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Csendben Isten előtt

Reménység a népek közötti 
kiengesztelődésre

(Hoffnung für Versöhnung unter 
den Menschen)

Máté 5,38—48

Reménység a kiengesztelödésre?
Az LVSZ budapesti Nagygyűlése bibliatanulmányainak témái közül 

ez a harmadik tűnik a legreménytelenebbnek. Ha kihagyjuk a „népek kö
zötti” vagy „emberek közötti” kifejezést — ami csak nyelvtanilag kép
zelhető el, hiszen a contextus elveszítésével a textus is légüres térbe ke
rül — marad ez a két szó: reménység kiengesztelődésre. S ha elvileg, 
„légüres térben” el is képzelhető a kiengesztelődés, az „emberek között” 
és a „népek között” már sokkal nehezebben megy. Van-e ilyen viszony
latban egyáltalán reménység a kiengesztelődésre, enyhülésre és békére 
kicsiben és nagyiban? Nem tűniik-e megadott témánk éppen napjainkban 
szép szónak, szinte szólamnak? Nem kell-e józanul kimondani: alig, 
vagy nincs lehetőség a kiengesztelődésre. Ugyanezt a tényt erősíti Jézus 
contextusa, világa is. Vegyük először szemügyre Jézus szavának hátterét.

A megtorlás világában
„Ha valaki testi sértést követ el honfitársán, azzal úgy bánjianak, 

ahogyan ő cselekedett, törést törésért, szemet szemért, fogat fogért. Ami
lyen testi sértést követett el, olyat kövessenek e l rajta is” — olvassuk 
3Móz 24,19—20-ban. Jézus tehát valóban egy „megmondatott” mondatot 
idéz. Viszont hangsúlyozni kell, hogy ez a törvény eredetileg fék és gát 
akart lenni a természetes ember féktelen bosszúvágyának. Ezért olvassuk 
niás helyen is, a megtorlásnak azonos mértékben, de meg kell történnie 
(2Móz 21,24—25 és 5Móz 19,21). Azt is tudjuk, hogy ez a törvény már 
Hamuirápi törvénykönyvében is benne volt, Róma is felvette alaptörvé
nyei közé. Szent István törvényei között is megtalálható, 
 A  „ius talionis” a későbbiekben nem fék, hanem a „jogos” bosszúvágy 
kifejezője, a megtorlás eszköze lett, eredeti karakterét elveszítette. A kö
zösség együttélésének egyensúlyáért adott mózesi törvény — valljuk be 
őszintén — csak a szakadékókat mélyítette. „Ha hétszeres a bosszú 
Káinért, hetvenhétszeres az L áméként” — olvassuk lMóz 4,24-ben. Eh
hez képest nagyon enyhének tűnik a „háromszor veri ezt kenden Ludas 
Matyi vissza” — mondata. Mert az ember „feljogosítva” érezte magát a 
szönnyű bosszúra. Ennek sok példáját láthatjuk napjainkban is családok 
kibékíthetetlenségétől egészen a terrorizmusig. Együttélés megtorlással? 
Ez volna a közösség útja?
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A behatárolt szeretet világában
Ennek a kis résznek kis híján ezt a címet adtam: a szenvedélyes gyű

lölet világában. Ez azonban nem igaz. Mert világiunkban a szeretetnek 
is nagyon sok jelét tapasztaljuk. De éppen erről van szó: a szeretet és 
gyűlölet együtt vannak és hatnak világunkban. Le kell szögeznünk, hogy 
textusunk második részének kiindulási alapja túlzásnak tűnik. Így nem 
„mondatott meg”, hogy szeress és gyűlölj. Az azonban igaz, hogy 3Móz 
19,17—l8-ban, tehát a hivatkozási helyen a felebaráttal a „honfitárs” és 
„néped "fiai” kifejezések egyenlők. S az is igaz, hogy Izraeliben a parti- 
kularizmus egyre jobban eluralkodott. " Imádkoztak” az ellenségért, de 
sokszor így: „váljék saját asztaluk kelepcévé, jólétük idején is csap
dává . . .  töltsd ki rajtuk bosszús haragodat...” '(Zsolt 69,23—25). A gya
korlat tehát pontosan az, amit Jézus mondott: nagyon tudunk szeretni és 
gyűlölni is.

Amerikában és Dél-Afrikában — bizonyos helyeken — fehérek és 
színesek nem utazhatnak ugyanabban az osztályban, nem járhatnak egy 
iskolába, sokszor még templomba sem. De Isten egy napja alatt élnek. 
Nem tudom, hogy mi megnyugodhatunk-e a cigány-kérdés mai állásá
ban, ahogy egyrészt olykor élnek, és ahogy emberek gondolnak rájuk. 
Nem tudom, hogy- társadalmunk együttélését is nem nehezíti olykor a 
megtorlás vágya, vagy a behatárolt szeretet? Tudom sajnos, bizonyosan, 
hogy ebből sokszor az egyházak sem kivételek, napjainkban még az 
LVSZ területén is vannak jelei, és sokszor a „legmárkásabb hivők” tud
nak a legjobban gyűlölni.

Reménység a kiengesztelődésre? Egyesek talán túl sötétnek látják 
a felvázolt képet. Mások még kiegészítenék a sort, hiszen a feszültségek
nek sokszor társadalmi igazságtalanság, életszínvonalbeli különbség az 
oka és vannak ideológiai és politikai ellentétek is. Az egyházak „kien
gesztelt különbözősége” is szólam igen gyakran. Pedig éppen napjaink
ban az egyházaknak nem a szakadékok mélyítése, hanem azoknak át
hidalása lenne feladatuk minden erővel. Ezért örülünk minden tárgya
lási készségnek, közlekedési kísérletnek, őszinte lépésnék és együtt 
akarunk minden jóakaratú békevággyal. Elkötelezettségünknek nemcsak 
a katasztrófa megelőzése, hanem Jézus szava a forrása.

Alapigénk pedig a megtorlás és a behatárolt szeretet világában a ta
nítványt, sőt a jézusi utat mutatja meg. Nem könnyű, hanem nehéz, nem 
mindig elfogadható, hanem olykor „botránynak tűnő” út ez. Jézus sze
rint ez egyúttal a kiengesztelődésnek, a reménységnek is útja.

„Ne szálljatok szembe a gonosszal”
Természetes eszünk az ellenkezőjét diktálná. S ahogy annak idején 

a fasiszták megnyirbálták a Bibliát, s maradt az elfogadható, úgy hiszem, 
ezt a szakaszt ma is sokan kihagynák szívesen. Milyen utat mutat Jézus? 
Összefoglalóan azt is mondhatnánk, hogy korának „jogi eseteiből” hoz 
példákat és ad tanácsokat.

a) „tartsd oda” — ti. a másik arcodat is, ha pofonvágnak. A  rab- 
binista jog szerint a visszakézből adott ütés, amely általában a jobb ar
cot éri, különösen megszégyenítő. Gondolhatunk azokra a tanítványokra 
is, akiket Jézusért kihallgatták, s mint eretnekeket így ütöttek. Ettől 
függetlenül a pofon a legembertelenebb ütés. S ebben a helyzetben nem 
védekezni, sőt kitenni magam a megalázásra?

b) „engedd át” — hangzik a másik tanács. Lukácsnak más a sor
rendje. Ha rablók támadnak, először a „felsőruhát” , a kabátot veszik el,
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a z tá n  a  ru h á t. H a  p e r b e fo g t a k  v a la k i t ,  a  r u h á já t  v e t t é k  e l, a  kabát 2Móz 
22,25 szerint elvehetetten volt, ez a törvény a szegényeket védte. Tehát 
 itt is a tanítványok perbefogására gondolhatunk? És általánosítva: a ta- 
oltványt kii lehet fosztani, zsarolni?

c) „menj el vele” — folytatódik az útmutatás. A  római megszálló 
csapatok jogává lett, hogy egy zsidót, mint idegenvezetőt, vagy málha- 

h ordót igényibe vehettek, fgy 'kényszerítették ciirénei Simont is Jézus 
 keresztjének hordására, iA  zelóták ellenállást követeltek. Jézus nem a 
jogot igenli, csak tudja, hogy ez a gyakorlat, és tanácsa: inkább többet 
 teljesíts, mint a követelt mérték. Ettől függetlenül: meddig mehetek él 
azzal, akii terhemre van, zaklat? Tovább, miht mi gondolnánk — mondja 

J ézus ?
d) „adj” — hangzik az utolsó példa és tanács, voltaképpen 5Móz 

 15,7— 11 felelevenítése. Itt már nem kényszerről van szó. Akár pénzt, 
 akár mást kér valaki — mondja Jézus — korlátlanul teljesítsük.

Nem járhatatlan ez az út? Nem leszünk nevetségessé ezzel a maga- 
 tartással? Ilyen konzekvensen kellene követnünk Jézus mai világunk- 
 ben is?

A Hegyi Beszédet nem szabad valamiféle szociális és kötelező ta- 
 nításként hallgatni. Sokszor feltűnt már olyan mozgalom a keresztyén- 
 ségen belül, amely ezeknek a követeléseknek szószerinti betöltését tűzte 
célul. A mozgalmak sikertelenségének oka: ezt a szót kiemelten kezelték 

 és jogszabállyá tették. Hozzá kell tennünk, a Hegyi Beszéd nem jogosít 
 fel olyan társadalom építésére, amelyben mindenkinek így kellene élnie. 
 Még emlékszünk a „keresztyén kurzus” hazugságaira és csődjére. Sőt: a 
 hitben való élet sem valami „patentmegoldás” mindenre. Ez sem igaz, 
 legfeljebb illúziók kergetése. A  hitből való szeretet soha nem lehet így 
 „programmá” .

Mit mond akkor Jézus ezekkel a szavakkal? Elsősorban emögött 
 a magatartás mögött az Isten iránti határtalan bizalom húzódik meg: 
 bármi történik, Isten gondoskodik rólunk. Másrészt Jézus nem etikai 
 tökéletességről beszél, nem is valamiféle „önmegvalósításról” , hanem 
 nála mindig a (másikról és la közösségről van szó. Arról a közösségről, 
 amelyet a megtorlás és gyűlölet veszélyeztet, ahol jogi eljárások és el- 
 lenakciók csak növelik a -feszültséget. Jézus azt akarja, hogy életünkben 
 a bosszúnak se hatalma, se joga ne legyen. Ez lenne konzekvens kö- 
 vetésé. Ez nem gyengeség, nagyobb erő kell önmagam legyőzéséhez. 
 Aki mindig csak a maga jogaiért küzd, családban, munkahelyen és 
 társadalomban, könnyen válik önző emberré. Jézus szavai nem „min
denből” , hanem egyedül önzésünkből akarnak kiforgatni.

„Szeressétek ellenségeiteket”
A  Hegyi Beszédben és különösen az antitézisek során itt érkeztünk 

a csúcshoz. Egy qumrami parancs: „ . . . a  világosság minden fiát szeret
ni, a sötétség minden fiát gyűlölni. . Jézus szava az ellen a „szeretet” 
ellen szól, amelyik csak körét szereti, amelyik csak viszontszeret, azt is 
sokszor számításból. Idetartozik a köszöntés kérdése, a kiváró magatartás, 
ahogy mi magyarok mondjuk: amilyen az adjon Isten, olyan a fogadj 
Isten. Ez nem szeretet, hanem annak karikatúrája.

Milyen szeretetet mutat Jézus a tanítványoknak?
a) Határtalan szeretetet. Nemcsak a zsidóság volt partikularista sok

szor, a keresztyénségben is tudunk keresztesháborúkról. S nemcsak 
inkvizíció volt az egyházban, hanem ma is vannak türelmetlen keresz-



tyének. „Szálljon tűz le az égből és égesse meg őket” — mondja szi
vünk sokszor talán azok felé, akik nem fogadják be Jézust. Ha Jézus 
határtalan szeretetről beszél, akkor ebben azok is benne vannak, akik 
másképpen gondolkoznak és élnek, mint mi.

b) Aktív szeretet. Az imádkozás passzivitás? Aki szembekerült már 
valakivel és imádkozott érte, az tudja, milyen aktivitás ez. Akiért 
imádkozom, azzal jót akarok tenni (Lukács: „tegyetek jót vele). Jézus 
itt éppen arról beszél, hogy a szeretet nem érzelem, hanem a másikért 
mindent megtevő aktív élet. S mintha itt újra megjelenne a „viszonzás” 
elve: íme, ez a jézusi viszonzás.

c) Megelőző szeretet. „Uram, add, ne arra törekedjem, hogy engem 
szeressenek, hanem, hogy én szeressek” — imádkozta Jézus középkori 
tanítványa, Assisi Ferenc. A  szeretet nem is „számol, nem oszt, szoroz, 
s nem annak eredményeképpen cselekszik. A  köszöntés kérdésénél sem 
csak a formula elmondásáról van szó, hanem a tiszteletről, a másikhoz 
közeledő, nem kikerülő, és megelőző tiszteletről.

d) Az ellenséget is szeretni. Élesen fogalmazva, ez a „tökéletes” élet. 
Jézus szemével nézve már régen nem az „én igazságomról” van szó, 
hanem mindazokról, akikről a Hegyi Beszédben szól: a családtól kezdve 
a gyülekezeten keresztül minden emberig, sőt az ellenségig. Jézussal 
az ellenség is felelősségben elfogadott felebaráttá lehet. A  tökéletes
ség pedig teljességet, osztatlanságot jelent, nem pedig perféktséget.

Vagyis, az antitézisek végül is a felebarát felé fordítanak a szív 
egészével és osztatlanságával. Jézus etikája egyetlen szó: szeretet.

Reménységünk gyökerei

A  kiengesztelés felé vezető út a jézusi szeretet útja. A  bevezetés
ben azt írtam: ez a reménység útja. Igazából nem ez a mi reménysé
günk, baj volna, ha reménységünk a mi — még ha megvalósult is — 
szeretetünk útja. Keresztyén reménységünk gyökerei:

a) Isten atyai szeretete
A  mi tökéletlenségünk: averziónk, bizalmatlanságunk, félelmünk, 

ellenségeskedésünk, bosszúvágyunk, irigységünk. Isten tökéletessége: na
ponta újra sugárzó jósága és áldása, ajándékai és munkája minden 
emberért. Erről az atyai szeretetről beszél a természet világa is. Sőt, 
ha a textus első felét nézzük: Isten nem a megtorlás Istene. Lehet, hogy 
Izraelben ez az „istenkép” alakult ki, de az evangélium éppen ez: Isten 
nem a megtorlás Istene, sőt, amit minden kontinensen mindenkivel fesz. 
az éppen türelméről és szeretetéről tanúskodik. Feltételekhez sem köti 
szeretetét, akkor szeretett, amikor még „ellenségei” voltunk, szeretete 
mindenkit megelőző. Teljesen, osztatlanul és válogatás nélkül szeret. 
Istennek ez a világot átfogó szeretete reménységünk a kiengesztelés 
kérdésében is.

b) Az Űr Krisztusnak szolgálata
Nemcsak textusunk két szakaszát, hanem az egész Hegyi Beszédet 

egységben kell látnunk, de legalábbis Mt 5,17—48-at. Ez a szakasz 
az antitézisek sorozata. Jézusnak minden régi tézissel szemben van 
egy hallatlan új állítása, útmutatása. Érezhetően súlyos szavak ezek. 
Az „én pedig” -ben a Küldött szólal meg, aki tudja, hogy küldetése 
óriási, de hatalmának is tudatában van: ő az Űr. Ugyanakkor szavai
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mögött meghúzódik alázata és szolgálata is. ö  ugyanis nemcsak taná
csolja: „tartsd oda”, „engedd át” és „menj vele” , sőt „adj” , hanem 
ezt tette is. Szavai emlékeztetnek az Ézsaiásnál megénekelt Szolgára: 
„arcomat nem takartam el a gyalázkodás és köpködés e lő l. . .  olyanná 
tettem arcomat, mint a kovakő” (Ézs 50, 6—8). S a kereszten is imád
kozott ellenségeiért, méghozzá éppen a kiengesztelődésért, miközben 
páratlan üdvözítő szolgálatát végezte. A  kiengesztelésért szolgálatot vál
laló Űr a mi reménységünk.

c) Istennek közöttünk levő és eljövendő országa
 Már nem kell kifejteni: mit hozott Jézus. De hangsúlyozni kell, 

hogy amit hozott: Isten országa. Ha ez az ország bennünk és közöttünk 
van, akkor nem a megtorlás és számító szeretet uralkodik, hanem 
a szolgáló szeretet. Aki Isten szeretetéből él, kész lemondani saját 
biztosítékairól is, hogy megnyíljon a másik előtt, nemcsak nem öl, 
hanem védi az életet, nem teszi tönkre, hanem védi a másik házas- 

 ságát is, szavai egyenesek és építőek, s nemcsak nem üt vissza, hanem 
szereti ellenfelét. S .közben reménysége: eljön egyszer Isten országa 
teljességgel, ahol valóban igazság, békesség és szeretet lesz.
 Jézus követői Isten osztatlan szeretetéből élve így járják a kiengesz- 
 telés, a reménység (útját szívesen segítve minden jóakarattá és békét 
munkáló felebarátunknak, jóreménységgel szolgálva a kiengesztelődést, 
megbékélést mindenütt és minden tekintetben. így lesznek ugyanezek 
a tanítványok az örök béke és igazság országának útkészítői is. Segítse 
Isten a magyarországi evangélikus egyházunkat és a Lutheránus Világ- 
szövetséget is, hogy mai világunkban ilyen reménységgel és odaadás
sal szolgáljuk együtt a népek közötti kiengesztelődést.

Keveházi László
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Tanulmányok

Időszerű evangélikus öntudatért

Miért vagyunk evangélikusok? Ma is!
I I .

6. Evangélikusok vagyunk, mert egyházunk az ige egyháza. A  Szent
lélek által egybehívott gyülekezeteinkben Isten üdvözítő evangéliumát 
hirdetjük.

Igehirdetésünk arról tanúskodik, amit Jézus Krisztus tett értünk. 
Istennek ez az objektív cselekedete számunkra a megtérés és a bizo- 
dalmas hit által lesz életvalósággá. Ha ezt a kettőt igehirdetésünkben 
nem tesszük egészen világossá, akkor az üdvösségről szóló objektív 
bizonyságtétel csak ópium lesz az alvó lelkiismeretnek. Akkor a bűnöst 
nem intjük vigyázásra, s az elveszettet nem hívják megtérésre.

Mert Jézus Krisztus életével, halálával és feltámadásával az ember 
mellett döntött, azért az igehirdetésnek mindig fel kell szólítani a 
meghalt és feltámadott Jézus melletti döntésre.

Bultmann és iskolája egészen a napjainkig Istennek a történelem
ben véghezvitt üdvözítő cselekedetének objektivitását vonja kétségbe. 
Az ilyen értelmezés szerint a húsvéti sír nem volt üres. Jézus testi 
feltámadása mítosz csupán. Jézus nem ment fel a mennybe. Nem tett 
csodákat. Nem taposta szét a Sátán fejét. — Ebben az esetben meg
magyarázhatatlan, hogyan jön létre a gyülekezet. M i' módon hisznek 
ma is emberek. Ha a hit nem Isten üdvözítő cselekedetének szilárd 
fundamentumán nyugszik, akkor igen ingatag, lápos talajra épül! 
Akkor nem lehet komolyan venni a húsvéti sírnál levő őrök megret
tenését. Akkor — a bultmann-i elgondolások szerint — nem is kell 
jelentőségét tulajdonítani annak, amit Isten Jézus Krisztusban objektíve 
cselekedett a világ megváltásáért. Akkor csak a „belső víziókra” , „lá
tomásokra” , „élményekre” kell figyelni. Ahol Isten objektív üdvcsele
kedete értünk ködbe vész, s nem az lesz hitünk szilárd alapja, ott 
rajongás jön létre.

Evangélikusok vagyunk, Istennek a történelemben Jézus Krisztus 
által értünk végzett objektív cselekedetén szilárdan állnak és épül
nek gyülekezeteink. Az ad hitünknek biztos fundamentumot és remény
ségünknek rendíthetetlenséget. Ezen a fundamentumon álló hit kénysze
rít a felebarát szolgálatára és a világért végzett felelős munkára is.

Az igehirdetés feladata
A  hit mélyítése. Hitre ébresztés. Jézus Krisztussal való közösség 

megteremtése. Felkészítés a szolgáló keresztyén életre.
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Ilyen igehirdetői szolgálatra hívta Jézus Pétert és Andrást: Jer
és kövess engem és én azt cselekszem veletek, hogy embereket fogtok.” 
Mt 4.19. A  Feltámadott kiküldi a tanítványokat, hogy hirdessék az 
evangéliumot minden embernek és gyógyítsanak minden betegséget.
; . igét hirdetni azt jelenti: Meghallani és tovább adni az evangéliu
mot. Hitben járni és cselekedni Isten akaratát a családban, társadalom
ban, a világban. A  hivő élet láttán mások is megismerhetik az élő 
Jézus Krisztust.

(Az Istennel való megbékélésre felszólítás. Az Istennel megbékélt' 
ember bűnbocsánatból élő és új életben járó ember. Újjáteremtett em
ber. Isten nem „javítgat” , hanem újat teremt.

Az igehirdetés elvezeti az embert arra a felismerésre, hogy Jézus 
a világ megváltója, s az egyénnek személyes üdvözítője. Szembesít 
az élő Istennel.

Minden próbálkozás, amelyik az igehirdetés tartalmát megkísérli 
meghatározni, azonnal az egyház életének és küldetésének centrumá
hoz jut el.

Egyházunkban meghirdetett evangélium igazsága kinyilatkoztatott 
igazság. Ez az igazság Istennek önmagát velünk megismertető kinyilat
koztatását jelenti. Mi csak azért beszélhetünk Istenről, mert ő már 
beszélt velünk. Nem érhetnénk el Istent, ha ő már meg nem kere
sett volna. Ezért nem úgy kezdődik az Írás: „Kezdetben volt az ember, 
aki kereste az Istent” , — hanem: „Kezdetben volt az Isten.” Max 
Planck döntő különbséget lát a vallásos és tudományos felismerés kö
zött. A  vallás is, a tudomány is szembesül és szembesülhet Istennel. 
A vallásos gondolkodásnál Isten a kezdetnél áll, a tudományos gondol
kodás szerint pedig a gondolkodási folyamat végén. Ezért szól Luther 
arról, hogy nem beszélhet igazán az Istenről az ember addig, amíg 
ő maga személyesen nem állt „coram deo” , személyesen a személyes 
Isten előtt. Isten áthúzza azokat az elképzeléseket, amiket mi alkottunk 
Róla, s megmutatja igazi önmagát. Az ember a maga alkotta Isten 
előtt borul le mindaddig, amíg a magát velünk megismertető élő Isten 
Szentlelke által fel nem tárja előtte magát. Isten üres, absztrakt foga
lom marad mindaddig, amíg a Feltámadottban nem találkozunk Vele. 
Kierkega-ard mutatott rá arra, hogy az ember akkor fedezi fel igazi 
önmagát, életterét -és felelősségét ebben a világban, amikor az élő 
Jézusban találkozik az Istennel.

Amikor Jézus megismerteti velünk Istent, akkor is feltehetné vala
ki a kérdést: Honnan tudjuk, hogy nem a saját véleményedet, elkép
zelésedet ismerteted meg velünk? A  kérdésre a válaszunk: Istent meg- 
ismerni nem azt jelenti, hogy megtanultam őt megismerni teológiai 
könyvekből. Ez az ismeret az élő Jézussal való találkozásból fakad 
és a Vele való közösségből táplálkozik.

Az egyház igehirdetése állandó hívogatás az élő Jézus Krisztussal 
való találkozásra. Ebből a találkozásból fakad a hit lés táplálkozik 
a keresztyén élet.

Isten kijelentett igazsága megbocsátó, kiengesztelő igazság, amely
ben Isten saját mentő cselekedetét mutatja meg. Ez nem ideákkal, e l
képzelésekkel való kapcsolat, hanem „erőátvitel” . Isten kinyilatkozta
tását nem lehet elválasztani Istennek a Jézus Krisztusban adott meg
váltásától. Ez nem jelenti azt, hogy Isten nagysága és dicsősége lep
lezetlenül állna előttünk. Azt sem jelenti, hogy mi az élet -minden 
kérdésére és titkára azonnal patent feleletet tudnánk adni. Isten min - 
dig kikutathatatlan és szuverén Isten marad. Akkor, amikor kinyilat-
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koztatja magát, akkor ő maga nyúl bele az ember életébe. Ézs 52,10. 
Rm 1,17. Isten igazsága nem valami állandó tulajdonság. Megbocsátó 
igazság az. Éltető igéje — életet teremtő hatalom. Amikor maga az 
Isten szól, akkor szava az élet. Ez a szó győzi le a halált, s Isten 
jelenlétének a fénye beragyogja a pokol világát. Amikor életünk döntő 
kérdéseivel az élő Istenihez menekülünk, s azt őszintén tesszük, s ker
eséseink Isten felé nem akadémikus akadékoskodó kérdések többé, 
akkor feleletet kapunk Tőle kérdéseinkre. — Ezt figyelhetjük meg 
Luther életében is!

Ilyenkor már a kérdések nem vallásos spekulációból származnak, 
hanem de profundes, a kétségbeesés legmélyéből törnek fel. Ilyenkor 
már nem azt kérdezzük: Van Isten? Hanem azt: Mit jelent Isten léte 
számunkra, bűnösök számára. Nem azt kérdezzük: Van halhatatlanság 
és örökélet? Hanem azt: Van olyan élet, amelynek meg kell halni? 
Nem azt kérdezzük: Hogyan lehet összeegyeztetni Isten szeretetét és 
igazságosságát, hanem azt: Hogyan lehet az, hogy mi, akik Isten íté
leté érdemelnénk, mégis, Jézus Krisztusban Isten szeretetével talál
kozhatunk?

Az igehirdetés feladata az, hogy minden embernek meghirdesse 
Isten bűnbocsátó irgalmasságát és hazaváró szeretetét.

Mert Isten igazságát, mint megbocsátó igazságot jelentette ki, azért 
ennek az igazságnak terjesztett igazságnak kell lenni.

Az evangélium örömhír, amit tovább kell mondani! Kincs, amit 
meg kell osztani másokkal. Az igehirdetés nem valami új ismeretel
mélet meghirdetése, nem valami kísérlet az igazság feltárására. Nem 
misztikus érzéseket szül, vagy filozófiai gondolatokat ébreszt. Az ige
hirdetés tudósítás arról, amit Isten tett, s elmondja mi történik akkor, 
ha az élő Isten kezd el munkálkodni bennünk. Ismertté teszi azt, amit 
Isten Jézus Krisztusban felkínál minden embernek. Az igehirdető mind 
küldött, herold, nem saját elképzeléseit közli a hallgatóival.

Isten bűnbocsátó igazságáról minden embernek tudomást kell sze
rezni.

Az igehirdetés Krisztus követségében járás. A  követ nem saját 
politikai elképzeléseit ismerteti ott, ahova küldik. Küldőjének a poli
tikáját képviseli. Mert Isten „politikája” az, hogy az igehirdetés által 
tartsa meg a hivőket, az igehirdetőnek nincs joga arra, hogy valami 
más eszközzel akarja „megtartani” őket. A  Krisztus követségében 
járók nem bebizonyítani akarják az evangélium igazságát. A  hirdetett 
igében maga Isten bizonyítja meg önmagát. Spurgeontol megkérdezte 
egy fiatal lelkész: „Hogyan lehet megvédeni Isten evangéliumát?” A  vá
lasz így hangzott: „Hogyan védene meg egy oroszlánt? Engedje sza
badon, és akkor az oroszlán majd megvédi önmagát.”

A  követ hirdeti küldőjének üzenetét és engedi, hogy Isten Szentlel
ke munkálkodjék a hirdetett ige nyomán.

Az evangélium tekintélye.
Az igehirdetés kiindulópontja nem az, amit az ember mond Isten

ről, hanem amit Isten mond önmagáról, rólunk és világunkról. Vég 
nélkül lehet vitatkozni arról, van-e Isten. Megoldást csak akkor ka
punk, ha az Istennel való személyes találkozás alkalmával az Ő szavát 
halljuk meg: „Csendesedjetek el és ismerjétek el, hogy én vagyok 
az ÚR.”
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Vitatkozhatunk arról is, lehetséges-e a lét, az egzisztencia a halál 
után. Bizonyosságra csak akkor jutunk, ha arra az Istenre nézünk, azzal 
találkozunk, aki Jézus Krisztust feltámasztotta a halálból és felkínálja, 
nyújtja, ajándékozza nekünk Krisztus halál feletti győzelmének erejét 
és az örökéletet. Keressük annak lehetőségét, hogyan hidalhatnánk át 
Isten és az ember közötti mély szakadékot. Hiába fáradozunk addig, 
amíg maga Isten át nem hidalja azt.

Isten igéje és a Biblia nem azonos. Amikor az evangélium tekin
télyéről szólok, erről is említést kell tenni. A  Biblia Isten igéje, de 
Isten igéjének területe sokkal nagyobb, mint a Biblia.

Isten Igéje: Jézus Krisztus. Benne és általa közeledett Isten hoz
zánk és ismertette meg magát velünk. „Az Ige testté le t t . . .” Jn 1,1; 14. 
Pál számára váltó fogalmak voltak: „Mi az evangéliumot hirdetjük” 
vagy a „Krisztust prédikájuk”. Luther a páli felismerést vitte tovább, 
amikor hirdette: Isten igéje Isten evangéliuma a Fiáról, Isten öröm
üzenete a Fiúról.” Az apostolok bizonyosak voltak abban, hogy az élő 
Jézus Krisztus és az Ő feltámadásának ereje a Szentlélek által ha érinti 
és átjárja életünket, akkor az olyan változást hoz létre bennünk, amit 
leírni nem is lehet.

Isten evangéliuma kettős veszélytől óv meg: A  felületes, emberi 
bölcselkedésen alapuló vallásosságtól és a törvényeskedő biblicizmustól.

Az evangélium hirdetésének nem az a célja, hogy Isten ügyének 
barátokat szerezzen. Kicsinyes gondjaink és látszólagos eredményeket 
felmutatni szándékozó igyekvésünk megsemmisül azonnal, amikor Isten 
újéletet teremtő hatalma az evangélium hirdetése nyomán nyilvánvaló 
lesz.

Az igehirdetés döntésre szólít fel.

Ha a hirdetett ige nyomán az élő Isten munkálkodik, akkor az ige 
a hallgatók életében olyan helyzetet hoz létre, ahol a hallgatóknak 
dönteni kell. Zsid 3,7.

Isten magához hív. Ezt a hívást vagy elfogadjuk, vagy visszauta
sítjuk. Az igehirdetés soha nem lehet szenvedély nélküli előadás arról, 
amit Isten tett. Mindig sürgető, felelős és felelősségre késztető felhívás. 
Isten hívására szabadon dönthet az ember mellette, vagy ellene, de dön
tése a jelenvalóságra és az örökkévalóságra érvényes döntés.

A  hirdetett ige által Isten nem szabályokkal és parancsolatokkal 
hozza kapcsolatba az embert, hanem önmagával vonja közösségbe. Ami
kor Isten Ábrahámmal beszélget Sodomáról, és Gomoráról, nem azt 
kérdezi: Hány kegyes tanítás hangzik ott, vannak-e kultikus istentisz
teletek, vannak-e vallásos intézmények. Sokkan inkább azt kérdezi: 
Mennyi istenfélő ember van a két városban?

Jézus nem arra szólít fel: Higgyetek a tanításomban, hanem, hogy 
higgyünk Benne és kövessük Öt. Tanítványokat sem azért hívott el, 
hogy személytelen és érzéstelen propagandistákká tegye őket, — mint 
a plakátragasztó, aki sokszor nem is törődik azzal, hogy mit reklámoz 
vagy hirdet az általa kiragasztott plakát, vagy hirdetés, — hanem hogy 
tanúskodjanak arról, amit láttak és hallottak. Amit maguk is megta
pasztaltak.

Isten igéjének hirdetése nem öncél. Eszköz az, amellyel a lelki
ismeretet akarjuk elérni, fölrázni, hogy azután az ember maga legyen
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kénytelen dönteni Krisztus mellett. Az igehirdetés nem enged privát 
meditációt Istenről, Isten kegyelmes igazságáról, s nem engedi azt, hogv 
egyszerűen szimpatizáljunk Jézussal. Jézus evangéliuma, miután’ meg
hallottuk Isten hívását, a Krisztusban hívők közösségének élő és eleven 
tagjává tesz. Isten igazsága és Krisztus egyháza elválaszthatatlanok egy
mástól. Ezért a döntésre felszólító igehirdetés a gyülekezet közösségébe 
beépülésre is felszólít.

Amikor a keresztyének nem épülnek be, vagy kiszakadnak az 
egyházból, Krisztus testének közösségéből, akkor a kapcsolatuk is meg
szakad Jézussal, az élet forrásával. A  kipreparált, kiállított lepkék 
megszólalásig hasonlíthatnak az élőkhöz. De nem élnek!

A Krisztus mellett döntött emberek a gyülekezet közösségébe be
épülve élnek Isten dicsőségére és embertársaik javára.

Evangélikusok vagyunk, mert a megtapasztalt isteni szeretettől Szo
rongatva, az egyetemes papság biblikus elve alapján, bizonyságtevö 
keresztyénekként élünk.

Jézus Krisztusról kell tanúskodni az igehirdetőnek, mint Krisztus 
elhívott és rendelt szolgájának, valamint minden megkeresztelt em
bernek.

Aki Jézus Krisztusról tanúskodik, az arról az Istenről szól, aki sze
rette és szereti az embert, a világot.

Minden felolvasott és hirdetett ige Isten szava az ő népéhez. 
Az igehirdetésnek, mint tanúskodásnak akkor van értelme, ha ott az 
igehirdető tanúskodása által az élő Isten egy adott gyülekezetei szólít
hat meg. Az ige konkrétsága mindig azt követeli, hogy a bizonyságtétel 
konkrét gyülekezetnek, embereknek hangozzék. Ugyanakkor az ige
hirdetés nemcsak a „maggyülekezetet” akarja építeni, hanem a világhoz 
is szól. A  tanúbizonyságtétel tehát egyszerre szól az egyház tagjainak 
és a világnak. Az soha nem korlátozódik a templom falain belül 
élőkre. A  tanúskodás az egész világnak szól, mert akiről a bizonyság- 
tétel hangzik, az a világnak és az Univerzumnak is URa. A  szántóföld 
a világ. Mt 13,38. Ezért minden bizonyságtételnek missziói karaktere 
is van.

Azért tanúskodunk Jézus Krisztusról, mert Ö „megszabadított min
ket a bűntől, haláltól és az ördögnek hatalmától és magáévá tett.” 
Valljuk, hogy minden keresztyén a Krisztusról tanúskodás szolgálatára 
hivatott el. Hitelesen a keresztyének csak arról tanúskodhatnak, amit 
ők maguk is megtapasztaltak. Tanúskodnak arról az Istenről, aki hi
tet teremtett életükben. Luther vallja: „Sem te, sem én nem tudnánk 
semmit Jézus Krisztusról, sem Benne hinni, sem Őt úrnak vallani, ha 
minket a hittel a Szentlélek meg nem ajándékozna. A  mű készen van, 
Krisztus a kincset megszerezte nekünk szenvedése, halála és feltáma
dása által. Ha ez a váltságmű rejtve maradna és senki nem tudna róla, 
akkor az nem érne semmit. Hogy ez a kincs ne maradjon eltemetve, 
hanem megismerjék az emberek, adta Isten az igehirdetés és a bizony
ságtétel szolgálatát.”

A Jézus Krisztusról tanúskodás, bizonyságtétel minden keresztyén 
feladata. Laikusok és lelkészek együtt alkotják a „királyi papságot, 
szent nemzetet.” A  laikusok bizonyságtétele, — szóval és élettel, — igen 
fontos. A  keresztyének Krisztust reprezentálják. Luther azt vallja: 
Isten a laikusokat mint maszkot használja fel, hogy szeretetét oda és 
azokhoz is eljutassa, akikhez az egyház, mint egyház nem tud hozzá
férkőzni. Az első keresztyének betöltötték a missziói parancsot, mert
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a tanúbizonyságtétel szolgálatát vállalták valamennyien és nemcsak a 
„tizenkettőre” hárították. A  keresztyén hitterjesztő mozgalom akkor 
laikus megmozdulás volt. Az őskeresztyénség minden tagja részt vett 
a missziói szolgálatban. Ahol éltek, tovább mondták a Krisztusról szólp 
örömhírt. (Figyelemre méltó, hogy a laikus szó a „laos” -ból szárma
zik.) Az Űjtestamentum a „laos” kifejezést a messiási népre, a hívők 
királyi papságára használta. Nem elég az, hogy a keresztyének higy- 
gyenek „valamilyen” Istenben. Hitüknek az élő Istenen kell alapulnia. 
Akiben Isten a szeretetét mutatta meg. S erről a szeretetről a Szent
lélek kényszere alatt szólniuk kell.

Szóval és tettel történik a tanúskodás Jézus Krisztusról.
Kicsivé törpült embervilágban élünk. A  kommunikációs eszközök 

távoli eseményeket pillanatok alatt közelünkbe hoznak. A  történelem 
színpadára léptek olyan népek, akik „tegnap” még a történelem szín
padának függönyei mögött voltak.

Naponta látjuk a jólétet és nyomort. A  békére törekvést, és a há
borús eseményeket. Kicsivé törpült világunkban még inkább látjuk 
az emberiség szétszakadozottságát. Tanúi vagyunk a tömegpusztító fegy
verek felhalmozásának. A  politikai feszültségek szoros kapcsolatban áll
nak a gazdasági feszültségekkel. Nagyhatalmak és hatalmi csoportosu
lások fölényes győzelmet aratnak tudományos és technológiai kapacitá
sukkal a szegény népek fölött.

A  keresztyéneknek munkálkodni kell az emberiség megmaradásá
ért, a népek békés életéért. Az embernek emberi méltóságáért. Gondol
junk arra, hogy dr. Martin Luther King vezetésével milyen gigászi 
küzdelem folyt, hogy a feketék, más kisebbségi fajokkal együtt, a fe
hérekkel egyenlő jogokat élvezhessenek. Az EVT, LVSZ, a Vatikán 
mennyit fáradozott az elmúlt években azért, hogy minden ember 
emberhez méltó életet élhessen. Kenyér kerüljön minden asztalra. 
Az EVT humanitárius okokból aktívan támogatta a felszabadítási moz
galmakat. Ezzel hozzájárult ahhoz, hogy az evangélium Afrikában újra 
kezdje visszanyerni hitelét.

A technika korában élő embernek tanúskodunk a világfenntartó 
Isten szeretetéről. Korunk embere, technikája, tudományos felismerései 
révén képes a világ feletti uralmat gyakorolni. Ezzel Isten akarátának 
tesz eleget. Ugyanakkor úgy tűnik, az ember rabszolgája lesz a maga 
alkotta tudásának, gépeinek, technikájának. Érdekes, de azt is mond
hatnám tragikus helyzetben él a modern ember. Képes arra, hogy 
a Holdra repüljön, de nem képes arra, hogy saját planétáján a létet 
biztosítsa, s az azon meglevő gazdasági, politikai, társadalmi kérdéseket 
megoldja.

Isten az embert a teremtett világ urává tette. Ezzel együtt felelős
sé tette embertársaiért és a teremtett világért is! Az ember kísértése 
az, hogy a teremtett világ szuverén urának képzelje magát, s bekép
zeltségében isteni dicsőséget követeljen magának.

Minden keresztyénnek tanúskodni kell arról, hogy Isten felelőssé 
teszi a keresztyéneket a Krisztus által megváltott világért.

Tanúskodnunk kell arról, hogy Isten Jézus Krisztusban adott üd
vösséget ennek a földnek. Világviszonylatban megélénkült a vallásos 
érdeklődés. Ezért kell a Jézus Krisztusban adott üdvözítő szeretetről 
tanúskodnunk. Új vallásoknak egész sora keletkezik. Az asztrológia, 
fekete mágia, a spiritizmus újra felütötte fejét.
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A  gyülekezet tagjai Krisztusnak nemcsak tanítványai, tanulói, hívei, 
hanem ahogyan Schweitzer Albert mondta: „Jézus Krisztus kitágult 
személyiségének tagjai” .

A  keresztyének, akik Jézus Krisztus által hitet és örökéletet nyer
tek, forró szeretetben élnek a világ iránt. Istennek a történelemben 
véghezvitt üdvözítő cselekedete elrejtettségben marad, s a gyülekezet 
halottá válik, ha a gyülekezet tagjai nem lesznek tanúi annak, mit 
cselekszik Isten az emberrel és a világgal.

A  gyülekezet tagjai Isten megtapasztalt szeretetéről tanúskodnak 
azáltal is, hogy a gyülekezet közösségében részt vesznek. Az igehirde
tés nemcsak hitünket ébreszti, növeli, hanem összekapcsolja a gyüle
kezettel és a testvérrel. Ez a közösség a szeretet közössége. A  szeretet 
közösségében feltárul előttünk, miért olyan sok a kiábrándult, meg
keseredett, célt tévesztett ember. A  szeretet kinyílik a megkeseredett 
előtt. A  szeretet nem önigazolásból áll, hanem képes mások hordozá
sára, a megbocsátásra.

A  szeretet munkálkodik azon, hogy a munkanélküli munkához, 
az otthon nélküli otthonhoz, az analfabéta a betű megismeréséhez, a 
magányos társhoz, a szeretet nélküli szeretethez jusson.

Közben azt sem feledhetjük, hogy embertársainknak a Jézus Krisz
tusban adott bűnbocsánatra, békességre és üdvösségre is szükségük 
van. S ezt senki más nem juttathatja el embertársaikhoz, csak a ke
resztyén felebarát.

Evangélikusok vagyunk, akik örvendezve tanúskodunk Isten meg
váltó szeretetéről.

Dr. Nagy István

Jézus a világ Ura
A  Szentírás Jézust, az Isten Fiát nagyon sokféle névvel jelöli 

küldetésének, rangjának megfelelően. Most csak néhányat ragadunk 
ki Jézus neveinek hosszú sorából. A  Szentírás nevezi Öt az Élet Feje
delmének, Hit Fejedelmének, Békesség Fejedelmének, Szentek Királyá
nak, Egyház Fejének, Világ Üdvözítőjének, de a Világ Ura megjelölést 
nem találjuk. Annál is inkább, mert Jézus királysága, urasága a Biblia 
Reá vonatkozó híradásainak a többségében lelki természetű. Jézus 
maga mondja Pilátusnak: „Az én országom nem e világból való’ 
(Jn 18,36). Uralma tehát más természetű, mint a föld királyaié. Ez 
azonban korántsem jelenti azt, hogy Jézus csak a lelki szférának az 
Ura, és semmi köze sincs a világhoz. A  továbbiakban látni fogjuk, 
hogy a Szentírásnak még éppen elég kifejezése van arra, hogy Jézus 
világ feletti hatalmát deklarálja.

Jézus világ feletti hatalma a messiási próféciákban
Az ószövetségi messiási próféciák az eljövendő Messiás világ feletti 

uralmát különböző módon értelmezik, ugyanis messiási próféciákban 
„két, egymástól merőben elütő irányvonalat” különböztethetünk meg.1 
Az egyik szerint a Messiás erővel és hatalommal uralkodik, a másik 
szerint a Messiás alázatos, sőt önmagát feláldozó király, aki szolgála
tával gyűjt népet magának.
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 Az előbbi irányvonalnál is két ágat különböztethetünk meg. Az 
egyik arról szól, hogy a Messiás Dávid trónján uralkodik, legyőzi 
ellenségeit (Ezs 9, 6; Mik 5, 3), a másik irányvonal pedig úgy 
mutatja be a Messiást, mint a népek fejedelmét, aki vasvesszővel 
kormányozza a népeket (Zsolt 2,7—9; Zsolt 110).

A  szelíd, alázatos Messiást jövendölő próféciákban is megtaláljuk 
ezt a kettős ágat. Az egyik szerint a messiás-király „Sion leányához”, 
„Jeruzsálem leányához” , Izrael népéhez érkezik. Jövetele számukra 
hoz örömet (Zak 9, 9; Jer 23, 5). Ugyanakkor találunk olyan prófé
ciákat is, amely Izrael feletti uralkodás mellett a Messiás hatalmát 
az egész földkerekségre kiterjedőnek látja (Mik 5,1—3).

Jézus világ feletti uralma az Űjszövetségben
Az Újszövetség valamennyi írója számára magától értetődő, hogy 

Jézus az Isten Fia, aki mennybemenetele után elküldte a Szentlelket. 
Az Ószövetségben azonban még csak nyomokban lelhető fel az a fel
ismerés, hogy az Isten egy lényegben három személy: Atya, Fiú, Szent
lélek. Az újszövetségi kinyilatkoztatásban ez már egészen nyilvánvaló. 
Ebből következően az Űjszövetségben a három isteni személynek a 
munkája is differenciált. Azonban korántsem olyan élesen elhatárolt, 
mint ahogyan az a közhitbe, talán éppen az Apostoli Hitvallás nyo
mán, átment. Jézus ugyanis arról beszélt a tanítványainak, hogy „aki 
engem látott, látta az Atyát” (Jn 14,9). Ugyancsak János evangéliumá
ban olvassuk, hogy a Szentlélek, amikor eljön, „nem önmagától szól, 
hanem azokat mondja, amiket hall” , mert Jézus szavai szerint „az 
enyémből merít és azt jelenti ki nektek” (Jn 16,13—15). Ebből a rövid 
szakaszból is világosan kitűnik az Isten háromsága, lényeg szerinti 
egysége, és a három isteni személy munkájának az összefonódása.

Ez utóbbi megállapításból egyenesen következik, hogy Jézus nem
csak a megváltás munkájának a véghezvivője, nemcsak az anyaszent- 
egyház Ura, hanem az Atyával együtt részt vett a teremtésben (Jn 1,3), 
következésképpen részt vesz a fenntartásban is, és uralkodik a világ 
felett. A  feltámadott Krisztus maga jelentette ki tanítványainak menny- 
bemenetele előtt, hogy „Nekem adatott minden hatalom mennyen és 
földön” (Mt 28,18). Jézus tehát hatalmat kapott arra az Atyától, hogy 
az egész mennyei és földi, láthatatlan és látható világ felett ural
kodjék.

A testté lett Ige világ feletti hatalma az evangéliumokban

Az örök Ige isteni hatalmát az incarnáció után is gyakorolta. Jézus 
keveset beszél erről, de cselekedetei annál többet mondanak a világ 
feletti uralmáról. Uralmát úgy gyakorolta, hogy parancsolt és a látható 
és láthatatlan, az élő és az élettelen világ engedelmeskedtek neki. 
Jézus világ feletti uralmának a jeleit a következőképpen csoportosít
hatjuk:

a) Jézus Ura a szellemvilágnak. Élete jelentős eseményeinél angya
lok szolgálnak neki. Karácsonykor angyalok jelentik be születését (Lk 
2,10 kk.). Megkísértése után angyalok szolgáltak neki (Mt 4,11). Jézus 
elfogatásakor határozottan szólt arról, hogy kérhetné az Atyát, és tizen
két seregnél több angyalt adna mellé (Mt 26,53). Feltámadását angyalok 
közölték az asszonyokkal (Mt 28,1 kk.).

A  másik oldalon azt látjuk, hogy parancsol a tisztátalan lelkeknek.
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Kiűzi az ördögöket (Mt 9,32—33; Mk 9,17—29), ha légiónyian vannak 
is (Mk 5,1—15).

b) Hatalma van az élettelen anyag felett is. Az egyik esetben Jézus 
megváltoztatta az anyag kémiai összetételét. Ezt tette a kánai menyeg
zőben, amikor a vizet borrá változtatta (Jn 2,1 kk.). A  másik esetben 
az anyagot megsokasította. Ez történt az ötezer, majd a négyezer meg- 
vendégelése alkalmával (Mt 14,15—21; Mt 15,32—38).

c) Kezében tartja a természeti törvényeket, és azok hatályát rövid 
időre fel is függeszti. Tudjuk, hogy Isten világ feletti uralmának az 
eszköze a törvény. A  természet világában a természeti törvények, az 
embervilágban pedig a parancsolatok. Most az előbbiekre figyelve lát
hatjuk, hogy Jézus a természeti törvények felett áll, rendelkezik ve
lük. Világ feletti uralmának kétségtelen bizonyítékai ezek. Két ilyen 
esetről tudunk. Az egyik esetben Jézus a folyékony anyagot, a vizet 
szilárddá változtatja lába alatt, sőt tanítványa, Péter lába alatt is, 
amíg az nem lesz eddigi ismereteinek, a vízről szerzett tapasztalatai
nak áldozatává. Mert inkább hisz korábbi tapasztalatainak, mint sze
mének és Jézus hívó szavának (Mk 6,48—51; Jn 6,16—21). A  másik 
eset pedig az, amikor a háborgó Genezáret tavát csendesíti le. Szél 
és víz engedelmeskednek neki (Mk 4,37—39; Lk 8,22—24).

d) Életet ad és életet vesz el. Jézus az élet forrása. Rendelkezik 
az élettel. Ott is meg tudja védeni az életet, ahol már halálos vesze
delemben van, de vissza is tudja adni az életet, akkor is, amikor 
a halál már elragadta. Jézus halottfeltámasztási csodáinál nem a kli
nikai halál állapotában levő emberekről van szó, hanem a biológiai 
halál számunkra megmásíthatatlan állapotában levőkről. A  bethániai 
Lázár holtteste már negyed napos volt. Már oszlásnak indult. Jézus 
azonban ebben a reménytelen esetben is mint élőt parancsolta ki 
Lázárt, a sírjából (Jn 11,1 kk.). Lázár feltámasztása nem az egyetlen 
eset Jézus halál feletti hatalmának a megvilágítására.

Jézus azonban nemcsak adni tudott életet, hanem szavával el is 
tudta azt venni. Az ember iránti szeretetéből azonban természetesen 
következik, hogy ezt a hatalmát emberen nem mutatta meg. Azonban 
ismerünk egy történetet, amikor növényen mutatta be az élet feletti 
hatalmát. A  terméketlen fügefát parancsoló szavával elszárította (Mt 
21,18 kk.).

e) Jézus előre látta az eseményeket és irányította azokat. Elsősor
ban azokra a bejelentéseire kell gondolnunk, amikor tanítványaival 
háromszor közli, hogy neki szenvednie kell és meg kell halnia, de 
harmadnapon feltámad (Mt 16,21; 17,22—23; 20,17—19).

Jézus a történéseknek úgy is irányítója volt, hogy Ő, maga nem 
volt jelen. Távolból irányította az eseményeket. Jeruzsálemi bevonulá
sát megelőzően tanítványait a közeli faluba küldi, hogy a zakariási 
prófécia kellékét, a szamarat elhozzák. Megmondja a tanítványoknak, 
hogy hol találják a szamarat, és mit mondjanak, ha megkérdezik őket. 
A  menny és föld Urára való hivatkozással engedelmességre kényszerí
tette az állat gazdáját (Mk 11,1 kk. Mt 21,1—9).

Még szembetűnőbb Jézus történelmet kezében tartó és irányító 
hatalma Jeruzsálem és a templom jövendő sorsát illetően. Mintegy 
37 esztendővel korábban közölte Jeruzsálem népével, hogy „elhagya
tottá lesz a ti házatok” , a templommal kapcsolatosan pedig kijelentette: 
„nem marad itt kő kövön, amit le ne rombolnának” (Mt 23,37—24,2). 
Jézus szava 70-ben beteljesedett.
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Jézus hatalmát ellenségei is elismerik
A  tömeg, a pogány százados, de még Jézus ellenségei, a főpapok 

is észreveszik és elismerik hatalmát.
A  hegyibeszéd végén olvassuk, hogy „a sokaság álmélkodott taní

tásán, mert úgy tanította őket, mint akinek hatalma van, és nem úgy, 
mint az írástudók” (iMt 7,28—29). Ez a tömeg ugyanis megérezte azt, 
hogy Jézus „a törvényt maradéktalanul betöltötte” . . .  és „hogy Jézus 
nem tudósít a mennyek országáról, hanem a mennyek országához fű
ződő titokzatos viszonyáról nyíltan beszél.”2 Jézus tehát nem kívülálló. 
Azt mondja el, amiben maga is benne áll.

A  pogány kapernaumi százados is elismeri Jézus isteni hatalmát, 
amikor azt mondja: „én is hatalom alatt álló ember vagyok, és vannak 
alárendelt katonáim” (Mt 8,5 kk.). „Csak szólj, és meggyógyul a szol
gám.” A  kapernaumi századosnak ezek a szavai felismerése annak, 
hogy Jézus hatalommal parancsol a betegségek okozóinak. Témánk 
szempontjából lényegtelen, hogy az akkori idők emberei a betegségek 
mögött gonosz lelkek rontását látták, mi pedig a legtöbb betegség 
mögött ott tudjuk a mikrobákat, azokat a növényi vagy állati eredetű 
parányi élő szervezeteket, amelyek az ember testébe jutva megbete- 
gíthetik azt.

Jézus ellenségei, a főpapok egy alkalommal, amikor Jézus tanított 
a templomban, megkérdezték tőle: „Milyen hatalommal teszed ezeket, 
és ki adta neked ezt a hatalmat?” (!Mt 21,23). A  kérdés nem arra 
vonatkozik, hogy a főpapok szeretnék tudni, Jézus kitől kapott felha
talmazást a templomi szolgálatra. „Ehhez minden felnőtt zsidó férfiú
nak joga volt.”3 A  kérdés tehát „nemcsak a templomi tanításra, hanem 
egész működésére vonatkozik. Kezdettől fogva észrevették az emberek, 
hogy Jézusnak valami különös hatalma volt a .tisztátalan lelkek felett, 
és hatalmat igényel magának a bűnbocsánatra.”4 Akkor, amikor a fő
papok rákérdeznek Jézus hatalmára, ezzel maguk is elismerik, hogy 
Jézus hatalommal szól, hatalommal cselekszik, szavának súlya van, 
belőlük erő árad. Cselekedetei többek, mint emberi cselekedetek.

Amikor Jézus a néki adott hatalomról szól, vagy az elmondottak
ban Jézus hatalmáról írtunk, minden esetben ugyanaz a görög szó 
szerepel a hivatkozott újszövetségi igékben: ekszúzia. A  szónak a kö
vetkező szótári jelentéseit találjuk: szabadság (azt tenni, amit akarunk), 
jog, jogosultság, képesség, hatalom, erő, hivatalos hatalom, jogkör, ura
lom, teljhatalom, hatóság.5 Jézus tehát ezt a cselekvési szabadságot, telj
hatalmat hordozza önmagában. Ebből következik a szellemvilág, az 
élettelen és élő anyagi világ fölötti rendelkezési joga, hatalma.

Jézus világ feletti uralma a hitvallási iratokban
a) Az egyetemes hitvallások nagyon szűkszavúan szólnak Krisztus

nak a világ fölötti uralmáról. Ez egyrészt azzal magyarázható, hogy 
ezek a hitvallások nagyon rövidek, másrészt azzal, hogy az ókor ke
resztyénéi számára magától értetődő volt, hogy Krisztus a menny és 
föld hatalmas Ura. Az első és legrövidebb hitvallás is ezt juttatta 
kifejezésre: Jézus Krisztus Űr!

Az Apostoli Hitvallás, amellett, hogy Úmak nevezi Jézust, mind
össze annyit mond, hogy „ott ül Istennek, a mindenható Atyának jobb
ján.” Ez a kifejezés Jézus uralmának rövid, tömör megfogalmazása. 
Isten jobbja az erőt, hatalmat jelképezi. „Luthernek a Szentírással 
egybehangzó magyarázata szerint Isten jobbja jelenti Istennek minden-
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re kiterjedő, mindenható uralmát s ebben van teljes része a Fiúnak, 
a megdicsőült Krisztusnak.”6

Valamivel többet mond erről a Niceai Hitvallás. Jézusról azt 
vallja, hogy „per quem. omnia facta sunt” . . .  „sedet ad dexteram pat- 
ris” . . .  „cuius regni non érit finis.” Az Apostoli Hitvalláshoz képest 
szól Krisztusnak a teremtésben való részvételéről: „általa lett minden”, 
és a soha véget nem érő uralkodásáról: „uralkodásának nem lesz vége”.

Az Athanasius Hitvallása is szól Jézusnak az Atya jobbján való 
üléséről. Lényegileg nem mond többet.

Az egyetemes hitvallások Jézus Királyságát nem tekintik az egyház 
feletti hatalmának a megjelöléseként. Jézus Krisztus királysága tér és 
idő feletti, kiterjed a szellemi és anyagi világra.

b) A lutheri hitvallások ugyancsak keveset mondanak Jézus világ 
feletti hatalmáról. Ennek oka elsősorban az, hogy a reformáció korában 
a főkérdés a megigazulás kérdése volt. Amiben a római katolikus 
felfogás nem tért el a reformátori tanítástól, arra nem helyeztek 
hangsúlyt. Jézus Krisztus személyét illetően. lényegileg egyetértés volt. 
Ezért az ÁH III. cikkében az Isten Fiáról az egyetemes hitvallásokban 
elmondottakat foglalták össze. Ami az eddigiekhez képest továbblépés, 
az az említett cikknek ebben a mondatában található: Isten Fia „fel
ment a mennybe, hogy az Atya jobbjára üljön, mindörökké orszá
godon és uralkodjék minden teremtményen.” Az eddigiekhez mérten 
többlet: „et perpetuo regnet ac dominetur omnibus creaturis.” Jézus 
uralma tehát nemcsak a (hivő) emberekre terjed ki, hanem minden 
teremtményre.

Az Apológia a fentebb említett egyetértés miatt a III. cikkben éppen 
csak röviden összefoglalja az ÁH-ban elmondottakat.

A  Luthertől származó Schmalkaldeni Cikkekben, a Kis- és Nagy 
Kátéban ugyancsak nem találunk Krisztus világ feletti uralmára vo
natkozóan az eddig elmondottakon túl jelentős megállapítást.

Jézus világkormányzó hatalma ma
Amit eddig az evangéliumok alapján Krisztus világ feletti hatalmá

ról elmondtunk, azok kétségtelen tények, megtörtént események. Ezek 
Jézus világ feletti hatalmának valóságos jelei. Azonban helyhez és 
korhoz kötöttek. Arról például nem tudunk, hogy Jézus a Földközi
tengeren tett-e hajóutazást? Pedig Jézus korában már igen jelentős 
személyszállítást és kereskedelmet bonyolítottak le a tengeren. Arról 
is tudunk, hogy Rómának és Egyiptomnak számottevő hadi flottája 
volt. Arról tehát nincsenek feljegyzéseink, hogy a tengeren dúló v i
hart lecsendesítette volna Jézus. Egy esetet kivéve arról sincs adátunk, 
hogy Jézus felnőtt korában átlépte volna a határt, hogy pogány földön 
gyakorolja isteni hatalmát a gyógyításban (Mk 7,24—30). A Jézus korában 
ismert világnak csak egy kicsi darabja volt Izrael.

Az idői kötöttség Jézus világ feletti uralmának előbbiekben említett 
jeleinél abban van, hogy azok Jézus földi tartózkodása idején történ
tek, és csak a kortársai tapasztalhatták meg azokban az Ö isteni 
hatalmát.

A  továbbiakban Jézus világ feletti hatalmának vizsgálatánál a 
mennybemenetel utáni időszakot kell figyelembe vennünk. Ez ugyanis 
Jézus testi jelenlétének sajátos helyzete után az immanens Krisztustól 
a transcendes Krisztushoz vezet. Ez már Krisztus és a Világ mai viszo
nyára mutat. Krisztushoz való viszonyunkat ma az jellemzi, amit Pál
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 így fogalmazott meg: „M i ezentúl senkit sem ismerünk test szerint: ha
 ismertük is Krisztust test szerint, most már őt sem így ismerjük”
 (2Kor 5,16).

Az evangéliumokról tudjuk, hogy valamennyi jóval Krisztus menny
 bemenetele után keletkezett, azonban mindegyikre jellemző az, amit 

 Lukács ír evangéliuma prológusában: „Miután sokan vállalkoztak már 
arra, hogy tudósítsanak bennünket a körünkben beteljesedett esemé- 

 nyekről, amint reánk hagyták azok, akik kezdettől fogva szemtanúi és 
 szolgái voltak az igének: magam is jónak láttam, h ogy... meg- 

 írjam azokat...” (Lk 1,1—3). Az evangéliumok tehát olyan beteljese- 
 dett események, amelyek Jézus Krisztus mennybemenetelével lezárul- 

tak. Az egészen más kérdés, hogy az evangéliumokba foglalt öröm- 
 üzenet meghirdetése az élő Krisztusnak mában is ható szava, azonban 

a történeti keretek, amelyekben az evangélium egykor megszólalt, be- 
 fejezettek, lezártak. Éppen ezért Krisztusnak a mában érvényesülő 
 világkormányzásának a vizsgálatánál azokhoz a bibliai könyvekhez, le- 
 velekhez kell nyúlnunk, amelyek a mennybement és megdicsőült 

 Krisztus világ feletti uralmáról tanúskodnak. Itt az Apostolok Csele
kedeteiről írott könyv, valamint az apostoli levelek jöhetnek számí- 

 tásba.

A megdicsőült Úr hatalma az egyház korszakában

Az Apostolok Cselekedeteiről írott könyv az egyház születését és 
az evangélium terjedésének diadalútját mutatja be Jeruzsálemtől 
Rómáig. így azt mondhatjuk, hogy ebből a könyvből sokkal inkább 
az egyház Urának a hatalmát ismerhetjük meg azokból az esemé
nyekből, amelyek az evangélium terjedésének rögös, sőt sok veszéllyel 
terhes útját mutatják be. Olvasunk ebben a könyvben az evangélium
nak a zsidók közötti terjedéséről, majd — átlépve a választott nép 

 faji és vallási határait — a pogányok közötti előrehaladásáról. Azon
ban látnunk kell mindezek mögött, mintegy áttételesen Krisztusnak 
a világ feletti hatalmát, aki tovább folytatja csodáit az apostolokon 
keresztül, kezében tartja az események menetét, irányítja a természeti 
erőket. Mert ahogyan a Krisztus ellenes „emberek képtelenek voltak 
Isten céljait megváltoztatni, éppen úgy a természeti erők is Isten ke
zében voltak. Sem a hosszú tengeri út, sem a hajótörés, sem a vipera 
nem tudta megakadályozni, hogy Pál — az Űr ígérete szerint — meg
érkezzék Rómába, és bizonyságot tegyen Krisztusról a világ főváro
sában.”7

Bár kétségtelen, hogy a Krisztus uralmát mutató események az 
Apostolok Cselekedeteiről írott könyvben is korhoz és személyekhez 
kötöttek, azonban következményeiben ezek messze meghatározzák mind 
az egyház, mind a világ történelmét, mert az evangélium és annak 
letéteményese, az egyház nem korhoz kötöttek.

Krisztus kozmosz feletti uralma
Krisztus világ feletti uralmát az eddigiekben az általunk lakott és 

ismert bolygón, a Földön láttuk. A  világ azonban sokkal több, mint 
a mi bolygónk. Az apostoli bizonyságtétel Krisztust az egész kozmosz 
uraként mutatja be. Ez különösen Pál apostol két levelében, a Filippi- 
beliekhez és a Kolossébeliekhez írt levelekben lesz nyilvánvalóvá.

A  Filippi-levél 2,5—11. verseiben az önmagát megüresítő, az em-
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bersorsot vállaló és halálig engedelmes Krisztusnak a mindenek fölé 
emeltetéséről olvasunk. Isten minden névnél különb névvel ajándé
kozta meg Őt. Ez a név a KŰRIOSZ =  ÚR. Az Újszövetségben, de 
különösen Pál leveleiben gyakran találkozunk Jézusnak ezzel a nevé
vel: Úr. Mit tartalmaz ez a megjelölés? Jézus korában a római császárt 
nevezték alattvalói küriosznak, ezzel uralkodói hatalmát ismerték el, 
sőt istenítették. Jézus esetében ennek a névnek azonban nem az a 
titkos jelentése, hogy Ő a császár ellentéte, hanem sokkal inkább 
-arról van szó, hogy a Septuagintában Küriosz néven említett Isten 
„amikor Krisztust KÜRIOSSZÁ emelte, önmagával tette egyenlővé”.8 
A  KÜRIOSZ név tehát Krisztusnak a világ feletti hatalmára utal. 
Ugyanis amikor. „Isten a maga »küriosz« méltóságát Jézusra ruházza, 
azt az elhatározását fejezi ki, hogy Jézus által akarja kormányozni 
a világot.”9

A  Kolossébeliekhez írt levél 1,15—20 versei még pregnánsabban 
írják le Krisztus világ feletti hatalmát. Neki köze van a kozmoszhoz, 
hiszen „benne teremtetett minden” és „minden őbenne áll fenn.” 
Isten népe számára azonban csodálatos felismerés,, hogy „Ő a feje 
a testnek, az egyháznak”, vagyis a világ hatalmas Ura egyúttal az 
egyháznak is Ura. Ö az új teremtés kezdete, akiben Isten megbékél
tette a világot: mennyeieket, földieket, a láthatatlan szellemvilágot 
és a látható anyagi világot.

Hogyan gyakorolja Krisztus uralmát ta világban?

Krisztus a kereszten bemutatott áldozatával, a bűn és halál feletti 
győzelmével az egész mindenség Urává lett. Így lett a keresztfa királyi 
trónná. Azonban Krisztusnak ez a „hatalma és dicsősége az idők 
végezetéig rejtve marad ebben a világban.” 10 Ez nem jelenti azt, hogy 
uralma látszat uralom, vagy éppen a tanítványai által neki tulajdo
nított hatalom, aminek azonban semmi jelentősége sincs. Mert „Krisz
tus Úr mindenek felett, de uralmát az isteni szeretet leleményes mód
ján a kereszt erőtelensége alá rejti.”11 Hatalma éppen ezért „csak hit
ben ismerhető fel” .. .  „Ebben a világban a megdicsőült Úr a szolgá
latban gyakorolja uraságát.” 12 Mert Krisztus egyszerre Küriosz és 
egyszerre Diakonosz: Úr és Szolga.

A  hit előtt azonban lehullik a lepel, és belelát Isten Krisztusban 
gyakorolt világkormányzó munkájába. A  hivő tudja, hogy „a meg
dicsőült Űr mint Diakonos életét és halálát, vérén szerzett váltságot, 
a megbékélést, a megigazulást maradéktalanul az emberek rendelke
zésére bocsátja, azok javának, üdvösségének érdekében. Mindezt teszi 
úgy, hogy hirdetted evangéliumát, kiszolgáltatja szentségeit és ezeken 
keresztül, tehát szolgálatán keresztül gyakorolja uraságát.” 13 Úgy is 
fogalmazhatunk, hogy Jézus uralmának az eszköze a szolgáló szeretet. 
Ezzel a szeretettel kormányozza és tartja meg a világot. Tehát „nem 
a »világ elemei« vagy a világ törvényei biztosítják a pusztulás szaka
dékénak peremén tántorgó világ fennmaradását, hanem Krisztus, aki 
szüntelenül visszatartja Isten jogos ítéletének kitörését, és fáradhatat
lanul ápolja a széthullani készülő világot összeetartó szeretet kötelé
keit.” 14 Jézus ezzel védi a természet világát a pusztulástól, de külö
nösképpen az embert, akiért önmagát áldozta fel a keresztfán, hogy 
élete a békesség útján haladjon, és sorsa ne a megsemmisülésnek a 
kataklizmájába torkoljon.
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Rex triumphans
Krisztusnak a kereszt gyalázata alá rejtett hatalma az utolsó napon 

leveti az elrejtettség fátyolét, és a maga teljes gazdagságában tárul 
mindenki elé. Azon a napon „meglátják az Emberfiát eljönni az ég 
felhőin nagy hatalommal és dicsőséggel” (Mt 24,30). Sőt azok is meg
látják, „akik átszegezték” (Jel 1,7). És akkor mindenki előtt nyilván
valóvá lesz az, hogy Ő „Királyoknak Királya és Uraknak Ura” 
(Jel 19,16). Hatalma többé nem elrejtett hatalom. Akkor teljesedik 
be az ige: „Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, föl
dieké és földalattiaké; és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr 
az Atya Isten dicsőségére” (Fil 2,10— 11).
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Isten által szeretett világ
i.

Kőszegi templomunk oltárát két szép barokk szobor díszíti. Az 
egyik Mózest, azaz a Törvényt ábrázolja. Mózes alakja mellett a Tíz- 
parancsolat két táblája; arcán, ill. feje körül a Sínain történt fenséges 
magányos találkozás népe szemét vakító dicsőségének fénysugarai. Így 
nevezhetjük el: „A  fenséges Törvény.”  Az oltár evangéliumi oldalán 
áll Christus Pantokrator. Kezében a földgolyó a kereszttel, vagyis az 
„országalma” , a hatalom jelképe. (A  keresztyén császárok korábbi mű
vészi ábrázolása, s az országalma a kezükben éppen ezt hirdették: ha
talmamat Istentől kaptam!) Krisztus kezében a hatalom jelképe a fel
támadott és megdicsőült Isten Fia erejét, hatalmát hirdeti; s megvallja 
a művész az egyház hitét is így. Krisztus „Isten jobbján van” , s való
ságosan bár láthatatlanul gyakorolja hatalmát a világ fölött. Ha csak 
ennyit látnék kőszegi oltárunkat díszítő prédikáló-szoborban, nem em
lítettem volna. Mást érez meg benne és rajta a figyelmes és nemcsak 
művészi gyönyörűséget kereső szemlélő! Ez a Krisztus-alak nem egy 
dicsősége teljében levő uralkodót ábrázol. Szelídség, szeretet, sőt vala
mi alázat árad belőle. S nem is győzelmi jelképként, magasra emelve 
tartja az „országalmát” a kezében, hanem alakjának szelíd barokk Él
vonala szinte körülvenni látszik azt. Tekintete is szeretettel feléje for
dul, karjával szinte szívére öleli.
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így prédikál tehát ez a szobor: a világ, a kozmosz Krisztus kezé
ben van; s ott jó helyen van, mert ennek a Krisztusnak nemcsak ha
talma van, hogy magának megtartsa, de szeretete is, hogy átölelje, 
megmentse és megújítsa. Ez a világ a mi világunk. S erről a „szeretett 
világról” gondolkodunk most.

II.

A  „vüág” szó sok jelentésű és sokszínű. Jelentése igen változatos; 
hordozhat mind pozitív, mind negatív értelmet és értékítéletet is.

Anyanyelvűnkön is ismerjük és használjuk a „világ” szó sokféle 
értelmét és jelentését. A  Magyar Értelmező Kéziszótár többek között 
ezeket a jelentéseket sorolja föl: 1. A  V. a tudatunktól függetlenül lé
tező valóság a maga teljességében és összefüggésében, 2. A  Föld a rajta 
levő természeti, társadalmi alakulatokkal, 3. A  környező, érzékelhető 
valóság, 4. Az emberiség (többsége) — Stb.

A  bibliai szóhasználat is meglehetősen változatos. Érdemes ezt is 
vázlatosan végignézni. (Itt csak a bibliai szóhasználatra figyelünk, a 
hellénista stb. értelmezésekre nem; hiszen ha „Isten által szeretett vi- 
lág” -ról szólunk, akkor a kinyilatkoztatás üzenetére vagyunk utalva. 
Akkor is így kell most tennünk, ha tudjuk, hogy a görög kultúra által 
meghatározott gondolkodással találkozva a keresztyénség kényszerítve 
volt, hogy a ,,kozmosz” -t értelmezze; az evangélium üzenetének fényé
ben lássa és értse meg.)

Az Ótestamentum nem ismeri az egységes „világ” -ot kifejező fo
galmat. Nehézkesebben és bonyolultabban fejezi ki magát. (Sokszor 
gondolatébresztő költőiséggel.) Az Ótestamentum az egészet, a teljes
séget gyakran fejezi ki körülírással. Pl.: fiatal és idős (lMóz 19,4); ki
csi és nagy (lMóz 19,11); jó és gonosz (lMóz 24,50) stb. Énnek analó
giájára a „menny és föld” szópár jelöli a világot, a mindensége't (lMóz 
1,1; 2Móz 31,17; Jer 32,17; Zsolt 121,2 stb.). Előfordul a világ (hármas 
tagozódása is, de tkp. ugyanezt fejezi ki: „menny, föld, tenger” (2Móz 
20,11; Neh 9,6). Ritkán előfordul az ÓT szóhasználatában a „minden- 
(ség)” is (pl. Ézs 44,24; Zsolt 103,19). Fontos látnunk és hangsúlyoz
nunk azt, hogy az Ótestamentum világképe jóllehet nem egységes, még 
sincs bizonytalanság afelől, hogy jó kezekben van a világ. Az egész 
világ Isten műve, és az Ő uralma alatt áll (5Móz 10,14; Zsolt 22,29; 
103,19; Jer 10,7; Ézs 37,16). Az Ótestamentum kegyesét ez a felismerés 
Isten dicséretére indítja, s szívét biztonságérzettel tölti el (Zsolt 148; 
Zsolt 121; Ézs 45,7). A  Teremtő és hatalmát gyakorló Isten megbízása 
alapján a föld az ember uralmi területe lett (lMóz 1,26 kk). Az ótes- 
tamentumi apokaliptika (Dán könyve) felrajzolja ennek a világnak 
végét. Figyelmét az eljövendőre fordítja. Egy mondattal így összegez
hetjük az ÓT „véleményét” a világról: A  világ a teremtő Isten előtt 
(útban Tőle és Feléje) egységes egész.

A  „kosmos” az Ú jtestamentumban gyakran előforduló szó. Jelen
tése változatos és sokrétű.

A  szó 180-szor fordul elő. 100 alkalommal a jánosi iratokban, 36- 
szor Pál leveleiben, 11-szer a Pálnak tulajdonított iratokban, 14-szer a 
szinoptikusoknál és a többi út-i iratban összesen 19-szer.

A  „kosmos” szó jelentheti pl. az Újtestamentumban a teremtett 
világot, az univerzumot Róm 1,20; Jn 1,10; Csel 17,24). Többször je
lenti az embervilágot, az egész emberiséget, valamint az emberi élet
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színterét (Róm 5,12 k; Jn 1,9 k; 3,19; 9,5). Itt meg kell jegyeznünk azt, 
hogy amikor a világ ebben az embervilág értelemben fordul elő, akkor 
az ÚT hangsúlyozza, hogy Isten üdvözítő szándéka és terve az egész 
embervilágra vonatkozik, az arról szóló örömhír az egész emberiségnek 
szól! Jelentheti továbbá a „kosmos” a földi világot is (lT im  6,7), amely
ről úgy is szól az ÚT, mint múlandó világról, amely majd átadja helyét 
az eljövendőnek (1Kol 7,31).

Pál apostolnál a „kosmos” tipikusan antropologikus és ennek kö
vetkeztében történeti-történelmi kifejezés. Az egész világ sorsát, az 
egész „folyamatot” meghatározza az emberi bűneset, s az, hogy ezáltal 
„a halál bejött a világba” (Róm 5,12). Innen érthető, hogy a bűn ron
tása miatt az egész teremtettség sóvárog a szabadítás után. így Pálnál 
a „kosmos houtos” az aión analógiájává lett. Az eljövendő, várt, sóvá
rogva remélt világot sohasem nevezi kosmos-nak! Ilyen kifejezéseket 
mond róla: Isten országa, új ég és új föld; éles és elmoshatatlan a kü
lönbség Isten és a kosmos között. Isten éppen ebbe a világba küldte 
a Fiút (2Kor 5,19 kk), és itt ebben a világban él a meigdicsőült Krisz
tus jelenlétének jeleként és hordozójaként a gyülekezet, az egyház!

A  jánosi iratokban a világ (=kosmos) majdnem mindig az ember
világot jelenti. Az embervilág meghatározza az egész teremtettséget! 
Az embervilág az egész világ meghatározó jelensége. János egy — a 
dualista görög gondolkodás számára teljesen idegen — gondolatot is 
megfogalmaz, amikor hírül adja, hogy Isten e világ iránti szeretetből 
elküldte Fiát a világba; nem azért, hogy ítélje, hanem hogy megmentse 
(Jn 3,17; 12,47). Az eljött Egyszülött Fiú, mint Isten Báránya hordozza 
a világ bűnét (1,29), de az ő eljövetele ítéletté is lesz elutasítói felett 
(1,10). Így a „kosmos” jelenti az embervilágból azokat is, akik elvetik 
Jézust. A Fiú legyőzi a világot (16,33), de nem pusztítja el, hanem mint 
a világ Megváltója embereket hív el és teremt. Ők nem e világból 
valók, hanem Istentől (1,12 k), és a Lélektől születettek (3,5). Isten eze
ket az embereket nem veszi ki a világból, hanem ott megőrzi Őket 
(17,15) „Mert ahogy Isten a Fiú elküldésében szeretettel fordult a világ 
felé, úgy a Fiú gyülekezete is elküldetett a világba, hogy ott az ő igé
jét és parancsolatait megtartsa.” (Begriffslexikon z. NT — 1385. o.)

Összegezésül a következőket idézhetjük: „A  Biblia két alapvető 
megállapítást tesz a világról. Ez a világ egyfelől a maga egészében 
Isten teremtménye: kezeinek alkotása, Isten ,saját tulajdona’. Hirdeti 
hatalmát és bölcsességét, nevének dicsőségét. Másfelől azonban a földi 
világ — középpontjában az embervilággal — elszakadt Istentől, tehát 
bűnbe esett teremtettség is. A  bűnbeesés semmiesetre sem szünteti meg 
a világban Isten teremtését; de minden pontján átjárja, megrontja, a 
visszájára fordítja. — Ebből a kettősségből adódik, hogy a Szentírásban 
két, ellentmondó kijelentés-sorral találkozunk a világgal kapcsolatban: 
Isten szereti a világot, Jn 3,16 — Isten megítéli és kárhoztatja a vilá
got, 1Kor 11,32 stb. E kijelentések nyilvánvaló ellentmondása csak az 
említett, dialektikus kettősségből érthető meg: a világ Istené — nem 
Istené; a világ szeretett teremtmény — tékozló fiú és hűtlen pártütő 
Atyja ellen. Istennek azonban mégsem az ítélet és a kárhoztatás az 
utolsó szava a világhoz, hanem a szeretet és megmentés Jézus Krisz
tusban.” (Nagy Gy.: 146—147. o.)

Az emberi bűn Isten teremtett világát is rontja, pusztítja, „az em
ber visszaél Isten teremtményeivel. Ezért nemcsak az ember, hanem az 
egész teremtett világ is megváltásra szorul. Isten ezt is felvette az üd-
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vösség tervébe. Jézus Krisztus nemcsak az embernek, hanem a termé
szet világának is reménysége” (Jel 21,5); (Pröhle K., 106. o.) S akkor 
eléri célját, Istentől eltervelt „végét” a világ, Isten lesz minden min
denekben; „s Ö gyönyörködik a világban úgy mint kezdetben” (1Kor 
15,28) (Pröhle K., 107. o.). A  megítélt és újjáteremtett világ Isten sze- 
retetében eléri a „hit célját, az örök üdvösséget” .

III.

Amikor így a Szentírás üzenetének és hitünknek summáját meg
fogalmazzuk, váratlan (?) akadályba ütközünk. Hogyan interpretáljuk 
az előbbi eredményeket a szekularizált világ, az ún. „nagykorú világ” 
szituációjában? Éppen azok számára lesz megfoghatatlanná eredmé
nyeink, hitvalló mondataink és hittapasztalataink sora, akikre nézve 
— legalábbis részben — megfogalmaztuk azokat. Van-e lehetőségünk 
kijelentenünk, tételekbe rögzítenünk a felismert igazságot? Lehetősé
günk, persze, van; csak kérdés, hogy nem tévesztünk-e célt vele. Az 
teszi nehézzé a helyzetet, hogy éppen a „szeretett világ” élt át és kín
lódott meg olyan változásokat, amelyek után nem a maga önértelme
zése, hanem Isten és az ő szeretete felől van bizonytalanságban (vö.: 
Dóka Z., 8. o.).

Indokolt tehát, hogy most a mai világra figyeljünk. Mit értünk a 
Bonhoeffértől vett névvel „nagykorúnak” nevezett világon?

A  „nagykorú világ’’ kifejezés nem jelent értékítéletet. Ez ténymeg
állapítás; önállóvá akart válni és vált is a világ. Ennek a nagykorú
ságnak a kezdetei az újkor kezdetére nyúlnak vissza. A  humanizmus
hozta gondolkodásbeli szekularizálódás gyökeres változásokat hozott az 
addig uralkodó világképben. A  megingathatatlannak tűnt statikus v i
lágkép hierarchia-piramisa megmozdult. Relatívvá és mulandóvá vál
tak öröktől fogva érvényesnek hitt tekintélyek és rendek, előnyök és 
uralmak. Azóta a dinamikus világkép korát éljük; ennek dinamizmusá
ban hivői benne sejtik a korlátlan lehetőségeket, a korlátlan haladást. 
(A  rajongó futurológia éppen az Isten országa immanenciába vetített 
képét rajzolja fel úgy, mint a korlátlan haladás lehetséges, sőt kötele
ző célját!) Nemcsak a világkép változott meg gyökeresen, s szült a vál
tozása korlátlan evilági reménységeket, hanem ennek függvényében 
megváltozott az emberkép. A  reneszánsz óta élő képben az ember az 
egész világ modelljeként, kisméretű univerzumként él, alkot és „való
sít” , valósítja meg magát szabadon (Vö.: Erasmus contra Luther!). Em
beri méltóság és korlátlan lehetőségek elidegeníthetetlen jogai a „nagy
korú embernek” . József Attila Ars poetica-ja is erre biztat: „A  minden- 
séggel mérd magad!”

Ilyen világ- és emberképváltozás után szinte természetesnek kell 
tartanunk, hogy a tekintély-hierarchia összeomlását legmélyrehatóbban 
és legmesszebbre vezető konzekvenciákkal éppen az egyház (a fő te
kintély hordozója és hirdetője!) sínylette meg. Az egyház komplex te
kintélye kiskorúságban tartotta a középkorig az embert (s az azon az 
úton járók ma is ezt szeretnék megőrizni, micsoda anakronizmus). Ta
nítványból mesterré akart lenni az újkor embere. S mi tagadás, nagy 
szárnyakkal emelte önértékelése csúcsai felé a szédületes tempóval fe j
lődésnek indult tudomány a „mesterségre” vágyó embert. A  haladó tu
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domány és konzervatív egyház harcának sok áldatlan következményét 
szenvedte egyház és az azon kívüli világ, és szenvedi azóta is.

Már csak egy lépés az, ami meg is történt, hogy ebben az előbb 
felvázolt szituációban (amikor az egyház is magára hagyta a rábízott 
embert) az emberi méltóság Istennel szemben is emancipációra törek
szik. Nem volt elég a másodlagos kötöttségektől szabadulni (az egy
háztól), a személyes Isten-kép'helyére a pantheizmus homályos és fe 
lelősséget lazító, kötöttségeket oldó eszméi kerültek. Sokan ma is így 
élik át vallásosságukat: „valaminek kell lennie...” Auguste Comte A  
pozitív vallás katekizmusá-ban így ír: „Az emberiség végleg kiiktatta 
Istent, anélkül, hogy régebbi szolgálatait elfelejtette volna.”  S még to
vább vitt az út, a totális profanitáshoz. Itt „nincs többé Isten és Isten
kérdés” . Szédítő perspektívák, aprócska föld — szuverén, de aprócska 
porszem-ember — mi értelme lenne, mondják, holmi metafizikai való
ság után kérdezni. Bármilyen fájdalmas és megrázó is az egyház szá
mára, számolnunk kell azzal a mai ténnyel, hogy sokak számára egy
szerűen NINCS vallásos kérdés és Isten-kérdés.

IV.

Miközben a fenti eredmény valósága felől nem kételkedhetünk, 
aközben tudnunk kell azt is, hogy az is megtörténik, amiről József 
Attila beszél:

„egyszer csak előbúvik 
nappali rejtekéből, 
belőlünk
az az oly-igen éhes, 
lompos, lucskos kutya 
és istenhulladékot, 
istendarabkákat 

- keresgél.” (A  kutya)

S ezt már mi tesszük hozzá: és akkor mit tesz az egyház, mit te
szünk? Vagy addig mit teszünk? Hogyan ítéljük, mérjük meg a „nagy
korú világot” ? Semmiképpen sem állhat a nemlétező tekintély légvár- 
piedesztáljára az egyház, „na, ugye, megmondtam?” . Hadd fogalmaz
zunk élesen: ne legyen ma az egyháznak „kitanító hivatala” , csak „sze
retet hivatala” és testvéri mozdulata!

Mert kétségtelen az, hogy vannak jelei annak, hogy a nagykorúság 
mámorító, könnyelművé is tevő első századai után más hangok is hal
latszanak. „A  tudomány a halott analízise, nem az élet szintézise; le
rombolhat és felépíthet, de teremteni nem tud... Tanít minket a te- 
remtettségről, a teremtésről viszont semmit sem tud mondani. ... A  v i
lág ma kezd erre rájönni. Becsüli a védelmet, amelyet a tudomány 
minden lehetséges külső veszedelem ellen nyújt, de érzi, hogy szerető 
elrejtettség nincs benne, a sokat tudó ember is védtelen, sőt még in
kább az. mint a tudatlan, hiszen egész tudása csupán a világ halott 
oldalára vonatkozik, a tulajdonképpeni életet elfelejtette. Az atom
bomba rémére volt szükség, hogy föleszméljünk. Akik a legtöbbet ér
tenek ehhez, azok ismét helyes mértékkel mérnek. Albert Einstein ezt 
mondta: ,A legnagyobb probléma az emberi szív.’” (kiemelés tőlem, I. 
J- — Th. Bővet: 32. o.)
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Vázoljuk most már fel, hogy a nagykorú világot, amelyről tudjuk 
és valljuk, hogy Isten által szeretett világ is, hogyan minősítették és 
értékelték a különféle álláspontok alapján; s keressük meg azt is, hogy 
mi hogyan foglalunk állást.

Radikálisan elutasító és megbélyegző véleményt mondott (és rész
ben mond is) a római katolikus megítélés a hierarchikus, tekintély-el
vű álláspont. Ugyanígy elutasító a protestáns orthodoxia is a funda
mentalizmus alapján. (Annyira nyilvánvaló e vélemény tarthatatlansá
ga, hogy itt most nem is fordítunk több figyelmet rá.)

Világtól — Krisztusig; ezzel a kifejezéssel foglalhatjuk össze azt 
a törekvést, amely a liberális teológia talajáról kinőve, a világi válto
zások, azaz a nagykorúságra törekvés vagy forradalmi változások felől 
közelít a Szentíráshoz, egyházhoz, hitkérdésekhez. Egyre szűkülő élet
térre vonul vissza, hiszen csak az marad számára, amennyit a világ 
emancipációs törekvése szabadon hagy és a tudomány még nem derí
tett fel.

Meg kell állapítanunk, hogy e nézetet sokan vallják ma is. S nem
csak az egyház perifériájára szorultak között, de „belsőbb egyházi kö
reinkben is” fertőz ez a vélemény. Önmagunkban is hordjuk kísértését 
annak, hogy kishitűségünk ilyen ideológia mögé bújjék.

A  „ nagykorúság teológigáját” (ráépülve a reformáció örökségére) 
a fordított irány jellemzi. Az nem a világtól jut el Krisztusig, hanem 
Krisztustól a világig vezet az útja. Nem a világi és történelmi, emberi 
feltételek alakítják véleményét és határozzák meg magatartását, gon
dolkodását. A  kinyilatkoztatáson tájékozódva, életterét és szolgálatának 
körét nem a „meghagyott területeken” látja, hanem az egész világ kül
detésének színtere, ahol Isten szeretetének képviselőjeként és hordozó
jaként él az egyház. A  világ Krisztusé, így ez a teológia Jézus Krisztus 
ígéretén és hűségén tájékozódik (Jn 1,11: az övéi közé jö tt...).

E felismerésből születik az „Isten által szeretett” , de a maga rea
litásában „nyögő és sóvárgó” világgal való szolidaritás. S ezzel együtt 
a világban és a világért való felelős jelenlét szabja meg a jól teologi- 
záló egyház döntéseit, cselekedeteit; mert ebben a világban csak a sze
retet Istenének képviseletében és képviselőjeként jogos egyáltalán élnie. 
A  nagykorú világban minden eddiginél nevetségesebbé és tragikusabbá 
vált a „vallásoskodás” . „A  világ nagykorúvá vált, egy vallást sem tud 
többé használni. Istenre van szüksége, aki testté lett, köztünk ütötte 
fel sátorát, akinek dicsőségét naponta megújulva tapasztaljuk. Vagy a 
názáreti Jézus, az ács fia az Isten, vagy nem érdekes a számunkra.” 
(Th. Bovet, 36. o.) Vallja meg ma az egyház félreérthetetlenül, valósítsa 
meg szolgálatával világosan, hogy hiszi a bibliai bizonyságtételt; s a 
Szentlélek belső bizonyságtételével naprakészen megélni is tudja, hogy 
a názáreti Jézus a szeretetével uralkodó és szolgáló Krisztus!

Az Isten által szeretett, üdvösségre sóvárgó világnak színterén Jé
zus Krisztus egyházának adatott az Ő képviselésének és kiábrázolásá
nak gyönyörű és halálosan komoly feladata. Újra és mindig újra hang
súlyoznunk kell, hogy az egyháznak a nagykorú világ előbb felvázolt 
szituációjába igazi „Christoforos” -ként kell Isten üdvösséget célzó sze- 
retetét beleélnie.

Bonhoeffer így mondta: „A  mennybemenetel és az ő visszajövetele 
közti időben a gyülekezet a (Krisztus) alakja, s bizony az egyetlen 
(alakja). Hogy Ö a mennyben Isten jobbján van, az nem áll ezzel el

V  .
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lentétben, hanem éppen ez teszi lehetségessé az Ö jelenlétét a gyüle
kezetben s mint gyülekezet.” (Bonhoeffer, 63. o.)

A világot, amely a mi világunk is, csak az egyház tudja igehirde
tésével, szolgáló jelenlétével, a földi békéért és a világ üdvösségéért is 
érzett felelősségével meggyőzni arról, hogy ő az „Isten szeretett világa” .

Ittzés János
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Szeretet, önszeretet, felebarátszeretet
A  címben megjelölt téma teológiai feldolgozása esetén — bibliai 

szóhasználatot figyelembevéve — az önszéretet kiesik érdeklődésünk 
fénycsóvájából, mivel ilyen formában az Újszövetségben nem található.

Az önszeretet létjogosultságát általában a teológiai etikák is elve
tik, jóllehet Jézus a szeretet kettős parancsolatának második részében 
éppen e fogalommal szabja meg a felebarát szeretetének mértékét; 
annyira kell szeretnünk, amennyire önmagunkat. Önmagunk szerete
tének mértékét Jézus jogosan ismertnek, megtapasztaltnak tételezi fel. 
Az ember önszeretete ugyanis alig és csak olykor ismer határokat.

Amikor tehát az „önszeretet” tartalmával nem foglalkozom e dol
gozat keretén belül, egyfelől hivatkozom Jézus állásfoglalására, a teoló
giai etikák elfogadott véleményére, másfelől azonban nem vonom két
ségbe, hogy az emberben rejtőző erők közül egyik leghatalmasabb; ön
maga szeretete. Ettől azonban egyedül Isten szeretete szabadíthatja 
meg őket, amely a felebaráti szeretet útján érhet el hozzánk

Méltán írja Michel Quoist: Itt vagyok, Uram c. meditációs köny
vében: „...é ln ek  olyan emberek, akik önmaguk áldozataivá lesznek. 
A képzelet határait is meghaladja boldogtalanságuk, mert kizárólag 
önmagunk szeretetére ítéltettek.” Majd imába torkollik szava: „Uram, 
hallod a szómat? Szabadíts meg a szívemtől, amelyet duzzadásig feszít 
a szeretet, de amikor úgy vélem, hogy már határtalanul izzik bennem 
a szeretet lángja, akkor veszem észre tehetetlen dühvei, hogy másokon 
át is csak önmagamat szeretem... Szabadíts meg eszméimtől, amely
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megmámorosodott önmagamtól, ...é s  nem tud párbeszédbe kezdeni 
senkivel, mert csak a saját haragjára figyel f e l ... Mert önmagam bör
töne vagyok, s szeretem önmagamat. Szeretem, Uram, s egyben utá
lom . . . ”  (I. m. 143—145).

E néhány bevezető sor után először a szeretetről, mint Isten sze- 
retetéről, minden szeretet forrásáról kívánok szólni. Majd az isteni 
szeretet visszatükröződéséről, amely kifejezésre jut az ember Isten és 
felebarát iránti szeretetében.

1. A  szeretet forrása: Isten szeretete

A  teremtő Isten felhozza napját mind a jókra, mind a gonoszokra 
(Mt 5,45). Ez Isten szeretetének univerzális jellege. A  gonoszok és jók 
iránt egyaránt jóságát és szeretetét bizonyítja. Bár a zsidóság is sokat 
beszélt Isten szeretetéről, szövetségi hűségéről, amely független az em
ber magatartásától, mégis az Ószövetségben Isten szeretete elsősorban 
az igazaknak, a választottaknak szól.

Jézus ugyan nem új Istent ismertet meg az emberrel, de új közös
séget teremt Isten és az ember között. „Új bor, amely szétszakítja a 
régi tömlőket” (Mt 9,17). Jézus jelzi ennek a szeretetnek az újságát, 
amikor kijelenti: nem az igazak, hanem a bűnösök hívogatására jött 
(Mk 2,17). Ezzel a magatartásával felborította Jézus a korabeli zsidó 
világrendet, a farizeusok mélységes megbotránkozásával és szánalmas 
megvetésével találta magát szembe. Evett és ivott a társadalom meg- 
vetettjeivel, mert tudta, hogy Isten is a bűnösök mellé áll, hogy meg
mentse őket.

Jézus példázataiban rendkívüli hangsúlyt kap Isten szeretete. E 
nélkül az agapé nélkül nem is érthetők ezek a példatörténetek. A té
kozló fiú példázatában a zokszó nélkül fiát hazafogadó apa szeretete 
egyedülálló ezen a világon. Nem természetes, mert ezt várhatnánk, hogy 
így szól fiához: nincs hely többé számodra házamban. Az édesapa sze
retete azonban értelem fölötti, minden racionális gondolkodást legyőző. 
Isten szeretete oly nagy, hogy azt gondolkozó értelem meg nem értheti, 
az emberi szív ki sem érdemelheti, csak csendesen és ámulattal elfo
gadhatja.

A  Gazda indokolatlan szeretetét és jóságát állítja elénk Jézus az 
egyenlő bér (Mt 20,1—16) példázatában is. Több bért ad, mint amennyit 
a kevesebbet dolgozók igényeltek és megérdemeltek. Isten mindenkinek 
számításon felül többet ad, ott is áldozatot hoz, ahol az egészen célta
lannak látszik.

Indokolatlan és érthetetlen az elveszett egyetlen juh keresése, ak
kor, amikor kilencvenkilencet őrizetlenül hagy a pusztában (Lk 15,1 
kk). Isten mégis ezt teszi.

Az irgalmatlan szolga példázatában (Mt 18,23—35) Isten szereteté
nek a határtalanságára és feltétlenségére esik a hangsúly. Ez Isten 
agapéja. Más így nem szeret, nem tud szeretni. Csak aki elfogadta sze
retetét. Nincs határa a szeretetnek.

Nygren, a neves „agapé-teológus” négy pontban foglalja össze Isten 
szeretetének jellemzőit:

a) Isten szeretete spontán és indokolatlan. Nem az ember oka sze
retetének. Az ember rászorul erre a szeretetre. De Isten szeretetének 
alapja nem Istenen kívül van, hanem magában Istenben. Ha Isten sze
retetéről szólunk, akkor örök lényegét, legjellemzőbbjét tártuk fel. Je-
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zus magatartása is ilyen. Tudatában van annak, hogy ezt az isteni 
agapét kell megismertetnie a vámszedőkkel, farizeusokkal, kora pénz
imádóival és az ösztönéletük rabságában élő, megvetett nőkkel egy
aránt. Az emberi szeretet megokolt, a spontán ok nélküli szeretet Is
ten szeretete.

b) Isten szeretete független az értéktől. — Az ember minden lát
szólagos értéke Isten előtt semmissé válik. A  bűnöst nem bűnéért sze
reti, hiszen Ő igaz és szent, de az igazat sem kegyességéért, mert az 
is szeretetében nyeri el értékét. Isten szeretetét akkor ismerjük igazán, 
ha szeretetének személyével kapcsolatos minden értéket semmisnek 
mondunk.

c) Az Isten szeretete alkotó szeretet. Ez a szeretet különleges és 
egyedülálló módja. Aminek önmagában nincs értéke, értéket kap azál
tal, hogy Isten szeretetének lesz hordozója. Isten szeretete tehát nem 
értékmegállapító, hanem értékadó szeretet. Az ember önmagában Isten 
előtt érték nélküli, Isten szeretetében nyeri el igazi értékét. Bűnbocsá
natában mutatja meg értékadó, alkotó szeretetét.

d) Isten szeretete közösséget teremt. Az agapé teremt közösséget 
Isten és ember között. Az ember kezdeményezése kudarcot vall, egye
dül Isten találja meg szeretetével az embert, Ő közeledik hozzánk, hogy 
megismerjük, nincs más módja a Vele való közösségnek. Ő jött és jön 
az emberhez. Ez az út szeretetének útja.

e) Isten szeretetét legpregnánsabban Krisztus kereszthalála mutatja. 
Benne Isten önmaga feláldozását és önmaga nekünk ajándékozását jut
tatta kifejezésre.

f) Isten szeretetének egyik legfőbb jellemzője, hogy az istentelent 
szereti. Ez azt jelenti, hogy azokért is meghalt, akik más kultuszi kö
zösséghez tartoztak, vagy idegen isteneket imádtak.

Isten minden emberért a legmélyebbre zuhant Jézus kereszthalá
lában, hogy minden elveszett iránt megmutassa szeretetét.

g) Isten szeretete tehát cselekedet. „Isten és Krisztus cselekedeté
nek egysége Pálnál abban a fordulatban jut kifejezésre, hogy Isten 
szeretetétől nem tud elszakítani minket semmi sem, azaz az üdvösség
től, amit Isten Jézus Krisztus által szerzett.” (R. Bultmann: Theologie 
des Neuen Testaments. Tübingen, 1954. 2. 286. o.)

II. Isten szeretetének visszatükröződése: az Isten iránti szeretetben

Egyértelmű, hogy az Isten és embertárs iránti szeretet egymástól 
elválaszthatatlan. Elég, ha 1Jn 4,20-ra utalunk: „Ha azt mondja vala
ki: Szeretem az Istent és gyűlöli atyjafiát, hazug az, mert aki nem  
szereti az atyjafiát, akit lát, nem szeretheti az Istent, akit nem látott.” 
Nem lehet Istent szeretni és a felebarátot gyűlölni, sem Istent gyűlölni 
és a felebarátot igazán szeretni. A  kettő szorosan összetartozik, mint 
dán Soe: Ethik c. művében arról szól, hogy a keresztyén életben van 
a forrás és a folyó, mint a fa és gyümölcse. S ez akkor is igaz, ha a 
egy „önálló, relatív tényező” , amely független a felebaráti szeretettől. 
Ilyen az imádság, az istentisztelet, az igeolvasás és a teológiai munka. 
A kettős szeretet parancsolat tehát két relatíve egymástól elvált tevé
kenységi terület, amelyben az embernek mozognia kell, amit Isten ke
gyelme hitben megmutat.

Igaz ugyan, hogy az ember Isten iránti szeretete az igén, imádsá
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gon, istentiszteleten keresztül áramlik emberi személyiségünkbe de 
maga Isten lép elénk a segítségre szoruló, az éhező, a hajléktalan, a 
kétségbeesett, az életcélját vesztett ember személyében. Nem is szólva 
arról, hogy az imádságunk, az istentiszteletünk is válhat hideggé, em
bertelenné, önzővé — ezáltal lényegileg — istentelenné is.

E teljességre igényt nem tartó tanulmány keretében pusztán a vi
lágos látás érdekében szólunk külön az Isten és embertárs iránti sze
rétéiről.

Jézus a keresztyén ember magatartásának két pillérét — amelyet 
egybekapcsol Isten szeretetének hídja — a szeretet kettős parancsolatá
ban foglal össze. Jóllehet tanítványai számára egyértelmű parancs, 
mégis akkor válik belső elkötelező érvényű magatartásformává, ha az 
ember maga is felismeri, hogy ez az egyetlen járható út Isten rendjé
ben s ezért nem késlekedik naponta meríteni a szeretet kiapadhatatlan 
forrásából, Isten el nem fogyó szeretetéből.

Jézus valójában nem tesz mást, mint Deut. 6,4—5-t és Lev. 19,18-t 
egybekapcsolja. Az ismert újszövetségi kutató, Stauffer kinyomozta, 
hogy már a 12 patriarcha testamentumában is ezt adja a szerző Isakár- 
nak, az egyik patriarchának az ajkára: „Szeresd az Urat és a te fele
barátodat,” Alexandriai Philo pedig így ír: „a lé t  fő tétel ez: jámbor
ság és tisztelet Isten iránt, jóság és igazság az emberek iránt” .

Jézus eddig ismeretlen radikalizmussal kapcsolja egybe a kettőt 
és teszi végérvényesen szétválaszthatatlanná — ebben mindenképp fel
fedezhetjük újságát és erejét.

Szeretni nerm lehet parancsszóra. Minden terror és törvényeskedés 
kizárja a szeretet létrejöttét. Méltán írja Dosztojevszkij: „szeretni csak 
a legteljesebb szabadságban és örömben lehet” . Stauffer véleménye pe
dig ez: „Jézus parancsolata nem törvény, hanem program, nem nova 
lex, hanem a teremtő szabadság Magna Chartája, amelybe Jézus két 
célt tűz ki: Isten- és emberszeretetet.” (Stauffer: Die Botschaft Jesu 
damals und heute. Bern, 1959. 41. o.)

Istent szeretni: radikális döntés mellette, állandóan rendelkezésére 
állni úgy, ahogy a rabszolga ura parancsát várja (Lk 17,7 kk). Ugyan
akkor azt is jelenti, hogy az ember egész életét Istenre alapozza, min
den gondnak és végső felelősségnek az Istenre hagyását és a fenntartás 
nélküli bizalmat is jelenti. Az Isten iránti szeretet Jézusnál frázis nél
küli, gyakorlati és reális. Ezt olvashatjuk ki a Mi Atyánk belső bizal
mi légkört sugárzó könyörgéséből, a Getsemánén elhangzott és végül 
a kereszten elkiáltott szavaiból.

Jézus szerint az embernek Isten iránti szeretete megtartása közben 
legerősebben saját becsvágya és az anyagiak ellen kell küzdenie. Ezek 
foglalják el leghamarabb Isten helyét az életében.

Jézus az Isten iránti szeretet parancsolatában a közismert .zsidó 
hitvallást, a Sömá-t idézi. A  választott nép tagjai naponta imádkozták, 
minden bizonnyal maga Jézus is. A  három szó: teljes szívedből, lel- 
kedből. erődből sajátos teológiai gondolatokat hordoz a zsidó írásma
gyarázatban. Teljes szívedből, azaz jó és gonosz indulatainkkal együtt 
szeressük Istent, mert a gonosz indulat is „Isten kocsija” . Isten az em
beri szenvedélyt is szolgálatába állítja. Teljes lelkedből szeretheted 
Istent, még ha elveszi is lelkünket. A  Soma egy mártír nép vallomása. 
Stauffer idézi Adelsberg Lucia írónőt, aki könyvében beszámol sok 
száz hittestvéréről, akik 1944 egyik borzalmas szombat éjszakáján ez
zel az imádsággal az ajkukon vonultak be az auschwitzi krematórium
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ba. Teljes erődből — amikor Isten bánatot és nyomorúságot küld ránk. 
A Soma az Isten-dicsőítésnek a magas iskolája: Szenteltessék meg a 
te neved! (Stauffer: i. m. 41. és 42. o.)

Jézus az írásmagyarázóval folytatott beszélgetésben rámutat, ő 
ugyanazt az Istent hirdeti, akiben ők is hisznek,' a liturgikus formula 
használatával arra is céloz, hogy ő ezért az Istenért a halált is vállal
ja. Neki szenteli életét, akit igazán csak Ő , ismer, hogy az égész terem
tett világ szívét hozzá fordítsa.

Az Isten iránti szeretet példája maga Isten, aki a Fiát adta értünk 
számítás nélküli, feltétel nélküli, indokolatlan szeretetből. Aki Isten 
szeretetének hatókörébe kerül, azt felveszi Isten az Ő közösségébe, s 
akkor az Ő tulajdonává teszi. Ebben a bizalmi kapcsolatban valósulhat 
meg az ember Isten, iránti szeretete a szó jézusi értelmében.

III. Isten szeretetének visszatükröződése: ,a felebaráti szeretetben

Az Ószövetség felebarát iránti szeretete a népközösségen belüli 
testvérre korlátozódott. A  rabbinista exegéták szerint a szeretet a pro- 
zelitákra is kiterjed. Jézus az irgalmas samaritánus példázatában elénk 
állítja azt az embert, aki a segítségére szoruló embertársa mellett nem 
megy el, hanem — függetlenül nemzetiségétől, hitbeli meggyőződésétől, 
életfolytatásától — bekötözi sebeit, gondoskodik életbemaradásáról. Jé
zus ezzel nem a „milliók” szeretetét prédikálja, hanem a mellettünk, 
a hozzánk legközelebb levőnek a felkarolását. Amint ezt a német 
„Nachstensliebe” is kifejezésre juttatja. A  felebaráti szeretet nem egy
szerűen minden ember iránti, hanem minden egyes ember iránti sze
retet. Ez sohasem részvét, nem is kötelességteljesítés, hanem akkor 
igazán jézusi, ha teljes szívből, teljes lélekből és teljes erőből történik.

A jézusi felebaráti szeretet örül az embertársának, nem zárkózik 
be előle, örül intelligenciájának és humorának, alkotó készségének és 
dinamikájának, amellyel a másikat is gazdagítja. Küzd becsületessé
géért, konokságát és vétkét is hordozza. Aki így szereti felebarátját, 
az mindenét latbaveti és talán életét is kockára teszi érte. Gondoljunk 
az évente megismétlődő, folyóvizekből s tavakból kimentettek megme
nekülésére.

A felebaráti szeretet nem azt jelenti, hogy a másik ember iránti 
szeretetünknek egyensúlyban kell maradni önmagunk iránti szerete- 
tünkkel. Luther és Kálvin egyaránt elvetik az önszeretet minden for
máját. A felebarát életének épp oly kedvesnek kell lennie számunkra, 
mint a magunk életének. Jézus nem a szent önzés és az egészséges lét- 
fenntartó ösztön apologétája — írja Stauffer. A  samáriai példája egé
szen mást tükröz, hiszen a sivatagi rablók az ő életére is törhettek 
volna.

Az irgalmas samáritánusi szeretet mai példái között említhető az 
a fiatal atomfizikus, Luis Slotin. aki 1946. május 21-én hét ember éle
te megmentése érdekében „pusztakézzel félbeszakított egy láncreak
ciót” . Ezt követően így szólt kollégáihoz: „Önök megmenekülnek, de 
nekem nincs legcsekélyebb esélyem sem.” Kilenc nap múlva borzalmas 
kínok között fejezte be életét. (Stauffer: i. m. 165. o.)

A  két parancsolat között sohasem lehet ellentét. A  rituális előírá
sok, istentiszteleti liturgiák másodlagossá válnak, ha a felebarát életé
ről van szó.



A  már idézett Adelsberg Lucia zsidó orvosnő és társai az izraelita 
újszülötteket világrajöttükkor azonnal megölték a koncentrációs tá
borban, mert különben a csecsemőket édesanyjukkal együtt azonnal ki
végezték. Így az édesanyákat megmenthették vagy életüket legalább 
meghosszabbíthatták. Micsoda nehéz helyzetbe kerülhet az ember ott, 
ahol elszabadul a pokol.

Amikor Jézus arról szól, hogy más nagyobb parancsolat ennél 
nincs, megoldja a „gordiusi csomót”. Minden más norma, törvény rela
tívvá válik a szeretet parancsolata mellett.

Az arany-szabály

Negatív formája régtől ismert. Homérosz Odysszeájában Kalypso 
istennő így szól: „Arra gondolok és azt igyekszem kitalálni, amit ma
gamnak kívánnék, ha engem ilyen csapás ért volna.” Thales (K. e. 
600) így fogalmaz az igazi életről: „Ha mi magunk nem tesszük azt, 
amit mástól rossz néven veszünk.” Pittakosz (Kr. e. 580 körül) ezt írja: 
„Amit kifogásolsz a felebarátodon, ne tedd te magad.” Seneca így vé
lekedik: „Ügy kell végezni a szeretetszolgálatot, ahogyan részesülni 
óhajtanánk abban.”

A  Mahabharata, az indiai nép nemzeti eposza így fogalmaz: „ami 
magatoknak gyűlöletes, azt másokkal se cselekedj étek.” Majd eképpen: 
„A  tudós mindenkit úgy kezeljen, mint önmagát.”

Az aurea regula — a fenti példákból kitűnően — a régmúlt világ 
különböző helyein felbukkan. Az emberiesség csúcsformulája végigvo
nul a történelem évszázadain. Pozitív és negatív formája egyaránt is
mert, amely jelzi az egyetemes kinyilatkozás, a szívbe írt törvény hal
latlan jelentőségét...  S ezzel Isten az emberiség életét, az emberi 
együttélést akarja fenntartani, illetve elviselhetővé tenni.

Itt sem szabad azonban felednünk, hogy míg Jézus előfutárai az 
arany szabály akár negatív, akár pozitív formáját is használták, min
dig parancsként, törvényként adták hallgatóik elé. Jézus pedig Isten 
szeretetében látja a megvalósítás lehetőségét. Nemcsupán szívünkre és 
értelmünkre apellál, hanem Isten jóságára mutat.

Jézus arany szabálya nem egy konkrét társadalmi rend etikai 
alapja, egyébként is evangélikus látásunk szerint az evangéliummal a 
világ nem kormányozható, az azonban tény, hogy az aurea regula ha
tott a népek történetében, nemzedékek etikai érzékének kifejlesztésé
ben. Ezért igaz, hogy Mt 7,12 a „humanizmus és a keresztyénség tör
ténelmi találkozópontja” (Stauffer).

Az a tény, hogy az arany szabály ismert a népek múltbeli történe
tének kultúrhagyományában az egyetemes kinyilatkoztatás, a szívbe 
írt törvény valóságán kívül még két konzekvenciát jelent számunkra.

Az egyik: a nem keresztyén területen megfogalmazott etikai sza
bály jelzi, hogy már Jézus előtt is megvalósíthatónak, reálisnak val
lották e magas erkölcsi követelményt tartalmazó vallomást.

A  másik: ez az etikai követelmény egybekapcsol bennünket min
den más világnézetet valló, másként gondolkozó embertársunkkal is. 
Ily módon válhat a közös cselekvés, az együttgondolkozás kollektív 
etikai normájává azonos célkitűzések elérésében.
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Az ellenség szeretete

Amikor a jézusi felebaráti szeretetről szólunk, akkor ebbe az el
lenség szeretete is beletartozik. Ha arra a kérdésre keressük a választ: 
kicsoda a felebarátunk, így szólhatunk: felebarát minden ember, le
gyen jó vagy rossz akaratú.

Amikor Jézus a már említett irgalmas samaritánus példázatában 
a harmadikként említett személyt jelöli meg az igazi felebarátnak, ak
kor valójában az ellenség szeretetére mond példát, hiszen a zsidók és 
samáriaiak a jeruzsálemi templom megszentségtelenítése miatt hosszú 
ideje gyűlölködtek egymással és ellenségnek tartották egymást kölcsö
nösén.

Ezenkívül Jézus szól Mt 5,43-ban külön is e kérdésről: „Hallottá
tok, hogy megmondatott: szeresd felebarátodat és gyűlöld ellenségedet. 
Én pedig azt mondom nektek: szeressétek ellenségeiteket és áldjátok 
azokat, akik titeket átkoznak.”

Stauffer e témakörben is kibányászta a történelem ásatag lapjai
ról a régiek intéseit: Asszurbanipál könyvtárában az egyik agyagtáblán 
— Kr. e. 650-ben — ez olvasható: „Ne cselekedj gonoszt ellenfelednek. 
Ha valaki rosszat cselekszik veled, jóval fizess neki.” Sophokles Anti
gone szájába adja véleményét: „Azért vagyok itt, hogy együttszeressek, 
nem pedig, hogy együtt gyűlöljek veletek.” Platon inti nyolcadik le
velében tanítványait a revans vágy tettekre váltásától.

A  zsidó nép, amely a világ népei között kicsiny vallási közösségnek 
számított, idegen gyűlöletével hívta fel magára a figyelmét, de p. nagy 
hatalmak önkénye alatt sokat szenvedett. Zsolt. 26,5-ben olvassuk: 
„Gyűlölöm a gonoszok társaságát, nem ülök a bűnösök közé.”

Jézus idejében is gyűlölték a gonosztevőket, az istenteleneket, kép
mutatókat, császárhű besúgókat. Ugyanakkor az ÓT-ban ezt olvassuk: 
enyém a bosszúállás — ezt mondja az Úr! (Deut. 32,35; Zsolt 37,7)

A  kegyes zsidó tehát Isten bosszúját kérte népe ellenségeire, de 
egymásközt készek voltak a megbocsátásra és irgalmasságra (József 
története). A  qumrani szekta a szeretet parancsolatát a rendtárs iránti 
szeretetre korlátozza. Mielőtt rosszat tenne a rendtárs, már akkor meg 
kell neki bocsátani. Biztat ugyanakkor az ellenség gyűlöletére, liturgiá
juk átokformulát is tartalmaz. A  beteljesedést Istenre bízzák az utolsó 
napon.

Mennyire más Jézus szava, amely Isten jóságára alapozva tiltja 
a gyűlöletet és a bosszút és hirdeti az ellenség — bárki legyen — segí
tését, olyan bánásmód alkalmazását, amely leszereli az ellenségét. 
Vagyis baráttá teszi. Jézus tehát arra biztat, hogy kitörjünk az ördögi 
körből. Legyen vége a gyűlölködésnek. „Ne engedd, hogy legyőzzön a 
rossz, inkább te győzd le a rosszat jóval! (Róm 12,21).

Nagy feltűnést keltő cikkében Pinchas E. Lapide: Az ellenséget le
szerelő szeretet (Luth. Monatshefte 1981/9. sz.) arról ír, hogy Mt 5,48- 
nak: Legyetek tökéletesek, mint a ti mennyei Atyátok tökéletes — két 
értelmezése lehetséges. Az egyik a közismert, mely etikai indicativus, 
s Istentől kapott erőnk teljes latbavetésére sarkall. A  másik: a legye
tek tökéletesek kifejezést, ha arámra visszafordítjuk, akkor a kifejezés 
azt is jelentheti: viszonozzátok! Vagyis isteni módon viszonozzátok, 
ahogy a mennyei Atya teszi, a rosszat jóval, az átkot áldással, az el
lenségeskedést az ellenség előzékeny leszerelésével. S ez a párhuzamos 
hely: Lk 6,36 gondolatának is jobban megfelelne, ahol ezt olvassuk: 
Legyetek irgalmasak, mint a ti mennyei Atyátok is irgalmas! S ez
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Isten pedagógiájának is a megszólaltatása, aki a bűnöst jósága által 
hívogatja megtérésre. Az ellenség szeretete nem a felebaráti szeretet 
végső kiéleződése, hanem a felebaráti szeretetnek a spontán, indoko- 
latlan és feltétel nélküli karaktere az ellenség szeretetében jut a leg
vonzóbban kifejezésre. Í gy válik egyértelművé, hogy az igazi felebaráti 
szeretet sohasem puszta emberi szeretet, hanem Isten belénk rejtett, 
irántunk megmutatott szeretetének a visszatükröződése az emberen az 
embertárs, a felebarát és az ellenség iránt. Más szóval: a felebaráti 
szeretet „Isten akciójának reakciója” (Nygren).

Mi, ma élő keresztyének hazánkban más világnézetű honfitársaink- 
kal együtt élünk és együtt fáradozunk közös célkitűzéseink megvalósí- 
tásáért. Más hitbeli meggyőződésből vagy világnézeti alapból kiindul- 
va, de mindnyájan a szeretet, a segítőkészség, -a másik boldogítására 
törekszünk. S nincs kétségünk afelől, hogy — hitünk szerint — Isten 
minden embernek ajándékozott szeretetéből. Ezért becsüljük azokat az 
emberi értékeket, a humánum megnyilvánulásának jeleit, amelyeket 
környezetünkben tapasztalunk.

Jézus így mondja a Hegyi beszédben: gyümölcseikről ismeritek 
meg őket_(Mt 7,20). Az Istennel való kapcsolatnak, az Isten szeretetéből 
táplálkozó szeretetnek csak jó gyümölcsei lehetnek. Az igazi emberség 
gyümölcsei is mindnyájunk életét gazdagítják.

Befejezésül álljanak itt Clarvouxi Bernat himnuszából idézett 
sorok:

A  szeretet az élet,
Minden jóban ez a lélek,
Az egy szükséges dolog,
Nélküle nincs semmi érték,
És hiányos minden mérték,
S üresek az aeonok.

Szebik Imre
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Szempontok a gyülekezetek
történetének megírásához

Az Országos Presbitérium 1981. január 1-i hatállyal életbe léptette 
szabályrendeletét a Lelkészi Hivatal Rendjéről. A  44. paragrafus a kö
vetkezőképpen szól: „Az egyházközség 1950-ben megírt történetét 1980- 
ig folytatni kell és ezentúl 10 évenként kiegészíteni.’’ Eszerint minden 
lelkész hivatali kötelessége a gyülekezete történeténetének ily módon való 
megírása. Természetes dolog, hogy nem várható mindenkitől az egy
háztörténész szakszerű munkája, de az is igaz, hogy bizonyos szempon-
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toka t ltalánosan érvényesíteni kell. Ezzel az írásommal összefoglalom 
azokat a szempontokat, melyek segíthetnek abban, hogy írásaink szol
gálatunk minden területét felöleljék és helyes, egységes szemlélettel 

 készüljenek.
Első teendőnk, hogy a lelkészi hivatal levéltárából előkeressük a 

századunk első ötven évéről szóló, kötelezően megírt történet beikta
tott példányát. Amennyiben ilyet nem találunk, úgy az EOL-ban lehet 
megtudni, hogy egyáltalán megírták-e, beküldték-e a rendelkezésnek 
megfelelően. Ha ott sem található, úgy nincs más lehetőség, mint az, 
hogy a jelenleg szolgáló lelkésznek kell a hiányt pótolnia. Azok a lel
készek, akik akikor, a gyülekezet történetét megírták, ma már vagy 
nincsenek aktív szolgálatban, vagy más gyülekezetben szolgálnak. 
Legtöbb esetben még megtalálhatók és megkérdezhetők e tárgyban.

Második teendőnk a történet megírásához szükséges források össze
gyűjtése, rendszerezése. Elsőrendű források a presbiteri és közgyűlési 
jegyzőkönyvek, az évenként kötelező lelkészi jelentések, időközi espe- 

 resi vizsgálati jegyzőkönyvek és a lelkészi szolgálati naplók. Másod
lagos források lehetnek a pénztárkönyvek, főkönyvek és alnaplók, 
egyéb háztartásra vonatkozó naplók és könyvek, építkezés vagy reno
válás naplói és iratai, általában a levéltár idevonatkozó anyaga.

Nézzük ezek után azokat a szempontokat, melyek akár belső té
nyezőként, akár külső formában is irányíthatják a gyülekezetek tör
ténetének megírását.

1. Mindenekelőtt tisztán kell látnunk magunk előtt, hogy egyhá
zunk 1948-ban Egyezményt kötött államunkkal. Az Egyezmény alapján 
megindult élet tükröződik az 1950-es években, majd ugyanezen Egyez
mény alapján a kapcsolatok erősödése és új típusú kapcsolatok az ál
lam és az egyház között. Hogyan érződik ez a gyülekezetek három 
évtizedes történetében?

2. A gyülekezet a magyar társadalomban él. Ez a három évtized a 
magyar társadalom nagy átalakulása jegyében zajlott le. Külső válto
zások a szocializmus irányában városon és falun és a belső, — tudati

 és lelki változások az emberekben, a gyülekezet tagjaiban. E három 
évtized politikai, társadalmi, kulturális viszonyait mind országos, mind 
pedig helyi viszonylatban vázolni szükséges.

3. Fentiekhez kapcsolódik a társadalom életében való részvétel is. 
Lelkész, felügyelő, presbiterek közéleti tevékenysége. Részvétel a Ha
zafias Népfront tevékenységében, esetleg tanácstagság, vagy a béke
mozgalomban végzett szolgálat egyesek vagy az egész közösség részé
ről. Helyi (községi, városi) ünnepek, jubileumok és az azokba történt

 bekapcsolódás. Ezek milyen publikációt kaptak? Lelkész vagy felügye
lő (presbiterek) békemozgalmi vagy honismereti munkája. Esetleges 

 publikációjuk hol jelent meg? Azt is érdemes megnézni, hogy mások 
mit írtak monográfiában vagy más honismereti közlésben a gyüleke- 

 zetről, rólunk és rögzíteni, hogy az hol található?
4. A gyülekezet belső története. Ide sorolhatók a kiemelkedő ünne- 

 pi alkalmak, megemlékezések, közegyházi jubileumok és azokban való
részvétel, vagy helyi megemlékezések. (Pl. az ÁH 450 éves évfordulójá
nak helyi ünneplése stb.) A  három évtized elejére esik egyházunk fel- 

 szabadulás utáni első zsinata (1952), amikor területi átrendezést haj
tottunk végre. A  két kerület, 8—8 egyházmegye kialakulása, új közös- 

 ségekbe való betagolódás, az egyházmegyei közösségek kialakulása és 
azok hatása a gyülekezet életére fontos bizonyítéka lehet a zsinat he- 

 lyes törvényalkotásának.
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5. A  három évtizedes időszakra igen jellemző a lelkészek fokozódó 
mozgása. Fontos a személyi vonatkozások pontos, évszám szerinti rög
zítése. Ki mikor, honnan jött vagy hova távozott? Ezt érdemes nem
csak a lelkészekre, de felügyelőkre, gondnokokra és kántorokra nézve 
is kikeresni és feljegyezni az utókor számára. Ugyancsak figyeljünk 
arra is, hogy egyes személyek nem csupán a gyülekezetben végeznek 
szolgálatot, hanem magasabb egyházi közületekben (egyházmegyei 
tisztségtől egészen az országos presbitériumban való szolgálatig) vá
lasztott vagy hivatalból való tisztségekben szolgálnak.

6. A  lelkészek mozgásával együtt kell figyelni a gyülekezetek tár
sulására, összevonásokra. Ideiglenes-e vagy végleges az összevonás? 
Egyházmegyei jóváhagyás után mondható véglegesnek. Itt jegyzem 
meg, hogy ahol több gyülekezet összevonása történt, ott valamennyi 
olyan gyülekezetben meg kell keresni az 1950-ig megírt történetet és 
azokat egyesítve kell folytatni. Pontosan rögzíteni az adatokat, neve
ket (a gyülekezetek régi és új megnevezése!). Az új gyülekezeti köz
pont kialakulása. Mi lett a többivel? Esetleges többszöri változás az 
évtizedek folyamán.

7. Ajánlatos a közigazgatási helységnevek pontos rögzítése is. Van, 
ahol két falut vontak össze, megváltozott a nevük, így a gyülekezet 
vagy egyházi intézményünk neve is. (Pl. a Kistarcsai Özvegy Papnék 
Otthona „Kerepestarcsai” lett.) Eltűnt, beolvadt községneveket, gyüle
kezeti megjelöléseket kövessük nyomon. Ilyennel találkozhatunk a fő
város peremkerületeiben, ahol éppen a határévben (1950) történt vál
tozás, ill. a főváros kerületeibe való betagolódás. A  gyülekezetek ne
veiben mennyire maradt meg a korábbi helységnévvel való jelölés?

8. A gyülekezet buzgalmát is érdemes felmérni. Gyülekezeti tagok
aktivitása, missziói tevékenység, ezeknek hatása a saját gyülekezet 
egészére vagy esetleg más gyülekezetekre (testvérgyülekezetek egymást 
segítő tevékenysége). A  gyülekezet összetartó erején kívül vizsgálandó 
az egyházépítő tevékenység is. Hogyan viszonyult a gyülekezet a kü
lönböző időszakokban a lelkész-, kántor- vagy diakóniai munkás után
pótlás kérdéseihez. A  három évtized végére esik a Levelező Teológiai 
Tanfolyam elindítása. Van-e ezzel kapcsolat? Különböző időszakokban 
változó lehet a gyülekezeten belüli munka intenzitása. őszintén fel 
kell jegyezni azt is, ha egy munka megszűnt, azt is ha újra indult. 
(Pl. az énekkar munkája megszűnt vagy újraindult.) Végül ide tarto
zik annak felmérése is, hogy a gyülekezet miképpen viszonyult a köz
egyház szolgálatához és mennyiben vette ki részét vagy zárkózott el 
az egész közösség életétől. (Gyül. Segély, diakóniai áldozatok, teológus 
szupplikációban való részvétel, sajtószolgálat stb.) 

9. A  három évtized igen gazdag az egyházi épületeink renoválása 
vagy újak építése tekintetében. Ezeket is pontosan fel kell jegyezni- 
Templom, imaház v, imaterem, új harang, orgonaépítés stb. Ugyanak
kor az időközben esetleg feleslegessé vált épületek eladása, értékesítése 
is feljegyzendő. Ennél különösen kell figyelni az anyagyülekezetek mel
lett a leány- és a szórványgyülekezetekre, nemkülönben a társult gyü
lekezetekre is. Ide sorolnám még a temetők ügyét. Van olyan helység, 
ahol hatóságilag bezárták a temetőt, mert új köztemetőt alakítottak ki. 
Ezekre külön figyelni kell!

10. Érdemes feljegyezni az utókor számára a más egyházakkal va 
kapcsolatot is. Azt is, ha nincs probléma és azt is, ha akadt ilyen. A 
ökumené megélésének gyakorlati példái fognak megelevenedni ezek
ben az írásokban. Külön figyelmet érdemelnek a kisegyházak és a
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ökumenén kívüli, ma is szektasorban levő közösségek, mint pl. a Je- 
hova tanúi. Mikor jelentek meg először, milyen volt a hatásuk? Azt 
is érdemes feljegyezni, hogy miképpen találta meg a védekezés mód
ját a gyülekezet.

A  fenti szempontokat most elsősorban a három évtized történeté
nek megírására vonatkoztattam, de értelemszerűen alkalmazható a to
vábbiakban is, amikor 10 évenként ki kell egészíteni azt.

Általában jó lenne ezzel kapcsolatban még az alábbi három taná
csot megfogadni.

a) Gyűjtsük a gyülekezet életének emlékeit. Fényképek, újságki
vágások, diák- vagy egyéb tárgyi emlékek. Nem aprólékosan, de kellő, 
okos válogatással.

b) Ahol megoldható, lehet alkalmas, írni tudó, presbitert megbízni 
„gyülekezeti krónikaírással”. Egy ilyen gyűjtés megkönnyítheti a 10 
évenkénti kiegészítés elkészítését.

c) A lelkészi szolgálati naplóba érdemes e szempontok szerint fel
jegyzéseket írni, bővebben kitölteni a megfelelő részeket.

A  szabályrendelet célja nem az, hogy kötetnyi egyháztörténetet ír
junk, hanem fontos adatok, összefüggések megörökítése, rendszerezése. 
Arról a szabályrendelet nem intézkedik, hogy hány példányban kell 
elkészíteni. Később bizonyára kapunk majd erre vonatkozó rendelke
zést. Tanácsos 2—3 példányban elkészíteni. Egy maradjon a gyülekezet 
levéltárában, ezt az esperesek a vizsgálat alkalmával ellenőrizni kö
telesek. Bizonyára el kell majd egy példányt az EOL-ba is küldeni és 
még egy tartalék, használati példány is jó, ha állandóan kéznél van.

Mutatkozzék meg szolgálatunk felelőssége ezeknek a történeteknek 
elkészítésében is.

Tóth-Szöllős Mihály
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Halottunk

Zátonyi Pál
1913—1982

1982. november 17-én. kísértük utolsó útjára a szarvasi temetőben. 
Koporsója mellett az általa előre kiválasztott bibliai ige hangzott „es 
megtudják, hogy én szerettelek téged.” (Jel 3,9) Aradi András, Kot ács 
Pál lelkészek és Benkő István, Koszorús Oszkár esperesek szolgálatá
val, — és az általa választott énekek zengtek a népes, lelkészekből, 
szarvasi, csabacsüdi és ambrózfalvi hívekből összejött gyászoló gyü- lekezet ajkán.

Zátonyi Pál 1913.november 8-án született Szarvason, parasztszü
lők gyermekeként. Tanyáról járt elemi iskolába és a szarvasi evangé
likus Gimnáziumba. Nemcsak jó bizonyítványával, hanem tanítói, tana
rai bíztatásával és tehetségének kijáró megbecsülésével emelkedett az 
ismeretszerzés lépcsőfokain a soproni evangélikus hittudományi kar el - 
végzéséig. 1938. június 18-án szentelte lelkésszé Raífay Sándor püspök 
Budapesten. Két évig szarvasi segédlelkész volt Kelló Gusztáv mellett, 
két évig szlovák lektor a soproni teológián, 1942—51-ben ambrozfalyi, 
1951—76-ban csabacsüdi lelkész volt. 1977. január 1-én ment nyugdíjba. 
1942. szeptember 17-én kötött házasságot Rohoska Margittal. Három 
gyermeket nevelt, köztük lelkészt és papnét.

A  teológusévek első heteitől barátságával gazdagodhattam, azért 
érzem fájó veszteségnek halálát. Együtt tanultunk, együtt állíttattunk 
lelkész! szolgálatba. Ott lehettem eljegyzésén, esküvőjén lelkészi beik
tatásain és gyülekezettől való búcsúzásakor. (Ez utóbbiról feledhetetlen 
emlékem, hogy ambrózfalvi beiktatásán nagyon kevesen voltak, de 
búcsúzásakor zsúfolásig tele volt a templom, pedig közben a gyülekezet 
jelentős része kitelepült Szlovákiába.) Gyakran megfordultam szülői 
házában, családi otthonában — sajnos az utóbbi években egyre rit
kábban —, s az mindig felfrissülés és lelki megerősödés volt szamomra.

.Zátonyi Pál dolgozni és küzdeni tudó egyéniség volt, az altoiai 
tanyavilág kemény fából faragott harcos fia. Küzdött az Ige megér
téséért s a megértett üzenet megfelelő továbbadásának megtalálásáért. 
Teológiai stúdiumai közben is mindig megvívta a. harcot mindannak 
az elsajátításáért, amiből vizsgáznia kellett. Nemcsak teológiai ismeret- 
anyagért, hanem egyházi álláspontért és keresztyén magatartásért., is. 
Nagyon sokszor olvastam vele Bibliát és gyakran készültem együtt 
vele prédikációra és konferenciai előadásra. A  családjával es barátaival 
való bibliaolvasást és a lelkésztársakkal való együttes alapige-xeldol- 
gozást nagy odaadással és kitartással gyakorolta. Évtizedeken keresztül 
megszakítás nélkül vidékre is mindig elutazott közös előkeszületre. 
Az Igével való tusakodását és az üzenetért való küzdelme eredményeit
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 szerette papírra vetni. Már teológus korában budapesti egyetemista 
 otthon kért tőle rendszeresen naponkénti felolvasásra áhítat-anyagot
 s tolla alól evangéliumok feldolgozása került sokszorosítva gyermek
 munkások kezébe. Nyugdíjasán is elmélkedett és írt szorgalmasan 
 s dolgozatai nagyban szolgálták a még aktív lelkésztársak rendszeres 
 találkozásainak együtt-tartását és téma-gazdagságát. Elkészített dolgoza

t a i  maradtak még ezután! felolvasásra is.
Harcos gyülekezet-vezető is volt. Nem félt a tüzes hangulatú 

presbiteri ülésektől és az elnöktárssal való vitáktól sem. Mindig nyílt 
 sisakkal küzdött a maradiság és a belső meg nem értés ellen éppúgy, 
mint a külső túlkapások ellen. Nem tudott belenyugodni abba, hogy 

 ami Isten akarata szerinti és a gyülekezet érdekében álló volt, azt meg- 
akadályózzák a jóügv kerékkötői. Sáros úton, térdig hóban gyakran 
gyalog járta a tanyavilágot — megkeresve öregeket és gyerekeket — 
úgy, hogy hétfőn reggel elindult és csak szombaton került haza, nem 
egyszer feleségével együtt. Ott éjszakázva, ahol az éjszakába is nyúló 

 beszélgetések véget értek. Szenvedélyesen szerette hivatását s az ügyet, 
 aminek a szolgálatára felesküdött. Amikor először tapasztalta, hogy 
 nem megy már úgy, ahogyan szeretné s ahogyan lelkiismerete köve-
 telte, akkor nyugdíjazását kérte. De ez sem jelentette részéről az Ige 
 fegyverének félretételét. „Senki ne higgye, hogy befejeztem az Ige 
 magvetésének munkáját — mondta a csabacsüdi presbitérium előtt 
 búcsúzása alkalmával —. Az Igét minden időben, minden nemzedék - 
 ben és minden módon. vetni kell tovább. Mi nem megyünk el kiáb- 
 rándultan, hanem szolgálatunk további forró szerelmével, amit csökkent
 erővel is, de mindhalálig végezni akarunk.”

 És ezt meg is tette. Sőt azok közé soroltatik, akiknek példája, em- 
 léke, szavai — gyermekein keresztül is — halála után is prédikálnak.

Csepregi Béla
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Könyvszemle

Könyv a lelkipásztori dialógusról
Wilfried Schulz: Lelkipásztori gyakorlat, tapasztalatok, 

tisztázások, felismerések 
Evangelische Verlagsanstalt Berlin 1981.

Találóan foglalja össze H. Wulf 1970-ben megjelent művében 
(Wege zűr Sellsorge. Neukirchen.) az evangélikus lelkipásztorkodás leg
utóbbi három évtizedére visszapillantva: „A  XX. század első évtizedei
hez képest pozitív irányú változás van folyamatban. Annak idején a 
lelkészt szószéki igehirdetőiként, iskolai osztály tanítójaként, az úgy
nevezett magasabb néprétegek művelt tagjaként, vagy a legjobb nem
zeti hagyományok őrzőjeként sokkal többre becsülték, mint lelkipásztori 
működéséért... A  lelkipásztorkodás a század első három évtizedében 
olyan mélyre süllyedt, hogy teológiai eszmélkedésre sem adott indítást, 
a könyvpiacon is szerény szerephez ju tott... Ehhez a helyzethez képest 
a lelkész lelkipásztori szerepe ma megváltozott...  megbecsülése gya
rapodott.”

Wulf megállapításának ékes bizonyítéka a könyvkatalógusokban 
megjelenő gyakorlati teológiai művek s közöttük szép számmal található 
poimenikai művek. Szinte áttekinthetetlen tömegben kínálják szerzőik 
és kiadóik olvasásra. Bizonyára nagy szerepe van a poimenika fellen
dülésében annak a ténynek, hogy a mélylélektan polgárjogot nyert a 
tudományok között. A  lelkipásztori szolgálat útkeresésében sokaknak je
lentett segítséget kezdettől fogva.

Schulc W. 144 oldalas könyve a lelkipásztori szolgálat rendkívül 
fontos elemét mutatja be: a lelkipásztori beszélgetést, dialógust.

A  dialógus az a bázis, amelyre a lelkipásztor kapcsolata épül fel 
híveihez, a gyülekezet tagjaihoz. A  lelkipásztori beszélgetés alap és 
eszköz a kapcsolatok fenntartására.

A  könyv célkitűzése szerint gyakorlati útmutatást kíván nyújtani 
(Seelsorgepraxis) nemcsak azoknak, akik teológiai képzésen vehettek 
részt, hanem mindazoknak akik felelősséggel szeretnének közreműködni 
gyülekezetük tagjai között a lelkipásztori szolgálatban.

A  lelkipásztori beszélgetések, Olyan formában, mint amilyenben 
a könyv közli őket, pontos és fáradtságos munka eredménye. A  dialó
gusokat, azok lefolytatása után, a lelkész jegyzőkönyv-szerű hitelességgel 
jegyezte le. Ebben a protokoll formában kerültek a beszélgetések egy 
közösség elé. Ebben a közösségben lehetősége volt a tagoknak véle
ménynyilvánításra az előterjesztésről. Reflexiók, kritikák és egyéb meg
jegyzések alakították ki ennek a csoportnak véleményét és tanácsát az 
esetekben. Részben úgy, hogy világossá lettek a hibák, amelyeket a 
beszélgetés partnerei elkövettek, részben úgy, hogy jótanáccsal szol
gálták a további beszélgetésekhez.

A  munkatársi csoportokat „eset-megbeszélő” teamnak szokták ne
vezni. Tagjai önkéntes jelentkezés, vagy felkérés alapján lehetnek első-
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sorban lelkipásztorok, egyéb gyülekezeti munkások, orvosok, pszicholó
gusok, pszichiáterek stb. A  rendszeres eset-megbeszélések nagy segít
séget nyújtanak e szolgálat végzőinek munkájukban.

Hasonló csoportok már régebb idő óta ismerősek és működnek 
a pszichiátriában. Nevüket magyar származású, Angliában élő orvostól 
Bálint Mihályról kapták, Bálin-csoport néven közkeletű az elnevezés 
világszerte. Ennek nyomán az egyházakban is gyakran fordul elő 
eset-megbeszélő munkaközösség. Talán nem kell hosszasabban bizonyí
tani azt a hasznot, ami a csoport működésével együtt jár. A  sokolda
lúság, szakszerűség, egymást kiegészítő, értelmező vélemények, a köl
csönös tanulási lehetőség járhat együtt a jól működő eset-megbeszélő 
csoportban.

A  lelkipásztori szolgálat minden egyéb pszichoterápiás eljárástól 
és munkától indítékában különbözik. „Szolgálatunk indítéka az az igaz
ság, hogy Isten az embert élete mélységeiben megkeresi és elidegene
dése ellenére elfogadja: Jézus bűnösöket fogad magához és velük 
együtt eszik. (Lukács 15,2)” — írja Schulz. A  lelkipásztori segítség nem 
függhet mindenestől az objektív diagnózis felállításától. Még mielőtt 
tisztázódnék az ismeret, már meg kell indulnia a szeretet cselekede
teinek.

A  könyv nyomatékkai hívja fel a figyelmet arra, hogy a lelkipász
tori szolgálatnak ezt a részét külön meg kell tanulni, sőt folyamatos 
képzésre van szükség, amelynek kis tere éppen az eset-megbeszélő 
csoport. „A  segítő dialógus sikere érdekében fontos ismereteket nyer
tünk. Nem bizonyos technika, vagy módszer a fontos, hanem az alap
magatartás, amelynek legfontosabb aspektusa az elfogadás, empátia és 
kongruencia. Minden metódus elfogadható, ha azok az alapvető tények 
jelen vannak... amelyek megközelítik az agape újtestamentumú fo
galmát.”

Keveset foglalkozik a könyv az interperszonális kapcsolatok eseté
ben nagyjelentőségű metakommunikációs jelenségekkel. Bizonyára is
meri, bár nem hivatkozik rá Mehrabian elméletére. Az általa felállított 
hármas dimenzióra, tudniillik az értékelés, státusz és felelősségérzet 
dimenzióira. A  lelkipásztori munkát végző személy nonverbális kom
munikációs lehetőségei kedvezőek a lelkipásztori dialógus folyamán. 
A  belőle sugárzó melegség, nyitottság, közelség (szemkontaktikus pl.) 
sokat segíthet. Mindezt Shulz nagyobb súllyal szerepeltethette volna 
munkájában.

„Mindig fontos dologról van szó — állapítja meg a szerző — ha 
valaki párbeszédet kezdeményez. Éppen ezért készségesnek kell lennünk 
lefolytatására.”

„A  gyülekezetekben sok ember kínál (beszélgető készségével) a lel
késznek előlegezett bizalmat. Diakóniai érdeklődésünk Eredményeként 
megállapítható, hogy a lelkipásztorkodás az egyház legfontosabb fel
adatának tekinthető.”

A  könyv egész tartalma bíztatás a mi egyházainknak is arra, hogy 
kezdjük el a lelkipásztori dialógus komolyan vételét. Ösztönzés arra, 
hogy kezdjük/folytassuk a dialógusok mélyebb elemzését s ezen keresz
tül híveink jobb és teljesebb megértését. Kezdjük/folytassuk a tanulást 
ezen a fontos ponton.

Muncz Frigyes
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Örömhír a gyermekeknek

Jézus a szabadító 

Lk 4,18—19

Kedvező a helyzetünk, ha vannak a csoportban újonnan jött, isme
retlen gyerekek. Be kell mutatkoznunk. Mondanunk kell valamit ma
gukról: kik vagyunk, hol tanulunk, hol dolgozunk, mik a céljaink. Ha 
nem adódik spontán bemutatkozási lehetőség, egy összeszokott társaság 
el is játszhat egy bemutatkozási jelenetet.

Hasonló eset volt a Jézusé. Ő is bemutatkozott szülőfalujában, a 
názáreti templomban. Jézus egy a zsidók számára ismerős ' próféta, 
Ézsaiás szavait olvasta fel. Ez nem volt meglepő, hiszen a templom 
vezetőjének felkérésére bárki felolvashatott a bibliájukból. A  zsidók 
számára Jézus esete azért volt meghökkentő, mert bemutatkozásnak 
szánta a felolvasást. Jézus ezzel azt mondta: én rólam szól a próféta, 
én vagyok a szabadító, aki jóhírt hozok, kiszabadítom a foglyokat, 
meggyógyítom a betegeket, aki elhoztam közétek az Isten szeretetét.

Jézus emberként mutatkozik be

Hallgatóinak rögtön eszébe jutott: hiszen az ács fiát hallják. Ho
gyan mondhatja akkor, hogy ő adja a szabadulást! Mit képzel, hogy 
Isten küldöttévé teszi magát!

A  zsidók is vártak valakit, akit majd Isten küld nagy hatalom
mal, mint egy királyt. Várták, hogy kiszabadítsa őket a római biroda
lom igájából. Várták a szabadítást, de nem ám egy názáreti ács 
fiától. Jézus úgy mutatkozott be, hogy ő ‘ a szabadító — ember. Csa
ládban élt mint mi, volt gyerek, voltak pajtásai, mesterséget is tanult, 
ugyanúgy élt, mint kortársai. És ő lenne a Szabadító, az Isten Fia? 
Ez sehogy sem fért a templomban ülők fejébe. Mennyivel könnyebb, 
egyszerűbb lett volna hinniük, ha látnak egy égből, felhők közül 
királyi pompával és hatalommal leszálló szabaditól Ez méltó lenne 
Istenhez. De égy ács fia?! Így gondolkodtak.

Mi sem lennénk könnyebb helyzetben, ha Jézus a mi fülünk halla
tára mutatkozna be. A  gazdagság, a hatalom, az emberfeletti erő 
minket is könnyebben megnyerne. Ha valami titkos jelet mutatna, 
amivel küldetését igazolja, boldogok lennénk. De ő nekünk is úgy mu
tatkozik be, mint hozzánk hasonló ember. Lehet hinni neki, lehet el
utasítani. Ki lehet őt nevetni, és lehet örülni neki. Éppen úgy, mint 
ahogy bárki más embernek.

Jézus azonban azért mutatkozik be nekünk, azért ismerteti meg 
magát, hogy ne csak az embert lássuk benne, hanem a hozzánk kül
dött Isten Fiát.
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Jézus hozzánk jö tt

A  küldetéséről azt mondja el, hogy hozzánk küldte őt Isten. Ez 
sem volt hízelgő az őt hallgatóknak Hiszen Jézus szegényeknek, fog
lyoknak, vakoknak, megkínzottaknak mondja azokat, akikhez jött. 
Ennél mi is sokkal többre tartjuk magunkat. Nem vagyunk szegények, 
nem vagyunk foglyok, vakok sem és megkínzottak sem vagyunk. Sőt 
igazán jól élünk, és jól érezzük magunkat. Szüleink jól keresnek, senki 
sem beteg közülünk, senki nem hatalmaskodik rajtunk, jókedvű gyerek
sereg vagyunk. Szabadulásról beszélni annak, aki szabadnak tudja 
magát, nem könnyű dolog. Olyan, mintha egy gyereknek, aki még 
sohasem evett cukrot, azt magyaráznánk, hogy ez milyen édes és 
finom. A  szabadulás annak jelent valamit, aki rabságban van, akit 
fogságban tartanak. Jézus olyanoknak lát minket, akiknek szükségük 
van a szabadításra.

Szegények vagyunk? Jézus tudja, mennyire megviseli az embert a 
baj, baleset, csalódás, sikertelenség, bántás, a saját rossz természetünk, 
a vétkeink... Ismeri sok sikertelen erőfeszítésünket is. Voltunk már 
szánalmasan szegények.

Elgyötört foglyok lennénk? Jézus tudja, hogyan tart fogva önzés, 
bosszúvágy, szeretetlenség, harag, nagyravágyás... Kiszolgáltatottak 
vagyunk a bűnnek.

Vakok lennénk, betegek? Arról tudunk, hogy Jézus gyógyított: 
vakokat, sántákat, bénákat, leprásokat, még a halálból is hozott vissza 
embereket, de mi nem vagyunk betegek. Jézus azonban ismeri azt 
a vakságot is, amely nem veszi észre Istent. Vakság az is, amikor 
nem ismerjük önmagunkat, amikor nagyon elégedettek vagyunk ma
gunkkal. Vakság az is, amikor nem látjuk meg, aki segíthet rajtunk. 
Pedig Jézus azt mondja magáról hogy hozzánk érkezett ő a szaba- 
dításunkra.

Uézus nagy lehetőséget adott

Jézus elmondja magáról, hogy vele az emberiség kedves és szép 
időszaka érkezett meg. Ő közénk jött, és az egész életünk mássá  
lehet. Megbocsátja vakságunkat, feloldoz a mulasztások, bűnök terhe 
alól. Jézus azt a lehetőséget adja meg, hogy mindent elölről, újra 
kezdhetünk. Jézussal a megbocsátás, a kegyelem időszaka köszöntött 
ránk. A názáretiek ebből semmit sem értettek. Sőt kigúnyolták, és 
megharagudtak rá. Jézus azonban ma is hirdeti, hogy az Isten kedves 
esztendeje még tart, aki vele találkozik, az látó szemekhez jut, bocsá
natot kap, elrontott életét újra kezdheti, és maga is a szeretet to- 
vábbadója lehet. Olyan ez az ember életében, mint ahogyan a ter
mészetben a téli hideg után újra kezdődik az élet.

Jézus az áldozati bárány 
Jn 1,29—31

Az alapige megértéséhez sok ismeretre van szükség. Keresztelő 
János személye és működésé, Krisztus preexistenciája, a jánosi kereszt
ség stb. Ezért célszerű a tanítást a 29-ik versre korlátozni, főképpen 
a kicsinyeknél.
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Közelítsük meg a témát az áldozat felől. Hoztatok-e már áldozatot? 
A  válaszokban megfogalmazódhat, hogy testvéreik vagy szüleik ked
véért lemondtak valamiről. Pl. egy izgalmas kalandfilm közben vala
melyik elment a boltba édesanyja kérésére. A  kisebb testvérnek odaadta 
azt a játékát, amivel ő is legszívesebben játszott volna. Az említett 
válaszok alapján mi tehát igazán áldozat? Ha lemondunk valamiről 
amihez tíz körömmel ragaszkodnánk, ami a legkedvesebb.

Áldozatot hozni nem könnyű dolog. Háttérbe kell szorítanunk ön
magunkat. Saját elgondolásunk, tervünk, óhajtásunk, kedvtelésünk nem 
valósul meg a másik miatt. El is keseredünk, indulatba jövünk, ha 
ez akaratunk ellenére, kényszerből történik, szülői vagy nevelői pa
rancsszóra. Hozhatunk azonban áldozatot másként is, szabad elhatá
rozásunkból. Önként. Enélkül az önkéntesség nélkül csak másnak az 
áldozata lettünk, így lesz az áldozat keservessé. Ha azonban önként 
tesszük, akkor áldozatot hozunk, a másik iránti szeretetből, az ő érde
kében tesszük. Az osztály moziba készülődött, egy izgalmas filmre. 
Valaki betegsége miatt napok óta hiányzott közületek. Előző napokban 
te voltál nála, most máson lett volna sor, hogy meglátogassa, és meg
mutassa a leckét. De a film annyira csábító! Mindenki azzal vigasztal
ta magát, hogy semmi baj nem történik, ha ma nem látogatjuk meg. 
Te tudtad, hogy valakit várni fog. És elindultál a mozi helyett a be
teghez. Ottléted közben már eszedbe sem jutott, hogy a többiek mozi
ban vannak. Később is szívesen gondoltál arra, hogy örült neked a 
beteg, s milyen jó volt beszélgetni. Ez áldozat volt.

Áldozatot hozni egy másik ember helyett is lehet. A  másik védel
mében, vagy a másik életéért. Fuldoklót élete kockáztatásával megment 
valaki, de nem egyszer megtörtént, hogy az életmentő odaveszett. Hu
nyadiért a várnai csatárban meghalt az a vitéze, aki az ő ruhájába 
öltözött.

A  vallási áldozatok is helyettes áldozatok voltak. A  bűnös önmaga 
helyett kínálta fel és adta oda az áldozatot. Szándéka az volt, hogy 
ezzel elfordítja Isten haragját, a büntetést, saját magáról. Így gyako
rolták ezt Izraelben is.

Isten báránya

Keresztelő János valami egészen újat és meglepőt mond. Jézust 
nevezi áldozatnak, áldozati báránynak, Isten bárányának! Azt a külde
tést bízta Isten Jézusra, hogy életét áldozza fel a világ megmenekü
léséért. Ennek módja, hogy magára vegye bűneinket büntetésével 
együtt, „Íme az Isten Báránya, aki hordozza a világ bűnét.”

Hogyan lehetséges ez? Először is azért, mert Isten akarja így. 
Enélkül Jézus magánvállalkozást hajtott volna végre. Embereket mentő 
akaratával Jézusban a legdrágábbat a F iát adta, aki tökéletes volt, 
bűntelen. Mintha az egyenlőség így állna fent: 500 db 1 forintosért 
egy db ötszázast kapunk. Sok-sok bűnös ember helyett az egy igaz 
adja életét. Éppen azért is tehette meg, mert neki nem kellett saját 
bűnéért áldozatot bemutatni. Bűntelen volt. Elfért a vállán a miénk. 
Mivel Isten Pia volt, az ő személyében maga Isten jött el közénk, 
ezért az ő élete felért az egész emberiséggel. Áldozata tehát az egész 
Világot meg tudja menteni.

Találhatunk erre a nagy áldozatra magyarázatot? Csak azt, amit
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János evangéliumában olvasunk: „Úgy szerette Isten a világot, hogy 
egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök 
élete legyen.”

Ugyanez a szeretet volt meg Jézusban, ezért adta oda önként az 
életét értünk, önkéntes áldozata nem volt számára könnyű, ezt mu
tatja a Gecsemáné kerti gyötrődése. Imádságában maga is Isten iránti 
bizalomért, hitért és erőért tusakodott. Az események nem végzet
szerűen fogták körül, azt a Péterhez intézett szavai mutatják: „Azt 
gondolod, hogy nem kérhetném meg Atyámat, hogy adjon mellém most 
12 sereg angyalnál is többet?” (Mt 26,53). A  szeretet vezette, ahogyan 
ezt korábban már tanítványainak megmondta: „Nincs senkiben na
gyobb szeretet annál, mintha valaki életét adja barátaiért” (Jn 15,13).

Bárányból pásztor

Talán láttatok már olyan Jézus-ábrázolást, amelyen a pásztor bá
rányt tart a vállán. Vagy emlékeztek Jézusnak arra a szavára: Én va
gyok a jó pásztor és ismerem a juhaimat.

A  bárányból pásztor lett? A  kicsi gyermekből is egyszer felnőtt 
ember, édesapa és édesanya lesz. Az Úr Jézus már áldozati halála 
előtt is pásztori szívvel járt az emberek között. Ő tehát egyszemély- 
ben Isten Báránya és emberek Pásztora. A  Bárány Jézus áldozatával 
megszabadított a bűneinktől. A  pásztor Jézus azért terelget, hogy 
megmaradjunk az ő nyájában. Tanít áldozatából élnünk.

(Szemléltetésül használjuk fel a templom és az oltárfelszerelések 
bárány- és pásztorábrázolásait.)

Jézus a közbenjáró 
Jn 17 és Róm 8,26

Mi jut eszünkbe a „közbenjáró” szóról? Az utóbbi sorozatra vissza
emlékezve talán éppen Mózes, ö  vállalkozott arra, hogy népe ügyét 
Isten elé vigye. Azok hűtlenkedtek, messze kerültek Istentől, Mózes 
áthidalta közbenjárásával a távolságot. Kapcsolata volt Istennel, és 
környörgött népéért. Eszünkbe juthat egy iskolai eset, amikor két 
haragos között valamelyikünk „békekövet” volt. Eszünkbe juthatnak 
a szüléink is. Róluk tudjuk, hogy megszületésünk óta, vagy még ko
rábban is már, sokat imádkoznak értünk. Még mitsem tudtunk Isten
ről, Jézusról, ők már könyörögtek a hitünkért.

Miért volt szükség a közbenjárásra? Mózes népe nem tett lépést 
Isten felé. A  haragosok nem nyújtották kezüket maguktól egymás felé. 
A  kicsi gyerek nem is tudta, hogy szüksége van Isten segítségére. 
Minden esetben egy kívülről jövő segítségre, egy értünk dobbanó szív
re van szükség.

A  mi közbenj árónk Jézus

Istentől nagyon messze kerültünk. Hiányzik szívünkből a bizalom 
iránta. Eszünkbe sem jut, hogy hozzá tartozunk. Fontosabbnak látjuk 
a magunk szándékait, nem is kérdezzük az ő akaratát. Egymásnak is
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ellenségeivé lettünk. Nem tudjuk szeretni, elfogadni egymást. Nagy 
a versengés köztünk, mindig legyőzni, túlszárnyalni akarjuk a másikat. 
Olyan ez az Istentől való eltávolodás, mint amikor egy kis gyermek 
elkószál otthonról és nem találja a hazavezető utat. A  legtöbb, amit 
meg tud tenni, sírni kezd.

Az elkószált gyerekek mellett többnyire megáll egy felnőtt, kikér
dezi, és megpróbálja hazavinni. így áll mellénk, Istentől messze került 
emberek mellé Jézus, aki éppen azért jött, hogy hazavezessen. Amit 
róla megtudhatunk, földi élete, szenvedése és halála, feltámadása, ezt 
a hazavezető szándékot mutatja.

Jézus egy hasonlatot mondott a szőlősgazdáról, a szőlőjében álló 
gyümölcsfáról, amely semmit sem termett. A  gazda ki akarta vágni. 
Aki rgondozta a kertet, sajnálta volna, és kérlelni kezdte a gazdát: hadd 
tegyen még egy próbát a fával. Megmetszi, megtrágyázza, megkapálja 
az alját, hátha terem.

Jézus önmagáról mondta a hasonlatot. Ö az, aki úgy szeret és félt 
minket, aggódik értünk, mint a kertész a beteg fájáért. Meg is tesz 
mindent az érdekünkben. Közbenjár az Atyánál, és kéri, ne hagyjon 
minket tőle távol elveszni. A  legnagyobbat azzal tette értünk, hogy 
meghalt a kereszten. Ledöntötte a válaszfalat Isten és közöttünk, amely 
a bűneink sokaságából épült. Ezt mi nem tudjuk lebontani. Büntetést 
érdemelnénk, de Jézus mindezt helyettünk hordozta. Mintha fölállnál 
az iskolában, és azt mondanád barátod helyett: én vállalom a rosszat, 
amit tett és a büntetést is érte. Ilyet csak önzetlen szeretetből tehet 
valaki.

Jézus kereszthalála miatt most már nem úgy néz ránk Isten, mint 
egy kivágásra ítélt terméketlen fára. Olyannak lát minket, mint akik 
még teremhetünk gyümölcsöt. Bocsánatával vár minket.

A közbenjárás folytatódik

Jézus halála után visszament az Atyához, de közbenjárása nem 
szűnt meg. Most is imádkozik értünk. Tudja, hogy sok veszély, sok 
buktató ólálkodik körülöttünk. Eleshetünk, újra eltévedhetünk, felül
kerekedhetnek a bűneink.

Volt Jézusnak egy magabiztos tanítványa, Péter. Többször gondolta 
úgy, hogy mindenre képes Jézusért. Még a halálba is követné. Jézus 
elfogatása estéjén mégis felülkerekedett benne a félelem, és háromszor 
mondta ki: nem ismerem ezt az embert. Milyen bátórító lehetett a ta
gadás után visszagondolnia Jézus szavára: „ . . . é n  könyörögtem érted, 
hogy el ne fogyatkozzék hited.”

Senki sem élhet táplálék nélkül, még a növények és állatok sem. 
A  keresztyén ember hitének is szüksége van táplálékra, ez az eledel 
számunkra Isten igéje. A  kapcsolattartás lehetőségét rejtette el benne 
Istenünk. Igéjében szól hozzánk, ezen keresztül ismerhetjük meg Jézus 
Krisztust. Olyan az ige, mint az adóállomás és a vevőkészülék között 
a rádióhullám. Csak ennek segítségével jut el hozzánk az adás. 
Jézus azért könyörög, hogy a vétel mindig lehetséges legyen.

Isten igéje segít a tájékozódásban. Az autóst irányítják, vezetik, 
figyelmeztetik a jelzőtáblák, hogy biztonságosan megérkezhessen úti
céljához. Isten igéje is így segít a világban rátalálni a hazavezető 
útra.
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Jézus testileg nincs a közelünkben. Nem olyan a helyzetünk, mint 
a járni tanuló gyermeké. Öt lépésről lépésre követi szülője. Elhárít 
lába elől minden akadályt, u:tánakap mielőtt még elesne. A  mi védett
ségünk nem ilyen. A  világban vagyunk Krisztuskövetők. Sok mindenben 
másképp gondolkodik, cselekszik környezetünk, mint ahogyan Jézus 
tette és várja. A  minket körülvevő világnak pedig mindnyájunkra nagy 
a befolyása. Milyen ragályos a trágár beszéd. Szinte észrevétlenül ra
gad ránk a másik stílusa. Annyian puskáznak dolgozatíráskor, én mi
ért ne segíthetnék magamon — gondoljuk. Az iskolaudvaron az a törvény, 
hogy ha valaki bántott, üss vissza, ne hagyd magad. Ha nem így teszünk, 
gyávának néznek. Hányszor alakulnak klikkek közöttünk, mert valaki 
valamiért nem szimpatikus. Egymás ellenségei leszünk. Pedig ismerjük 
Jézus szavát: Szeresd még ellenségedet is. Imádkozz is érte. Ne üss 
vissza, hanem maradj szelíd. Meg is lehetünk arról győződve, hogy neki 
van igaza. Hiszen csak a szeretet érhet el eredményt, a gyűlölet rom
bol. Mégis de sokszor győz a rossz bennünk. Jézus így imádkozik 
értünk: nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy 
őrizd meg őket a gonosztól. Könyörög, hogy legyen erőnk, bátorságunk, 
hitünk, mégis az ő útját járni. A  mi védettségünk az, hogy Jézus 
imádkozik értünk.

Jézus nem csak egyes emberekért imádkozik, hanem mindenkiért. 
Mindünkért mint közösségéit. Hiszen összetartozunk, Összeköt minket 
az a tény, hogy Jézus meghalt értünk. Ő azért imádkozik, hogy meg
lássuk egymásban a társat, a testvért, hogy észrevegyük: szükségünk 
van egymásra. Vannak köztünk segítségre szorulók és segíteni tudók, 
örvendezők és szomorkodók. Kitartóak és olyanok is, akik könnyen 
feladják a harcot. Vannak meggondolatlanok, lobbanékonyak és meg
fontoltak. Kételkedők, botladozók és erőshitűek is. Bizakodók és csüg- 
gedők. Ilyen sokszínűén alkotunk egy nagy családot. Szükségünk van 
egymás mosolyára, kitartására, megfontoltságára, hitére, bizalmára, sze- 
retetére. Úgy tartozunk össze, mint a test tagjai. És a tagok csak együtt 
alkotnak egészet. Olyan egység megvalósulásáért imádkozik Jézus, mint 
amilyen összhangban van ő az Atyával.

Jézus imádkozik azért, hogy olyan kör legyünk, amelynek közép
pontja Isten. Minél közelebb vagyunk a középponthoz, annál közelebb 
kerülünk egymáshoz is. Jézus azt akarja, hogy egyszer mindnyájan ott 
legyünk körülötte.

Jézus a halál felett győző 
Mt 28,1—7 és lKor 15,54—57

Képeket nézegetünk Jézus kereszthaláláról. Vajon gyermekszemmel 
felfedezhető-e valami a győzelemből? Elmondjuk mit ábrázolnak a ké
pek, kik vannak a kereszt körül, ki van a középpontban, mit fejeznek 
ki a képek. Közben jó lenne, ha Jézus szenvedésének okáról is szó 
esne. Arra számítok, hogy a győzelem szó elő sem kerül. Szenvedés, 
halál, értünk, bűneinkért, általában eddig jut el a beszélgetés. Szerin
tetek ki győzött? Hiszen küzdelem volt Jézus és a zsidóság között. 
Jézus halálát akarták, nem hitték, hogy ő az Isten Fia. Azt hitték, 
hogy sérti Istent Jézus szava és cselekedete, amelyben erő mutatkozik 
meg. Csak embert láttak benne. Úgy tűnik, hogy győzött az emberi 
gonoszság, hitetlenség. Úgy tűnik, hogy erősebb az emberi hatalom, 
hiszen Jézust kivégezték, mint egy gonosztevőt.
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Jézus mégis győzött

Mi történik velünk, ha nekünk kell szenvednünk? Türelmetlenné 
válunk, elkeseredünk, — a hozzánk segítőkészen lehajolóhoz is gorom- 
báskodunk. A  Jézussal együtt megfeszített rablók is átkozódtak.

Jézust támadta a kísértő. El akarta érni, hogy Isten ellen lázadjon, 
és a gonosz Öt is megtöltse. Nem sikerült. Imádkozott megfeszítőiért, 
nemcsak magára gondolt, hanem a körülötte szenvedőkre, és azokra 
akik siratták őt. Megbékélten bízta magát Istenre. Ez belső harcon 
át történt, de a harc vége győzelem volt.

Van az eseményeknek folytatása. Jó lenne, ha a gyerekek mon
danák el, amit ismernek belőle. A  feltámadást valószínű megemlítik, 
de a körülményeket nekem kell majd elmondanom az ige alapján.

Már beszéltünk arról, hogy Jézus helyettünk halt meg. Vállalta 
minden ember bűnének büntetését, a halált. De nem maradt a sírban, 
hanem feltámadt, él. Jézus még életében beszélt erről a tanítványainak. 
De hogy mennyire nem hitték, azt bizonyítják a feltámadásról szóló 
leírások. Mindenki a halottat megnézni megy vissza a temetőbe. Meg
ijednek, amikor nyitva találják a sírt. Eszükbe sem jut, mi történ
hetett. Csak az angyal feltámadást hírül adó szavára kezd derengeni 
valami bennük. Csak akkor jut eszükbe, hogy Jézus ezt többször is 
jelezte nekik.

Talán nekünk is a feltámadást a legnehezebb hinnünk. De az, hogy 
lehetséges az életünkben változás, bűnök elhagyása enged valamit sej
teni a győzelemből. Valaki munkálkodik köztünk, formál minket. Élő 
Urunk van, valóságos segítőnk a bűn elleni küzdelemben. Kell, hogy 
rajtunk is lássék valami a győzelemből. (Elolvasunk a ma így imád
kozzatok című könyvből két imádságot 28—29. oldal) Jézus győzelme 
az, hogy új életem van, megváltoztam. Növekszik bennem a gyűlölet 
helyett a szeretet, a harag helyett a megbocsátani tudás, önzés helyett 
a segítőkészség, hitetlenség helyett a hit, reménytelenség helyett a 
reménység. A  változás azért lehetséges, mert Jézus győzött, él.

A győzelem távlata

Jézus győzelme az Atya akarata volt. Isten hozta ki a halálból. 
Nem adta át Jézust a gonosz hatalmának, az események kormány- 
kerekét tehát Isten fogja. Ő küldte közénk Jézust, Ő adta megfeszítői 
kezébe, Ő tette erőssé és Ő támasztotta fel, hogy szeretetéből ne sza
kadjon ki a világ. Jézus feltámadásában tehát Isten győzött.

Jézus mindannyiunk számára megnyitotta a halál utáni élet, az 
örökélet kapuját. Nemcsak Őt nem tartja fogva a halál, hanem ha
talma van minket is életre kelteni. Mindezt csak hinnünk lehet. M i
lyen jó, hogy hihetjük! Isten szeretete erősebb a bűnnél, erősebb 
a halálnál. Minket is megtart, nem enged ki a kezéből akkor sem, ha 
elmúlik földi életünk. Úgy nézhetünk legnagyobb ellenségünkre, hogy 
vereséget szenvedett. Milyen jó, hogy hihetjük: szeretteink is az Ö 
életet adó erős kezében vannak.. Milyen jó, hogy azokra is ragyog 
az Ö szeretete, akiktől mi elfordulnánk. Milyen jó, hogy az Ö szeretete 
tartja az egész világot.

Jézus győzelme azt a reménységet adja, hogy szenvedésen, keresz
ten, halálon át Isten ígéreteinek beteljesedéséhez közeledünk.

Tekusné Szabó Izabella
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Az igehirdető műhelye

Az Apostolok Cselekedeteinek írója, Lukács doktor, a rá jellemző 
alapossággal és gondossággal járt el akkor is, amikor a Jézus feltáma
dását követő eseményekről tudósította Teofilust Beszámolójának hite
lessége vetekszik a szemtanú vallomásával, mert erre is érvényes, amit az 
evangélium elején írt: „Eleitől kezdve mindennek pontosan utánajártam” 
(Lk 1,3). Azt akarta' ihogy nagyrabecsült olvasója megtudja a kétségtelen 
valóságot.

Kétségtelen tény, hogy Jézus él. Élő voltáról Ő maga győzte meg a 
tanítványokat, amikor többször is megjelent nekik és beszélt az Isten 
országa dolgairól. A  Feltámadott szükségesnek tartotta, hogy húsvét után 
is foglalkozzék tanítványaival, hiszen a hitben még gyengék, a bizony
ság-tételre pedig alkalmatlanok voltak.

Kétségtelenül igaz, hogy a tanítványok Jézus feltámadása után azt 
remélték, hogy hamarosan megkezdődik a Messiás régen várt dicső 
uralma. Ezt az elvárást Jézus nem'  teljesítette, a hamis reménységet 
nem igazolta, s elutasította.

Kétségtelen valóság, hogy Jézus a tanítványokat a Szentlélek erejé
vel szolgálatra rendelte az egész világba. Méltatta őket arra, hogy róla 
tanúskodjanak mindenütt. Nem engedte, nem akarta, hogy tétlenül szem
léljék az eget, és révetegen elhagyják, elhanyagolják küldetésüket.

Kétségtelen tény, hogy Jézus a tanítványok szeme láttára felemel
tetett és felhő takarta el őt a szemük elől. Ez azt jelentette, hogy a ná
záreti Jézus földi élete lezárult. Szenvedésének, halálának és feltámadá
sának, és megjelenéseinek ideje elmúlt. Küldetése végétért, s Ő a föld- 
ről, a látható, érzékelhető világból a mennybe, az Isten titokzatos, az 
ember számára rejtett világba ment. Ezzel valami új kezdődött, új hely
zet adódott, amelyben Jézussal nem lehetünk úgy együtt, mint kortársai.

Bizonyos, hogy Jézus egyszer visszajön dicsőségesen, ahogyan azt ő 
maga is megígérte és a két ismeretlen fehér ruhás férfi mondotta a ta
nítványoknak, amikor Jézus „felvitetett” . Visszajövetelének idejét nem 
tudja, nem is tudhatja senki emberfia. Még az angyalok sem tudják, 
csak egyedül a mennyei Atya. Ezért értelmetlen és hiábavaló minden 
erre vonatkozó számítgatás.

1. Jézus mennybemenetele fordulópont az üdvösségtörténetben. Jézus 
a megváltás művét befejezve az Atya jobbjára ült. Ez nem azt jelenti, 
hogy ténylegesen ül egy bizonyos helyen, valamilyen trónon, — ahogyan 
azt a naiv emberek elképzelik — hanem azt, hogy osztozik az Atya di

MENNYBEMENETEL ÜNNEPE
ApCsel 1,1—11

JÉZUS KRISZTUS ÜR 
Megjegyzések az alapigéhez

Gondolatok az igehirdetéshez
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csőségében és hatalmában. Luther mondja a feltámadott, megdicsőüit 
Jézusról, hogy „nem alszik, hanem vinraszt értünk” . A mennybemenetel 
Jézus húsvéti diadalának igazolása és iproklaimálása, megváltó munkájá
nak teljes elismerése.

2. Itt is az Atya a cselekvő. Erre utal — többek között — ez a két 
szó: .„Felvitetett” , „felemeltetett” . Amiképpen az Atya feltámasztotta a 
halálból a Fiút, aképpen „fel ás magasztalta őt az Isten mindenek fölé, és 
azt a nevet adományozta neki, amely minden névnél nagyabb, hogy a 
Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alat
tiaké; és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten di
csőségére” (Fil 2,9— 11). Pál apostolnak ez a vallomása, himnusza, az 
egész ikeresztyénség -boldog hitvallásává lett.

3. Jézus mennybemenetele azt jelenti, hogy egyedül és kizárólagosan 
Ő az Úr, övé  a teljes hatalom mennyen és földön, az egész mindenség- 
ben. Hatalmától senki sem tudja megfosztani, trónjáról senki sem tudja 
ledönteni. Ő a mi erős várunk. — Jézus nem kényúr, nem zsarnok, mert 
az Atya jobbján is közbenjár értünk, vagyis szolgál minékünk. Valójában 
Ő egyszerre Úr  és Szolga, Kyrios és Diakanos. Örök életünknek üdvös
ségünknek Ő az egyetlen forrása, biztos fundamentuma.

4. Urunk mennybemenetelével nem lettünk szegényebbek, hanem 
gazdagabbak, mert éttől kezdve Jézus mindenütt jelenvalóvá lett.— egy
idejűleg. Megszabadult a tér és idő korlátaitól, s ezáltal mindenkihez 
közel került. Nem hagyott magunkra 'bennünket. Amint ígérte, Szent
lelke által velünk van minden napon az igében és a szentségekben, az 
anyaszentegyházban. Ő erősít minket a szolgálatra, a Róla való tanúsko
dásra. Jelenlétét átélhetjük, megtapasztalhatjuk a hitben, a vele való 
közösségben.

5. Jézus nem végérvényesen távozott tőlünk. Nem azért ment el, 
mert nagyon megfáradt munkájában és már megunta azt. í óÍgérete sze
rint visszajön majd, és megvalósítja, 'óteljessé teszi uralmát. S mert ezt 
ígérte, nem lehetünk tétlen szemlélői mindannak, ami a világban tör
ténik. Nem leshetjük az eget és nem hagyhatjuk magára a világot. Nem 
vonulhatunk ki belőle. Vállalnunk kell a világban, a magunk helyén 
a só és a gyertya szolgálatát, vagyis az élet munkálását. Küzdenünk kell 
mindennél szemben ami rossz, és harcolnunk kell mindenért, ami jó, 
ami szebbé teheti az életet. Nem hunyhatjuk be a szemünket a sok 
szenvedés, emberi nyomorúság, éhség, betegség, háború, bűn láttán. 
Nem mondhatjuk, hogy nem a mi dolgunk a társadalmi igazságtalanság 
felszámolása, a -béke megőrzése, védelme.

6. Tudomásul kell vennünk, hogy a feltámadt, megdicsőüit Jézus 
nem hajlandó teljesíteni hamis reménységeinket. Nem váltja valóra ke
gyes, önző vágyainkat. Ő azt teszi, ami üdviös, ami szükséges a világ ja
vára, mindnyájunk üdvösségére. Nem kérhetünk tőle kiváltságokat, az 
egyháznak megkülönböztetett elbánást, előjogot. —  Nem kívánhatjuk, 
hogy -népét mindig napfényes úton vezesse. Azt kell kérnünk, hogy te
gyen miniket késszé, alkalmassá küldetésünk teljesítésére, a Róla való 
tanúskodásra, az evangélium hirdetésére és megélésére.

7. Bizonyos, hogy egyszer végetér az egyház vándorútja és eljön az 
idő, amikor Urunkat nem takarja el már szemünk elől "semmiféle „fel
hő” . Még fogjuk Őt látnli szemtől szembe, színről színre. Ebben a látás
ban, az Úrral valló teljes, zavartalan közösségiben lesz teljessé Isten gyer
mekeinek öröme, a megváltottak boldogsága. Ebből az örömből ad kós
tolót nekünk Urunk már most a gyülékezet, az egyház közösségében.
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Ezért bár szemünkből gyakran könny pereg, is lábunkat tövis vérzi, 
ajkunk már próbálgatja azt az éneket, amely himnuszként zeng a meny-  
nyei karban:

Halleluja, mert uralkodik az Úr, 
a mi Istenünk, a Mindenható!
Örüljünk és ujjongjunk, 
és dicsőítsük őt,
mert eljött a Bárány menyegzője.” (Jel 19,6—7)

Az ünnepről

Mennybemenetel ünnepe a nagyünnepek között olyan, mint a mos
tohatestvér. Méltán mondják a nagyünnepek „Hamupipőkéjének” .

Ennek az az oka, hogy viszonylag a legfiatalabb ünnepeink sorában. 
Chrysostomusnál, majd Augustinusnál találunk vele kapcsolatos közlést. 
Az sem oka a „mostoha sorsnak” , hogy a naptár nem jelöld piros betűvel, 
hogy ez az ünnep nem munkaszünet. Üdvtörténeti szerepe, jelentősége 
nem eléggé ismert, tudatos a gyülekezetekben, az egyházban. Pedig ez 
az ünnep örömhírt közöl. Azt hirdeti, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya
isten dicsőségére, mert neki adatott minden hatalom mennyen és földön.

Jézus elment, „felvitetett” az Atyához, a mennybe, de Szentlelke által 
az egyháziban jelen van és munkálkodik köztünk. Egyszer majd eljön 
láthatóan, hatalommal, dicsőséggel. Nekünk ezt kell hirdetnünk szóval 
és élettel.

Táborszky László

Hú SVÉT UTÁN 6. VASÁRNAP
l P t  4,7—11

Exegetikai megjegyzések

telos — vég, befejezés. A  mindennek vége kifejezés itt az időbeni és 
térbeni világ megszűnésére utal, mely után valami egészen új kezdődik.

eggizó — közelít, közeledik. Az UT-ban többnyire Istennek és az ő 
országának érkezését jelöli ez a szó.

agapén ektené — kitartó. A  szó tartalmában benne van az is, hogy 
ez a kitartás nagy belső feszültséget jelent.

kalyptó — elrejt, élfedez. Nem a bűn takargatására vonatkozik, ha
nem annak a bűnbocsánat általi megszüntetésére.

logia és diakónia — Isten általunk is végzett munkájának alapvető 
formái: az ige és a diakónia. A diakónia szót gyűjtőfogalomként a min
dennemű kegyelmi ajándékkal való szolgálat kifejezésére is használja 
az UT.

A textus eredeti helyzete
Exaudi vasárnapi perikópánk egy olyan levél részlete, amely jelleg

zetesen őskeresztyén szituációban született. Mit jelent ez? Azt, hogy a 
kisázsiai pogány—keresztyén gyülekezetek, a levél címzettjei, idegen test- 
te váltak saját környezetükben. A  személyes életmegújuláson alapuló 
krisztusi életfolytatásuk irritálja a pogány kívülállókat. A  gyülekezetnek 
nagy problémát okoz, hogy a hitért szenvedni kell, holott az isteni iga
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zolást várták volna. A  vallásos meggyőződés miatt szenvedni szinte tel
jesen ismeretlen volt a minden vallást keblére ölelő görög-római világ
ban (szynkretizmus). Ez tehát jellegzetesen zsidó, illetve pogány terü
leten jellegzetesen keresztyén vonás.

A  levél a megpróbáltatások tüzében (1,7) élő keresztyének mélyről 
jövő panaszaira (exaudi) válasz.

Gondolatok az igehirdetéshez

1. Beteljesedés előtt

Igénk üzenetét erőteljesen meghatározza a detempore. Úgy érezzük, 
hogy jobb lenne az egyházi esztendő végén, vagy óévkor prédikálni ez 
ige alapján. Egyértelműen eshatologikus hangvételét különösen is ki
hangsúlyozza ez a bevezetés:

„'Mindennek a vége pedig már közel van . . . ”
Pünkösd előtt sajátos értelmet kap ennek a perikópának az üzenete. 

A  Lélek „szélviharát”, mindent elsöprő, újjáteremtő áradását előzi meg, 
csendre intő üzenetével. A z első Pünkösdkor is, noha váratlan időpont
ban, de nem minden előzmény nélkül árad ki a Szentlélek a tanítvá
nyokra. Lekciónk is erről tanúskodik (Jn 15,26—16,4). Mondhatjuk azt 
is, hogy Péter is a Lélek fogadására készíti fel olvasóit. Már az első ke
resztyének életében beteljesednek Jézus szavai:

„megadatik nektek abban az órában, hogy imát mondjatok...
. . .  Atyátok Lelke szól általatok . . . ” (Jn 10,19—20).

Az első üldözések próbáiban újra és újra átélhetik a keresztyének a 
Szentlélek bátorítását, vigasztalását. Itt az imádságba Lélekért való fo
hászkodás ideje:

„Jövel Szentlélek Úristen, lelkünknek vigassága, szívünknek bátor
sága . . . ” (Ékv. 234).

2. A szeretet legyen kitartó

Ahol (munkálkodik a Lélek, ott ellenállhatatlan erővel jelenik meg. 
Ez azonban nincs a mi hatalmunkban. Amíg „szélcsend” van sem tétlen 
Isten népe. A Lélekért könyöröghetünk és ezen túlmenően a „kitartó sze
retet” cselekedeteit végezhetjük. Az egyház hajója fel van szerelve vi
torlákkal, de van amikor az evezőkhöz kell nyúlni és fáradhatatlanul 
evezni. A  mi gyülekezeteinknek ad útmutatást ez az ige. Vannak gyü
lekezetek, ahol fúj a Lélek szele, de van ahol reménytelenül álmos, kö
zömbös a gyülekezet. Itt a kitartó szeretetből fakadó szolgálat az egyet
len járható út. Sok példa van arra, hogy idős lelkészek kitartó szeretettel 
végzett szolgálata a fiatal utód szolgálatának idején termi meg a gyü
mölcseit.

A  kitartó szeretet gátolja meg a bűn terjedését, a sátán ugyanis 
minden körülmények közt munkálkodik. A  szervezetünkben szüntele
nül harcoló, munkálkodó fehérvérsejtek példázhatják, hogy mit is je
lent ez a kitartó szeretet.

3. Szolgáljatok az Istentől kapott erővel!
Ajándékaink, erőink vannak, melyék egyben megszabják küldetésük 

irányát. Úgy kell azokkal szolgálnunk, hogy általuk maga Isten akarja 
elvégezni üdvözítő tervét. Nem a külső igények határozzák meg a mi 
szolgálatunkat, hanem a belső erő.
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Isten ereje nyilvánul meg az ige szavaiban. Általa formálja az em
ber életét, sőt magát a történelem folyását is az Isten. A mi feladatunk 
az ige hirdetése — ezt szolgálatnak kell tekintenünk, mi csak eszközök 
vagyunk.

Isten ereje nyilvánul meg a diakóniai szolgálatban is. Amikor em
bertársainknak szolgálunk, nem csupán humánus meggondolások vezet
nek ebben, hanem Isten ellenállhatatlan ereje kényszerít bennünket 
erre az útra. Isten ezt az erejét ma is Szentlelke által közvetíti hoz
zánk.

4. Mindenkor Isten dicsőíttessék
Igénk szinte észrevétlenül juttat el bennünket lelki mélységből a 

felszabadult hálaadásig, exaudi fohászától Isten dicsőítéséig. Ez a végső 
cél: Isten dicsősége. Egyrészt, mert erre teremtett bennünket Isten, más
részt mert ez jelenti számunkra is az üdvösséget. Ha az egyház népe min
dig csak Isten dicsőségét tartotta volna szem előtt és nem emberi célok
nak vetette volna azt alá, akkor az egyháztörténet sok sötét fejezetét el
kerülhette volna. A  mai világban a mi szolgálatunknak is ez a felelőssé
ge. Ha Isten dicsőségét keressük és szolgáljuk, akkor ma is számítha
tunk a nagy betelj esedére, a Lélek kiáradására.

Hogy erre milyen nagy szükség van, azt nem kell bizonygatni. 
Exaudi vasárnapján józan fohászkodással és a kitartó szeretet szolgálatá
val készüljünk a megígért Szentlélek fogadására.

Győri Gábor

PÜNKÖSD ÜNNEPE
Jn 14,23—31

Megajándékozottak

Pünkösdöt ünnepelünk, mert az értünk munkálkodó Isten Szentlelke 
által bennünk lakozó Isten akar lenni. A  pünkösdi Lélek hívta létre és 
tartja fenn az egyházat.

Az a hit, amelyik a Szentlélek által a történelemben jelenlevő Isten
re tekint, felbátorodik az evangélium hirdetésére. A karácsonyi, nagy
pénteki, húsvéti igehirdetés erőtelen lenne a Szentlélek munkája nélkül.

A  Szentlélek Isten kegyelmi ajándéka. A bűn szétszakít, meg nem 
értést munkál. A  Lélek egyesít, megértésre vezet, elküld, hitet és re
ményt ajándékoz.

A  Szentlélek Jézus jelenléte a világban. Hitre vezet, vigasztal, meg
világosít, megtart. Erőnek, szeretetnek, vigasztalásnak a L elke. Imád
kozni tanít.

A Szentlélek megelevenít. Mint a tűz melegít, világol, tisztít, meg- 
világosít.

A  Szentlélek által teremti Isten a gyülekezetét és az egyházat. Itt 
m i  emberek irányítanak, hanem a Szentlélek irányítása alatt élnek. 
Minden népből, nyelvből csatlakoznak hozzá. Itt nincsenek előjogok. Is
ten igéjének hallgatására gyűlnek össze, s Neki engedelmeskedve indul
nak szolgálatba.

A Szentlélek legyőzi az egoizmust. A  keresztyének nem maradhat
nak közömbösek a közeli vagy távoli félebarát iránt. Máté 25 a krité
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riuma annak, hogy a gyülekezetét Isten Lelke hívta-e életre, s Isten 
Lelke hatja-e át.

A  Szentlélek erejével küldi és kényszeríti szolgálatra Isten az egy
házat.

A Szentlélek ajándék, csak elfogadni lehet. Isten minden más aján
dékának nagysága akkor tárul fel igazán előttünk, amikor a Szentlelkét, 
mint kegyelmi ajándékot kapjuk.

A Szentlélek által ismerjük fel mindazt Isten ajándékának, amivel 
Ő naponként bőven ellát minket. Mi a tied ember, amit ne úgy kap
tál volna? 1Kor 4,7.

Isten ajándékát megköszönni is a Lélek tanít. Megköszönni min
dent, amit Tőle kaptunk, nem válogatva, mi tetszik, vagy mi nem tet
szik. Mi az, ami örömet vagy könnyet jelent. Minden Isten kegyelmi 
ajándéka: Mosoly és ború, könny és víg napok.

A  Szentlélek által van jelen Isten az életünkben. A  Lélek megszente
lő Lélek. Azáltal szentel meg, hogy részesít Krisztus halálában, feltá
madásában és életében.

A  Lélek szolgálata kettős: tanít és emlékeztet. A  tanítványok Jézus 
távozása után mindent elfelednének. A  Lélek nem felejt és nem enged 
felejteni. A  Lélek emlékeztet arra, amit Jézus mondott és tett.

A  Lélek békességet ajándékoz. Olyan békességet, amilyen Jézusé 
volt. Az Atyára hagyatkozó bizodalmas reménység békességét. Az en
gedelmes Fiú békességét. Jézus ajkát egyetlen békétlen, keserű, szidal
mazó szó nem hagyta el. Még az „én Istenem, én Istenem . . . ” sóhaj sem 
tartalmaz keserűséget. A  szitkozódókért is csak imádkozott.

A  Lélek megimenteti Isten feltételnélküli szeretetét. A  Fiú szeretete 
feltétel nélküli engedelmesség az Atyának. Feltétel nélküli szeretet az 
ember iránt. A  tanítványok szeretete Mesterük iránt abban lesz nyilván
való, hogy engedelmeskednek küldő Uruknak, s elégnek a szolgáló szere
tet tüzében a másikért.

Szentlélekkel megajándékozottak

1. Isten nem hagyja magára egyházát. A  Szentlélek által Jézus jön, 
együtt lakozik velünk. Ez a pünkösdi evangélium.

És a világ? Mit jelent pünkösd a világnak? Nincs igaza Júdásnak 
(22 vers) amikor azt gondolja: Jézus csak nekünk jelenti ki magát és 
nem a világnak!? Nincs igaza Júdásnak, amikor a tanítvány! közösség 
méltóságát és nagyságát éppen abban látja, hogy csak ők az isteni ki
nyilatkoztatás elfogadói? Júdás megfeledkezett arról: „Úgy szerette Isten 
a v ilágo t...” Mi erről soha nem feledkezhetünk meg, mégis, most hang
súlyozni kell: Isten nem hagyja magára az egyházát. Akkor sem, ha 
vannak, akik úgy érzik és reménytelenül legyintenek: „Magára hagyta 
népét az Isten” . Akik úgy látják hogy gyülekezeteink élete hasonló az 
álló tóhoz, aminek vizétől már semmi nem jön mozgásba. Úgy látszik, 
hogy ezt a tavat már nem táplálja élő, csörgedező patak vagy folyó. A  tó 
vizének halál-illata terjeng. Az élet jelét mutató mozgás nincs benne. 
Akik így beszélnek és éheznek, azok rövidlátók, megfáradt hitűék, csak 
magukra, az egyházra mint emberi intézményre néznek és nem számol
nak Isten Lelkének erejével.

A  Szentlélek közelsége győzi le reménytelenségünket, félelmeinket, 
aggódásunkat.
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Az egyház tavából nem hiányozhat a megelevenítő folyam, a Szent
lélek beáramlása. Az Atyához visszatérő Jézus biztosította tanítványait, 
hogy elküldi a Szentleiket. Ígéretét ma is betartja.

Mi történik iákkor, amikor a Szentlélek által az Atya és a Fiú hoz
zánk jön? Ott az ige életet teremt. Pünkösd ott kezdődik és ott van 
egyház, ahol Isten igéje hangzik. Ahol Isten igéje ezt a kettős szolgálatot 
végzi: tanít és emlékeztet. Emlékeztet arra amit értünk és a világért 
tett Jézus. Tanít szolgálni és engedelmeskedni. A  tanítással és emlékez- 
tetéssel őrzi meg Isten az egyházat attól, hogy megrekedjen és beletes- 
pedjen a vallásos, egyházi tradícióba, s megóv a rajongás aktivitásától 
és mozgásától.

2. Isten lakozást vesz a Lélek által az emberi szívekben. Nem a 
templomokban, hanem a szívekben. Pünkösd ott kezdődik és az egyház 
ott van, ahol isten tokozást vesz az emberi szívekben.

Isten nemcsak a mennyben van. Nemcsak értünk van. Isten ben
nünk van. Magunktól nem vehetnénk azt a bátorságot, hogy így beszél
jünk. Az a vád érhetne, hogy rajongók, misztikusok vagyunk. Pál apos
tol és a Szentleiket ajándékba kapott emberek vele együtt vallhatták: 
„Élek többé nem ón, hanem él bennem a Krisztus” . Mi is valihaitjuk ezt! 
Mert Isten szeret minket azért lakozik a szívünkben. Mert Isten szol
gálatba küld, azért lakozik életünkben.

Isten életet újító, éltető folyama úgy áriad az egyházban, hogy Isten 
maga lakozik az egyház tagjaimak szívében. Hoz mozgásba. Indít tevé
keny szolgálatra.

Ha Isten vesz tokozást szívünkben, akkor onnan minden más lakó
nak, — bűnnek, gonoszságnak, embertelenségnek és istentélenségnek 
takarodni kell. Attól kezdve Krisztus uralkodik bennünk. Ez csak úgy 
lesz életünkben valóság, ha szeretjük Jézust és megtartjuk parancsait. 
Mennél inkább engedjük, hogy Jézus legyen Úr a szívünkben, annál in
kább lesz otthonává az életünk. Aki Jézust nem szereti, hanem csak 
önmagát, aki csak Krisztus ajándékait akarja elfogadni, de nem kíván 
Neki élni és szolgálni, az mindebből semmit nem tapasztalhat meg.

A  Szentlélek, aki bennünk lakozik, megszabadít attól, hogy a múlt 
rabjai legyünk. ,,A régi elmúlt, újjá lett minden.” Megszabadít a jövőtől 
való kóros aggódástól is. Szabaddá tesz Isten mai ajándékainak elfoga
dására, örvendezésre és a mai feladat betöltésére.

A  bennünk lakozó Szentlélek megtanít arra, hogy nincs üres idő. 
Minden időt, amit kaptam be kell tölteni szeretettel, szolgálattal, öröm
mel, békességgel, munkával. A z időt nem azért kaptuk, hogy agyonüssük. 
Mert Krisztus élete értünk odaajándékozott élet, azért a keresztyének 
életének is másokért odaajándékozott életnek kell lenni.

Ahol Isten tokozást vesz a Lélek által az emberben, ott bűnfelis- 
merés és bűnbánat van. A  Szentlélek világosságában felfedezzük, hogy 
egyedül Isten ellen vétkeztünk. Isten ellen vétkezünk akkor is, amikor 
nem munkálkodunk szeretettel felebarátainkért.

A  bűne miatt megrettent és megkeseredett embert vigasztalja meg 
a Szentlélek.

A  Szentlélek cél felé igyekvő emberekké formál. Nem lehet ám azt 
mondani, hogy a Lélék nélkül az ember céltalanul bolyong. Sőt, nagyon 
gyakran a maga által kitűzött cél felé igen határozottan és célratörően 
halad. A Szentlélek a Jézus Krisztusban megmaradást, a Vele élést tűzi 
ki célul. Ennek eléréséhez gyakran saját céljaimat és vágyaimat is el 
kell hagyni, hogy célba érhessek.
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A Szentlélek által kommunikáció jön létre. Az ember felszabadul 
arra, hogy mindent elmondjon Istennek. Felszabadul az embertárssal is 
a kommunikációra. Kiszabadul az elmagányosodásból, elzárkózásból, és 
a görcsös magába roskadásból. Kinyílik az embertárs felé.

Luther: „A  Szentlélek egyesít Krisztussal, mint menyasszonyt a vő
legénnyel Ef 5,20. Krisztus és a keresztyén egy testté lesznek. Annyira 
egyek lesznek jóban és rosszban, bűnben és szerencsétlenségben, hogy 
ami Krisztusé, az a benne hivő emberé is lesz, s ami az emberé, azt 
magára veszi Krisztus is. Az ember bűnét átveszi Krisztus, s a hivő em
bernek adja azt, ami az övé.”

3. A Szentlélek által Isten szeretete ölel át és küld szolgálatba. Pün
kösd ott kezdődik és az egyház ott van, ahol Isten atyai szeretetét átélik, 
s ezt a szeretetet tovább adják.

Isten atyai szeretete veszi körül gyermekeit. Ennek a szeretetnek a 
felismerésére tanít a Szentlélek. Ez a szeretet hordozza és tartja meg az 
egyházat, a világot, minket is.

Reménységben élhetünk, mert Jézus azért ment előre, hogy mi is 
ott legyünk, ahol Ő  van.

Isten szeretetét minden embernek meg keli ismerni. Erre a szolgá
latra küldi a tanítványokat Isten.

Pünkösd egykor a misszió kezdetét jelentette. A  missziói szolgálatot 
újítja meg a Szentlélek, Aki a záloga és biztosítéka annak, hogy az egy
ház sokdimenziójú missziói szolgálata ne legyen hiábavaló.

Dr. Nagy István

PÜNKÖSD 2. NAPJA
János 3,16—21

„A  Lélek gyümölcse”

Textusunk első verse a Biblia legismertebb és legtöbbet idézett ige
szakasza. Valóban alkalmas arra, hogy az evangélium lényegét összefog
lalja és tömören kifejezze. Isten szeretetének olyan megfogalmazása hang
zik el benne, amely messze túlnő az alaphelyzeten (Jézus beszélgetése 
Nikodémussal), s mindmáig az egyház igehirdetésének, a keresztyén élet
nek és szeretetszolgálatnak az alapja. A  jól ismert igéknek azonban 
megvan az a „veszélyük” , hogy megszokottá, szólamszerűvé válnak. Ép
pen ezért gyümölcstermő hittel fogadni azokat, (vagy prédikálni ezek 
alapján) nagyon nehéz. Talán segít legyőznünk ezt a veszélyt, ha most 
textusunk alapján — a kimondva, vagy kimondatlanul — bennünk levő 
kérdésekre keressük a választ. — Ezek a kérdések mind Isten szeretetére 
vonatkoznak.

1. Az első kérdésünk: Kit, vagy mit szeretett az Isten? Nem fölösle
ges a kérdés az eredeti szituációra vonatkoztatva sem, de a ma hitben 
járni akaró ember számára sem. Izrael kizárólagosan magának igényel
te Isten szeretetét, a többi nép rovására is. Ez az igény odáig ment, hogy 
a nyilvánvalóan téves, emberi rendelkezésekkel teletűzdelt vallási, min
dennapi életszabályaira is elvárta Isten igenlését. Jézus közvetlen kör
nyezete sem volt mentes attól a meggyőződéstől, hogy Isten szeretete csu
pán a benne hívőket illeti meg, minden másra Isten ítélete a jogos. (Pl.
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Jézus tanítványai föl akarták égetni a Jézust be nem fogadó, samáriai 
falut.) Ma is általános az az „elvárás” , hogy Isten megkülönböztetett 
figyelemmel forduljon a benne hívőkhöz, a hozzá imádkozókhoz, és si
kert, gyógyulást, vigasztalást stb. azok kapjanak, akik ezt megérdemlik.

Az Ótestamentum Istenére némelyek úgy néznek, mintha igazolva 
látnák, hogy Isten megkülönböztető módon szeret. (Pl. Izrael kiválasztá
sa.) Pedig a legelső cselekedete is egyetemes szeretet: megteremtette a 

..világát. A  bűnbeesett ember sem csak büntetést kapott, hanem ígéretet 
is: eljön, Aki a kígyó fejére tapos. És karácsony, a beteljesülés is min
denki számára adatott. („Békesség a földön. . . ” A  keleti bölcsek pogá- 
nyok voltak.) Istennek ezt a mindent átfogó, változatlan szeretekét, ame
lyet Jézus tökéletesen elhozott, mondja itt ilyen egyszerűen: „a világot” 
szerette Isten. És mivel az egész teremtett világ az ember bűne miatt 
romlott meg, s emiatt volt olyan nagy szüksége az Isten szeretetére, nyil
vánvaló, hogy Isten egyetemleges szeretete nélkül elsősorban az ember 
nem élhet. Hiszen ő szorul rá leginkább a bocsánatra.

A  „természetes” embert nem foglalkoztatja az a kérdés, hogy Isten 
kit, vagy mit szeret. Egészen más a szemlélete, érdeklődési köre. A  „val
lásos” ember igazságtalannak tartja Isten korlátok nélkül való szerete- 
tét. Csak a keresztyén ember számára evangélium az, hogy Isten az egész 
világot szereti. Nemcsak azért, mert ennek a világnak ő is tagja, tehát 
rá is vonatkozik Isten szeretete, hanem azért is, mert felelősséget érez 
az egész világért. Ha Isten az egész világot szereti, akkor ő Síem tehet 
kivételt. Nem válogat a szolgálati területben és lehetőségben, sőt öröm és 
hála van a szívében Isten végtelen szeretete miatt. Ezt meglátni, elfogad
ni, „megérteni” csak a pünkösdi Lélek erejével lehet. Az által a Lélek 
által, aki az első pünkösdkor „pogányokra” is kiárad. Más szóval: ez a 
hit, szeretet és szolgálat a Lélek gyümölcse.

2. A  második kérdésünk: Hogyan szerette Isten a világot? Nem ke
vésbé fontos kérdés ez sem. Az ember Jézus korában és ma egyaránt 
nem úgy képzeli el Isten szeretetét, mint ahogy igénk tudósít róla és 
ahogy Isten gyakorolja. Izrael Messiás-vará sában benne volt Isten szere- 
tetének a várása is, de tévesen. Ügy gondolták, hogy a Messiás a pogá- 
nyokat megítéli és Izrael dicsőségét növeli. Erős hangsúly esett a min
dennapi és politikai várakozások kielégítésére is. Még Keresztelő János 
előtt is kérdéses lett Jézus messiási küldetése. Ezért küldte el tanítvá
nyait Jézushoz kérdésével: „Te vagy-e az eljövendő, vagy mást vár
junk?” Jézus tanítványai is jobban szereitek volna egy nagypéntek nél
küli Krisztust. Ma egészen széles skála szerint várja az ember Isten sze
retetét. Adjon egészséget és gondtalanságot, sikert és győzelmet, övéit 
simogassa, ellenségeit pedig büntesse.

Isten nem az ember elvárása szerint, hanem „úgy szerette a vilá
got, hogy egyszülött Fiát adta. . . ” Fiában ő maga lett emberré, hiszen a 
Fiú az Atyával teljesen egy. Az „adta” nemcsak azt jelenti, hogy kará
csonykor testbe öltöztette, hanem azt is, hogy keresztre adta és megdi
csőítette. Tehát Krisztusban maga az Atya cselekedett a világ javára. 
Nem ítélt és kárhoztatott, hanem megoldást adott: kegyelmezett.

A  természetes ember számára a szeretetnek ez a módja teljesen ért
hetetlen. Kegyetlenségnek és elképzelhetetlennek tartja, hogy valaki ide
gen bűnösökért igaz egyetlenét áldozza fel. A  vallásos ember meghök- 
ken és fölháborodik Isten szeretetének a formáján és módján: másként is 
lehetett volna alkalma az Istennek szeretete megmutatására. Csak a hivő 
ember fogadja el alázatos örömmel, hogy Isten jobban tudta, hogy ho
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gyan szeresse a világot, s ma is akaratára bízza szeretettnek gyakorlását. 
Ezért akaratának nemcsak aláveti magát, hanem imádkozik teljesülé
séért. Meggyőződése, hogy aki így szeretett, az „hogyne adna vele együtt 
mindent minekünk” . A  pünkösdi Lélek nélkül ma sem jut többre az em
ber, mint csak arra, hogy „édes bortól részegedtek meg”. A  hittel és 
hálával való elfogadás a Lélek gyümölcse.

3. A  harmadik kérdésünk: Miért szerette Isten a világot? Vagyis okát 
és célját kutatjuk ennek a szeretetnek. Erre a kérdésünkre sem emberi 
igazságérzetünk szerint való az ige válasza. Az ember általában azért 
szereti a másik embert, mert az szeretetre méltó. Isten a szeretetre mél
tatlan embert és világot szereti. Sem az első emberpár, sem Izrael népe, 
sem a mai ember nem ad ökot Istennek arra, hogy „igazságosan” szeres
se. Isten kegyelmesen szeret. Szeretetének oka az ő könyörületében van. 
Éppen bűnössége miatt szorul rá az ember Isten szeretetére. Ez azt is 
jelenti, hogy Isten a tehetetlent szereti, míg az emberi szeretetnek az is 
meghatározója, hogy olyanokkal igyekszünk jót tenni, segíteni, akik ma
guk is mindent megtesznek önmagukért és meghálálják szeretetünket. 
Ha a célját keressük Isten szeretetének, ugyancsak ellentétesnek talál
juk a mienkkel. Ő nem azért szeret, hogy saját örömét lelje a mi bol- 
dogításunkban, vagy dicsősége növekedjék a mi hálás életünk nyomán. 
Jézus azokat is meggyógyította, akik nem mentek vissza megköszönni, 
és azokat is jóllakatta, akik félreismerték segítésének célját.

Isten szeretetének a várása általában nem hiányzik a hozzá lazán 
kötődő ember életéből sem. Azonban különösen két szempontból téves a 
várakozása. A  többség azt várja Istentől, hogy mindennapi, földi életét 
tegye elviselhetővé, illetve boldoggá. Imádsága is arra irányul, hogy be
tegségből, bajból szabadítsa meg Isten őt és az övéit. Ez természetesen 
ném mond ellene Isten szeretete céljának, de leszűkíti azt, és önmagát 
szegényíti meg, aki megelégszik Isten földi áldásaival. A  másik — ugyan
csak „félszívvel” történő -  szeretetvárás jellemzője az, hogy ki akarja 
kapcsolni Isten köréből a földi „bűnös” életet, s csak azt igényli Isten
től, hogy a „lelkét” mentse meg, a túlvilágön adjon „kárpótlást”  a földi 
szenvedésekért. Természetes, hogy első renden kell a keresztyén ember
nek Isten üdvözítő szeretatében reménykednie. De ha csak ezt teszi, ép
pen úgy le akarja szűkíteni Isten világát, mint az, aki csak múlandó- 
kat remél Istentől. Isten teljes szeretetének a célját Jézus így hirdette: 
„Aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.” Isten előtt 
nem külön élet a földi és az örök. Itt akarja elvégezni megmentésün
ket, hogy ott az ő életében részesíthessen, itt szaros szövetségre lépni, 
hogy ott örökre vele lehessünk.

Isten velünk valló célját — szeretetét — öröm, bánat, események stb. 
sokszor takarják előlünk. Sem azt nem vesszük észre, hogy nélküle el
veszett emberek vagyunk, sem azt, hogy az ő célja mindennel a mi meg
mentésünk. Ezért marad legbagyobb cselekedete — Jézus értünk áldo
zása — is érthetetlen az ész számára. Ha hittel fogadjuk szeretetét, ha 
erővé, reménységgé lesz ígérete földi és örök életünk számára, — ez a 
Lélek gyümölcse.

4. Végül néhány szó arról: Hogyan fogadta a világ Isten szeretetét? 
Isten szeretetének mindig van következménye, mert döntésre késztet. 
A  közömbösség csak átmeneti lehet, mert ha megmarad, ez is „állásfog
lalás” . Beletartozik abba a „fogadtatásba” , hogy „az emberek jobban 
szerették a sötétséget” . Az ember azért szereti a sötétséget, mert nem lát
szanak a bűnei, nem kell „megváltoznia” , hiszen a sötétség mindent el
takar, és tétlen maradhat, hiszen sötétben nem lehet dolgozni, csele
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kedni. Jézus világossága viszont leleplez, lehetőséget ad „gyümölcster
mésre”, életet ad, szolgálatra kényszerít.

A  pünkösdi Lélek nemcsak megértetni és elfogadtatni akarja velünk 
Isten szeretatét, hanem gyümölcsöztetni is azt. Isten szeretetének határ
talansága, ennek Jézus Krisztusban való tökéletes megvalósulása Lelke 
által késszé tesz bennünket bűnünk felismerésére: nem hittünk, önzőn 
szerettünk, Lélek nélkül szolgáltunk. Ugyanakkor megnyitja a lehetősé
get a megtérésre, Isten szeretetében való megmaradásra, Isten és ember- 
szeretetre. Elfordít az önmagunkkal való kizárólagos törődéstől, s oda
fordít a másik emberért, gyülekezetünkért, társadalmunkért, a világért 
való felelősségre és szolgálatra. — Pünkösdi imádságunk se rekedjen 
meg önmagunknál. Gerhardt Pál énekével könyörögjünk a Lélék gyü
mölcséért: „Az egész kerek földet / Te tartod kezedben. / Te formálsz 
át kőszívet, / Hogy hússzívvé legyen. / Add, hogy a szeretet / és béke 
összekössön, / S mind e világon győzzön / A  gyűlölet felett.”

Bárány Gyula

SZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE
Róm 11,33—36

1. Exegézis és meditáció
Textusunk önmagában, — a Római levél 9—11. fejezetének „előz

ménye” nélkül nehezen érthető. Pál „visszatekint” a fenti fejezetekben 
leírt theológiai gondolatsorra, s textusunkban foglalja össze amit meglá
tott, és amit megláttatott az Istennek Jézus Krisztusban elérkezett szere- 
tetéből. Kiragadva az összefüggésekből, alapigénk lehetne egy panteista 
filozófiai eszmefuttatás, — óvakodjunk, hogy igehirdetésünkben is ne az
zá legyen!; az előzőekből megértve azonban a Krisztus keresztjéről szóló 
„igazi evangélium” ! Mit is gondolt végig Pál, amíg eljutott ehhez a cso
dálatos himnuszhoz? A  népe sorsáért, üdvösségéért aggódó apostol előtt 
(9,1—5) felragyogott az Isten „szabad kegyelmének” (9,14—29) és a hit
ből való megigazulásnak „univerzális evangéliuma” (10,4—,15) Jézus 
Krisztus keresztjében. E gondolatmenet csúcsánál pedig Isten „hűségé
hez” érkezett el, mely az emberiség történelmében minden nép felé for
dul, minden népet keres: „Mert Isten mindenkit az engedetlenségbe zárt 
egybe, hogy mindenkin megkönyörüljön” (11,32).

33. v.: a plutosz nemcsak gazdagságot, hanem bőséget, teljességet is 
jelent. A  báthosz „megmérhetetlen” mélység.

34—35. v.: Isten gondolkodása és az az út, amin jár „egészen más” , 
mint az emberé. Tőlünk nem kér „tanácsot”, „segítséget” sem: szerete- 
téből „szabadon” cselekszik.

36. v.: Pál Krisztus keresztjében „érti” meg a Teremtő, Megváltó és 
a Mindenséget örökkévaló céljához vezető Isten szeretetének csodáját, 
éspedig úgy, ahogy ez a történelemben, a „Krisztus testében” , az Anya- 
szentegyházban lesz valósággá.

2. Az igehirdetés körvonalai
Szent, Szent, Szent az Isten!

I. Bevezetés: Amit itt Pál apostol elmondott, az egy „összefoglalás” . 
A feltámadott Krisztustól kapott kinyilatkoztatás, személyes élménye, és 
az „induló egyház” hittapasztalata az, amit ebben a néhány versben, —
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ámuló szemekkel, — kimond: halljátok emberek! felmérhetetlen az Is
ten szeretete a világhoz!

Mi is, akik itt vagyunk ezen az istentiszteleten egy bizonyos utat 
már megjártunk Istennel. Személyes életünkben a keresztségümktől a 
mai napig. Istentiszteleti életünkben, — az egyházi esztendő rendje sze
rint, — ádventtől püskösdig. S az Anyaszenitegyház történelmében az 
utolsó néhány évtizedet, Magyarországi Evangélikus Egyházunkban. — 
Tekintsünk vissza most mi is erre az útra és foglaljuk össze, mondjuk 
ki mi is, — hitünk erősítésére magunknak, és bizonyságtételre mások
nak, — mit látunk, mit hittünk, mit tapasztaltunk az Isten felől?!

II. Az üzenet kiformálása.

a) Szent az Isten, mert szeretete megmérhetetlen. — Fiatal házasok
hoz érkeztem látogatásaim során. Az most mindegy, hogy mi az oka, 
ki a hibás, de válni készülnek. — A mi szeretetünk „behatárolt” , itt csak 
5 évre futotta. — Az egyik kórház elfekvő osztályán egy édesapa él évek 
óta. A  gyermekei még karácsonykor sem értek rá haza vinni, — hogy 
legalább néhány napra együtt legyen a család. — Még' a gyermeki sze
retetnek is hamar „végére érünk” ! — Volt konfirmandusommal talál
koztam, aki néhány évvel ezelőtt mondta csillogó szemmel az oltár előtt 
„hű leszek egyházamhoz” , — nem is emlékezik mikor volt utoljára temp
lomban. — A  mi szeretetünk úgy elfogy, észre sem vesszük! — Presbitert 
kértem, segítsen a hívogatás szolgálatában, betegek felkeresésében, — 
nem ért rá. — Milyen hamar vége Van a mi „egyházszeretetünknek” ?!
— Fiatal szakemberrel beszélgettem. iNéhány év után otthagyta a szak
máját. Megunta. Most máshol „lelkesedik” , — de meddig? Találkoztam 
már „szerencsét próbáló” magyarokkal, akik elhagyták az országot, mert 
„keveset nyújtott” nekik. És ha holnap még kevesebbet tud csak nyúj
tani, már nem kell szeretni?!

Mi Jézus Krisztus keresztjében, a benne élő és vele járó hitben, azt 
az Istent ismertük meg, akinek szeretete megmérhetetlenül gazdag. Aki 
bölcsen és okosan, szeretete bámulatos leleményességével keresett, meg
mosott, visszafogadott gyermekévé és új embert formált belőlünk. Aki 
küldő szavával azok mellé, azok erősítésére állított bele ebbe a világba, 
akik szeretnének hűséges házastársak, szülőtisztelő gyermekek, egyházu
kat, hazájukat hűségesen szolgáló emberekké válni. Akik nemcsak sóhaj
toznak a békesség után, hanem áldoznak is érte valamit, emberséges 
tettekkel munkálják is azt.

b) Szent az Isten, mert szeretete „szabad kegyelem”. — Az emberek 
„vallása” ősidők óta, — modem szóval élve, — a protekcionizmusra épült. 
Áldozatokkal, kegyes cselekedetekkel magunk felé akartuk „hangolni” 
az isteneket, vagy az „Istent” . Valami „kivételezett státuszt” szeretnénk 
megszerezni Tőle: hosszú élet, jó egészség, jólszituált körülmények, el
lenségeink legyőzése stb. Az Isten „befolyásolására” épülő vallásosság 
át meg át járta a középkori egyház életét is. — Luther és a reformáció 
nem tett mást, mint a páli bizonységtevésen tájékozódva újra „rácsodál
kozott” arra az Istenre, aki a „bűnöst” szereti, aki nem „szentekért” , 
hanem a „világért” adta Egyszülöttjét halálra: „Vagy ki előlegezett ne
ki, hogy vissza kellene fizetnie?” A  „kereszt evangéliuma” egyházunk 
igazi kincse.

Az egyházi esztendő szerint — egyházunk istentiszteleti rendjében,
— ebből a szeretetéből „szabadon cselekvő” Istenről tettünk előttetek bi
zonyságot. Aki a saját ígéreteihez maradt hű, amikor hűségét a Gyerme
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kékben és a róla szóló karácsonyi evangéliumban felénk árasztotta: „hir
detek nektek nagy örömet, amely az egész nép öröme lesz: Üdvözítő 
született ma nektek . . . ” — Nagypénteken a „világ szégyenének fájáról” 
ez az evangélium hangzott felénk: „Ő bűnhődött, hogy nekünk békessé
günk legyen, az ő sebei által gyógyultunk meg.” — A húsvéti csoda: 
„Feltámadt! Valóban feltámadt!” ezt az örömhírt kínálta oda minden 
reményvesztett embernek: „...am iképpen Krisztus feltámadt a halálból 
az Atya dicsősége által, úgy mi is új életben járjunk.” — És azután vé
gül a pünkösdi Lélek hitre bátorító erejében „átvehettük” Istennek a 
Krisztusban adott „ingyen, kegyelemből, hit által” való szeretetét: „Mert 
tiétek ez az ígéret és gyermekeiteké, sőt mindazoké is, akik távol van
nak, akikét csak elhív magának az Űr, a mi Istenünk.”

A Krisztus-ünnepek evangéliumainak áldott ajándékaként hányán 
szabadulhattunk meg lelkiismeretünk vádjától, bűneink terhétől?! Há
nyán kaphattunk vigasztalást betegágyon, koporsók mellett?! Ki tudná 
felmérni azok számát, akik felbátorodtak elrontott életük újrakezdésére, 
akik reményt kaptak reménytelenségükben, akik meglelték életük célját 
céltalanságukban?! — Hát hogyne kiáltanánk Pállal: „Ó, Isten gazdag
ságának, bölcsességének és ismeretének mélysége!”

c) Szent az Isten, mert szeretete betölti a Mindenséget. — A mi év
századunknak sok nevet adtak már. Minden bizonnyal ez a név is ráil
lik: az „útkeresés évszázada” . Nemcsak társadalmi, politikai, gazdasági 
téren igaz ez. A  tudományok, a fizika és a biológia, a számítógépek és a 
,;robotok” megjelenése mind, még eddig soha nem járt, „új utak” kere
sésére sarkall. De a környezetvédelem is az életfeltételek megőrzésének 
új útjait keresi, amit más összefüggésben a béke megőrzésének lehetősé
geinél is kutatunk. Huszadik századunk kultúrája is sok vonatkozásban 
az útkeresés bélyegét hordozza.

Az Egyház, benne a mi hazai Evangélikus Egyházunk is részese en
nek az „útkeresésnek”. Nemcsak az ökumenikus mozgalmak erősödése, 
hanem theológiai érdeklődésünk nyitottá válása, a minden kérdés és a 
mindenki felé való őszinte odafordulás, az igazi „dialógus” keresése jelzi: 
régi, megszokott sablonjaink ma alig használhatók. Igazi válaszokat kell 
keresni és megfogalmazni elsősorban magunk számára, de azok számára 
is, akik ma az egyháznál keresik életük, korunk nagy kérdéseire a fele
letet.

Nem mint a mindentudó „bölcsek kövét” , nem mint valami mo
dern, tömeg-pszichológiai „varázsigét” kínáljuk oda mindenki felé „meg
talál utunk” hitvallását: „Jézus Krisztus a világ reménysége” . A „Szol
gáló Isten” szeretetében azonban meggyőződésünk szerint, megtalálható a 
válasz a múlt helyes értékelésére, a jelenben való eligazodásra, és a jövő 
reménységgel való munkálására. Egészen addig, míg Istennek ez a sze
retete teljesen betölti „az eget és a földet” , — örökkön örökké. — „B i
zony tőle, általa és érte van minden . . . ”

III. Befejezés

Szentháromság ünnepén Pállal együtt ma igyekeztünk összefoglalni, 
amit személyes életünkben, istentiszteleti életünkben és egyházi életünk
ben az Istentől' kaptunk. Valljuk hát együtt a „Háromságos Istenről” : 
Szent, szent, szent az Isten!

Csizmazia Sándor

251



MUNKATERV GYÜLEKEZETI BIBLIAÓRÁKRA

1. Az igeszerű Luther mindig időszerű 
Zsid 13,7—9b

„Én csak Isten igéjéhez akarok ragaszkodni. Csodajelek sem érde
kelnek, látomásokra sem vágyakozom. Annak az angyalnak sem akar
nék hinni, aki Isten igéjétől eltérően tanítana engem. Én egyedül Isten 
igéjének hiszek, mert az ige a világ kezdetétől biztos volt.”

2. Egyedül a Szentírás 
2Tim 3,10—17

„Kérek és intek minden keresztyént, hogy ne botránkozzék meg 
azokon az egyszerű beszédeken és történeteken, amelyek a Bibliában 
találhatók... Ez az a könyv, amely az okosokat és bölcseket bolonddá 
teszi . . .  Úgy gondolkozzál erről a könyvről, mint a leghatalmasabb és 
legnagyszerűbb szentélyről. . . ”

3. Törvény és evangélium 
Róm 3, 9—23

„Én előbb tanításom által mindnyájatokat bűnössé teszlek, minden 
cselekedeteiteket semmissé teszem annyira, hogy önmagatok miatt két
ségbe kell esnetek. Pe hogy Isten előtt ne essetek kétségbe, megmutatom, 
hogyan szabadulhattok meg bűneitekből és juthattok üdvösségre.”

4. Isten fensége 
Róm 11,33—36

„Nem akarjuk Isten fenségét és titokzatos akaratát kutatni. Nincs 
azzal semmi dolgunk, ő nem is akarja, hogy azokkal foglalkozzunk. Sok 
mindent cselekszik Isten, amit nem mutat meg nekünk igéje á lta l... 
mi csak az igére figyeljünk és hagyjuk kikutathatatlan akaratát.. .  azt 
félelemmel és remegéssel imádjuk.”

5. Az elrejtőzködő Isten 
Ézs 45,15—19

„Isten örök és kimondhatatlan jóságát harag alá rejti, igazságossá
gát igazságtalanság alá. A  hit legnagyobb tette azt hinni, hogy az Isten 
a legjobb, amikor olyan kevés embert üdvözít, hinni, hogy a legigazsá
gosabb Isten, akinek az az akarata, hogy egyesek elkárhozzanak... 
Isten így cselekszik minden dolgában: megöl, amikor életre akar ve
zetni . . .”
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„T,i nem tudjátok letenni a magatok bűnét, cselekedeteitek álltai 
sem válhattok kegyesekké, ehhez másvalakire van szükségetek. Én sem 
tudok valamit tenni, csak meg tudom mutatni őt. Ez Jézus, az Isten Bá
ránya.”

6. Egyedül Krisztus
Jn 1,29— 34

7. Jézus az út Istenhez 
Jn 14,7—11

„Nem akarok más Istenről tudni, csak arról, aki az én Uram, Krisz
tusomban van. Krisztuson kívül nem lehet az Istenben kegyelmet és 
szeretetet látni, csak haragot és ítéletet. Benne nyílik meg számomra az 
Atya szíve, akarata és műve.. .”

8. Urunk mindnyájunk Szolgája 
Mt 20,20—28

„Isten Fia az én szolgám lesz és annyira megalázza magát, hogy 
nyomorúságomat és bűnömet, sőt az egész világ bűnét és halálát ma
gára veszi és hordozza. Így szól hozzám: te már nem vagy bűnös. ti 
nem vagytok a bűnben, hanem én vagyok abban, rám nehezedjenek a 
ti bűneitek és ne rátok.”

9. Jézus követése: szolgálat 
Jn 12,31—55

„Szabadon, vidáman és ingyen akarom tenni, ami az Atyának tet
szik, hiszen ő minden jóval bőségesen ellátott engem. Felebarátom iránt 
ezért azzá akarok lenni, amivé Krisztus lett számomra, csak olyasmit 
akarok tenni, ami számára szükséges, hasznos és üdvösséges, hiszen hi
tem által Krisztusban minden hz enyém.”

10. Szentlélekre van szükségünk 
ApCsel 2,1—13

„Lásd mekkora hatalma van Péternek. De nem csupán Péternek, 
hanem a többieknek is. És mennyire biztosak a dolgukban. Milyen ha
talommal nyúlnak az Íráshoz, mintha százezer éve tanulmányoznák és 
tanítanák. Én magam nem vagyok ennyire járatos az Írásban, jóllehet 
a Szentírás doktora vagyok, ők pedig halászok, akik a Szentírást nem 
tanulták.”

11. A szentek közössége 
lPt 2,1—10

„A  mi szentségünk és igazságunk Krisztus. Őbenne vagyunk töké
letesek és nem önmagunkban. Itt nagyon ragaszkodom Pál szavaihoz: 
„Öt tette nekünk az Isten bölcsességgé és igazsággá, megszentelődéssé és 
megváltássá.”
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12. A  bűnösök egyháza
Rom 7,14— 25

„A z egyházban, abban a kicsiny seregben akarok lenni és maradni, 
amelyben kishitűek, gyengék és betegek vannak, akik felismerik nyo
morúságukat, akik szüneit nélkül vigasztalást és segítségen kémek ,is - 
tentől, akik a bűnbocsánat után kiáltanak és hiszik azt..

13. Megkegyelmezettek népe 
Ef 1,3—14

,,Egyedül Jézus halálára kell gondolnod, így megtalálod majd az 
életet. A  bűnt ne nézd a bűnösben, sem saját lelkiismeretében, sem 
azokban, akik abban végleg megmaradnak és elvesznek... A  bűnt 
egyedül a kegyelem képében, Jézusban nézd. Az ő képét alakítsd ma
gadban minden erődben és tartsd szemed előtt. . . ”

14. Egyedül hit által 
Róm 3,21—26

„Minden ingadozás nélkül meg kell hagyni azt az alapot, hogy a 
hit minden cselekedet, az ember érdeme nélkül engesztel ki Istennel... 
Igaz, hogy az ember a jócselekedetei nélkül és azok előtt lesz igazzá.”

15. A jócselekedetek 
Lk 10,25—37

„Nincs jócselekedet azon kívül, amit az Isten parancsolt, Az első, 
a legnagyobb, a legnemesebb jócselekedet a Krisztusban való hit. — Is
ten felé nincs szükség cselekedeteinkre, de a felebarát felé igen. — A  
hitet befelé és felfelé Isten irányában gyakoroljuk, a cselekedetet ki
felé és lefelé, a felebarát irányában.”

16. Az istentisztelet 
Róm 12,1—8

„Mindaz a jó, amit Isten felé tehetünk ennyi: Magasztaljuk és há
lásak vagyunk neki, ez az egyetlen helyes istentisztelet. Ennek az 
istentiszteletnek egy érzésben és egy szájjal kell végbe mennie. Ez ak-feífc- 
kor történik meg, ha mi egyetértők vagyunk és felismerjük, hogy egy
formák vagyunk és Krisztusban egyforma javakat nyerünk.”

17. A családi élet 
lMóz 2,18

„Szerető mennyei Atyám, Te adtad házasságomat és azt akarod, 
hogy engem atyaként is szólítsanak és tiszteljenek, add kegyelmedet, és 
áldj meg, hogy kedves feleségeimet és gyermekeimet akaratod szerint
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irányítsam és róluk gondoskodni tudjak. Adj ehhez bölcsességet és 
erőt, de adj nekik is szívet és akaratot, hogy tanításodat kövessék és 
neked engedelmeskedjenek.”

18. Erőforrásaink: az ige és imádság 
Mt 4,1—11

„Legyen örök beszélgetés Isten és az ember között. Vagy az történ
jék, Ihogy ő beszél, mi pedig csendben ülünk és rá hallgatunk, vagy 
hogy ő hallgasson meg minket, amikor mi beszélünk és kérjük, amire 
szükségünk van.”

19. A keresztség 
Róm 6,1—11

„Ha valaki bűnbe esett, gondoljon erősen keresztségére, hogy Isten 
hogyan 'kapcsolta magához bűneit megbocsátva... erre gondolva a ke
resztség ereje és műve megújul, a szív megelégedett és vidám lesz,”

20. Az úrvacsora 
Lk 22,7—23

„Ha látod, hogy ezt a szentséget helyesen szolgáltatják ki, tudd 
meg, hogy ott van Isten népe. — Ha úgy érzed, hogy nincs okod a 
szentséghez járulni, nem elég baj az, hogy hideg vagy a szentség iránt 
és kedvetlenül gondolsz rá? ... Olyan tűz van itt, amely lángra tudja 
lobbantani szíved . . . ”

21. Hivatás és munka 
Mt 24,45—51

„Tudnod kell, hogy azért helyezett téged Isten hivatásodba, hogy 
megalázd magad és a másiknak szolgálj. . .  és mindezt Isten akaratából 
kell megtenni.”

22. A felsőbbség 
Róm 13,1—7

„Az igehirdetés örök igazságot hoz, továbbá örök békességet és 
életet. A világi felsőbbség időleges békességet, jogot és életet ad. Ez Is
ten nagyszerű rendje és ajándéka, amelyet ő alapított és rendelt el, 
amelyet senki nem nélkülözhet.”

23. Szeretetben szolgálni 
lKor 13

„Az Isten csupa szeretet, amelyet a leggazdagabb módon kitöltött 
ránk. Engedjétek azt a szívetekig, hogy ugyanígy viselkedjetek feleba
rátaitok iránt. Mert lehetetlen, hogy aki ilyen szeretetet kap, azt ne 
melegítse fel és ne lobbantsa lángra.”
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24. Élő reménység 
Kol 1,9—23

„M ivel a földön vagyunk, reménységgel kell élnünk. Jóllehet a hit 
által Isten minden ajándéka a mienk (mert a hit magával hozza szá
modra az újjászületést, a gyermekséget és az örökséget), de mindezt 
még nem látod. Ezért beszélünk reménységről. ..  reménységben várjuk 
drága örökségünket.”

25. Örök életünk van 
1Thsz 4,13—18

„Ugyanaz az Isten, aki Krisztust a halálból feltámasztotta, a mi 
halandó testünket is megeleveníti... már csak nagyon kevés van hátra: 
testünket el kell földelni, hogy az is megújuljon.”

Bohus Imre

\
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Egyháztörténeti évfordulók

Molnárfiúból iskolaszervező
Háromszáz éve halt meg Pomárius Sámuel

A reformáció elterjedése óta városainknak is szívügye lett a ne
velés. Sokat tettek iskolák szervezése, alapítása érdekében. Ebben külö
nösen a Felvidék járt elől. De komoly feladatot jelentett az iskolák 
színvonalának megtartása is. Ezért jóhírű tanárokat, sőt tudósokat igye
keztek megszerezni a hazai intézmények számára.

A  felsőmagyarországi evangélikus rendek így hívták meg Eperjes
re Pomárius Sámuel hírneves magdeburgi lelkészt 1667-ben. Ö már 43 
esztendős volt akkor, amikor családostul elindult a nagy útra. De előbb 
még Wittenbergben doktorátust szerzett.

Eperjesen az iskola igazgatása mellett az Ágostai Hitvallást magya
rázta és keleti nyelveket is tanított. Híre kelt nagy tudásának, szigorú 
erkölcsének és határozott lutheranizmusának. Az eperjesi iskolában elő
kelő ifjúság gyűlt egybe hallgatására. Sorukban ott volt a 12 éves Thö
köly Imre is. De Erdélyből, Lengyel-, sőt Poroszországból is jöttek az 
ifjú növendékek.

Pomárius a kollégiumot szakiskolává, egyetemi fakultásokhoz ha
sonló intézetekkel bíró főiskolává akarta tenni. Eredményes munkáját 
jelezte az a tény, hogy 12 hallgatója lett rektor különböző iskolákban, s 
több pedig lelkész, anélkül, hogy — az akkori szokás szerint — külföl
dön kellett volna gazdagítaniok ismereteiket.

A  szépen induló munkát azonban a katolikus agresszió meggátolta. 
A  Wesselényi-féle ellenállási mozgalmat a Habsburg reakció és a kato
likus klérus együttes erővel torolta meg, s mivel ennek Eperjesen is, 
voltak hívei, így ez az iskola sem kerülhette el a bosszú következmé
nyeit. 1671 májusában elvették az új kollégium épületét. Pomárius ekkor 
a régi iskolába húzódott tanítványaival és a nehéz viszonyok ellenére is 
folytatta a munkát. Ám az üldözés nem szűnt meg, hanem még fokozó
dott: az eperjesi evangélikusoktól elvették a templomot is. Lelkészei
ket, tanáraikat elűzték. Pomárius 1673 tavaszán a szepesváraljai lelkész- 
vejénél húzódott meg, majd onnét Wittenbergbe menekült, ahol rendkí
vüli tanár lett. Utóbb Lübeckben szuperintendánsként szolgált, s itt is 
halt meg 59 évesen, 1683. március 2-án.

Pomárius Sámuel kimagasló alakja volt korának. Egyszerű molnár 
családban született 1624. április 26-án. Sokfelé tanult, s az orthodox 
lutheranizmus képviselője volt. Kemény vitázó, aki kész volt kora je
zsuitáival is felvenni a harcot. Így Kassán a hírhedt Sámbár Mátyással 
polemizált. Igen élénk irodalmi tevékenységet fejtett ki, iskolai könyv
tárat alapított. Kár, hogy értékes ismereteit csak rövid ideig gyümöl- 
csöztethette hazánkban.

Bencze Imre



FELVÉTEL
A TEOLÓGIAI AKADÉMIÁRA

Evangélikus egyházunk lelkészeinek képzése a budapesti 
Teológiai Akadémián történik.

Akik a Teológiai Akadémiára felvételüket óhajtják, fe l
vételi kérvényüket az Akadémia Felvételi Bizottságához cí
mezve — az Akadémia Dékáni Hivatalának (Budapest XIV., 
Lőcsei út 32. 1147) augusztus 15-ig, a katonakötelesek pedig 
július 15-ig küldjék meg.

Az akadémiai felvételi kérvényhez a következő okmá
nyokat kell mellékelni: 1. születési bizonyítvány, 2. a legma
gasabb iskolai végzettségi (érettségi) bizonyítvány, 3. hely- 
hatósági vagy más bizonyítvány, amely a kérelmező lakását, 
szociális helyzetét, szülei foglalkozását és keresetét, ill. szo
ciális viszonyait feltünteti, 4. orvosi bizonyítvány, amely iga
zolja, hogy a jelentkező főiskolai tanulmányokra és lelkészi 
pályára alkalmas, 5. keresztelési bizonyítvány, 6. konfirmá
ciói bizonyítvány, 7. részletes önéletrajz, mely feltárja a ké
relmező családi és társadalmi körülményeit, valamint a lel
készi szolgálatra jelentkezés okait, 8. esetleg egyházi műkö
désről szóló bizonyítvány. — A felvételhez szükséges továbbá 
az illetékes lelkésznek és esetleg más a vallástanító lelkész
nek részletes bizonyítványa, mindenesetre annak a lelkész
nek a jelentkező, részletesen jellemző bizonyítványa, a lel
készi pályára való alkalmasságáról, aki a folyamodónak a 
legutóbbi években lelkipásztora volt. Ezt a bizonyítványt a 
lelkészi hivatal a kérvénnyel egyidejűleg küldje meg külön 
levélben közvetlenül az Akadémia dékánjának címezve. Az 
okmányokat eredetiben kell beküldeni, de indokolt esetben 
hiteles másolatban is lehet mellékelni. A  másolatot „egyházi 
használatra” megjelöléssel egyházközségi lelkész is hitelesít
heti. Az akadémiai tanulmányi idő öt esztendő.

A  Felvételi Bizottság döntését a felvételi vizsga előzi 
meg. Ennek időpontjáról és anyagáról a Dékáni Hivatal kellő 
időben értesíti a jelentkezőket.

Az Akadémia hallgatói kötelezően lakói a Teológus Ott
honnak, ahol lakást és teljes ellátást kapnak. A  jó tanulmá
nyi eredményt elért és rászoruló hallgatók ösztöndíjban is 
részesülhetnek.


