedelmesség. Teljes ráhagyatkozás a hitben és teljes engedelmes
ség a szeretet gyakorlásában. Krisztus szeretete legyőz minden kishitű
séget és aggodalmaskodást. Ez a szeretet hordoz és aktivizál a szolgá
latra. Nincs semmi okunk a félelemre. Hiszen Urunk előttünk jár a mai 
világ országútjain is, sőt nemcsak előttünk jár, hanem velünk szembe
jön! Amikor éhező, elnyomott, beteg segítségresaoruló kerül elénk, benne 
az élő Jézus Krisztus lép közelünkbe. Nem hiába van a mai igének esz- 
katológiai távlata. Az ítéletre jövő Jézus kérdése mai napon is aktuális: 
mit cselekedtél? Az élet lenézettéiben, elesettéiben, kifosztottaiban min
dig Ö áll elénk. És az utolsó napon számonkéri, hogyan szolgáltunk 
ezeknek az embereknek. Adjunk hálát az Úrnak, hogy félelem nélküli 
bizalommal szolgálhatjuk embertársainkat, mert bennük Krisztusnak 
szolgálunk.

Befejezés: Mai igénk a szív mélyéből feltörő hálaének volt. Amikor 
a gyülekezet éneklésében azt kérdezi: „Oh, miként fogadjalak Világ 
Megváltója, Méltóképp, mint áldjalak, Lelkem megtartója?” Akkor erre 
a kérdésre az a felelet: úgy, amint a mai igehirdetésben hallottátok.

Garami Lajos

Laikus kérdések és szempontok Ézs 12,1— 2-hez

A hála az emberek között ritkán magától értődő. Inkább a gáláns 
megfizetés a divat. Másképp adósnak és kiszolgáltatottnak érezzük ma
gunkat. Nem ez a helyzet itt Isten és ember vonatkozásában? Megfel
lebbezhetetlen 'harag alatt, majd rendkívüli kegyelem fényében örök 
adósan élünk. (27a) — Nincs-e igaza egy mai fiatalnak, aki így szólt: 
Ami sikerült, az mázli, ami rossz, annak megadtam az árát, és kész!? 
Mi köze mindennek Istenhez? (27a) — Megfogható bűnök esetén általá
ban az emberi közösség is büntet. Ha valóban súlyos az Isten „haragja” , 
nem szójáték-e, hogy elfordítja? — Honnan tudjuk, hogy Isten megbo
csátó szeretete van a megváltozott körülmények és lehetőségek mögött? 
(27a) — Az igehirdető egy-két egyéni, népet és világunkat érintő példá
val illusztrálja a bűnt és Isten szabadító cselekedetét. A félelem és szo
rongás nem bevallott és elismert tények, inkább a tudatalattiba szorul
tak. Ezért van sok öngyilkosság, idegösszeroppanás és szívbaj. Van-e 
Istennél olyan erő, amely ezekből ki tud húzni? (27a) — Nemcsak teoló
gusok beszélnek eszhatológiáról, nemcsak papok prédikálnak utol se 
időkről, itt „ama” nap beszéde szól hozzánk. (21b) — A megváltottak 
hálaéneke ez az örvendező prófétai ige. Ez a fejezetcím is. — Mi az Isten
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haragja konkréten? Mik ennek a haragnak a következményei? Miben 
áll az Űr szabadi tása? Mitől szabadít meg és mire szabadít fel? — Ha 
nem látjuk meg a bűn rabtartó erejét s a megváltásnak ezt a megtörő 
hatalmát, üres marad az ádventünk. (21b) — Igénk azt a Jézust láttatja 
meg velünk, aki elfordította tőlünk Isten haragját, és így megvigasztalt 
minket. — Isten haragja alatt lenni nem gyerekjáték. Komolyan kell 
vennünk a „haragot”, hogy komolyan tudjunk örülni a szabadításnak. 
— Tudjuk, hogy „az elfordult harag” nem ment oly simán. Sokba került 
az Istennek! (21b) — Tiszta öröm a félelem nélküli élet, a megtalált út 
egyénnek és népeknek e földön már maga a szabadítás! — Az erről szóló 
dal és zene lehet profán, és mégis Istent dicséri? Nem ezért keresik-e 
sokan a klasszikus zenét, mert abban még hajlandók a kifejezhetetlent 
elfogadni? (27a)

ADVENT 4. VASÁRNAPJA

Zs 24,7—10

Isten a jövőnk kapujában

Helyet kap-e Isten az életünkben, vagy kiszorul? — ezt a kérdést 
szögezi nekünk ez a zsoltár-részlet. Talán ingerlő egy kissé ilyesmit halla
nunk, hiszen ha egyszer itt vagyunk a templomban, akkor csak nem 
vagyunk pogányok. Igen ám, csakhogy erre sokkal kényesebbek voltak 
az ószövetségi gyülekezet tagjai annak idején, és mégsem volt számukra 
olyan problémátlan dolog, hogy Isten, a Seregek Ura, bevonul templo
mába. Az ősi szertartás-szöveg alapján úgy tűnik, hogy kérdéses lehetett 
egyrészt: befér-e az aránylag szűk kapun (amit persze nem szószerint 
kell érteni), másrészt, hogy egyáltalán hajlandó-e oda bemenni, vagyis 
vállalni a templomot, emberi kezek csinálmányát és ezzel az egész gyüle
kezetét. Alapigénk magyarázatául még csak annyit, hogy az isteni 
szövetség megújításának ünnepén a liturgia része lehetett, amikor az 
ünnepi körmenet a templomhoz közelített. — Nos:

Befér-e az Isten a templomunkba?! Értsük ezt a kérdést oko
san, mélyen. Ehhez talán hozzásegít egy ősi zsidó legenda. Eszerint, 
amikor Salamon elkészült a templomépítéssel és a felszenteléskor be 
akarta vitetni a szövetség ládáját a templomba, az valahogy mégsem 
akart beférni a kapun, noha sokkal kisebb volt annál — nyilván azért, 
mert a rajta láthatatlanul trónoló Űr nem volt hajlandó „összébb húzni 
magát” . Salamon király alázatos könyörgésére aztán a szentláda magától 
leemelkedett a papok vállairól, belebegett a templomba, a kapuk pedig 
kitágultak a láthatár széléig és az ég magasságáig. Olyasmit jelenthet 
ez a legenda, hogy emberi erővel-próbálkozással Istent tulajdonképpen 
semmiféle „templomba” nem lehet bevinni, semmilyen vallásos tanrend
szerbe, világnézetbe, egyházba, szervezetbe, életstílusba, stb. nem lehet 
belekényszeríteni, beleszorítani, mert ö  mérhetetlenül több és különb 
annál, amit mi belőle felfogni vélünk. Ha azonban ö  magától, vagyis 
kegyelemből vállalja a mi egyéni és közösségi fogyatékosságainkat és 
hajlandó bennünket templomaként igénybe venni (1 Kor 3,16; 6,19; Ef 
2,21), akkor ennek következményeképpen égre és földre magasan-széle- 
sen kitárul az ajtó, vagyis egyszerre hozzáférhetővé válunk mind az isteni 
világ üzenete, mind pedig embervilágunk problémái számára.
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Tudjuk, hogy Jézus Krisztus az emberi lét vállalásának kapuján 
keresztül „vonult be”  a földi élet színterére, kisdeddé „húzódzkodott 
össze”, de népe életébe még így sem fért bele, s kiközösítettként szégyen
halállal végezte a kapukon kívül. Mert annyira szolgálni akart, de nem 
az önző vallásosságot kiszolgálva. Mármost az a kérdés, karácsony kü
szöbén: nem szorul-e ki a vallásosságunkból Jézus Krisztus, éppen ha
talmas szolgáló energiája miatt?

Némelyek kalodába akarnák őt begyömöszölni. Van, aki csak az er
kölcsi törvény hirdetőjét látja benne, s ezért fölényben érzi magát „a 
bűnös világgal” szemben, miközben igen kevéssé ismeri önmagát. A má
siknak annyira csak túlvilági Krisztusa van, mintha kilométerekkel a 
föld felett élne. A „vallás” neki annyira külön ügy, hogy egyszerűen nincs 
semmi komoly köze a gyakorlati életéhez. Bezárjuk Jézust egyéni, vagy 
közösségi kegyeskedésünk ketrecébe, és a világért sem engednénk ki, 
nehogy átformálja hétköznapi életünket, nehogy kézzelfogható áldássá 
legyünk. Szívszűke miatt kimarad a Dicsőség Királya! Mert mindig le
amputálnánk belőle valamit, hiszen nem fér bele szűk látókörünkbe, elő
ítéleteinkbe, keskeny sávú fantáziánkba: vagy isteni hatalmából, vagy 
világ-széles, cselekvő szeretetéből, valami lényeges. Akiknek a hittel kap
csolatban értelmi nehézségeik vannak, sokszor nem gondolják meg, hogy 
Istenről legföljebb megközelítőleg jónak nevezhető fogalmaink lehetnek, 
egy bizonyos szempontból, és számos nagyokos problémánknak már a 
megfogalmazása hamis. Ilyenkor „agyszűke” miatt marad ki a Dicsőség 
Királya. Másikunknál elméletileg megy minden ragyogóan, de az életében 
semmi meggyőző erő, mert hiányzik az átélés: érzelmi sivatagában H20 - 
kat rajzol a homokba, de attól még szomjan halhat. A legáltalánosabb 
beszűkültségünk azonban talán mégis az, hogy a keresztyénségünket csak 
egy bizonyos, ifjú korunkban megszokott formában és szellemben tudjuk 
elképzelni, s minden eleven újnak riadtan, vagy dühösen hátat fordítunk. 
Pedig az Isten ledobhat minket, mint egy ócska ruhát, s talán egy új
szerű, tettrekész, nyitott szemű, friss egyház lesz az Isten új ruhája. Hogy 
dühöngtek a farizeusok, amikor Jézusban megjelent a Szent Űj Világ! 
Hogy berzenkedett a pápás egyház, hogy vagdalkozott, amikor jött a re
formáció! És milyen tömegméretű kegyes prüszkölés tiltakozott az ellen, 
hogy az uralkodó egyház ideje lejárt! Sohasem a Dicsőség Királya túl 
nagy — mi vagyunk túl kicsik! Mert ő  belealázkodik szűk kis egziszten
ciánkba, oildozza lelkünk kötelékeit, gyógyítja reflexeinket, kitágítja be
görcsölt gondolkodásunkat, szellőzteti dohos sarkainkat, hogy jövőképes 
hitre neveljen, de ha nekünk csakis egy akkorka „isten” kell, amekkora 
az elképzeléseink, beidegződéseink kalitkájában elfér, akkor ott mohoso- 
dunk be, a jövő ajtófélfájába kapaszkodva, visszafelé nézve, mint a Lót 
felesége. Személyesen s közösségileg egyaránt nekünk szól az ádventi 
kiáltás: Emeljétek föl fejeteket, ti kapuk! Hadd menjen be a dicsőség 
királya!

Ki az a Dicsőség Királya?! — kérdezzük talán mi is a szívünk 
mélyén. Minek áll elő ilyen idegesítő igényekkel, ahelyett, hogy csak 
segítene, meg vigasztalna, amikor arra kérjük!? A zsoltár-válasz az 
erős Űrra utal, aki „hatalmas a harcban”. Ha viszont Jézus Krisztustól 
megtanultuk, hogy ő szelíd és alázatos szívű, azt is tudjuk, hogy „ama 
nemes harcban” nem mások ellen, hanem másokért küzdünk, hogy együtt 
találjuk meg rendeltetésünket. Ennek jegyében akar az ádventi Király 
visszafoglalni bennünket — jogos tulajdonát — magunk, embertársaink 
és világunk számára: ha beeresztjük lényünk templomába, „erre vesz 
irányt” , miközben önmagával tölt meg. '
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Harc magunkért — itt kezdődik a harc másokért. Hogy tanul
junk meg egészségesen kiábrándulni hőn szeretett önmagunkból, hiszen 
Isten bennünket hordozó szeretetből táplálkozva erősödik hordképessé- 
günk, főként embertársaink elviselésére s így közös feladatok „kihordá
sára”. Fájdalmas küzdelemben jöhetünk csak rá egyenként különböző 
gyengéinkre, annyira-amennyire, és ezzel egyenes arányban javul az em
beri klíma bennünk és körülöttünk. Kevesebb kirohanás, vagy sápadtan 
benyelt méreg, kevesebb letörtség, magábasüppedt önmarcangolás, vagy 
reménytelenséggel vegyes keserű vád minden és mindenki ellen (kinek 
mi a specialitása), egyszerűen azért, mert a Dicsőség Királya mellett ki
derült, milyen dicstelenek vagyunk mi, mert belevitt az üdvösséges két
ségbeesésbe, túl szép önarcképünket egyelőre csak néhány helyesbítő 
vonással látta el, ami viszont épp eléggé megdöbbentő, és mindezek után 
mégis azt mondta, hogy vállal bennünket, vagyis szeret, hajlandó együtt
működni velünk, hogy megtaláljuk önmagunkat: azt a tervet, amelyet a 
Teremtő programozott a szívünkbe, s amelynek felelős kivitelezése a 
sorsunk. „Hatalmas a harcban” a mi Krisztusunk, hogy ezt az egészséges 
küzdelmet vállaljuk a vele járó egészséges fájdalmakkal együtt — amit 
ha nem tennénk, maradna a tusa, de rossz előjellel, romboló keservekkel.

Harc felebarátunkért és világunkért, a „Seregek Urával” az élen. 
E kifejezésnél az Ószövetség kegyese elsősorban a mennyei seregekre 
gondolt, a láthatatlan isteni erőkre. A teremtésben jutott ezekből 
az erőkből mindannyiiunkba, egyénekbe és közösségekbe, s ezt még 
a bűn rontása sem irtotta ki teljesen. Ezeknek a meggyógyítására és reak- 
tiválására van szükség hit által, vagyis úgy, hogy Istennel újra egyenesbe 
kerülve sorsunk sodrában belefekszünk minden lehetséges testi-lelki jó 
megvalósításába. Az egyháznak külön kúrára van szüksége, hogy má
sokért való rendeltetését vállalja s ne önápoló intézményként satnyuljon. 
A dologban különben az az érdekes, hogy mind az egyén, mind a közös
ség annyira él és virul, amennyire megtalálja és betölti hivatását, vagyis 
azt a beleirányozottságot, funkcióképességet, amelyre elhivatott, rajta 
kívül álló adottságok s erők révén. Ez a dinamikus egyensúly. Ezt kell 
bevetnünk a személyes köznapi dolgoktól a legátfogóbb emberi és világ- 
problémákig. Sokatmondóan fogalmazta ezt meg, ugyancsak alapigénk 
nyomán, 29 éve, Basel egyik kiváló lelkésze, Wilhelm Vischer: „Mit je
lent őt befogadni? Azt jelenti, hogy ott ismerjük fel és fogadjuk el, 
ahol a világ ínsége és vétke elér hozzánk. Akkor meg nem tagadni, akkor 
el nem taszítani őt, akkor nem mondani: ez nem a mi dolgunk.”  S aztán 
teljes erővel kiáll az akkor Svájcba átözönlő menekültek ügye mellett, 
a közvéleménnyel szemben! És a mi mai világunkban talán nincsenek 
vérző sebek, Vietnamtól Dél-Afrikáig, Angolától Palesztináig? Az lenne 
keresztyéni dolog, ha ezekről, meg hétköznapi életünk égető közösségi 
gondjairól nem óhajtanánk tudni, mert mi olyan fennkölt lelki dolgok
kal vagyunk elfoglalva az egyházban?! Advent Királya a jövőnk kapujá
ban áll: hogy ne lessük a jövőt, behúzott nyakkal, mint egy zuhanó tég
lát, ne „várjuk” , hanem felelősen alakítsuk a magunk helyén s eszközei
vel. Mennyire látszik meg Krisztus végső eljövetelének előrevetődő fénye 
az életünkön, a cselekvésünkön? Engedjük be a Dicsőség Királyát a jö- 
vőnkbe, éspedig mindig a jelen küszöbén keresztül.

„Befér-e” Ö magatartásunk templomába? Harcolhat-e értünk és 
velünk?! Mérhetetlenül több dől el ezen a kérdésen, mint sejtenénk.

Bodrog Miklós

679



Laikus kérdések és szempontok Zs 24,7— 10-hez

Nagyon szép költői mű ez a négy zsoltárvers. Különösen megkapó 
az ismétlés. — Én viszont éppen ezt az ismétlést látom feleslegesnek. 
Érthetetlen kifejezések ezek: „kapuk-fejei”, „örökkévaló ajtók”, „dicső
ség királya”, „seregek Ura”. (30a) — Nekem a 720. énekünk jut eszembe: 
Szívünk kapuját kell kitárni, Jézust befogadni. — De a zsoltár nem 
Jézusról beszél! A „seregek Ura” kifejezés Jahvera vonatkozik. Isten 
bevonulásáról van szó. Harcos, diadalmas, győzelmes isteni bevonulásról. 
Ügy hangzik a zsoltár, mint amikor a római császárok hazatérve hadjá
rataikról diadalmenetben vonultak be a városba. — Ez a végső isteni 
eljövetel indulója. (30a) — Mit jelent a „seregek Ura” — név? Az angyal
seregekre, a csillagseregekre, vagy hadseregekre vonatkozik? — Arról 
van szó, hogy Isten be akar menni a templomba, hogy elfoglalja azt? — 
Eszembe jut Pál apostol szava: „Nem tudjátok-é, hogy ti Isten temploma 
vagytok?” 1 Kor 3,16. — Azért kell felemelkedniük a kapuknak, mert 
az emberkéz csinálta ajtók nem fogadhatják be Istent? (30a) — Megkapó 
a költői gondolatismétlés: az ember szinte ott érzi a feszültséget a sza
vakban: vajon megnyílnak-e az ajtók? Izgalmas ádventi kérdés ma is: 
beléphet-e Isten az életünkbe? A zsoltár nem ad választ arra, hogy 
végül is megnyílnak-e a kapuk, vagy sem. (30a) — Én a régi várak ka
puit látom magam előtt, ahol megáll egy vitéz, vagy idegen, kopogtat, s 
hangzik az őrök kérdése: Kicsoda az? A  választól függ, hogy megnyílik-e 
a várkapu. Itt olyan hatalmas, erős és diadalmas valaki áll a kapuk előtt, 
hogy szavára megnyílik minden ajtó! (30a) — A figyelem a 7. és a 9. vers 
felé fordult. Több célra nem vezető kérdés hangzott el: milyenek ezek 
a kapuk, miért kellenek, mit jelenthet az „örök ajtó” ? Egy látszólag el
tévedt kérdés nyomán terelődött jó mederbe a beszélgetés. Miért kell 
felemelkedni a kapuknak, nem elég magasak? Aki be akar menni rajta, 
az nem fér be? Egy közbeszólás: valaki olyan kis kaput épített, hogy a 
takarmányos szekér nem fér be rajta.. — Nagyon nehéz megérteni a 
karácsonyt, nagyon nehéz igazán készülni rá, annyira lefoglalja az embert 
a saját elképzelése. Az alacsony kapu nem a mi szűk látókörű, kishitű 
megtartásunkat jelöli? Befér a mi életünkbe ez a hatalmas, dicsőséges 
király? A kapu és az ajtó az ember szemét, szívét jelentheti? Nem arról 
kellene prédikálni, hogy mekkora a különbség az Isten terve és a mi 
készülődésünk között? Hogy ehhez kellene felnőni? Hogyan lehetséges 
ez? (47)

KARÁCSONY ESTE
Lk 18,17 

Összefüggés
Textusunk a jólismert történet — Jézus megáldja a gyermekeket — 

befejező mondata. A történet párhuzamos íróshelyei: Mt 19,13—15.17b és 
Mk 10.13—16. Az egész szakasznak — elsősorban mai versünknek — 
helyes megértésénél azonban figyelembe kell vennünk Lk 9,46—48-at is.

Szöveg
Különösebb szövegprobléma nincs. A 15. versben a brephos egészen 

kicsiny gyermeket, csecsemőt jelent, versünkben azonban — és a párhu
zamos helyeken — már a paidion fordul elő s ez a szó kisgyermeket
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jelent. Az amén bevezető szó figyelmeztet arra, hogy ünnepélyes kijelen
tés következik, tehát a hallgatóknak jól oda kell figyelniük, mert fontos 
bejelentésről, konzekvenciáról van szó. A  dexétai (dechomai igéből) je
lentése: venni, elfogadni, befogadni (Luther fordítása: annehmen).

Egzegézis

Igénkben erős hangsúly esik Isten országának „fogadására” , az Isten 
országába való „bemenetelre” , valamint annak módjára. Ennek megérté
séhez hozzásegíthet bennünket egyrészt Mt 19,17b, másrészt pedig Lk 
9,46—48.

Mt 19,7b-ben „az életre (örökéletre) való bemenésről” van szó. Nem 
kétséges azonban, hogy ez a „bemenetel” lényegében ugyanaz, mint 
igénkben az Isten országába való bemenetel.

Ami pedig Isten országának fogadását (befogadását) illeti, arra nézve 
alapvetően fontos eligazítást kaphatunk Lk 9,46—48-ból. Igénk helyes 
megértésének szempontjából ugyancsak fontos, hogy figyeljünk egyrészt 
arra a szituációra, amely Lk 9,46-ban vetődik fel: ki a legnagyobb a 
tanítványok közül? — másrészt pedig ezzel párhuzamosan arra a hely
zetre, amelyről az igénket megelőző szakaszban: a farizeusról és a vám
szedőről szóló példázatban van szó, mert lényegében véve itt is a „nagy
ság-rend” a probléma. Lk 9,46—38-nál a „nagyság-rendi” vitát Jézus a 
kisgyermek befogadásával zárja le, igénkben pedig ugyancsak a kisgyer
mekre való rámutatással mondja ki a végső szentenciát a legfontosabb
ról: az Isten országába való bejutás elengedhetetlen velejárójáról.

Az elmondottakból egyenesen következik, hogy amikor igénkben 
Isten országának fogadásáról van szó, akkor lényegében magának Jézus
nak befogadásáról van szó s ugyanakkor Annak a befogadásáról is, aki 
Jézust erre a világra küldte (Lk 9,48). S ez egyben Jézus félremagyaráz- 
hatatlan és félreérthetetlen válasza az Isten országában, az örökélet dol
gaiban való „nagyság-rendi” vita tekintetében is (Lk 9,48b és Lk 18,14b).

A fentiek figyelembevételével feltárulhat előttünk igénk sajátos ka
rácsonyi értelme és üzenete is: a megszületett kisgyermek Jézusban Isten 
az örökéletet hozó Megváltót küldte erre a világra, akit gyermeki biza
lommal, alázatos lélekkel kell befogadnunk. Ha íg y  tudjuk őt befo
gadni, akkor válhatunk alkalmassá az Isten országába, az örökéletre 
való bemenetelre. Mert Isten országában senki részére nincs külön „fenn
tartott hely”, nem érvényes az általunk elképzelt „nagyság-rend” s nem 
is méltó hozzá semmiféle rangvita.

Gondolatok az igehirdetéshez

1. Karácsony estén a gyermek-Jézus áll előttünk. Az a gyermek, 
akiben testet öltött Isten atyai, mentő és gondviselő szeretete az egész 
emberiség iránt. Ez a gyermek tehát nem „akármilyen” gyermek. Erre 
utal a születésekor felhangzott angyali szózat is: „ . . .  mert született nek
tek a Megtartó, aki az Ür Krisztus” , tehát ez a gyermek Isten egyszülött, 
felkent Fia, a megígért Messiás.

2. Ez a gyermek-Jézus felnőtt korában kiemelten szerette a kisgyer
mekeket. Erről több alkalommal is bizonyságot tesz a Szentírás. Az igénk 
előtti szakaszban is saját tanítványait dorgálja, mert nem akarják oda
engedni hozzá a gyermekeket, hogy megáldja őket. Sőt: egyenesen példa
képül állítja tanítványai és követői elé a kisgyermekeket, amikor így
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szól: aki nem úgy fogadja az Isten országát, mint a gyermek, sem
miképpen sem megy be abba.”

3. Ebből is következik, hogy Jézus az Isten országába való bemene
telt szükségesnek tartja. Ezért csatlakozott mindjárt működése elején a 
próféták és Keresztelő János igehirdetéséhez: „Betelt az idő és elközelí
tett az Isten országa. Térjetek meg és higgyetek az evangéliumban" (Mk 
1,15). A megtérést, vagyis bűnös utunkról az Isten akarata szerinti élet
folytatáshoz való visszatérést kezdettől fogva hangsúlyozta.

4. Földi működése során egyre inkább tudatosította tanítványaiban 
és követőiben, hogy Isten országa nemcsak „elközelített”, hanem az ő 
személyében már „jelenvaló” is ebben a világban. Igénkben is ilyen érte
lemben veendő az Isten országa kifejezés, tehát nem eschatológikus vo
natkozásban. Jézus övéit „azonnali” döntés elé állítja: az ő befogadásáról 
— vagy be nem fogadásáról — itt és most kell döntenünk. Karácsony 
este is ilyen döntés elé állít bennünket: itt a drága, „kellemes idő” (2Kor 
6,2; Rm 13,11), itt „az Úr kedves esztendeje” (Lk 4,19).

5. Igénk hangsúlyozza Isten országának (Jézusnak, az örökéletnek) 
elfogadását. Ez egyrészt azt jelenti, hogy az ember kétféle módon viszo- 
nyúlhat hozzá: vagy elfogadja, vagy pedig elutasítja magától. De más
részt az elfogadás azt is jelenti, hogy Isten országa, Istennek a bűnös em
beriség iránt Jézus Krisztusban testet öltött szeretete s ezáltal örökéle
tünk és üdvösségünk már „készen van” , amit csak éppen „elfogadni” 
lehet. Jézus tanítása Isten országáról, az örökéletről és üdvösségről szem
ben áll azzal a rabbinista felfogással, hogy az Isten országába, az örök
életre valamilyen módon a magunk erejéből, „érdemeinkkel”, vagy a 
törvény betű szerinti megtartásával lehet bejutni. Isten országa elnyeré
sének nem lehetnek emberi feltételei, az semmiféle emberi teljesítmény
nyel meg nem szerezhető. Igénkben a kisgyermekre való utalás részben 
ezt is magában foglalja.

6. De a döntő hangsúly a befogadás módjára vonatkozik. Igénk ugyan 
negatív módon fogalmaz, mi azonban a pozitív fogalmazást domborítsuk 
ki, vagyis: csak az mehet be Isten országába, aki azt úgy fogadja, mint 
a gyermek. Természetesen nem arról van szó, hogy a gyermeki tehetet
lenséget, ggyámoltalanságot, vagy éppen „ártatlanságot” (esetleg bűnte- 
lenséget) hangsúlyozzuk.

a) Amikor Jézus a kisgyermeket állítja példaképül tanítványai, köve
tői— tegyük hozzá: a mai keresztyének — elé, ezzel elutasítja azt a gon
dolkodást, szemléletet, mintha a „kicsinyekkel”, szegényekkel, „bűnö
sökkel”, más világnézetű embertársainkkal való törődés nem a mi dol-

   gunk és feladatunk lenne. Már akkor is határozottan hirdette, hogy nem 
azokhoz jött, akik farizeusi önteltséggel önmagukkal voltak megelégedve, 
dicsekedtek jócselekedeteikkel Isten és emberek előtt, mindenáron fel 
akartak mutatni valamit, magukat „egészségeseknek” tartották, másokat 
lenéztek és megvetettek (gondoljunk a mai igénk előtti szakaszra: a fa
rizeus és vámszedő példázatára, továbbá Mt 6,1—5-re és Mt 9,12—13-ra).

b) Isten országa nem lehet zárt, vagy szűk közösségek privilégiuma, 
mint ahogyan azt régen a farizeusok tartották, manapság pedig bizonyos 
szektás társulások képzelik. Az ilyenekre joggal vonatkozik Jézus ítélete: 
„Ti magatok nem mentek be és akik be akartak menni, azokat meggátol
tátok” (Lk 11,52). De igénk tartalmilag komoly figyelmeztetést foglal 
magában a mára nézve is: Isten országa és a hivatalos egyház nem egy 
és ugyanaz. A Krisztus gyülekezetéhez való külső tartozás tehát önma
gában még nem garantálja az Isten országához való tartozást is (v. ö. Lk 
10,13—16). Ezért válthatott ki megütközést és botránkozást az öntelt „fel
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nőttek” között Jézus cselekedete, amikor a kisgyermekekre rámutatva 
így szólt: „ . . .  ilyeneké az Isten országa!” (Lk 18,16).

c) „ . . .  úgy, mint a gyermek” : ez Isten országa elfogadásának s az 
abba való bejutásnak egyetlen módja. Istennek a Jézus Krisztusban fe
lénk kiáradó szeretete csak olyan gyermeki lelkülettel fogadható el, mint 
ahogyan a gyermek elfogadja szüleinek feléje kiáradó szeretetét. A mos
tani karácsonykor Isten újra tudatosítani akarja bennünk, hogy Fiának 
e világra küldésével, mentő atyai szeretetével éppen azokat keresi és 
karolja fel, akik beismerik, hogy arra rászorulnak, akik nem hivatkoznak 
és nem támaszkodnak semmi másra, csak az ő irgalmára s akik gyermeki 
hittel mindent tőle várnak és engedik magukat mindenben megajándé
kozni. A kisgyermek magatartásának és lelkületének képével igénk óva 
int egyeseket és egyházakat a külső tekintélyre való törekvés, a hatalmi 
és uralkodási vágy kísértéseitől. Ugyanakkor arra tanít, hogy ne akar
junk mindenáron „nagyok” vagy „elsők” lenni, hanem tanuljunk meg 
„kicsik” lenni. Olyan magatartást kíván tőlünk, amit evangélikus egyhá
zunk következetesen hangsúlyoz és igyekszik megvalósítani: vállaljuk a 
„kicsinységet” , a másokért való életet és szolgálatot, a krisztusi diakónia 
útját, hiszen ő sem ezért jött erre a világra, hogy neki szolgáljanak, ha
nem hogy ő szolgáljon és adja az ő életét váltságuk sokakért” (Mt 20,28).

Az ő élete a szó legnemesebb értelmében vett testi és lelki diakónia 
volt, amikor meggyógyította a hozzáforduló betegeket és megbocsátotta 
bűneiket. Ezért tódultak hozzá bizakodással és reménységgel a „kicsi
nyek”, a „lelki szegények” , az élet elesettjei, a megalázottak és meg- 
szomorodottak. Ezért volt számukra valóban „evangélium” : örömhír az 
ő igehirdetése és szolgálata (Lk 4,18).

7. De Jézus példája bennünket is arra kötelez, hogy szeressük azo
kat, akik a világ szemében „kicsinyek” és segítő készségünkkel álljunk 
azok mellé, akik még ma is megvetettek, emberi jogaiktól megfosztot
tak, gazdasági és erkölcsi vonatkozásban kizsákmányoltak. Az igazán 
keresztyének számára éppen ezért lehetetlen ma karácsonyt úgy ünne
pelni, hogy testvéri együttérzéssel ne gondoljunk azokra a kicsiny né
pekre, amelyek élethalálharcot vívnak puszta létükért a világ egyik 
legnagyobb, legerősebb hatalmasságával.

Igénkből a nekünk született Jézus szeretete árad — a kisgyermek ké
pén keresztül — a kicsinyek, a gyengék és a szeretetre rászorulók 
iránt. Legyünk ennek a szeretetnek hordozói és továbbsugárzói azok 
felé, akiknek ezekben a napokban is a legnagyobb szükségük van ilyen 
mentő és segítő szeretetre. Ilyen, másdkat is megajándékozni tudó sze
retetre indítson bennünket az a „gyermeki” lelkület, amellyel most el
fogadjuk a nékünk született Krisztusban Isten legdrágább ajándékát,

Mekis Ádám

Laikus kérdések és szempontok Lk 18,17-hez

Kereszteléseknél szokott elhangzani ez az ige, vagy ehhez hasonló. — 
Nem „karácsonyi ige” ugyan, de úgy érzem, hogy ott a kapcsolat, hogy 
Jézus a gyermekek barátja. Az nem lenne jó, ha karácsonyban csak a 
bölcsőben mosolygó kisbabát vennénk észre. Meg már mi sem vagyunk 
gyermekek. (46) — Itt még burkoltan sincs szó Jézusról. Itt rólunk van 
szó: hogy szükséges az üdvösséghez a gyermekké létei. Mellette az örök
ké szép karácsonyi történet, hogy Isten olyan közel lépett hozzánk, hogy
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gyermekké lett Betlehemben. (46) — Mi olyan rettentő „okosak” va
gyunk sokszor! Nem lehetne egy kicsit legalább arra az érzelmi gazdag
ságra is rámutatni, ami Isten tettében megnyilvánul? Ez az ige nekünk 
szól, és rólunk szól, nem lehet beleerőltetni a betlehemi jászolbölcsőt! — 
Én nem a „gyermek” szóra tenném a hangsúlyt, hanem erre: „aki nem 
úgy fogadja” . Nem az-e a cél is, hogy ezen a karácsonyon megkérdez
zem magamtól: hogyan fogadom karácsonyt? (46) — A karácsonyi ige
hirdetőtől először azt várom, hogy olyan bizonyossággal szóljon erről a 
versről, mint Jézus: „Bizony mondom néktek. . Ez számomra majdnem 
eskü. Feltétlenül meg van győződve arról, amit mondani fog. (2Kor 4,13. 
„Hittem, azért szóltam. . . ”) (2) — A gyermeknek korából adódóan nincs 
tapasztalata, tehát amit lát vagy kap nem fogadja kritikával. Ha szá
mára kellemes vagy jó, amit kap — nem kétségeskedik, nem bizonytalan
kodik, nem gyanakszik, örömmel beleilleszkedik. Folytathatnám .. .(2) — 
Szóljon arról, hogy én, aki már több évtizede élek, hogy lehetek (vagy 
hogy maradhatok!) mégis gyermek. Az Ütmutató múlt heti igéje szerint: 
testünk romolhat, de lelkünk naponta megújul. Szóljon erről a napon
kénti megújulásról, mert így nem öregszem meg, nem épülök le lélek
ben. Gyermek maradok. Akik így naponta megújulva, gyermekként vár
ják karácsonyt, azok tudják csak fogadni Isten országát. (2) — Szóljon 
Isten országáról, hogyan veszi Isten szeretete hatalmába a világot. Min
den karácsony egy újra hatalombavétel. Ha pedig „belépek” ebbe az 
országba, mi vár rám ott? Mit jelent Isten hatalmában élni? Minden 
állampolgárság jogot és kötelességet jelent. Melyek lesznek jogaim és 
kötelességeim? (2) — Karácsony este szólaljon meg ez az ige: szabad 
ajándékot kérni. Hadd lépjek be én is ebbe az „országba” . S abban, 
ami ünnep után jön, az itt folyjon le, Isten hatalma alatt, ebben az 
országban. (2)

KARÁCSONY ÜNNEPE 

Mt 1,20b—23 

Műhelyforgácsok

Egy fiatal názáreti ács álmában megjelenik az Űr angyala. Álom
világ!? Mennyi magyarázat a rabbinistáktól Freudig, ill. a modern mély 
lélektanig. „Elfelejtett nyelv” számunkra. Isten beszélte, József értette. 
Mit kezdünk vele azonban mi?

Angyal tolmácsolásában csendül fel a váratlan üzenet, lényegileg a 
karácsonyi evangélium. Mítosz a vallás dialektusa, mitikus lények a 
tegnapi világ ismerősei. Nagykorúvá lett világunkban, vallástalanul gon
dolkodó emberek számára mennyire hiteles ilyen genezissel az infor
máció ?!

Kegyes vőlegény rokonszenves manővere, amellyel meg akarja kí
mélni jegyesét a nyilvános szégyentől és a törvényszék ítéletétől. „Ké
szüljön el a válólevél — (hiszen jegyesség és házasság jogilag egyen
rangú kötelék!) —, de titkon, se az anya, se a gyermeke ne szenvedjen.” 
József ezt tartja helyesnek váratlanul összekuszált helyzetében. Inkább 
marasztalják el őt „keményszívűsége” miatt. Hol van ez az észjárás és 
döntés hétköznapi gyakorlatunktól?!

Szűztől születés, Szentlélektől fogantatás — a „sóhajok hídja” racio
nalista gondolkodásunk számára. A miraculumra allergiások vagyunk.
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Megmagyarázni ki tudja? „Sacrificium intellectus” nélkül megmereve
dünk vagy elnézően mosolygunk.

Poros, prófétai mondat értelmezi a történeteket, amelyet még a ré
giek is alig ismertek. A szakemberek sem értettek. A héber szó: „alma” 
a zsidók szerint egyszerűen fiatal nőt jelent. Későbbi bibliafordításokban 
„szűz” értelmében szerepel. Zöld út a mariológia előtt! (S hozzá még 
„semper virgo” — mit szólna ehhez Tertullianus, sőt Irenaeus, akik sze
rint Máté 1,25 József és Mária tényleges házasságát jelenti a karácsonyi 
gyermek születése után!)

Izgalmassá válik Máté és Lukács szövegének egybevetése. Nem az 
apró különbségekre gondolok, hiszen végül is ugyanazon evangélium 
csendül fel itt is, ott is. De az tagadhatatlan, hogy Lukácsnál a fény 
Máriára hull, míg Máténál József áll a központban. Az ő élete borul 
fel, ő jut iszonyú zavarba, ő latolgat, ő dönt, ismét őt korrigálja Isten, 
és megint ő az, aki azonnal szót fogad és boldogan dibdábol az anya 
és gyermeke körül. Ha igaz, márpedig valamelyest van benne valami, 
hogy o karácsonyi evangélium az egyház önértelmezésének is klasszikus 
textusa, gondoljunk Barth meglepő, interjú során elhangzott kijelenté
sére. (A kath. ekkléziológia a lukácsi szöveg Mária-centráltságára épül: 
nem lenne jó a reformáció népének önmaga létét és küldetését a mátéi 
szöveg József-figurája felől újra átgondolni?!)

Külön problémát jelent Máté masszív, ószövetségi gondolkodása. Ezer 
és ezer szállal kötődik evangéliuma a várakozás könyvéhez. A „gyüle
kezeti háttér” is különbözik. Máté körül csak úgy árad a jó értelmű 
„laikus-kegyesség”, szemben a mi elpaposodott egyházi helyzetünkkel. 
Milyen fesztelenül, elragadó, gyermeki hittel fogadják az evangéliumot. 
Konfrontálásban még inkább sújt bennünket racionális gondolkodásunk, 
szkepszis és logika, észkultúra és dogmatikus koncepció terhe.

Reánk nehezedik karácsony ünneplésének közkeletű sokarcúsága is. 
Relatíve „tömegek” gyűlnek templomainkba, s magukkal hozzák vára- 
dalmaikat. Karácsony a gyermek ünnepe, a család ünnepe, az ajándék- 
osztás ünnepe, a szeretet ünnepe, a békesség ünnepe stb. Milyen hasz
nosnak látszik beszélni a gyermek-kérdésről, a család-otthon szerteágazó 
problémáiról, jó lenne az ajándékosztás örömét stabilizálni új viselkedési 
formaként, rátérni a szeretet (agapé!) határtalanságára, hogy végre bele
férjen közeli és távoli, ismerős és idegen, fehér és színes, művelt és 
analfabéta, világsztár és „5 darabja 2 fillérnyi” veréb, nagyszerű fel
adat lenne véglegesen lebontani hamis válaszfalat „belső” és „külső” 
békesség között és alkalmi fegyverszünetek helyett végre megteremteni 
a világbékét.

Adott textusunk kapcsán kissé bizseregtet a polemizálási indulat 
is. Nem lenne tán haszontalan leleplezni az ökumenikus veszélyű mario- 
lógiát.

Szűkebb portánkon fűt a nagyünnepi lehetőség a diakónia teológiá
nak széles körű publikálására. Benne Van textusunkban vagy sem, van 
erre lehetőség! És persze jó lenne meleg szavakkal fordulni azokhoz, 
akik számára „hideg” az ünnep, megbiztatni a fáradtakat, átforrósítani 
a szíveket szeretetre, közösségélményt nyújtani magánosoknak, a „vé
letlenül betévedtek” részére kapcsolópontot adni új kezdetre, s termé
szetes, hogy kicsinyeinkről sem felejtkezhetünk el.

Mint kémelhárító a rejtjeles szöveg fölött, úgy vesződünk az ünnepre 
való felkészülés, a szövegértés és a karácsonyi evangélium tolmácsolá
sának feszültségében. Én ennyire jutottam:
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Jézus — Immánuel

Idei karácsonyi ünnepünk házigazdája Máté evangélista. Karácsony 
csak egy van, de tónusában mégis színeződik az evangélista élménye 
és vallomása szerint. Márk nem időzik a karácsonyi történetnél, siet s 
azonnal a szolgálatba lendülő Jézusról tanúskodik. Nem beszél az út 
kezdetéről, hanem sűrítve árasztja reánk mindazt, ami karácsony után 
történt. János, mint a repülő sas, fénybe sugározza és világszerte harso- 
názza az értelmezett karácsonyt, az inkarnáció evangéliumát: az Ige — 
testté lett! A gondos és adatgyűjtésben fáradhatatlan Lukács adta meg 
eddig legtöbbször karácsonyi ünnepünk karakterét. Gondoljunk a felejt
hetetlen, gyermekségi történetekre Zakariástól, a „néma tisztelendő”-től 
Augusztus császárig, írástudatlan pásztoroktól egy kórusra való angyalig, 
megnyílt égtől istálló sarkában zizegő szalmáig, fülünkbe cseng Mária 
éneke és felfénylik elénk a Kisded szelíd arca.

Máté karácsonya más. Egészen újszerű, frappáns és izgalmas. Ő is 
ugyanazt hirdeti, mint a többi, csak másképpen. Perdöntőnek tartja az 
eredet tisztázását, mert szerinte a kezdet és a vég összeér. A Megérke
zett magával hozza a várakozás könyvének és korának maradéktalan 
beteljesedését. Szó sincs tudatosulás és érlelődés lélektani szakaszairól. 
Nem kell külön elhivatási élmény. A karácsonyi evangélium a teljes 
evangélium. A bölcsőnél válik külön az öncélú vallásosság és az Isten 
iránti engedelmes hit. A karácsonyi Gyermek mellett komorlik már a 
kereszt. Itt dől el már a hatalom (Heródes) és a szolgálat nagy pere. 
Már itt derül ki Izrael keményszívűsége ítéletre és a pogányvilág isten- 
szomja megelégítésére. A karácsonyi evangélium egyúttal húsvéti és 
pünkösdi evangélium is!

Nincsen madártávlat messzesége, nincsen egetnyitó, gótívű dogma. 
De asszonytestbe hatol a szárnyaló Szentlélek és egy férfi szív remeg a 
kinyilatkoztatás tiszta fényében. Nincs lehetőség romantikus szövőd
ményre, egyetlen gesztust sem érzékelünk szentimentálisnak. Egy férfi, 
durva tenyerű iparos, akit oly közelről érint az esemény, vívódik Isten 
előtt, majd dönt legjobb szándéka szerint, azután bámulatos, gyermeki 
alázattal elfogadja a korrekciót és boldogan megelégszik helyével. Ez a 
hely pedig a szolgálat helye nélkülözhetetlenségével és észrevétlenségével. 
Vállalja az apaságot, hiszen a kisfiúnak szüksége van édesapai gondos
kodásra és szeretetre. A karácsonyi gyermeket nem angyalok neve
l ik. . .  mihelyt megérti Isten akaratát, azonnal megoldódnak problémái. 
Mint a középkori fametszeten, serényen rakja a rőzsetüzet, és teszi nap
ról napra dolgát. Mégsem naiv laikusként, hiszen ízig-vérig teológus- 
ként dolgozza fel a történeteket eszében és szívében. Nevet ad a gyer
meknek és ezzel kifejezi az édesapai tisztség vállalását. S ebben min
den további benne van ..., de nemcsak azt a nevet adja a reábízott 
karácsonyi gyermeknek, amit hall: „Legyen a gyermek neve JÉZUS” 
—, hanem Isten akarata megértésének jelét adja a másik névvel: „és ez 
a JÉZUS az IMMÁNUEL!” A kinyilatkoztatás és a hitben munkálkodó 
teológia nagyszerű szintézise ez. A második névvel fejezi ki József 
minden idő egyháza számára, hogy mit jelent az első. Mint, aki kőszik
lára talál és ráépíti az ő házát. . .

A JÉZUS-név akkortájt nem volt ritka. József névadása azt jelenti, 
hogy ebben a gyermekben valóra vált a név ígérete. A szent tetragram- 
ma: „JHWH” azaz Isten bűnből szabadít. Már nem ígéret, már betel
jesedés és valóság. Tehát nem hozza a szabadulást, nem is hirdeti, ö  
maga a bűnből való szabadulás, mert itt van, megérkezett!! O a gyó
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gyulás, a tulajdonképpeni egyetlen betegségből, Ö a megoldás az 
egyetlen problémára. Mert a bűn — Isten és ember közössé
gének megszakadása, alapvető törés. Minden rossz ennek a velejárója. 
De ezen senki nem segíthet közülünk. Engesztelő áldozatok hekatom- 
báit halmozhatjuk, vagy rafináltan bizonyítgathatjuk Isten nem-létét, 
vallásosak lehetünk vagy szekularizáltak, — nem másíthatjuk meg em
beri státusunkat, élünk Isten nélkül. Imádkozunk vagy káromkodunk, 
jót tehetünk vagy gonoszkodhatunk, mindez — Isten nélkül. Ez a bűn: 
élni Isten nélkül. Egzisztenciánk legmélyéig ható iszonyú ellentmondás: 
ember — Isten nélkül!

Ezért evangélium, azaz az egyetlen jó hír a karácsonyi gyermek ne
ve. Jézus a kapocs a kettészakadt univerzumban, kontaktus Isten és em
ber között, Ö a közösség ezért minden viszonylatban. Most már vissza
vonhatatlanul és megmásíthatatlanul összetartozik Isten és ember s 
ezért ember és ember! Ezért ujjong Máté és gyülekezete. Semmiféle 
problémát nem jelent számukra Isten érkezésének módja (!), ámuló 
szívvel hirdeti: Jézus a megérkezett Isten. Véget ért a bűn és halál ha
talma. Isten jelenléte új életet és új világot ad az emberiségnek!

IMMÁNUEL, a második név annyit jelent: „Velünk az Isten” . Egy 
régi próféta beszélt valamikor arról, hogy milyen lesz az élet, az ember 
és világ sorsa a várva várt szabadulás idején. Homályos volt az ígéret. 
Nem is értették. József azonban a Jézus név fényében egyszerre meg
érti az összefüggést és a második név, az Immánuel, már teológiai ref
lexió és hitvallás. Kitárul előtte karácsony perspektívája: az élet Isten
nel! Véget ért a keresés nyugtalan ideje, mindent beragyog a megtalált 
út világossága és szépsége. Nincs többet egyedül az ember. Megtört a 
sötétség hatalma. Nem vagyunk vaksors és végzet játékszere. Nem va
gyunk kiszolgáltatva halálra és pusztulásra. Megjelent, közöttünk van 
az igazi, ezért örökkévaló, halálfölötti, diadalmas élet. Már nem utópia 
az új világ. Nem hiábavaló már a szolgálatunk. Mindennek értelme, ál
dása, gyümölcse van, hiszen velünk az Isten! Hétköznapi malmok nem 
darálhatják meg ünnepünket, a felüdülés nem pillanatnyi, nem remény
telen az ember és világ jövője, hiszen velünk az Isten! Ha jön is kudarc 
és megeshet ismételten botlás, csak mi szenvedtünk vereséget és csak 
azért, mert valahol nem vettük komolyan azt, ami történt karácsonykor, 
azt, hogy velünk az Isten! Nemcsak ma van karácsony, hanem kará
csony marad örökre, mert JÉZUS AZ IMMÁNUEL!

Jézus a kőszikla. Immánuel az új élet. Két név, amelyben összeér 
a kezdet és a beteljesedés. Már korszerűtlen Izraellel megmakacsolni 
magunkat hatalmi koncepciójában. Reménytelen is szembeszállni, mint 
Heródesnek. Lehet jönni sietve közelről és távolból, mint a nyitottszívű 
kegyeseknek és a napkeleti bölcseknek. Lehet édes énekkel magasztalni 
Istent karácsonyért — Máriával. Lehet, meggyőzött férfiként boldogan 
szolgálni hittel és értelemmel — Józseffel!

Sok karácsonyi emlékem van gyermekkoromból Szolgálataim is 
eszembe jutnak elsietett évek, évtizedek útjáról. Ma — köszönöm érett 
szívvel és értelemmel Máté karácsonyát — József harcában és győzelmé
ben, örömében és engedelmességében, a boldog szolgálat útján. Hadd 
zengjen 1972. év karácsonyán az ünnep és az új élet drága harangszava 
ebben a két névben. Az egyiket Isten kinyilatkoztatása ragyogtatja fel, 
a másodikat a hitre jutott férfi kiáltja világgá:

JÉZUS —  IMMÁNUEL!
Balikó Zoltán
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Laikus kérdések és szempontok Mt 1,20b—23-hoz

Ha Isten a Mindenható, miért választotta a mindenkori ember 
számára megfoghatatlan és érthetetlen útját Jézus eljövetelének. Modern 
orvostudományunk lehetetlennek tartja az evangélium elbeszélését. Ha 
nem tudunk rá „korszerű” feleletet adni, akkor miért éppen erről hang
zik az igehirdetés karácsonykor, amikor legtöbben vannak a templom
ban.(14) — Olyan nagy volt a messiási hit, hogy József számára egészen 
természetes volt, hogy jövendőbelijének gyermeke a világ megváltója 
lesz? József itt valami politikai szabadító megszületésére gondolt? (14)
— Isten nem kér tanácsot soha, hogy embert szerető és embert mentő 
munkájának elvégzéséhez milyen út lenne legkézenfekvőbb és az ember 
számára legegyszerűbb. (14) — Karácsony a hozzánk közel került Isten
ről ibeszél. Egyedül az Immánuel, az emberközel került Isten tudja sze- 
retetét megértetni velünk és Isten igazán megismertetni. De Isten 
közeljött szeretete a „távolba ‘került” testvérhez, embertárshoz is közel 
kell, hogy vigyen minket. (14) — A szöveg szerint csak József szár
mazott dávidi családból, Mária nem. Tehát vér szerint Jézus sem 
származott Dávid családjából. Később mégis Őt nevezték Dávid fiának. 
Milyen alapon? (7) — A mózesi törvények szerint Józsefnek meg kellett 
volna köveztetnie menyasszonyát (5Móz 2,2,22—24). Ő tehát törvény- 
ellenesen járt el, amikor Máriát feleségül vette. Az irodalom számára is 
izgalmas kérdés Mária esete (pl. Jézus király). Jézus Szentlélektől szüle
tését csak a hit fogadja el ellenvetés nélkül. Ha ezen fennakadunk, nem 
Isten Istenségét vonjuk-e kétségbe? (7) — A Jézus nevet mások is 
viselték. De ennek a névnek esák Jézus Urunknál van jelentősége. Pál 
is beszél róla a Filippi levélben. Olyan értelemben, hogy Jézus neve 
minden név fölött való. (7) — Itt csak arról van szó, hogy Jézus a maga 
népét szabadítja meg a bűntől, nem a világ megváltója. Hogyan, hogy 
Jézusban a népe politikai messiást látott, holott már a születési történe
tében, a bűnöktől szabadítóként említi a Biblia? Két név: Jézus és 
Immánuel. Ezt az utóbbit Jézus nem viselte. Miért nem adták neki ezt 
is? Ez a név többet mondana a mai embernek, mint a Jézus név. (7)
— Jézus a név viselése nélkül is ezt hozta a világba: Velünk van Isten.
— Isten nemcsak velünk van, nemcsak gondot visel, hanem Jézus által 
a világ megváltója. (7)

KARÁCSONY 2. NAPJA

Mt 11,25— 30 

Az alapigéről

A párhuzamos hely (Lk 10,21—22) 1971-ben Szentháromság ünnepé
nek előírt igéje volt. Most persze egészen más ünnepről van szó, és a 
textus második fele (11,28—30: Mt külön anyaga) eltérő hangsúlyt ad a 
megelőző verseknek is.

25—26. vers: Ezek szerint Jézus azután mond hálát a tudatlanoknak 
adott kinyilatkoztatásért, miután korholta „azokat a városokat, amelyek
ben legtöbb csodája történt, hogy nem tértek meg” (11,20—24. A hálaima 
azt mondja ki, ami az eddigiek során is látható volt. A törvény őrei 
szembefordulnak Jézussal, de a tanulatlan emberek, akik sem intelligen
ciával, sem anyagiakkal nem győzik azt a kegyességet, örömmel fordul
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nak Jézushoz. A szegényeket, sírókat, szelídeket, éhezőket boldognak 
mondó (5,3kk), a betegekhez és bűnösökhöz (9,12k), az elgyötörtekhez és 
elhagyottakhoz (9,36) és kicsinyekhez (10,42) odaforduló Jézusról itt ismét 
az derül ki, hogy nem mindenkié: hiszen nemcsak a tanulatlanoknak 
adott kinyilatkoztatásért, hanem a bölcsek és értelmesek előtt való elrej
tésért is hálát ad. Nem egyszerűen arról van tehát szó, hogy még azt is 
Istentől „veszi” , hanem arról, hogy tudatosan vállalja az evangéliumnak 
embereket pártokra osztó, ellentéteket is előidéző hatását. Ez az „igen. 
Atyám” végső következményében Jézus számára a keresztet jelenti.

Ennek a két versnek illusztrációja Mt és Lk karácsonyi története, 
amelyek úgy írnak Jézus megérkezéséről, hogy abban tanulatlan, meg
vetett emberek voltak kezdettől Isten választott és engedelmes eszközei, 
míg az értelmesek, a tudósok értetlenül és ellenségesen állnak az esemé
nyekkel szemben. lKor l,26kk ugyanezt a gondolatot veszi fel: Isten 
célja mindezzel a bölcsek megszégyenítése és mindenféle diesekedés 
lehetetlen! tése.

önkéntelenül is adódik a kérdés, hová tartozom? Alapjában érte
nénk félre az igét, ha azt gondolnánk, Jézus olyan magatartást kíván, 
amelyet kellő koncentrálással „szállíthatunk” vagy megfeszített igyeke
zettel magunkból kicsiholhatunk. Nem-bölcsnek, nem-értelmesnek, 
hanem tanulatlannak lenni nem annyira magatartás, mint inkább hely
zet, egy kilátástalan és kétségbeesett helyzet: amikor az ember érzi, hogy 
mennie kellene tovább, de elfogy az ereje; — amikor az ember tanács
talan lesz és nem tudja, merre induljon, mit tegyen, hogyan éljen; — 
amikor az ember a jót, az igazat, a szépet, az emberit akarja, azért 
fárad, de nem megy, nem sikerül, és újra csak nem sikerül; — amikor 
az ember mentséget keres magának gyengeségére, bűnére és megerőlteti 
emlékezetét — fantáziáját, de nem talál megnyugtató kifogást; — 
amikor az ember keres valamit, ami indokolttá tehetné, hogy magát 
másoknál többre, s hogy magát Isten előtt valaminek tarthassa, de 
hiába minden találékonysága, nem talál semmit. . .

Amikor Isten az „ezeket” kinyilatkoztatja a tanulatlanoknak, az az 
evangélium: egészség a betegnek, új élet a bűnösnek, üdvösség a kár
hozottnak, közösség a kivetettnek — ki nem harcolt, meg nem fizetett 
ajándék Istentől.

27. vers: „Máté itt János módján beszél. . . ” — mondja Luther. — 
Az „ismerés” már az Ót-foan is gyakran használt szó ember és ember, 
Isten és ember kapcsolatának kifejezésére. Több is, mélyebb is, mint 
csak értelmi tevékenység. „Mindent nekem adott át az én A tyám ...” : 
valószínűleg nemcsak Jézus hatalmára kell gondolnunk (28,18), hanem 
arra is, hogy Isten és ember kapcsolatának rendezésében kapott Jézus 
teljhatalmú megbízatást: a Fiú és Atya egyetlen ismerője és az egyetlen 
lehetőség is megismerésére, azaz az Atyával való közösség létrejöttére. 
A Fiú nyitja meg vagy zárja el az utat az Atya felé. Ez a hely azonban 
nemcsak a Fiú nagyságáról, hanem alacsonyságáról is szól. Csak az 
Atya ismeri a Fiút, — még azok a tanulatlanok is, akik kinyilatkoztatást 
kaptak, még azok is elfordulnak, elárulják, megfutnak.

Napjaink vallásosságában még keresztyénnek mondott körökben 
is tapasztalható istenhit Krisztus-hit nélkül. Ez lehet tiszteletreméltó 
és ez is eljuthat odáig, hogy Atyát lát a hatalmas Istenben. Veszélyez
tetve van mégis: Hajlamos arra, hogy az Atya szeretetét mintegy kisa
játítva megfossza azt univerzális jellegétől. Jézus alakja ezt helyreiga
zítja, valahogy ilyen értelemben: az Atya szeretete nem a mienk, elit 
csoporté, hívőké, hanem minden, tanulatlané, betegé, alacsonysorsúé.
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Tapasztalható a másik oldal is: Jézus-tisztelet istenhit nélkül. Csak a 
földi Jézus: így először érthetőbbnek, megfoghatóbbnak, egyszerűbbnek 
tűnik az egész. Alkalmas arra, hogy követendő példa legyen. De sem 
keresztje, sem az értetlenség, amely még tanítványai részéről is kísérte, 
nem érthető az „igen Atyám” nélkül. Jézus személye nem kisebb titok, 
mint az Atyáé. — A 27. vers vége se maradjon észrevétlen. Magabiztos 
keresztyénségünknek szüksége van felrázásra, éppen ilyenre: az Atyát 
az ismeri, „akinek a Fiú ki akarja nyilatkoztatni” . A rutinos családi 
ünneplés, a megszokott karácsonyi istentisztelet, az agyoncsépelt ünnepi 
szólamok és jókívánságok, az ismert tételek mellett arról a hallatlan 
csodáról van szó, hogy Atyánknak szólíthatjuk a menny és föld urát. 
Kern ünnepelhetünk a beavatottak hanyag fölényével, hanem csak azzal 
a kéréssel és várakozással, hogy Urunk minket, körülményeinkkel és 
embertársainkkal mindig elégedetlen, de magunkkal mindig nagyon 
elégedett „kicsinyeit” ajándékozzon meg szeretetének csodájával.

28—30. vers: Kézenfekvőnek tűnik, hogy a 25. és a 28. vers egymást 
magyarázzák. A megfáradtak és a megterheltek azok, akik a törvény 
igája alatt szenvednek — lelkiismeretüktől és másoktól (Mt 23,4). Az 
tehát, amit a 25. vers tényként közöl, a 28. versben hívásként hangzik 
el. Azokat hívja Jézus, akik veszélyeztetett helyzetben vannak. „Nyugo
dalmat” kínál, és ez sokszor ismételt ószövetségi ígéret. „Ez a ,nyugalom’ 
ugyanaz, amit egyébként a ,béke’ fejez ki; nem az a belső rendít- 
hetetlenség, melyre a sztoikusok törekedtek, de nem is az a ,belső béke’, 
amelyről egy puha keresztyénség beszélt; a nyugodalom sokkal több, az 
Istenhez való új viszonyt jelenti!” (Schniewind, NTD, 154.) Magától ér
tetődő természetességgel, anélkül, hogy bármilyen magyarázatra, indok
lásra lenne szükség, hozzátartozik ehhez az ő igájának felvétele. A jézusi 
„nyugodalom” nem tehermentes létezés, hanem ugyancsak teher, de jó 
és könnyű. Miért jó? Mert nem értelmetlen követeléseket tartalmaz, de 
nem is öncélú, énközpontú. Miért könnyű? Mert Isten törvényét az em
beri szívbe írja. Mert Jézus nemcsak beszél, nemcsak küld, hanem elöljár, 
példát ad. De: „Azt kell megtanulnotok, hogy Ő szelíd és alázatos. Tehát 
nem azt kell megtanulnotok, hogy ti hogyan lehetnétek szelídek és alá
zatosak” (Vető Lajos, Lp 1961, 506). Félreértenénk a szelídséget és alá
zatosságot, ha csak lelki beállítottságnak, jellemformáló erénynek tarta
nánk. Jézus nem volt szelíd és alázatos a szó illemtani vagy polgári 
értelmében. Szelíd volt, mert nem kért villámot a samáriai falura, hanem 
továbbment. Szelíd volt, mert visszaparancsolta Péter kardját. Szelíd volt, 
mert nem ítéletet, hanem bocsánatot hirdetett a betegeknek és bűnösök
nek. Alázatos volt, mert küldetését szolgálatnak tekintette. Alázatos volt, 
mert megszánta az elgyötörteket és elhagyatottakat. Alázatos volt, mert 
megmosta tanítványai lábát, mert ellenségeinek is megbocsátott. Alázatos 
volt, mert az irgalmas samáriait állította követendő például, és Ő is 
„hasonlóképpen cselekedett” .

Az igehirdetéshez

A párhuzamos hellyel szemben igénk sajátossága éppen a hívás, mely 
ígéretet és elkötelezést tartalmaz. Karácsony második ünnepének igéi 
szinte kivétel nélkül szólnak erről az elkötelezésről. Igénk sajátossága 
ezekkel szemben, hogy nem általában beszél szeretetről, megigazulásról, 
megtisztulásról, mint elkötelezésről, hanem olyan követésre hív, amely 
egészen konkrét emberekkel, embercsoporttal való törődést, felelősség- 
vállalást jelent.
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Ha elfogadjuk, hogy karácsonyi gyülekezetünk úgy várja „nyugodal
mát”, hogy az elkötelezést már nem veszi olyan komolyan, akkor ennek 
a nyugalmat árasztó igének nyugtalanító vonásait is meg kell szólaltat
nunk, de nem ítéletet, hanem elkötelező evangéliumot hirdetve.

Téma: Isten szeretete megszégyeníti a bölcseket, tanulásra fogja a 
„ tanulatlanokat”.

1. Nem beavatottak vagyunk, hanem elfogadók. Nem.azért van kö
zünk Isten szeretetéhez, mert nálunk minden rendben. Megszokott, sok
szor költekező ünneplésünk ne csaljon meg: nem vagyunk birtokon be
lül. Nincs meg mindenünk. Isten előtt csak elfogadók lehetünk, nem böl
csek és mindentudók, hanem csodálkozó és mindennek újra örülő gyer
mekek.

2. Nemcsak elfogadók, hanem rászorulók. Nem luxus vagy dísz, amit 
kapunk. Nem egy ünnepet a hétköznapok hosszú sorában, hanem min
dent: a menny és föld urában szerető Atyát, Jézusban testvért, barátot 
és megváltót, s persze ezzel együtt életet, életünknek célt és tartalmat. 
Ezt csak kaphatjuk, meg nem szerezhetjük. Ilyen elfogadónak, rászoruló
nak lenni éppen ezért nem lehet felvett póz, hanem teljes kiszolgáltatott
ság. Kiszolgáltatottság annak, aki hív: Jöjjetek!

3. Nemcsak rászorulók, hanem elkötelezettek. Jézus hív, hogy min
dent adjon, és hogy mindent beleadjunk az Ö követésében. Jólétünkkel 
is rá szorulunk, jólétünkkel is neki vagyunk elkötelezve. Itt van az a 
pont, ahol személyhez szólóan és helyhez szabottan rá kell irányítanunk 
a figyelmet azokra a „tanulatlanokra” , „gyermekekre” , „megfáradtakra” , 
„megterheltekre” családban, gyülekezetben és nagy emberi közösségek
ben, akikért felelősek vagyunk — szóval, imádsággal, cselekedettel, gon
dolattal — éppen Jézus szelídségét és alázatosságát tanulva.

Reuss András

Laikus kérdések és szempontok Mt 11,25—30-hoz

Kik a bölcsek, kik a kisdedek, és kik az értelmeseik? — Én a „kis
dedek” kifejezésen a gyermeki lelkületet értem. — A tudás keményszí
vűvé teszi az embert? (8a) — Miért így kedves az Istennek? Jézus min
den további nélkül belenyugszik az Isten akaratába? — „Mindent Jézus
nak adott át az Atya.” Isteni hatalom nyilvánult meg Jézus egész életé
ben. Hatalommal beszélt, hatalma volt betegségeken, a természet erőin, 
bűnön, sőt halálon is. (8a) — Nem azt akarja Isten, hogy minden ember 
üdvözüljön? Nem mindenkinek jelent meg Jézus? Miért van ott az, hogy 
„csak akinek akarja” ? Nincs ennek egy kicsit predesitinációs íze? (8a) 
Amikor Jézus hív, akkor merni kell kimozdulni, megindulni a jól meg
gyökeresedett állapotból. (8a) — Ha már iga, hogy lehet könnyű és gyö
nyörű? — A tanulás diákra, iskolára emlékeztet. A szelídséget és alázatot 
tanulni életre szóló „lecke” , mert belőlünk inkább lázadás telik, és a 
jézusi szelídséggel és alázattal egyikünk sem születik. (8a) — Régebben 
karácsony 2. ünnepe az első keresztyén vértanú, István napja volt. 
A mostani ige egészen más irányba mutat. (17) — Miért van az, hogy 
Isten az értelmesek számára rejtély és megközelíthetetlen? Nem tragédia 
ez korunkban, amikor az érzelmek kihalnak az emberekből, és mindent 
a praktikus értelemnek rendelnek alá? Ma az alázatos ember egyszerűen 
nem tud érvényesülni az életben, mert az okosok, „ügyeskedők” ezeket 
kihasználják és elnyomják. (17) — Isten igazsága emberi mértékkel mérve
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reciprok igazság: amit mi értelmesnek tartunk, az bolondság előtte, amit 
mi bolondságnak tartunk az az isteni bölcsesség. — Nagy igazság az, 
hogy Jézus nélkül az Isten lényegét fel nem foghatjuk. De tehetek-e ar
ról, hogy nekem nem jelentette ki még Jézus az igazi istenismeret titkát? 
•— Nem „az ön készülékében van a hiba” ? — Kikre kell gondolnunk a 
megfáradtak és megterheltek kifejezéseknél? Munkában elfáradtak, szel
lemileg agyongyötörtek, vagy öregek? Hol van abban a keresztyén sza
badság, ha iga felvételére hív Jézus? Elfáradtam, le vagyok terhelve sok 
mindennel, és még igát is vegyek a nyakamra? Hol itt a ráció? (17) — 
Nagyon régen hallottam egy igehirdetésben, hogy az igának két nyílása 
van. Az egyikbe Jézus hajtja a fejét, a másik nyílásban én húzom az 
igát. Így nem vagyok egyedül, azért könnyű ez az iga. (17) — Ma az 
alázatos, szolgálni kész, önmagáról megfeledkező lelkület a legnagyobb 
„hiánycikk” . Ez nem látványos, és nem hoz anyagi hasznot. Önmagától 
képtelen az ember az ilyen életstílusra. (17)

KARÁCSONY UTÁNI VASÁRNAP

Mk 11,24— 26

Hegyeket mozgató bűnbocsánat

Meg kell találnunk a három vers belső összefüggését, különben ko
molytalan frázisokat hangoztatunk a hittel mondott könyörgésről, vagy 
pedig tanácstalankodunk és csalódást keltünk azokban a gyülekezeti ta
gokban, akik érdeklődéssel várnak eligazítást e rendkívül izgalmas ige 
mondanivalójáról.

Figyeljünk fel néhány buktatóra, hogy ne alkalmazzuk a textust. 
Ne beszéljünk a hittel mondott kérés feltétlen teljesüléséről negatív él
lel! „Bezzeg ha igazi hittel kérnétek... de mivel nem hisztek iga
zán . . .  ” , és hasonló dörgedelmek csak lelkiismereti válságba sodorják 
a nyílt szívvel hallgató híveket. Az sem célravezető, ha példatárakból 
keresünk illusztrációkat a csodálatosan meghallgatott kérdésekről. Min
den embernek vannak negatív tapasztalatai az imádságról. A textus 
alapján az sem megoldás, ha arról beszélünk, hogy Isten jobban tudja, 
mire van szükségünk és csak azt teljesíti, ami javunkra van. Az olyan 
kioktatás is felesleges, hogy az igazi hit nem kér lehetetlent, tehát a 
kérés maga is a hit fokmérője.

A textus logikailag az előző versekhez (21-től) csatlakozik, és a 26. 
vers a konklúzió. Azon fordul meg a textus megértése, mennyiben ta
láljuk meg a hit és a bűnbocsánat kapcsolatát. Ha kiragadjuk a hitet 
a bűnbocsánattal való összefüggésből, akkor szükségszerűen individuá
lis útra tévedünk. Hit által a lehetetlennel is dacolhatunk, hittel min
dent elérhetünk, a hit csodákra is képesít, a hit varázserővel ruház fel 
minket, tehát a hittel természetfeletti képességekre teszünk szeri. Pedig 
másról van szó!

A tengerbe ugró hegy fantasztikus képével Jézus drasztikus foko
zást érzékeltet. Maga sem tett ilyen jellegű csodákat, és nem is érthet
jük szó szerint a hit számára adott lehetőségként. Arról van itt szó, 
hogy a bűnbocsánat ténye hatalmasabb csoda, mint az, ha a hegy a 
tengerbe ugrik.
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Jézus a hitet a bűnbocsánattal köti össze. A könyörgés, legyen bár
milyen tárgya, csak a bűnbocsánat talajáról indulhat. Csak úgy kérhe
tünk, ha bennünk nincsenek számonkérések! Hosszasabb magyarázat 
helyett tájékozódásul gondoljuk végig az adós szolga példázatát. Ahhoz, 
hogy bármit is kérjünk Istentől, rendeznünk kell a felebaráttal való 
kapcsolatot. Isten nem engedi, hogy a hitet individuális módon értel
mezzük. Kicsiny, vagy nagy, erős, vagy gyenge hit tehát nem azon for
dul meg, mennyire erősen fogadjuk el Isten létezését és bízunk mint 
denható teljesítőképességében, hanem azon, hogy milyen erős szálak 
kötnek össze a felebaráttal és mennyire viseljük érte a felelősséget. Az 
„egyéni hitbuzgalom” és a vele párosuló „jótékonyság” alapvetően el
hibázott teológiájából fakad, mert megkerüli a bűnbocsánat evangé
liumi lényegét. Jézus ebben az igében a hitet a felebarát oldaláról kö
zelíti meg. Merészen szólva „antropocentrikus” hit, nem abban az érte
lemben, hogy az emberben hiszek, hanem úgy, hogy az Istenbe vetett 
hitem a felebaráthoz való viszonyban válik aktívvá.

Amikor Istentől valamit kérünk, sohasem elvileg kérünk, hanem 
mindig konkrét dolgokat. A bűnbocsánat is konkrét tények, események 
láncolata kell, hogy legyen. Kevés a „nem haragszom”, „felejtsük el” . 
A bűnbocsánat új viszonyulás. A gyűlölet, vagy számonkérés helyére a 
szeretet és önfeláldozó felelősséghordozás kerül. Mivel embert embertől 
a bűn választ el, a bűnbocsánat ezt a szakadékot hidalja át. Végső so
ron a bűnbocsánat szolidaritás és azonosulás a másik emberrel. Termé
szetesen nem kritikátlan elfogadása mindannak, amit szól vagy cse
lekszik, hanem pozitív erőfeszítés arra, hogy az emberi közösség igazán 
békés és harmonikus legyen.

Visszatérve a könyörgésre, belátjuk, hogy az Istenhez intézett ké
réseknek is a felebaráti jó kapcsolatra, az emberi közösség javára kell 
irányulnia. Amit személy szerint magamnak kérek, annak is valami
lyen módon az embertárs javával összhangban kell lennie. A „tisztes 
polgári” individualizmusnak az imádságban sincsen helye! Nem bán
tok senkit, engem se bántsanak, hagyjuk egymást boldogulni, nagyon 
silány életelv. Közös a sorsunk, csak együtt boldogulhatunk és ezért a 
közös boldogulásért kell latba vetni egyéni kegyességünket és szolgá
latunkat.

Isten bűnbocsánatot ígér, általa pedig az örök életet. „Ahol bűnbo
csánat van, ott élet és üdvösség is van” mondja a Kis Káté. Üdvössé
günk, örök életünk is szervesen hozzá van kötve a másik emberhez való 
viszonyunkhoz. Az örök életet nem kiimádkozzuk, kitemplomozzuk ma
gunknak, hanem a szolidaritás szolgáló életformájában jutunk el az üd
vösségre. Az öncélú élet és kegyesség eleve kizárja önmagát az üdvös
ségből. Aki nem hajlandó krisztusi szolgáló azonosulással részt venni 
az emberi közösségben, azzal Isten sem vállal közösséget. Említettük, 
hogy a bűnbocsánat szolidaritás vállalást is jelent. Isten iránti engedel
mességünk, akaratának elfogadása, parancsolatainak vállalása és telje
sítése alapján dönti el, hogy ő vállal-e bennünket.

Amikor imádkozunk, végeredményben mindig abban a reményben 
tesszük, hogy Isten azonosítja magát kérésünkkel, hálaadásunkkal, egész 
személyiségünkkel. Ö ezt bűneink ellenére is megteszi. Ez az a bizo
nyos, még a tengerbe ugró hegynél is nagyobb csoda. Az örök élet el
nyerése is ide tartozik. Üdvösségünk múlik azon, hogyan azonosítottuk, 
vagy nem azonosítottuk magunkat a többi emberrel. Az Isten iránti en
gedelmesség egyben a felebarátért való felelősség és szolgálat is. Más
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ként nem lehet elképzelni Isten bűnbocsátó kegyelmét és örök életet 
adó szeretetét.

Az emberi közösség érdekében végzett felelősség és szolgálat terü
letén viszont határtalan reménységre indít ez az ige. Az ember kollek
tív javáért munkálkodó, azzal összekötött hit nem tűr enerváltságot, 
„úgyse lesz eredménye” , „kár a fáradságért” jelszavú pesszimizmust. 
A jószándékú emberek összefogása nem kevésbé hathatós és világfor
málásra képes, mint az egoizmus egyéni, vagy intézményes formája. Ta
lán azért néz a keresztyénség nagy része még mindig olyan kevés biza
lommal és önbizalommal az emberiség kérdéseinek a megoldhatóságára, 
mert nem tudta levetkőzni individuális kegyesség! jellegét. Talán túlsá
gosan félti a maga recsegő-ropogó struktúrájának statikus vázát és nem 
mer a bűnbánat és bűnbocsánat életformáló dünamiszában hinni.

Minden azon fordul meg, ki tudjuk-e bővíteni a megszokott Isten és 
Én viszonylatát a Felebaráttal, az emberi közösséggel. Isten a világ kér
déseinek .elintézését emberekre bízta. Nem küld angyalokat és csodák 
útján sem intézkedik, hogy az emberekről ezt a felelősséget levegye. 
Ha pedig emberekre bízta, nem tréfált és nem gonoszkodott, hogy meg
oldhatatlan feladatot adjon. Ez a feladat ránk vár és megoldása nem 
lehetetlen. Azt kell meglátnunk ehhez elsősorban, hogy individualista 
módon nem foghatunk hozzá. Közösségi lelkületre, közösségi magatar
tásra, a közösséggel harmóniát kereséssel és találással megáldott gon
dolkodásra, egész tudatunk átalakulására van szükség. Amikor Jézus 
imádkozni tanított, végig többes számban mondta a Miatyánkot. Bizo
nyos, hogy nemcsak azért, mert többen is jelen voltak és közösen imád
koztak. Azért i's, mert a hitet, hittel mondott imádságot kollektív ügy
nek tekintette, még akkor is, ha valaki magában, a csendes kamrájában 
mondja el.

A karácsonyi evangélium — „a földön békesség és az emberekhez 
jóakarat” — így válik nemcsak óhajává, hanem feladatává az ember
nek. Ő kiengesztelte önmagát az emberrel, bűnét megbocsátja, szolida
ritást vállal vele és az örök életet megnyitotta a számára. A hivő ember 
és gyülekezet erre csak egyféleképpen válaszolhat, hasonló szolidaritás
sal, szeretettel és megbocsátással. Különben elrabolja saját magától Is
ten bocsánatát és az örök életet.

Baranyai Tamás

Laikus kérdések és szempontok Mk 11,24— 26-hoz

Az imádságmeghallgatás korlátlan ígérete hihetetlen. — Ügy hal
lottuk, hogy a kétely még nem hitetlenség. Jézus itt mégis a kételyt 
jelöli meg a kudarc okául. — Van hitetlen imádság is. Az nem hallgat- 
tatik meg?! (44) — A mennyei Atya bocsánatának feltétele a mi meg
bocsátásunk? Sokszor hallottuk, hogy Isten bocsánata megelőzi a mien
ket. (44) — Jézus nemcsak felszólít a megbocsátásra, hanem erőt is ad 
ahhoz, azáltal, hogy ő meghalt a szembenálló felekért. (44) — Ellenté
tet látok Jézus ígérete és a tapasztalat között. A  tapasztalat azt mu
tatja, hogy igen gyakran nem teljesül az imádkozó ember kérése. (16b) 
— Hogy értsük Jézus ígéretét? Tévedett Márk evangélista? Talán nem 
is mondta ezt Jézus? — Az édesapa sem teljesíti gyermeke minden ké
rését. Éppen azért nem, mert tudja, hogy azzal kárt okozna neki. Ha a
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gyermek ezt nem érti, zúgolódik. Ahhoz is bizonyos bölcsesség kell* 
hogy megértsük, mit miért tesz Isten. Helyesebben: hit kell hozzá, mert 
a hitből fakad a szükséges bölcsesség is. — Az kell, hogy mindennél 
jobban bízzunk Istenben. (16b) — De itt arról van szó, hogy Jézus biz
tat mindenkit, kérjen bátran bármit, és megkapja. Ha mégsem teljesíti 
a kérést, az a hit próbája. (16b) — Lehet az, hogy Isten azért nem tel
jesíti kérésünket, mert nem elég hittel kérjük? — Egyáltalán: a hit fel
tétele a kérés teljesítésének? Én itt más feltételt is látok. Ügy látszik, 
addig hiába kérünk bármit is Istentől, amíg nem rendeztük ügyünket 
embertársainkkal. (16b) — Meg kell bocsátanunk annak, aki bennünket 
megbántott, akitől joggal várnánk bocsánatkérést, de annak esze ágában 
sincs bocsánatot kérni. Mindig nekünk kell megtennünk a másik em
ber felé az első lépést. Nem gondolom, hogy itt feltételekről van szó, 
hanem egyszerű ténymegállapításról. Hit nélkül nem lehet kérni, sen
kitől semmit. A hit nem feltétele a kérésnek, hanem egyszerűen hozzá
tartozik. (16b) — A megbocsátás sem „feltétele” annak, hogy Isten tel
jesítse kérésünket. — De itt kifejezetten arról van szó, hogy ha mi 
nem bocsátunk meg embertársunknak, méghozzá meg sem várva, hogy 
ő kérjen, akkor Isten sem bocsát meg nekünk. (16b) — Szerintem a sor
rend mégis fordított. A valóság az, hogy mi máris, szüntelenül Isten 
bocsánatából, irgalmas, türelmes szeretetéből élünk, ezért kell nekünk 
készségesen megbocsátanunk minden ellenünk vétkezőnek. (16b).

ÓÉV ESTE

2 Kor 4,15— 18

A szöveg értelmezéséhez ideiktatom a készülésem közben készített 
fordításamát: „(15) Mert mindez értetek van, hogy a megsokasodott ke
gyelem egyre többek által tegye növekvővé a hálaadást az Isten dicső
ségére. (16) Ezért nem csüggedünk el, hanem ha a külső emberünk tönk
remegy is, de a belső emberünk megújul, napról napra. (17). Mert a 
pillanatnyi csekély szorongattatás minden mértéket túlhaladóan dicső
ség örök teljességét szerzi nekünk, (18) minthogy tekintetünket nem a 
láthatóra irányítjuk, hanem a nem-láthatóra, mert a látható múlandó, 
a nem-látható pedig örökkévaló.”

A gyülekezet számára szükséges magyarázat bele van szőve az 
alábbi igehirdetésbe, amely elhangzott — az óév esti vonatkozások nél
kül — a Budapest—Kőbánya-i gyülekezetben, 1972. szeptember 17-én.

Igehirdetés

Pál apostol végigtekint az élete Krisztus-szolgálatán. A most olva
sott mondatok a lezárása ennek a visszatekintésnek. Számára az élet 
és az apostoli szolgálat teljesen egybeforrt: magánélete nem volt. A vi
lágtörténelem ritka egyénisége, aki ennyire felteszi mindenestől az éle
tét az ügyre, amelyet szolgál. Az apostoli hivatás az ő korának körül
ményei között küzdelmes, sok szenvedéssel teli életpályát hozott neki.

Nem azonosíthatjuk magunkat Pállal: sem életének teljes odaszá- 
násában, sem szenvedései mértékében nem hasonlítható hozzá a mi élet
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helyzetünk. De szavai segítséget nyújthatnak, hogy a magunk helyze
tében tekintsünk ki az életünkre, akárcsak a ma záródó évünkre.

1. Pál elmondhatta: minden értetek történt az életemben. Ez az „ér
tetek”  az ő helyzetében: az egyház, a keresztyén gyülekezetek tagjai. 
A mai élethelyzetünkben ez az „értetek” szűkebb is, tágabb is. Szűkebb 
az egyháznál, a gyülekezetnél: családunk, szeretteink, az emberek köz
vetlen köre, akik között az életünk fut. És tágabb a gyülekezetnél, az 
egyháznál: a nagyobb emberi közösségek, népünk, hazánk, Európa, az 
emberiség is beletartozik ebbe az „értetek” -be.

Az első feladatunk ezen az estén: az önvizsgálat. Mennyit tet
tünk másokért, az emberekért, s mennyit csupán önzőén magunkért? 
Az elmúlt év így hív bennünket elsősorban számadásra az Isten előtt, 
az embereket illetően, akikért élnünk kell. Gondolataink csendjében kell 
felelnünk erre, vagy ami még jobb: imádságban.

Persze ne essünk szólamok túlzásába. Az életünk nemcsak másokért 
van, hanem önmagunkért is. A  keresztyén ember sem szégyedlheti, ami 
életében önmaga örömére van, ami saját élete kiteljesedését munkálja. 
De ez nem áll ellentétben a másokért való léttel. Áttételesen saját örö
meink mások javára is szolgálnak. Pihenésünk nem csupán nekünk 
esik jól, hanem környezetünknek is haszna van belőle, mert nyugodtabb, 
“barátságosabb, kellemesebb tud lenni a pihent ember, mint a kifáradt, 
az ideges, a hajszolt. Egy jó könyv elolvasása nemcsak önmagunknak 
szerez élményt, hanem gondolatainkat, érzéseinket gazdagabbá teszi 
mások számára is.

Sőt ugyanígy van életsorsunkkal is. Pál elsősorban a szenvedéseire 
mondja, hogy „értetek” van, de vonatkoztathatjuk ezt az emberi élet 
más eseményeire is. Életünk történéseinek — akár jók, akár kellemet
lenek, fájdalmasak — összefüggése van mások életével. S valamikép
pen, legtöbbször akaratunktól függetlenül, mások élete gazdagabbá le
het általuk. Ezzel a szemlélettel nézve más színben tűnhetnek fel nem
szeretem események is az életünkben: következményeikben nem áradt-e 
jó hatás másokra? Még egy halálesetnek is lehet áldott hatása: meg
békélés a családban, vagy más áldásos következmény.

Az elmúlt évre visszatekintve, tetteink és mulasztásaink, örömeink 
és bánataink megvizsgálása a „Mindez értetek van”-szempontjából — 
ez volt az első dolgunk ebben az órában.

2. Pál így folytatja: „a megsokasodott kegyelem egyre többek által 
tegye növekvővé a hálaadást az Isten dicsőségére” . A végső cél mégsem 
az ember, hanem Isten dicsősége. De Isten dicsőségét éppen a boldog 
emberek hálaadása szolgálja! Az apostolt az a szándék fűti, hogy szol
gálata által minél több ember ismerje meg Isten kegyelmét, és ezáltal 
minél több szívből törjön fel a hálaadás Istennek. A kegyelem megso
kasodó megtapasztalása megsokszorozza a hálaadást, és ezzel növekszik 
Isten dicsősége a világon.

Megérkeztünk a második feladatunkhoz óév estéjén: a hálaadás
hoz. A  hála érzése töltsön el bennünket Isten sok formában meg
mutatkozott kegyelméért az elmúlt esztendőben: bűneink bocsánatáért, 
amelyet vettünk tőle az igehirdetésekben és az úrvacsorái oltárnál; ke
gyelmének erőt, vigasztalást, biztatást adó hatalmáért, amelyet megta
pasztalhattunk az Istennel való közösség óráiban és a hétköznapok sod
rában; életünk folyásában jelentkezett gondviselő szeretetéért! S egyéni 
életünkön túl adjunk hálát most mindazért, ami jó történt ebben az 
évben az emberek között hazánkban és a földön!
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Az egyház szolgálatát ma sem vezetheti más, mint a hálaadás nö
velése. Mert ezzel szolgálja az emberek javát és ugyanakkor az Isten 
dicsőségét. Voltak idők, amikor az egyház kegyetlenkedéssel vélte szol
gálni az Isten dicsőségét: ez volt az inkvizíció kora. Pedig kín jajgatás, 
halálhörgés sohasem, csak örvendező emberek hálája növeli Isten di
csőségét. Az egyház bizonyságtételével, prédikáló munkájával minél 
több ember életébe akarja elvinni az Isten szeretete feletti örömet és 
hálát; szolgáló szeretetével pedig minél több embernek, népeknek alkar
ja a jobb életkörülményeiket elősegíteni. Ez a cselekvő szeretet is növeli 
az Isten iránt való hálaadást a földön.

Mert nem csupán szavakba önthető, tudatos hálaadás van az Isten 
iránt. Mindenütt a földön, ahol megelégedett emberek vannak, ahol 
könnyek letöröltetnek, éhség, betegség, nyomor szűnik, fegyverek el
hallgatnak, béke és nyugalom költözik városokba és otthonokba —, ott 
nem szavakban, de valósággal, hangtalanul ugyan, de zeng a lét dicsé
rete. A lét öröme pedig — anélkül, hogy filozófiai fejtegetésekbe bo
csátkoznánk — néma hálaadás Istennek, a lét teremtőjének, fenntar
tójának és teljességre vivőjének.

Lám, nemcsak az egyház igehirdető, missziói szolgálata növeli Isten 
dicsőségét, mert szaporodik nyomában az Isten Krisztusban megjelent 
kegyelméért a hálaadás. De mindaz a segítés, amit a keresztyénség és 
egyes hívők adnak az emberi közösségek problémáinak megoldásához, 
tehát az, amit ma társadalmi és politikai diakóniának nevezünk, Isten 
dicsőségére szolgál, mert nyomában növekszik emberek, népek jóléte, 
a lét öröme, amely némán is hálaadás Annak, aki a dicsérő imádságot 
kihallja a szél zúgásából, a napfény áradásából, és kihallja minden em
beri szív öröméből.

Isten kegyelmének hálás magasztalása, mely tudatosan csendül fel 
a hivő szívekből ez esztendő végén, és némán is árad az emberi lét örö
méből bárhol a földön — ebbe kapcsolódtunk bele most mi is.

3. A harmadik feladatunk, ha annak lehet nevezni, amit a Szent
lélek munkál bennünk: a megújulás. Pál apostol ebben látja saját élet
sorsának megoldását: „Ha a külső emberünk tönkremegy is, a bel
ső emberünk megújul napról napra” . Melyikünk ne tapasztalná, hogy az 
élet és az évek koptatják. Nemcsak ruhánk használódik el, hanem az 
ember is, aki hordja. Megviselnek bennünket a múló esztendők, ba
jaink és terheink, betegségeink és csalódásaink, munkánk lelkiismeretes 
végzése is. Ez a természetes emberi sors: földi létünk eljegyzettsége a 
múlandósággal, a halállal.

Sokszor csüggeszt, lever ennek megtapasztalása. Lehetnek közöttünk, 
akiknek ez év utolsó estéje ilyen fájdalmas, bénító gondolatokat hozott. 
A hit tekintete azonban áttör ezen a valóságon, amely „látható” , azaz 
tapasztalható, és belekapaszkodik abba, ami „nem-látható” : a hit bizo
nyos abban, hogy a múlandó földi életben már kezdetét vette bennünk 
az öröklét. Az örök élet, amelynek teljessége a halál után az örökké
valóságban vár ránk. A múlandóság terheivel szemben, melyek éppen 
ezen az estén ránk nyomódnak, szembeszegezzük hitünket, szeretetün- 
ket, reménységünket. Mert az a „belső ember”, amely ott van Pál las
san felemésztődő földi lényében, nem más, mint a hivő énje. Az az 
énünk, amely tud hinni Krisztusban, tud szeretni áldozatosan, és tud 
reménykedni a feltámadásban. Ef 3,16—19! Csüggesztő gondolatok köz
ben ezen az estén újuljon meg hitünk Isten szeretetében Krisztus által,
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újuljon meg a másokra néző felelős szeretetünk, és újuljon meg ben
nünk az eljövendő örök élet bizonyossága.

Ebben az órában önvizsgálat várt ránk, hogy életünket a „máso
kért” jegyében szemléljük és mérjük le Isten előtt. Azután az Isten 
kegyelméért való hálaadás várt ránk, mely beleszövődik a lét hangtalan 
Isten-dicséretébe. És várt ránk saját életsorsunkban Krisztus-hitünk, 
szolgáló szeretetünk és végső reménységünk megújulása.

Ravennában ősi keresztyén templomokban, mauzóleumban az V. és 
VI. századból származó mozaikképeket láttam. A mozaik tudvalévőén 
apró színes kődarabkákból összerakott kép. Ami a nézőnek a legámu- 
latosabb: a színük, fényük frissesége. A festmények kopnak, sötéted
nek, fakulnak. Ezek a mozaikképek ma is változatlan tisztasággal őr
zik színeiket, és üdén fénylenek a néző felé. Felejthetetlen kék és zöld, 
piros, sárga és arany sugárzik a kis kövecskékből, mintha nem múltak 
volna évszázadok, immár másfél évezred fölöttünk.

Óév estéjén különösen is tudjuk: életünkben sok minden porrá vá
lik. A hit, a szeretet és a reménység kis töredékdarabjai azonban meg
maradnak, és elkísérnek bennünket az örökkévalóságba. Mindaz, ami 
életünkben — nagyon töredékesen — őriz valamit e háromból, túléli a 
múlandóságot. 1. Kor 13,13.

Veöreös Imre

Laikus kérdések és szempontok 2 Kor 4,15— 18-hoz

Nem hiányozhat az igehirdetésből- a visszatekintés az elmúlt év 
eseményeire józan „történelem-értékeléssel” együtt. A hálaadás konk
rét eseményeit, tárgyát kell megszólaltatni egyéni és közösségi, egyházi 
és világi vonatkozásban egyaránt. (9) -— Mit jelent a „külső” és „belső” 
ember? Talán jobb lenne fizikai erőnlétről és hitről beszélni. — Mire 
utal Pál a pillanatnyi könnyű szenvedéssel? — Ellentmondást sejtek a 
Krisztus váltsághalála és az emberi szenvedés szerezte örök dicsőség 
között! (9) — Mi a látható és mi a láthatatlan Pál szerint? Többen más 
fogalmazást javasoltak: elmúló értékek — örökkévaló kincsek; anya
giák — Isten; Krisztussal való élet — Krisztus nélküli élet. — Ez az 
ige az emberi élet célja kérdését veti fel. Miért éltünk az elmúlt 1972r 
évben, és miért küzdünk egyáltalán? így lesz visszatekintés is: mi volt 
hiábavaló fáradozás életünkben, és miért érdemes életünk új esztende
jében dolgozni? (9) Az év végén azt kellene meglátnunk, hogy „min
den tiérettetek” volt. Még a csüggesztő kudarcok, vereségek és szenve
dések is. — Néha a keresztyén embernek is szkeptikus a látása: bele 
kell törődnie mindenbe. Ez az ige arra biztat, hogy nem beletörődni, 
hanem hinni kell — hogy Isten mindig minden javamat akarta. (32a) 
— Ehhez az is kell, hogy ne csak a „láthatókra” nézzünk. Nem egy év, 
de Istennél egy egész élet — 60—70 év is — pillanatnyi szenvedést je
lenthet az örökkévalóság távlatában. — Jó lenne, ha a láthatatlanokról, 
Isten örökkévaló világáról tanítást hallanánk. Mennyiben és meddig 
láthatatlan ez a világ? (32a) — Isten nem a láthatók, a földi-valóságos 
életünk lebecsülésére akar biztatni, hanem egy évre visszanézve, ezek
ben akarja megláttatni „láthatatlan, örökkévaló” kezének atyai szerete- 
tét. (32a).
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ÚJÉV

Cs 4,1— 12

A  Jézus nevében induló egyház

Újév napján mindig Jézus nevében indul az egyház. Ez mindenek
előtt az ünnep jellegéből, üdvtörténeti tartalmából és hátteréből adó
dik. „Jézusnak nevezték el ő t . . .  ” mondja újév evangélioma, „Jézus le
gyen jelszavunk, midőn egy új évbe lépünk”, énekli az újévi gyüleke
zet. Istentiszteleti rendünk is, énekeskönyvünk is gondoskodik arról, 
hogy az esztendő legelső napján újra meg újra Jézus nevében induló 
egyház legyünk.

De mit is jelent voltaképpen az egyház számára, hogy 1973. legelső 
napján évekből összetevődő vándordíján Jézus Krisztus nevében indul 
tovább? Mindenesetre jóval többet annál, hogy Jézus csupán jelszó szá
munkra az új esztendő hajnalán. És jóval többet annál is, hogy temp
lomozás előtt és után boldog új évet kívánunk kinek-kinek, itt pedig 
azt énekeljük, hogy Jézus legyen a jelszavunk. Jézus nevében indulni 
több, mint csupán az ő nevével indulni. Mert Ö nekünk nem 
újévi jelszavunk és kegyes címke 1973 homlokán, hanem valóban az, 
akinek Péter apostol Szentlélekkel megtelve a főtanács előtte hirdette 
és vallotta. Szabadítónk, Megváltónk és Üdvözítőnk.

Újév ünnepén általában csak azok indulnak Jézus nevében, akik 
Karácsony felől jönnek, benne élnek a gyülekezetben, és mint olyanok, 
nemcsak születésének és névadásának történetét ismerik, hanem egész 
földi életét, tehát azt is, hogyan, mikor és hogyan dobták el őt az épí
tők, mint értéktelen és hasznavehetetlen építőkövet. Ilyenekből tevődik 
össze az újévi gyülekezet! A  Jézus nevében megkeresztelkedett, gyüle
kezetében élő, igéjét hallgató, nevében imádkozó, feltámadása erejéből 
élő, Krisztust követni akaró emberekből, akik többek között erőt és ál
dást kérnek Istentől az új évben Jézus nevében és erejével véghezviendő 
„jótéteményekhez” . A Jézus nevében induló gyülekezet mindenkor szol-; 
gálatra indul, mégpedig hittel, szeretettel, reménységgel, mindenféle 
jótéteményre készen. A jézusi név erre elkötelezés is, meg erőforrás is! 
Az Agendát idézem: Mindent Jézus nevében cselekedjetek!

Idejétmúlt rossz szokás, ha az igehirdető az év első napján vaktöl
ténnyel pufogtat a sziveszteri elhajlókra, akik most odahaza mélyen 
alusznak, és nem a jelenlevőkhöz szól Szentlélekkel megtelve az évek 
értelméről, jelentőségéről és felelősségéről. A távollevők megnyerésének 
más az útja-módja. Erre is való többek között az új év további 364 
napja.

Az újévi gyülekezet ilyenkor reménységgel, de nem önteltséggel 
indul.

Reménységének alapja mindenekelőtt az apostol ünnepélyes válasza 
a főtanács vallató kérdésére: Micsoda hatalommal, és kinek a nevében?! 
Vegyétek tudomásul: a Jézus Krisztus neve által! Az a tengernyi sok 
„jótétemény”, ami az egyház hosszú történetében Jézus neve által tör
tént és történik; az a bőséges áldás, ami az évek sodrásában egyesek 
és népek életébe beleáramlott a Péter szájából átvett evangéliom tiszta 
hirdetése és a szeretetszolgálat gyakorlása révén — az egyház egyik 
legfőbb reménysége, midőn egy új évbe lépünk. Miért nem merünk 
bátrabban hinni az evangéliom erejében? Miért nem merünk bátrabban
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mi is odalépni egy testi vagy lelki sátánhoz a Jézus nevében? Miért 
nem merünk bátrabban szólni Jézus nevében a halottak közül való fel
támadásról? Miért nem merjük bátrabban és hűségesebben próbára 
tenni a Jézus nevében rejlő megtartó erőt a betegékért mondható papi 
imádságunkban? Egyből több lenne a reménység az egyházban újév 
reggelén.

Péter apostol nem védekezik a főtanács előtt, hanem bizonyságot 
tesz. Ha az egyház fél az évektől és kétségeskedik jövője miatt, nem 
hisz komolyan Jézus Krisztusban. Akkor Jézus neve az egymást váltó 
évek küszöbén valóban jelszó volt csupán, és nem hitének megvallása 
abban, kitől ígérete van, hogy vele lesz minden napon, és vele lesz min
den új évben.

Reménységünk alapja az is, ami tegnap este hálaadásra késztetett. 
Az óévesti hálaadás utolsó hangfoszlányai, gondolatai, érzései és évi ada
tai átszűrődnek az újév reggeli indulás órájába. Mennyi szolgálat az el
múlt évben! Valamennyi Jézus nevében. Mennyi pénz az önkéntes ado
mányokból élő egyház pénztárába! Áldozat az egyházért a Jézus nevé
ben. És itt is, amott is egy-egy testileg vagy lelkileg lesántult, akit Jé
zus újból talpra állított. Akinek életében akkor jött el az igazán boldog 
új esztendő, mikor lesántult, elrontott életét Jézus újból helyre tette. 
Induljunk hát reménységgel, ne fejlógató nagy búsulással. Legyen való
ban biztatás és bátorítás újév alapigéjének üzenete: Akik hallgatták az 
igét — hittek. Így lett a férfiak száma mintegy ötezer. A Jézus ne
vében induló és evangéliumát Isten hatalmának megtapasztalt gyüle
kezet számára ez nem utópisztikus, hanem bátorító újévi üzenet.

A tv képernyőjén Graz egyik főterén láttam legutóbb egy nem
zetközi ökumenikus ifjúsági csapatot. Jó volt őket látni és modern Jé
zus-énekeiket hallani. Úgy mutatták be őket, hogy ezek a fiatalok — 
protestánsok és katolikusok — Krisztus követésében keresik életük vég
ső értelmét és célját.

Reménységgel, de nem önteltséggel indul ilyenkor az egyház. Az 
aranymondásként széltében idézett záróvers: „És nincs senkiben más
ban üdvöiSség. . .  ” , nem az öntelt, még mindig lelki gőgben leledző, a 
kizárólagos megoldást fölényesen ikínálgató egyház újévi hangja. Egyéb
ként is jó arra gondolni, hogy ez a bizonyságtétel jórészt főpapok és 
papok, tehát vallásilag érdekelt, teológiailag képzett, és a magúk mód
ján kegyes emberek előtt hangzott el. Olyanok előtt, akik készek ön
maguk mellett és Krisztus ellen dönteni. Olyanok előtt, akik Istennek 
szolgálnak és téves vallási elveikhez görcsösen ragaszkodván, a sánta 
meggyógyulásával kapcsolatos tehetetlenségükben és zavarukban azt 
tartják: Mivel az eset nem fér bele vallásos gondolkodásukba, nem is 
lehet igaz. De nem szabad az ünnepélyes záróvers alapján, újév ünne
pén különösképpen nem, a keresztyénség abszolút voltát állítani és 
meg is kísérelni azt igazolni. A „senki másban” és a „sehol másutt” , 
sőt még az „Egyedül Jézus” elve is már igen sok bűnbe, tévedésbe, 
szeretetlenségbe és zsákutcába vitte az egyházat. Ugyanakkor teljes 
határozottsággal és világos gondolatvezetéssel kell kiemelni a „szóténai- 
szótéria” fogalmának apokaliptikus komolyságát, mely erőteljesebben 
fejeződik ki a magyar fordításban, mint a lutheri „selig werden” -ben. 
Nem művelt főpapok, liberális szadduceusok és egy tanulatlan halász
mester hitvitájáról van szó, hanem egy végső romlás halálos veszedel
méből való kiragadásról — az ember végső megtartásáról. De ehhez 
igent kellene mondani ahhoz, amihez eddig nemet mondtak. Dönteni 
kellene Jézus mellett, és utána Jézussal továbbindulni.
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Az egyház újévi indulása nem lehet független attól a helyzettől, 
m elyből egész népünk, sőt az egész emberiség nagy családja ma reggel 
elindul. Jézus neve nem változott, nem is változik de az a történeti, 
társadalmi, politikai, gyülekezeti és egyházi szituáció, melyből a ke- 
resztyénség egy-egy év kezdetén Jézus nevében indul, mindenkor vál
tozik. És ez a mindenkori történeti helyzet, melynek hátterében ott fe
szülnek korunk nagy problémái kell hogy motiválja, körvonalazza, 
meghatározza és korszerűvé tegye az egyház mindenfajta szolgálatát, 
célkitűzését és erőbevetését az új évben. Ha nem számolunk komolyan 
azzal, hogy híveink nemcsak a templom légkörében élnek, hanem új
ságot is olvasnak, rádiót is hallgatnak, tv-t is néznek, és a szilveszteri 
fehér asztalnál a családi problémákon túl politikai, gazdasági, társa
dalmi és szociális kérdésekről is beszélgettek, idejét múlt dolog az újévi 
prédikáció és újévi ének. Ha nem az adott helyzet motiválja szolgála
tunkat és mondanivalónkat — légüres térben mozgunk és maholnap 
valóban múzeummá leszünk. Kétségtelen, hogy szolgálatunk élvonalá
ban ez évben is az áll, amit Péter a főtanács előtt elmondott. Az evan- 
géliom, mely vigasztal bánatunkban, és bátorít halálunkban.

Az is kétségtelen, hogy mi sem mehetünk el tétlenül a sánták és 
egyéb betegek mellett. Sőt legfőbb ideje lenne diakóniai szolgálatunkat 
már az év legelső napjaiban elkezdeni a gyülekezeti betegek szorgal
masabb látogatásával és hűségesebb pásztorolásával, mivel Jézus nevé
ben az is benne van, hogy beteg voltam és meglátogattatok engem.

Az igében adott helyzet, a tömlöc és a főtanács egész tehetetlen 
kapkodása mögött ott van egy sánta koldus csodálatos gyógyulása, kit 
naponként odavonszoltak a templom Ékes-kapuja elé. Egyáltalán nem 
szívderítő látvány: sánta koldus a templomkapuban. Pedig nálunk is 
volt ilyen. Nem is olyan régen. De csak volt! Mivel tegnap este bősé
gesen megterített asztalnál búcsúzott a magyar család az óévtől, és éj
félkor egy újabb boldog és főleg békés újesztendőre emelte poharát, 
tulajdonképpen ilyen változatban kellett volna a Himnuszt énekelni: 
Hoztál ránk víg esztendőt, és mostanság egyre vígabb, boldogabb és 
szebb esztendőket hozol ránk évről évre. Minden okunk megvan a há
laadásra is, meg az újévi reménységre is.

De nincs ez még így mindenütt! Közel- és Távol-Keleten sánta, 
nyomorult koldus az ott lakó emberiség. Nincs kedve és lehetősége a 
víg poharazgatásra. Mialatt mi bőségesen megterített asztalnál léptünk 
át az újba, az emberiség egyharmada bizony éhezik. Aki komolyan vp-  
szi azt, hogy Jézus könyörületességre indult az éhező sokaságon, nyil
ván azt is komolyan veszi, hogy szeretné talpra állítani a szociális el
maradottságban élő népeket is, korunk nagy sánta koldusát. Péternek 
valóban nem volt sem ezüstje, sem aranya. De ha az, aki görcsösen 
szorongajta ezüstjét és aranyát, konokul védi gazdasági monopóliumát, 
a világ égető szociális kérdéseit, a társadalmi igazságtalanságokat, úgy 
véli megoldani, hogy a világ szegény népeinek csupán kegyes szöveget 
mond újévi köszöntésként a Jézus nevében, az maholnap úgy járhat, 
mint a példázatbeli gazdag ember. Aki tud úgy indulni, hogy a másik 
és a mások sorsa hidegen hagyja, az csak a szójával, de nem a szívé
vel és felelősségével indul Jézus nevében. Ez a felismerés kell, hogy 
meghatározza az új évben nemcsak imádkozásunk, hanem egyben min
denfajta szolgálatunk tartalmát és irányát. Csak így indulhatunk jó 
lelkiismerettel a Jézus nevében! Ámen.

Weltler Rezső
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Laikus kérdések és szempontok Cs, 4,1— 12-höz

Az igehirdetés fő témája 4,12-re alapítandó. A „Krisztusban vaió 
megtartatás” az év első napján különösen is aktuális. — Bármennyit 
hallottunk az üdvösségről, itt elkerülhetetlen erről részletesen szólni. 
(12) — A „név” szó, a „szegeletkő” fogalma is magyarázandó. — Péter 
nem sokkal korábban még megtagadta Krisztust. A mostani történet
ben már egy lelkileg újjászületett Péter beszél. Ezért érezzük hiteles
nek a 12. versben olvasható bizonyságtételt. Üdvösíségről csak az be
szélhet hatásosan, aki már megtapasztalta, hogy „Krisztus által meg
tartatott.” (12) — Péter és János meghurcoltatásának előzménye gyó
gyítás volt. A tanács tagjait az idegesíti, hogy a gyógyítást Jézus nevél 
ben végezték, akit pedig már „elintézettnek” gondoltak. (12) — Péter 
példát mutat arra, miként kell Krisztusról bizonyságot tenni: bizony
ságtétele bátor, de nem kihívó. (12) — Rövid párbeszéd az igéről: Ez 
az ige újév napján kerül elő. De ezzel a gondolattal kezdeni egy új esz
tendőt: nincsen senkiben másban üdvösség!? Az emiber talán nem is 
tudja megfogalmazni, mit akar, de valami jót. Január elsején nem az 
üdvösség érdekel, hanem az esztendőnek várható dolgai és az, hogy 
ezekhez kapjak erőt, bölcsességet. — Ez a baj. Pontosan ebből a beál
lítottságból kellene kizökkenteni a hallgatókat. Ha az egész világot 
megnyerjük is, de a lelkünk kárt vall, mi abból a hasznunk? Csak az 
üdvösség felől van értelme igazán az életnek is. — Nem arról van szó, 
hogy engem az üdvösség nem érdekel, de nem okvetlenül az év első 
napján. Itt élek és itt élünk a földön, s nem mindegy, hogy itt miként 
alakulnak a dolgok. Az újév különben sem egyházi ünnep. Az alaphan
gulatunk, alapérzésünk azonos minden emberével. — Figyelj a kihall
gatásra (79. vers)! Ezek a „lelkiző” emberek olyat tettek, ami éppen 
az élet tiszteletének és megbecsülésének a példája: gyógyítottak. S erre 
a humánumra éppen az a Jézus-központúságuk indította, amit olyan 
szuggesztív erővel hirdetnek. — Az üdvösségben tehát benne van az itt 
és az odaát? (15).

VÍZKERESZT ÜNNEPE

1 Móz 1,1— 4a 

Jó a világosság 

A kijelölt textusról általában.

Mindenekelőtt egy tanulságos példa a teremtéstörténet alapján pré
dikáló lelkész számára: néhány hónappal ezelőtt feltűnő sikerrel vetí
tettek egy német dokumentumfilmet a filmszínházak. „A jövő emlékei” 
volt a címe és egy svájci szakácsból lett szállodatulajdonos, Erich von 
Danikén bestsellernek számító könyve alapján készült. A bemutatott 
érdekes kultúrtörténeti dokumentumok mellé a tudományos vizsgáló
dás részére teljesen elfogadhatatlan laikus és naivan tudományoskodó 
szöveg járult a Földön kívüli világ állítólagosán évezredekkel ezelőtt 
ittjárt látogatóiról. Sokakat természetesen teljesen meggyőzött a film 
érvelése (ezért a nagy siker!), a tudományos szintű kritikák egyértel-
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műén elmarasztalták az alkotókat, sőt a megjelentetés országában, az 
NSZK-ban „Üzérkedés a fantáziával” című cáfolat is megjelent.

Mindezt azért bocsátom előre, nehogy mi lelkészek ezen a Vízke
reszt ünnepen olyan területekre kalandozzunk, amely nem a mi aszta
lunk és valamiféle laikusán tudományoskodó érveléssel igyekezzünk a 
Szentírást „megvédeni” különböző támadásoktól. Mindez persze nem 
jelenti azt, hogy textusunkat, a Papi irat ősi teremtéstörténetét nem 
tartanánk a maga nemében egyedülállóan szépnek, a keletkezési kor 
tudományos ismereteinek megfelelő és tudományos szempontból mind
máig megcáfolatlanul igaznak és teológiailag árnyaltan és helytállóan 
megfogalmazottnak. Noha a Szentírásnak nem célja és feladata a világ 
keletkezésének és fejlődésének szaktudományos leírása, a meglevő te
remtéstörténetet nem is lehet az e kérdésekkel foglalkozó tudományos 
kutatásban alapul venni, azt azonban nyugodtan elmondhatjuk, hogy 
ez a leírás nem vált soha nevetség tárgyává, mert a hit őszinteségével 
és komoly felelősségével íródott, bizonyságtétel formájában. Ezt pedig 
lehet vitatni, lehet másban hinni, de nem lehet elvitatni, vagy tudomá
nyosság ürügyén megcáfolni.

Mindennek kezdetéről, egy e világgal függő viszonyban nem levő 
teremtő Istenről és a meglevő, megteremtett világ fokozatos fejlődésé
ről vall igénkben a bibliai író. Érdekes Hans Berg idevonatkozó mon
data: „A teremtés hat napjának jellemző vonásaival és egymásutáni
ságával a legújabb természettudomány eredményei egyre feltűnőbben 
megegyeznek.”

Rövid szövegmagyarázat

Az 1. vers különálló egység. Nincs szüksége a folytatásra, ez az ős
kezdet leírása. Nem egy történelmi pillanat, amelyben történik valami, 
hanem maga a kezdet, az anyagnak és az időnek létrejötte. Előtte te
hát a mi fogalmaink szerinti világ (kozmosz) és a múló, mérhető idő 
— nem létezett. A „résit” szó nemcsak a kezdetet, hanem egyúttal az 
ellenpólust, a véget is jelzi már, mert aminek kezdete van, annak vége 
is lesz. — A „bárá” ige csak Istennel kapcsolatban -használatos, a sem-, 
miből valamit létrehozó, teremtő folyamat. Az „Elohim” név többes
számú alakja ellenére is egyesszámú tulajdonnév (Izrael Istenének ne
ve), sohasem áll többesszámú állítmánnyal. Az „ég és föld” nem a tel
jesség jelölése, csupán kiemelés abból. Nemcsak ezt teremtette Isten, 
de az ember számára ezek a legfontosabb és megfoghatóbb részei a lát
ható világnak.

A 2. vers nem közvetlen folytatása az elsőnek. Nincs közvetlen ösz- 
szefüggésben a teremtéssel, hanem a meglevő világ jellemzése, egy ál
lapot leírása. Elválasztja az első verset a harmadiktól. Egyes exegéták 
itt egy őskatasztrófát sejtenek, mely a teremtés után következett be, 
kietlenség és pusztaság maradt a nyomában, sötétség és a víz volt ér
zékelhető. Isten Lelke a vizek fölött, az alkotó erő jelenléte, ezen a ka
tasztrófa nem változtatott.

A 3. versben Isten szaván van a hangsúly. A szó hatalma, eszköz 
a teremtésben. (Sok vallástörténeti analógia van a szó rendkívüli ere
jéről — áldás és átok formájában.) A „világosság” megjelenése már az 
Élet megjelenésének első feltétele. Ez megelőzi a Nap, Hold és csillagok 
megjelenését. Ezen már a régiek sem találtak semmi kivetnivalót, tud
ták, hogy az égitestektől függetlenül is léteznek fényforrások és vilá
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gosság. Mi pedig ma már sokféle sugárzást ismerünk, melyek függet
lenek az égitestek fényforrásaitól. Egyenes fejlődés, logikailag pontosan 
követhető folyamat indul meg a világosság megjelenésével.

A 4a. versből kitűnik, hogy Isten tudatosan nézi az általa megte
remtett világot, abban nem valamiféle öntörvényűség uralkodik, hanem 
a teremtő akarat és bölcsesség. Arra a célra, melyre a világot megal
kotta, teljesen megfelel, minden jó, helyén levő, célravezető. Ezt azóta 
tudósok és laikusok egyaránt igazolják.

Az igehirdetés elé

Vízkereszt ünnepének mottója: A világ Világossága. A napkeleti 
bölcsek örömét is e világosság megtalálása okozta. Visszasugározzuk-e 
Jézusban kapott világosságot világunkban, hogy öröm, igazság, békes
ség, jó célok, áldás fakadjon a nyomában?

1. Nagy lehetőségeink vannak. Életünkkel egy Isten által megin
dított nagyszerű világnak s a benne végbemenő folyamatoknak va
gyunk részesei. Életünk beletartozik Isten terveibe és munkájába. Nem 
véletlenek, nem saját elképzeléseink irányítják azt, hanem egy adott 
helyen végzendő fontos feladat. Életünk nem nélkülözi a világosságot. 
Lehet bármilyen göröngyös, megpróbáltatásokkal terhes, szívünkben, 
sejtjeinkben ott van az Istentől kapott cél és erő, a feladat megoldá
sához szükséges képesség. Mindennemű elnyomás, még önmagunk el
nyomása is (kisebbrendűségi érzések!) ellentétes Isten akaratával. Ö 
azt akarja, hogy becsüljük, nagyra becsüljük az életet, időnket, helyün
ket — és ezáltal mások életét is. Schweitzer ezt az „élet tiszteletének” 
nevezte és ez egész életének programot adott. (Az már más kérdés, 
hogy ezt jól és teljesen betol tötte-e?) A céllal és bölcsen megteremtett 
világban az emberi élet is ehhez mérhető csupán.

2. Életünkről számot kell adnunk Istennek. — Amikor a bibliai 
író a teremtett világ látható valóságaiból kiragad két valóságot, az eget 
és a földet, akkor tudatosan teszi arra a hangsúlyt, amihez nekünk, 
embereknek alapvetően közünk van. Életünk rendeltetéséről soha nem 
elegendő filozofálni, általános elveket alkotni, hanem azokból mindig 
ki kell emelnünk az éppen időszerű, cselekedetté, döntéssé váló való
ságot, mert arról fogunk számot adni. „A lovakat lelövik, ugye?” cím
mel megrázó filmet játszottak. Jelentős pénzösszegért maratoni tánc
versenyt rendeznek vállalkozószellemű táncospárok részére. Több na
pon és éjjelen át tart a kegyetlen versengés, a nézők hazamennek pi
henni, a táncosok megszakítás nélkül imbolyognak a parketten. Több 
nap elteltével az emberfeletti erőfeszítések hatására legtöbb résztvevő 
már teljesen elfelejti, miért is táncol, mi hozta őt a parkettre, amíg jár- 
tányi ereje és öntudata engedi, táncol, aztán kidől. S a film címének 
jelentése: amikor a ló már nem bírja az iramot, összeesik, s akkor ir
galomból lelövik. Jaj annak az embernek, aki kidől a harcból úgy, hogy 
már nem is tudja, miért folyik e harc! Itt kell nagyon időszerűvé és 
kézzelfoghatóvá tennünk mondanivalónkat: minden sötétség, minden 
igazságtalanság, minden embertelenség, minden hazugság, önzés, vissza
élés az Isten által jónak teremtett világosság ellen munkálkodik. Ezért 
kell céltudatosan, ismerve a célt, harcolni ezek ellen. Sem az egyes em
ber, sem az egyház nem elégedhet meg a világban található sötétség 
kritizálásával. Oszlatni kell a sötétséget. Megkeresni és gyakorolni a
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szolgálat nem külső fényekkel, csak a sugárzás fényével összehasonlít
ható cselekedeteit. A diákoméiról kell Isten előtt számot adnunk! E szó
nak abban a teológiailag, igeileg, emberileg kibontott gazdagságában, 
ahogyan azt az elmúlt nyáron lelkészkonferenciákon végigtusakodtuk. 
Ez értelmét ad időben oly rövid életünknek.

3. Jézus Krisztusban új világosság adatott. — Lehetőségeink néha 
eltűnnek szemeink elől, megfáradunk. Számadásra kötelezettségünk 
megrettent, bűneink, mulasztásaink mindent elhomályosítanak. De m; 
a teremtéstörténetről is Jézusig kell, hogy eljussunk igehirdetésünkben. 
„Az Ige testté lett és lakozott mi közöttünk, és láttuk a z , ő dicsőségét. 
— Benne élet volt és az élet volt az emberek világossága.” (Jn 1,14 ;4 ) 
Isten Jézusban új világosságot adott és az ember láthatta s láthatja 
ezt a világosságot. Nem elrejtett fény ez, mindenki előtt nyilvánvaló. 
A teremtésnek új, nagy aktusa a bűneiben vergődő ember számára. És 
„látta Isten, hogy jó a világosság” — ez a Világosság is!

Hogyan lehetséges, hogy e sugárzó világosság fényét mi keresztyé
nek sokszor teljesen elnyeljük, sötétséggé változtatjuk? Hogyan lehet
séges, hogy szavaikkal próbáljuk pótolni a fényt, hatalmi vágyakkal, 
képmutató jótékonykodással, „megindokolt” megtorlással a szolgáló 
szeretet egyértelmű kötelezéseit?! Pedig a mi feladatunk csupán any- 
nyi lenne, hogy feltételek nélkül továbbadjuk ezt a világosságot válo
gatás nélkül mindenkinek, akivel együtt élünk e teremtett világon.

Minden mást elvégzett kezdetben és azóta a Teremtő, Mindeneket 
Fenntartó és Jézus Krisztust is értünk adó kegyelmes Isten.

Szirmai Zoltán

Laikus kérdések és szempontok 1 Móz 1,1—4a-hoz

Jézus a világ Világossága. Ez a vízkereszti „téma” . Itt is világos
ságról van szó. De lehet-e ilyen külső hasonlóság miatt erről az igéről 
prédikálni vízkeresztkor? (37a) — Én éppen azt gondolom, hogy az a 
világosság, amiről itt szó van, Jézusban áll helyre. így érthető az, hogy 
Pál apostol beszél a második Ádámról. Isten teremtő szava egy csapás
ra meg tudja változtatni az egész világot. — A világosságnak gyakorlati 
haszna van: az élet feltétele, kell munkánk végzéséhez. Mégis sokszor 
félünk tőle: kiderülhetnek dolgaink. Pedig az alapige érthetően mond
ja: jó a világosság. De mindaddig bántja a szemünket, amíg nem vesz- 
szük észre, hogy azt az utat is megvilágítja, amelyen járnunk kell. Jé
zus Krisztus ez az út: a világ Világossága. (37a) — Isten megcselekedhet 
velünk mindent, teremtő szavára világosság támad a világban, bennünk 
is; és mégis nekünk is állandó, megfeszített munkára, újból és újból 
hitre, új erőre, megtérésre van szükségünk, hogy a világosság fiai le
hessünk. (37a) — Egy idősebb asszony: Isten nagyon szépen megterem
tette az egész mindenséget. Hiszem, hogy az a valóság, ahogy a Bibliá
ban megíratott. Ezt éntőlem el nem veszi semmiféle tudomány. Hiszem, 
és vallom, hogy az Isten nem az emberért, hanem énérettem tette mind
azt, hogy a világosság világítson a benne hivőknek. Isten teremtett vi
lágossága hittel ragyogja be az én lelkemet itt a földi életemben, és 
egykor az örök dicsőségben. (50) — Egy fiatal ember, lakatos: A mai 
kor embere szemben találja magát a létezés, ill. a keletkezés körülmé
nyeinek kérdésével. A Bibliának ezek a sorai rendkívül szűkszavúak, 
de határozottan utalnak arra, hogy minden az Isten műve. Ugyanakkor
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szemben találjuk magunkat a tudomány feltételezéseivel, melyek szin
tén a világ keletkezésére utalnak. A Biblia első versei és a tudomány 
itt látszólagos ellentmondásba kerülnek. A biblia versei nagyon is ér
telmesen és jól olvashatók. A tudomány többféle feltételezésre ad lehe
tőséget és ezek a legtöbb ember számára félreértésekhez vezetnek. Még
sem mehetünk el a tudomány jelenlegi eredményei mellett. Párhuza
mot kell vonnunk a Biblia eseményei és a tudományos feltételezések 
között. Ha valaki figyelmesen olvassa a Bibliát és figyelmesen követi 
mindazt, amit a tudomány a világ keletkezéséről elfogad, könnyen rá
jön, hogy e két párhuzamos erő nyílirányai ugyanazok, s mint minden 
párhuzamos összetart, a végtelenben találkozni fognak. A Biblia meg
fogalmazásai a 6—8—10 ezer évvel ezelőtti ember számára bőségesen 
elegendők voltak. Az ismeretek bővülése nem cáfolása, hanem még in
kább bizonyítása annak a műnek, amelyet teremtésnek nevezünk. Ilyen 
gondolatok után kételkedés nélkül tudom elfogadni a Biblia sorait és 
fenntartás nélkül elfogadni a világi tudományokat (50) — A gyüleke
zet kérdései: A szöveg nem. könnyű. A szavak és mondatok világosak, 
a tartalma azonban nagyon nehéz. Mi az, hogy sötétség volt a mélység 
felett? Mit jelent az, hogy Isten lelke lebegett a vizek felett? A tudo
mány ma másképpen beszél a világ keletkezéséről, de azért sok ha
sonlóság is van a Biblia szövege és a tudomány megállapításai között. 
Pl. az, hogy a világosság az első. Az igében fontos az a kijelentés, hogy 
a világosság jó. És az, hogy amit az Isten teremtett az jó. Az is fontos, 
hogy Isten először a világosságot teremtette. Szószerint kell ezt venni, 
vagy csak képes értelemben? (50).


