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Csendben Isten előtt

Készenlét reménységben
(Bereit in Hoffnung)

Mt 25,1—10

 „Vigyázzatok, mert sem a napot, sem az órát nem tudjátok!” — 
hangzik Jézus szava. Semmi kétségünk nem lehet, a vigyázást, a készen
létet nemhogy egy napra, de még egy órára sem lehet kihagyni. Mt 25. 
három példázata Jézus vissza jövetelére figyelmeztet, de ez az első kü
lönösen is az egyház állandó készenlétét példázza.

Nem elég az egyházhoz tartozni — készen is kell lenni. Nem lehet 
készenlétnek mondani a külsőleges odatartozást. Ha a keresztség után 
nem következik a Jézusban való hit, nem folytatódik naponkénti meg
térésben és újjászületésben, a hit nem termi meg gyümölcseit, — akkor 
a „balgák” sorsa a miénk: „nem ismerlek titeket” . Lelkészi szolgálatunk 
mennyire mutatja készenlétünket ebben a vonatkozásban? „Külsőleges” 
a közösséghez tartozásunk? Több éves vagy évtizedes „rutin”-munka a 
szolgálatunk? Még tart a lendület — ezért forog a gépezet? Hogyan áll 
Papi életünkben a naponkénti megtérés és újjászületés? Milyen a lám
pásunk? Világít? Pislákol? Vagy már kifogyott belőle az olaj és éppen 
keresünk? Eljöhet az idő nekünk is, amikor megszűnik a lehetősége a 
készenlétnek és már „be kellene mennünk”, felelnünk kellene! Balgák 
azok, akik tudnak a parúziáról, de nem készülnek reá. A legtökéletesebb 
ismeretünk sem pótolja készenlétünket.

Jézus vissza jövetelének kiszámíthatatlansága miatt kell állandóan 
készén lennünk. Ez a készenlét hosszú várakozási idővel számol. Az első 
keresztyének is az idő elnyúlása miatt vesztették türelmüket, elfogyott 
az első szeretetük forrósága. Készenlét — hosszú várakozási időben. Eh- 

 kitartás kell. Mindvégig kell kitartani, hogy üdvösségünket el ne 
veszítsük. (Mt 24,13)

A példázatnak kétségtelenül legvitatottabb pontja az „olaj” értel
mezése. Érdemes figyelnünk Luther Mártonra, aki 1522-ben erről a (tex
tusról többek között így prédikál: „Kiki meglássa, hogy ezt a kettőt 
együtt birtokolja: az olajat, ami a Krisztusban való igazi bizalom és hit, 

 a lámpást, a tartót, ami a felebarátod iránti külső szolgálatkészség.” 
Ebből két dolog következik: az egyik az, hogy a készenlét szoros kap- 

csolatban van hitünk intenzitásával, igazi voltával és a másik az, hogy 
a készenlét a szolgálatra való készségben, szolgáló életünkben realizáló

hogy Luther „külső” , vagy inkább „kifelé való” szolgálatkész- 
 arra mutat, hogy nem valami belső körben forgóst, befelé 

rduló szolgálatot gondol, hanem az egyháznak „kifelé” , mindenki felé 
egmutatkozó szolgálatát szorgalmazza, 

r szerint a készenlét nem más, mint az, hogy igazán hiszünk 
_ bízunk a Krisztusban és minekutána a hitben mindent megkaptunk, 
sznfZ- er° nkkel a felebarát és a világ felé fordulunk, hogy felajánljuk 

igalatunkat. Az embertársaink között folyó, hitből következő szolgá
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latunk éppen az a készenlét, amiről Jézus más alkalommal is szólott, 
mint pl. Lk 17,7—10 verseiben is. A szolga a napi munkája végeztével 
sem ülhet az ura mellé az asztalhoz, mert beletartozik szolgálatába a 
vacsora készítése és felszolgálása is. Ha mindezt elvégezte is, akkor is 
csak a napi feladatát végezte el.

Ezért halljuk Luthernél mindig együtt emlegetve a hitet és a szere
tetek Elválaszthatatlan a kettő, mint ahogy az olajnak a tartóba, a lám
pásba kell belejutnia, hogy világítson a sötétben levőknek. A készenlét 
nem valami külön foglalatosság, valami többlet, hanem maga a keresz
tyén élet, annak Isten előtt végzett minden cselekedete, szolgálata.

A parúzia teszi szükségessé, hogy a keresztyének itt és ma gyako
rolják az igaz istentiszteletet. Ugyancsak Luther beszél sokat arról is, 
hogy a hitnek magában kell foglalnia az engedelmességre való tevékeny 
készenlétet. A várakozás egyáltalán nem „passzív” várakozás. Állandó, 
személyes készenlét és kizárólagos engedelmesség Isten akaratának.

Ma és mindennap kell gyakorolnunk magunkat Isten ajándékaiban, 
az igében és a szentségekben, mert ezeken keresztül adja Isten a hitet, 
mely bizalom is, engedelmesség is. Aki ebben nem gyakorolja magát 
„lekésik” Jézus visszajövetelének nagy öröméről. Nem vonulhat vissza 
az egyház e gyakorlása közben sem a mindennapi élet kérdései elől. 
A kettő együtt jár — olaj és lámpás (!) — nem elég tudni és remény
kedni a parúzia felől, kell a keresztyéneknek a gyakorlati okosság, éber
ség, célratörés, akarás, hogy az órára is készen legyünk. (Martin Doerne) 
Mert a várakozó gyülekezetnek is van lehetősége arra, hogy elvétse az 
Úr eljövetelét és kívülmaradjon az „ország örököseinek” közösségéből.

A példázat az egyház várakozásáról, készenlétéről beszél. A menyasz- 
szony házanépe, barátnői, várják a Krisztus-vőlegényt. Ez természetesen 
azt is jelenti, hogy a balgákat is az egyházban kell keresni. Jézus nem 
kifelé ostoroz, nem a kívülállókat ítéli meg, hanem a várakozó gyüleke
zetben fedezi fel az okosokat is, a balgákat is. A mi szemünk nem 
tudja megkülönböztetni az „okost” a „bolondtól” . Mint ahogy Jézus más 
példázatai is intenek valamiféle hívő „fennsőbségtől” , gőgös magatar
tástól, úgy ezzel a példázattal is valamennyi hallgatóját inti, nehogy a 
bolondok közé tartozzanak, hanem okosokká legyenek. Amit Jézus tanít
ványaitól megkíván, az nem hiányozhat életükből, sem a hit, sem a sze
retet, sem a felebarát szolgálata, mert ezeknek utólagos pótlása 
olajért való szaladgálás (!) — abban gátolhat meg, hogy amikor itt az 
idő, a tanítvány Ura elébe mehessen, vele örvendezhessen.

Az egyház legnagyobb bolondsága az, amikor nem számol reálisan 
Ura érkezésével. A rezignáció, közömbösség, unottság, enerváltság épp 
úgy ide tartozik, mint amikor az egyház nagyon aktív, de nem abban, 
amiben Ura aktívnak akarja látni. Az egyéni vágyak és célok hajszo
lása, másokon való felülkerekedés, az a tévhit, hogy az egyház minden
nél és mindenkinél okosabb lehet, a másokon való uralkodás, bolonddá 
teszi az egyházat, vagyis olyan várakozó lesz, akinek éppen a legfonto
sabb hiányzik az életéből: az olaj, hogy világítani tudjon. Nem túl söte 
a kép? A várakozásban, a készenlét állapotában mi az egyház remény
sége?

A reménységünk a készenlétben először is az, hogy a példázat a 
Vőlegény érkezéséről beszél. A Vőlegény pedig nem azért szokott ér
kezni, hogy ítéletet tartson. Érkezése örömnap a menyegző résztvevői 
nek. Az ítélet nem a „lényege” Jézus eljövetelének, csupán szükség 
következménye azok számára, akik nincsenek készen. De jövetelen
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lényege, hogy kezdetét vegye a menyegző, a násznép örüljön, a menyasz- 
szony és vőlegény egymásra találjon és örökre egybefonódjon az életük.

Távol áll tőlem, hogy az ítélet komolyságát, tényét gyengítsem, de 
igehirdetésünkben mennyire szokott kifejezésre jutni „ama nap”-pal kap
csolatban ennek az örömnek, a reménységnek meghirdetése? Ismerem 
és gyönyörűnek tartom a középkori himnuszokat, melyek ama nap bor
zalmait festik, de ugyanakkor ismerem a Jelenések könyvének azokat 
a részeit, melyek az üdvözültek öröméről, az Istennel való együtt lako
zásról, a Báránnyal való örvendezésről szólnak. Ezeket miért nem tud
juk ugyanolyan színesen, meggyőző erővel és bizonyossággal meghir
detni. Hiányzik a reménységünk? Magunk is úgy érezzük, hogy hiányos 
a készenlétünk? Nincs üdvbizonyosságunk, ezért nem merünk másokat 
sem arra biztatni? Az egyház számára a várakozás ideje nem a féle
lem és bizonytalanság ideje kell legyen, hanem a Vőlegény tudatos, fel
készült várása. abban a reménységben, hogy bizonyosan jön és akkor el
kezdődik a lakodalom öröme, teljesül a reménység: „Amit szem nem 
látott, fül nem hallott, és ember szíve meg nem sejtett, azt készítette el 
az Isten az őt szeretőknek.” (lKor 2,9)

Ebben a példázatban Jézus mesterien fogalmazott. Az okosak és 
balgák aránya nála fele-fele. Nem 7+3, vagy 3+7. Ezzel figyelmeztet 
bennünket arra, hogy legalább is egyenlő mértékben, egyforma hang
súllyal hirdessük meg Jézustól kapott reménységünk megcsillogtatásá- 
val ama nap örömét az okosok számára és ítéletét a balgák számára.

Az egyház készenléte és várakozása akkor igazi, ha megvan benne 
ez a reménység. Nem bizonytalanra futunk. A reménységben már most 
éljük mindazt, ami majd teljességre jut Jézussal, amikor mint Vőlegény 
megjelenik és elkezdődik vele a menyegző öröme. A reménység hajt 
arra, hogy ne mondjunk le a bűnösök szabadulásáról. A magunkéról 
sem, másokéról sem. A reménység vezet abban, hogy semmilyen fára
dozást ne sajnáljunk Isten világáért, akár az emberek megélhetéséről, 
akár a békés életről akár a természetért való felelősségünkről, akár a 
világ gazdasági struktúrájának igazságosabbra fordításáról van szó. A 
reménység hajtóerő a szolgálatban. „Fáradozástok nem hiábavaló az Űr- 
ban.” (1 Kor 15,58.)

A Jézussal való találkozás reménye adja a naponkénti megálláshoz 
is az erőt. Nem fantasztikus álmokat kergetünk, Jézus visszajövetelének 
realitásában élünk. Bármilyen hosszúra nyúljon is a várakozás ideje, nem 
téveszt meg az idő múlása, bizonyosan eljön a találkozás napja: csak 
készen találjon!

Nem mithologia számunkra Jézus visszajövetelének igéje, hanem az 
evangélium beteljesedése: megérkezik az Isten országa. Ebben a remény
ségben vagyunk Jézusban egyek, hogy a lakodalom öröme a miénk lesz. 
Nem megsemmisülés, nem bizonytalanság, hanem a megígért öröm és 
Istennel való közösség teljesedik be. Jézus visszajövetelének meghirde
tésével nemcsak felelősségünket, készenlétünket akarja erősíteni, hanem 
a reménységünket is.

Most még vándorolunk, megyünk „a Vőlegény fogadására” . Vigyáz
zunk, hogy „vándorlásunk” ne cáfolja reménységünket!

Tóth-Szöllős Mihály
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Tanulmányok

A reformáció kortörténeti háttere
A Luther-jubileum kapcsán

Előzetesként

Luther nemcsak a reformáció folyamatának sikeres elindítója, a 
világ lutheránus egyházainak nagy tanítója, a világprotestantizmus ki
emelkedő személyisége volt, hanem nem egyházi történészek is, mint a 
történelem egyik jelentős személyiségét tartják számon, és értékelik mun
kásságát. Működése a német irodalom és kultúra vonulatában is szá
mottevő.

Most nem Luther személyével, és munkásságának méltatásával fog
lalkozunk, hanem megkíséreljük röviden bemutatni működésének kor- 
történeti hátterét; egyéniségének, munkásságának helyes ismeretéhez 
ugyanis elengedhetetlenül hozzátartozik annak a kornak legalább váz
latos bemutatása, amelyben élt, és munkálkodott, amely a reformáció 
megindulásának hátterét is jelentette.

Két közbevetett, fontos tényező

Röviden utalnunk kell a könyvnyomtatásra, és Amerika felfedezé
sére (1492). A könyvnyomtatás nagyon jelentős szerepet kapott a refor
máció és a műveltség terjesztésében; Amerika felfedezése pedig nem
csak az addigi ismereteket gyarapította, hanem a reformációnak is tág 
munkamezőt jelentett, — bár ehhez hosszabb idő telt el.

Németország

A német birodalom nem vált központosított állammá, önálló, de 
egymással kapcsolatban nem álló „birodalmi rendek”1 laza konglomerá
tuma volt, amelyek csak a birodalomtól függtek.2 A birodalmi fejedel
meken kívül, akik közül kiemelkedtek a választófejedelmek, a birodalmi 
rendek sorába tartoztak még a birodalmi grófságok, és a birodalmi vá
rosok; ezeknek a képviselői ültek össze a birodalmi gyűlésen, hogy 
megvitassák az „általános” jelentőségű kérdéseket. Ilyeneknek számí
tott pl. a forradalmi népi mozgalmaknak és más népeknek3 a német 
világi és egyházi urak erőszakos uralma ellen indított felszabadító küz
delmeinek az elnyomása. A birodalmi városok a birodalmi gyűléseken 
rendszabályokat követeltek az „országos béke” megteremtésére, tehát 
arra, hogy biztosítsák az utak védelmét a rablólovagok ellen, és általá
ban az ököljog megszüntetését kívánták. A kérdések megvitatása azon
ban a birodalmi gyűlésen rendszerint nem vezetett semmiféle döntésre.

A választófejedelmeket, és a nagyobb fejedelmeket mindig egyéni 
érdekek vezették, intrikáltak egymás ellen, azon voltak, hogy a maguk 
oldalára állítsák a birodalom kisebb súlyú, kevésbé hatalmas és befo
lyásos tagjait, és erőiket megszerezzék. Mindegyik befolyásos fejedelem
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félt nagyhatalmú szomszédjától, és minden módon intrikált ellene. Ha 
valamelyik birodalmi gyűlésen hoztak is határozatot, nem volt sem 
eszköz, sem pedig apparátus annak végrehajtására.

A birodalom határai rendkívül meghatározatlanok voltak, különö
sen akkor, ha összehasonlítjuk más, a 15—16. században már kialakult, 
központosított államokkal.

Hivatalosan a birodalom kötelékébe tartozott egész Németalföld, de 
Nyugat-Flandria és Artia Franciaországnak adott, birodalmi hűbérnek 
számított. Az észak-itáliai államokat4 birodalmi felsőbbség alá tartozó
nak tekintették, de a 15. században a valóságban nem tartoztak a biro
dalom hatalma alá. Svájc és a birodalom kapcsolata igen laza volt, 
egészen 1499-ig, amikor ténylegesen egészen megszűnt. El akartak sza
kadni a birodalomtól a Svájccal szomszédos területek is. Ideiglenes volt 
a 15. században a birodalom kapcsolata Csehországgal, Magyarország
gal, Morvaországgal, Sziléziával, és Lausitzcal is.

A Luxemburgok 1437-ig maradtak Németország trónján.5
Az 1439 táján megjelent „Zsigmond császár reformációja” c. név

telen röpirat összekapcsolja a feudális rend megszüntetésének gondola
tát a központi hatalom megerősítésének, és a fejedelmek alávetésének 
eszméjével.

Egymás után következtek a parasztfelkelések.6 A fejedelmek, a féu- 
dális urak, és a városi, gazdag felsőréteg kíméletlenül elnyomták a népi 
elégedetlenség mindenfajta megnyilvánulását. Az a veszélyes jelleg, ame
lyet a népi mozgalmak Németországban öltöttek, méghozzá akkor, ami
kor Európában központosított államok jelentek meg, riadalmat keltett 
az uralkodó fejedelmi rétegben, amely attól félt, hogy az országon be
lüli parasztmozgalmak összekapcsolódnak a német elnyomás alatt szen
vedő népek felszabadító harcával.

A birodalmi reformkísérletek, amelyeket a 15. század második fe
lében, a fejedelmek akartak végrehajtani, arra irányultak, hogy külön 
birodalmi intézmények7 segítségével erősítsék meg a fennálló társadal
mi és politikai rendet. Ezek azonban semmiféle eredményre nem vezet
tek, minthogy a birodalom belső bomlási folyamata folytatódott.

A Németország részei közötti összetartó erő a közös nyelv (mégha 
olyan sok nyelvjárásra, dialektusra is oszlott!) mellett a közös német 
kultúra volt, amely ekkortájt egyre jobban polgári kultúrává vált.

A „hét szabad művészetet” , mint a klasszikus kultúra hordozóját, 
a városi iskolákban is oktatták. A tanításban a latin nyelvet egyre erő
teljesebben felváltotta a német.

A reformációval, ill. a reformáció terjedésével 4 nagy irányzat kör
vonalai rajzolódtak ki:

a) a reakciós-katolikus: a császár és a fejedelmek;
b) a mérsékelt-polgári: Luther és követői;
c) a radikális-polgári: Zwingli és követői;
d) a vallási újítás-parasztmozgalmak-plebejus irányzat: Münzerék.
Az egyházat Németországban is a lazuló fegyelem jellemezte; a fő

papok feudális urak voltak, az alsópapság tagjai pedig — mivel a nép
ből kerültek ki — származásuknál fogva is feszültséget jelentettek.

Csehország
Podjebrád György 1471-ben bekövetkezett halála után a cseh trónért 

Corvin Mátyás és Ulászló lengyel trónörökös között folyt a harc. Hét 
évig tartó zavarok után, 1478-ban megegyezéssel béke jött létre, amely
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nek értelmében a tulajdonképpeni Csehország Ulászlónak, Morvaország, 
Szilézia és Lausitz pedig Mátyásnak jutott. Ugyanakkor mindegyik fél 
örökösévé tette a másikat. Ulászló túlélte Mátyást, és 1490-ben egész 
Csehország és Magyarország királya lett. 1526-ban a mohácsi csatában 
a törökök legyőzték az egyesült cseh—magyar sereget. Ezt kihasználták 
az osztrák Habsburgok, és 1526 óta Csehország belekerült a különböző, 
különféle nyelveket beszélő népek által lakott osztrák birtokok konglo
merátumába. Husz és a huszitizmus hatását semmiféle kényszerintézke
déssel sem lehetett meg nem történtté tenni, és a feledés homályába 
tolni. Az egyházi-népi hagyományok a reformáció útját is előrelendí
tették.

Itália

Néhány olyan tényezőre Itáliával kapcsolatban figyelünk, amelyek 
— noha szerepükkel, hatásukkal messze túljutottak e területen — gyúj
tópontjukat tekintve, mégis különlegesen idekötődtek.

a) A pápaság ez idő tájt a teljes elvilágiasodásba süllyedt. Az egy
házi állam mintha csak egy lett volna az itáliai államok között, a pápák 
pedig csak ennek az uralkodói. Politikai hatalmuk erősítésére és növelé
sére, családjuk gazdagítására törekedtek, és ebben a diplomácia, és az 
erőszak legerkölcstelenebb eszközeitől sem riadtak vissza. Életvitelük
ben a legvisszataszítóbb vétkek,8 a szemérmetlen cinizmus, és a szinte 
teljesen leplezetlen hitetlenség, jobb esetben a kételkedés uralkodtak. 
Csupán néhány, ún. reneszánszpápa művészetpártolása enyhítette a nagy 
hanyatlás szomorú összképét. Köztudott, hogy Luthert — saját belső 
vívódása mellett — különösen a középkori egyház visszataszító látványa, 
és visszaélései indították el a reformáció útjára.

b) A reneszánsz és a humanizmus. A  quattro-, majd a cinquecento 
embere egyszerre idegennek érezte a földi élet aszketikus felfogását, 
lelki szeme elfáradt az örökkévalóság utáni folytonos kutatásban, helyet
tük az élet javainak és szépségének fenntartás nélküli élvezete felé for
dult. Mivel elsősorban a felsőbb körökben, és a műveltebb városi pol
gárság soraiban terjedt el, erősen arisztokratikus jellegű vonásai vol
tak. Előkészítésében nagy szerepet játszott az európai keresztyén em
beriség látókörének kitágulása, és az egyre jobban fejlődő, önállóságra 
törekvő, és az egyházzal szemben függetlenségét mind erősebben bizto
sító városi polgárság kultúrája. Ezek mellett nem egyetlen, de egyik leg
főbb táplálója az antik irodalom és művészet9 újjáéledő tanulmányozása, 
élvezete és csodálata volt. Az új irányzat gyorsan elterjedt, és csakha
mar kiszorította Itália művelt rétegeiből a skolasztikus gondolkodást, és 
a pozitív egyházi, sőt, általában a keresztyén hitet is. Nyílt szembefor
dulást mégsem mindenütt idézett elő, úgy, hogy a reneszánsz legkivá
lóbb, és sokszor legegyháziatlanabb, a keresztyénségről már leszakadt 
képviselői is nyugodtan és békében élhettek az egyház oltalma alatt.

A reneszánsz képzőművészetének Itáliában és Németországban túl
nyomóan vallásos tárgyai vannak. Azonban, ha a két országbeli művé
szetet összehasonlítjuk egymással, csakhamar rájövünk arra az érdekes 
különbözőségre, hogy az olaszoknál a vallásos téma — kevés kivétellel — 
csak alkalom új művészi gondolatok kifejezésére, amelyek a keresz- 
tyénségtől valójában belsőleg teljesen függetlenek; a németeknél azon
ban főként Albrecht Dürernél a vallás és a keresztyénség nemcsak a 
fenti értelemben segítségül hívott téma, hanem hatalmas lelki élmény, 
a művész életszükséglete, és örök problémája. Ezért talált utat Dürer
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a reformációhoz, amire az olasz mesterek10 egyike sem lett volna képes. 
Ezért közülük a bibliai kinyilatkoztatás igazi mélységei iránt csak Mi
chelangelónak volt érzéke.

c) Girolamo Savonarola külön említése azért is fontos, ment — noha 
a középkori egyház tanításától egy hajszálnyira sem tért el; sőt az egy
házi intézményeket sem támadta, csupán egyes személyeket — erköl
csi (!) megújulást követelt, és a reformáció megindulásától alig 2 évti
zed választotta el tevékenységét. Tragikus alakja sokak emlékezetében 
még élénken élt.

A német „fogékonyság”
Luther német volt; kétségtelen, hogy a német lelki alkat — egyéni 

és kortörténeti velejáróival együtt — alkalmas volt a lutheri irányú re
formáció befogadására, és megőrzésére. A  lutheri reformáció „klasszikus 
nyelve” : a német. Ezek a tényezők is hozzájárultak ahhoz, hogy a re
formáció — Németország határain túl is, különösen annak kezdeti fá
zisában — elsősorban a német nyelvterületeken terjedjen el. Így, ná
lunk: Nyugat- és Észak-Magyarországon, Erdélyben.

Nálunk

A háttérben több tényezővel kell számolnunk akkor, amikor a refor
máció kortörténeti hátterét vizsgáljuk.

1. Hazánknak Rómával szembeni függetlenebb helyzete. A  magyar
ság a keresztyénséggel elsősorban nem a nyugati, hanem a keleti egyház 
révén ismerkedett meg. Egyes királyaink később is összeköttetésben 
voltak a konstantinápolyi udvarral. Így a magyarság vallási és politikai 
szempontból sohasem forrott össze úgy Rómával, mint Európa egyéb 
népei. Királyaink sohasem ismerték el magukat a pápák hűbéreseinek, sőt 
akadt közöttük11 olyan is, aki elszakadással, és a keleti egyházhoz való 
csatlakozással is megfenyegette Rómát.

2. Az egyház krízise. A magyarságot is mélyen megbotránkoztatta a 
középkori egyház romlottsága, különösen a főpapság elvilágiasodása, és 
egyházi tisztében tanúsított hanyagsága. Nemcsak, mint az ország fő
rendjei vettek részt a kormányzásban, hanem a legmagasabb állami hi
vatalokat is, mint pl. kancellárok, kincstartók, ők töltötték be. Politikai 
szereplésükkel féltékennyé tették, és magukra haragították a főnemessé
get. Az elvilágiasodással együttjárt a telhetetlen kapzsiság. Simoniával 
nemcsak egy, hanem több egyházi javadalmat is összeharácsoltak. Né
melyek közülük erőszakos foglalások, a jobbágyság zsarolása, kereske
dés és uzsora által gazdagodtak meg. A világiakkal versenyeztek a fény
űzésben, dorbézolásban, és kicsapongásban. Az alsópapság és a szerzete
sek a főpapok példáját követték.

Ilyen életvitel mellett az egyház szolgái majdnem teljesen megfe
ledkeztek tulajdonképpeni élethivatásukról. A főpapok között voltak 
tudós humanisták, de a teológia tudományát nem művelték. Az alsó
papság pedig egy megállapítás szerint12 olyan tudatlan volt, hogy azt sem 
értette, amit a templomban olvasott, vagy énekelt; a prédikálást, taní
tást és a lelkipásztorkodást elhanyagolták. Látva ezt a helyzetet, a ne
mességben és a népben mindjobban megerősödött az a meggyőződés, 
hogy az az egyház, amelynek ilyenek a papjai, hivatását nem teljesíti.

3. A humanisták hazánkban. Hazánknak Itáliával való, régi össze
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köttetései miatt, a humanizmus a legelsők között jutott ide; Mátyás nagy 
kedvelője és bőkezű pártfogója volt a tudósoknak.13 A Jagellók idejében 
is szívesen működtek nálunk.11

4. A valláserkölcsi megújhodásra való vágyódás. A reformáció hát
terén ezt a vágyódást is határozottan felismerjük. Az egyházi élet nagy 
hiányait, fogyatékosságait különösen a nehéz politikai viszonyok, és a 
társadalmi bajok tették érezhetőkké, amelyekhez még elemi csapások is 
járultak. Pártoskodás, erőszakoskodások, elnyomás sanyargatták a nem
zetet.

A testi szolgaságnál a lelki rabság sem volt kisebb. Az üres, kül- 
sőséges szertartásokban, és mechanikus cselekedetekben a nép nem talált 
vallásos vigasztalást, lelki épülést és erősödést. Természetes volt tehát, 
hogy a tiszta evangélium világosságára és lelki szabadságra vágyódott.

5. A tisztább, evangéliumi tanítást terjesztő, kisebb irányzatok: a 
valdensek és husziták. A valdensek részben Csehországból, részben pe
dig Lombardiából jöttek hazánkba, és „patarénus” és más néven voltak 
ismertek. Az Árpádház kihalása utáni zavaros időben Budán is voltak 
valdensek. A huszitákat is korán megismerték. Prágai Jeromos Budán 
is megfordult, és prédikált; Kanizsai János prímás megintette, és csak a 
király utasítására bocsátotta szabadon. Zsigmond udvarában gyakran 
fordultak meg cseh követek. A prágai egyetemen pedig már Húsz életé
ben is jártak kint magyar fiatalok. Mint közvetlen szemtanúk, ismer
kedhettek meg továbbá a huszita tanításokkal a konstanzi15 és a bázeli16 
zsinatokon jelenvolt követek.

6. Külön meg kell említenünk az 1514-es, Dózsa-parasztháborút, az 
1526-os mohácsi csatavesztést; a nyomukban járó feudális anarchiát. 
Mindezek, természetesen nemcsak a feudális társadalmi rendet tették 
próbára, hanem ugyanakkor a középkori egyház életére17 — és így a 
reformáció terjedésére — is hatással voltak.

7. A töröknek vallási kérdésekben megmutatkozott közömbössége.
A Németországgal, és így a reformációval való érintkezést közvetí

tették: a) II. Lajos király udvarának a németekkel való rokonsági kap
csolatai18; b) Altörökök ellen segítséget kérő magyar követek19; c) a Német
országból behívott tanítók, és lelkészek; d) a külföldi iskolákat, különö
sen Wittenberget látogató magyar diákok; e) a németországi vásárokra 
járó magyar kereskedők; f) az augsburgi Fugger-család által ide kül
dött bányászok; g) Ferdinánd német katonái.20

Summázás
Megállapíthatjuk, hogy Luther fellépéséhez, reformátori működésé

hez nagyban hozzájárultak ún. nemteológiai tényezők is. Ha ezeknek a 
hátterén értékeljük Luther munkásságát, elterjedését, akkor tárgyilagos 
múltunk ismerete, és helyénvaló az ünneplésünk is. 

Dr. Barcza Béla

JEGYZETEK, MEGJEGYZÉSEK, UTALÁSOK

1. Reichsstande.
2. Reichsunmittelbar.
3. Pl.: a csehek és a svájciak.
4. Piemontot, Genovát, Modenát, Luccát, Firenzét, Mantovát, 

Monti erratot.
5. A dinasztiából származó utolsó király, Zsigmond (1411—1437) 

jén zajlottak le a huszita mozgalmak.

Milánót, Farmát, 
uralkodása ióe-
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6. Pl.: a „Bundschuh” (15. sz. negyvenes éveiben), Karinthiában (1478), Schlett- 
stadtban (1493), „Szegény Konrád” (Württemberg, 1514).

7. Pl.: birodalmi bíróság, és birodalmi kormányzat.
8. Készletek helyett csak utalunk pl. II. Pius, VIII. Ince, VI. Sándor, II. Gyula 

és X. Leó személyére.
9. Az olasz reneszánsz főpártfogói az egyes fejedelmek mellett a pápák voltak. 

Petrarca fedezte fel újra a középkorban csaknem teljesen elfelejtett Augustinust. 
Külön is említést érdemel a firenzei platonikus Medici-akadémia kis köre, élén 
Marsilio Ficinoval, amely pozitív formában keresztyénséggel is foglalkozott. Sür
gette a keresztyénség forrásaihoz való visszatérést, Pál és a neoplatonizmus alap
ján. A humanisták bizonyos vonatkozásokban a reformáció ügyének is jó szolgá
latot tettek: így: Reuchlin János, Rotterdami Erasmus, Morus Tamás, Mutiamus 
Rufus, Hutten uirich.

10. Leonardo da Vinci (megh. 1519), Raffaelo Santi (megh. 1520), Michelangelo 
Buonarotti (megh. 1564).

11. I. Mátyás (1458—1490).
12. Gosztonyi János győri püspök.
13. Pl.: Vitéz János esztergomi érsek, Csezmiczei János (Janus Pannonius) pécsi 

püspök, Báthory Miklós váci püspök, Karai László budai prépost; Vergiero, Gatti,
: Brandolini, Galeotto, Bonfini, Niger, Regiomantanus.

14. Pl.: Ifj. Vitéz János veszprémi püspök, Perányi Ferenc nagyváradi püspök, 
Piso Jakab; Balbi Jeromos, Coxe Lénárd.

15. 1414—1418.
16. 1431—1443.
17. Pl.: az 1523-ban kalocsai érsekké lett Tömöri Pál is a mohácsi csatamezőn 

| halt meg.
18. Brandenburgi György, Albert.
19. Balbi, Frangepán, Nádasdy.
20. A reformáció háttere szempontjából különösen fontos a végvárak közül: 

| Kanizsa, Veszprém, pápa, Palota, Tata, Komárom és Győr katonasága.

Hivatás és család
Külön-külön mind a hivatásról, mind a családról rengeteget írtak 

már. Mindkettő a legtárgyaltabb — kétségkívül ma a legizgalmasabb 
témák közé tartozik. Együtt a kettőről azonban alig lehet olvasni vala
mit, legalábbis én nem találtam ilyen írást. Az ón feladatom pedig ép
pen az, hogy dolgozatomban a kettőt együtt nézzem, annak pozitív és 
negatív összefüggéseit keressem meg. Éppen ezért kötelességemnek tar
tom mindjárt az elején őszintén elmondani, hogy ez a dolgozat nem bizo
nyos olvasott anyag alapján, inkább sok gondolkozás, meditálás nyo
mán született. S nem is fogok külön-külön egyikről sem szólni, bármeny
nyire csábító ez a lehetőség, hanem így együtt mindig: hivatás és család.

Hivatás és család összefüggései

A kettő együt adja, alkotja és formálja a teljes emberi életet. Keve
seknek adatik, hogy család nélkül tudnak élni. Akik család nélkül él
nek, egyedül, elhagyottan, vagy soha társat, családot nem találva, abból, 
amelyben megszülettek, kiszakadva, azoknak éppen ez teszi életüket na
gyon nehézzé, sokszor elviselhetetlenné. Valamilyen módon mindnyájunk 
életéhez hozzátartozik a család, nélküle lehetetlen élni. De ugyanennyire 
hozzátartozik életünkhöz a hivatás is. Élet hivatás nélkül ugyanolyan 
lehetetlenség, ritka kivétel, mint az előbbi. Bármelyik esik ki valakinek 
az életéből, ott baj van, az az élet sebesült, nem egészséges. Itt most 
természetesen nem azokról van szó, akik megözvegyültek, vagy akik 
már nyugdíjba kerültek. Ez életünk folyamatának része lehet. Az élet
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derekához, legnagyobb részéhez azonban mindkettő hozzátartozik, még
pedig egyszerre, egyiket sem hagyhatjuk el.

Mindkettő Isten rendje — életünk meghatározója. Hitvallásunk sze
rint mindkettő teremtettségünkhöz tartozik. A Genezisben ezt úgy olvas
suk, hogy Isten az embert férfivá és asszonnyá teremtette, így szerezte 
a házasságot. És ugyanakkor hivatást is kaptak, és itt nemcsak lakóhe
lyük művelésére és őrzésére kell gondolnunk, hanem arra, hogy az em
ber hivatása „uralkodni” a természeten. Hogy ez pontosan mit jelent, 
nem tartozik dolgozatom keretei közé, de azt hangsúlyozni kell, hogy 
a munka nem büntetés, „ótok”, hanem Isten eredeti elgondolása az em
berrel kapcsolatban, éppen úgy, mint a házasság. Keresztyén hitvallá
sunk szerint tehát hivatásunk és családunk mögött Isten áll. Mindkettőt 
tőle kaptuk, ezért kell mindkettőt — együtt — komolyan vennünk. Sze
retném azonban a talán ma túl hivatalos és nem mindenkinek érthető 
„rend” szót egy másikkal helyettesíteni: ajándék. Hivatás és család Isten 
ajándékai. Nem egyszerűen azért kell így és ezekben élnünk, mert ez 
a rend, nem azért tartjuk magunkat ezekhez, mert nem jó a rendetlen
ség. Igaz ugyan, hogy bármelyik elhanyagolásából, nem komolyan véte
léből rendetlenség támad életünkben. Bármelyik .ellen vétünk, vagy bár
melyikben vétünk Isten ellen, felborul életünk. Isten így mutatja meg, 
hogy valóban ő áll a rend mögött. Üjra hangsúlyoznám, hogy vélemé
nyem szerint itt a renden túl ajándékról is szó van. Ugyanis mindkettő 
széppé teszi, tartalmassá, gazdaggá teheti életünket, ezek nélkül üres 
az emberi élet. Bármelyik elhanyagolásából megszegényedik életünk. A 
teljes, szép, igaz élet ebben a kettőben folyik: hivatás és család.

A keresztyén ember élete is elképzelhetetlen ezek nélkül. Sőt, ez a 
kettő az a „gyakorlóhely” , ahol hitünket és szeretetünket valóban gya
korolhatjuk. A lutheri reformáció megigazulásáról szóló tanítása is ezt 
a kettőt együtt rehabilitálta. Azt vallották ugyanis reformátor őseink, 
hogy a megigazult ember élete nem a kolostori élet, hanem a család és 
hivatás igaz megélése. A megigazulás nem valami felsőbbrendűség1, a 
kolostori élet sem az, mint ahogy akkor sokan gondolták, sőt a római 
egyház is, nem valamiféle „szent többlet” , hanem Isten akaratának, a 
tízparancsolatnak, egészen „közönséges cselekedeteknek” a végrehajtása 
a mindennapi életben, ahogyan azt Luther a „Vöm ehrlichen Leben” 
című könyvecskéjében olyan megragadóan írja. S ezeket a cselekede
teket pontosan a hivatásban és a családban kell végrehajtani, gyako
rolni, tenni. A megigazulás: igaznak lenni abban a szituációban, amelybe 
Isten állított — hallottuk dr. Pröhle Károlytól az idei lelkészkonferen
ciákon. S kétségtelen, hogy Isten mindenhol és mindenkit családba és 
hivatásba állított. Így értem, hogy mindkettő Isten rendje, ajándéka, 
életünk meghatározója és azt igyekeztem megmutatni, hogy nemcsak 
teremtettségünk, hanem megváltottsógunk és megszentelődésünk alap
ján is. Hitünk nem emel ki minket ezekből az adottságokból, hanem ép
pen odaküld minket, felragyogtatja, ajándékká teszi teremtésbeli adott
ságainkat, segít abban, hogy mind a hivatásban, mind a családban igaz 
életet éljünk.

Mindkettő egész embert kíván. „A házasság két ember sokoldalú 
életközössége. Azt igényli, hogy mindkét ember adja fel régi énjét, új 
teremtéssé legyen. Nem lehet házasságot kötve a régi életet folytatni. 
A házasság nem egyszerűen új lakásba költözés régi szívvel és életmód
dal. Aki házasságot köt, alapvetően új életet kell kezdenie. Az életnek 
ezt az új formáját nevezzük a házasság rendjének” — írja Theodor 
Bovet: Vom Stand des Christen in der Welt című könyvében. Talán ne
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künk kissé furcsa a fogalmazás. Bovet elsősorban keresztyén emberek
nek és keresztyén emberekről ír. Az tény és igaz, hogy a házasság tel
jesen új életmódot igényel spekuláns értelemben is, legalábbis a jó há
zasság. Ez pedig az, amit így fogalmaztam: a házasság teljes embert 
igényel. Fél szívvel, „mellékesen” nem lehet házasságot kötni. Ismerek 
embereket, akik eljutottak odáig, hogy „nem jó az embernek egyedül 
lennie” , de addig már nem, hogy ezért bizonyos áldozatokat is hozzanak, 
olykor lemondjanak saját elképzelésükről, gondolatukról, tervükről, ké
nyelmükről. Így aztán az egyik, vagy mindkettő szenved. Ha már így 
hangzik dolgozatom címe: hivatás és család, élesen úgy is fogalmazha
tok: bármilyen hivatásban dolgozik valaki, házasságkötésével első hiva
tásává, „főállásává” lett (és ebből nincs szabadság, sem nyugdíj), hogy 
férj vagy feleség, tehát segítőtárs és szülő. A gyermek neveléséhez is 
egész ember szükséges. A legkisebb gyermek is megérzi, nemcsak a fel
nőttebb, ha félszívvel foglalkoznak vele, és ez később nagyon megbosz- 
szulhatja magát. Ne csodálkozzon senki előbb-utóbb széthulló családi 
életén, aki nem teljes szívvel-lélekkel, teljes emberként kezdte, vagy 
élte azt.

Ugyanakkor azonban a család, mint a társadalom sejtje, ennek a 
nagyobb közösségnek, a társadalomnak szolgálatában áll. A család sem 
önmagáért van. Szépen írja Lukács György ezeket a mondatokat: „Csa
lád az, ahol az ember nyugodtan letelepszik, ahol energiánk és szelle
münk bárminemű pazarlása nélkül mindegyikünk lényével hatással van 
a másik lényére — nyugodtan, hasznosan, szépen és szándék nélkül.” 
Azt hiszem, hogy e sorok írója is tudatában van annak, hogy ez csak a 
dolgok egyik fele, bár kétségtelen óriási feladat volna ennek elérése szo
cialista társadalmunkban. De ugyanakkor a család minden tagja előbb 
vagy utóbb valamilyen hivatásban a társadalom szolgálatában is kell 
álljon. És ez a hivatás is egész embert kíván. Érdekes módon fogalmazza 
ezt meg Bovet az előbb idézett könyvében. Gondolatmeneté ez: a közös
ség részesedés, adni és kapni egyaránt. A hivatásunk, amire Isten hívott 
minket, éppen az, hogy ki-ki adottsága szerint ad és kap. Természetes 
igényünk, hogy adottságainkat, legyenek azok bármilyenek, továbbad
juk. Ugyanilyen igényünk a másik ember adottságainak elfogadása is. 
A közösség ilyen megélése a hivatás eredeti értelme. Innen nézve a hi
vatás több, mint a munka és bér, vagy a teljesítmény és jutalom. A hi
vatás szolgálat. A történelem folyamán ez — a kapitalista társadalom
ban — depraválódott. A munkaerő lassan áruvá, mind olcsóbban meg
vehető és kizsákmányolható erővé lett a munkáltató szemében. így a 
munkás maga is eltávolodott a hivatás eredeti rendeltetésétől, a hivatás 
eszközzé lett, minél könnyebben, minél többet keresni, lett viszont céllá. 
A hivatatás elembertelenedett és nem csoda, ha krízisek jelentkeztek, 
milliók váltak munkanélkülivé, másutt ezrek lettek éhezővé, s mindez 
forradalmakhoz is vezetett. Bovet mindezt a kapitalista társadalomról 
írja, hangsúlyozom újra, és világosan látja a dolgokat. Valljuk be, hogy 
ugyanez sokszor még mindig kísért nálunk, a szocialista társadalomban 
is. A felmérhetetlen különbség, hogy társadalmunkban óriási lépések 
történtek, alapvetően megszűnt a kizsákmányolás és a munkanélküliség 
is. Államunk vezetői minden visszaélés ellen küzdenek. De nálunk is 
feladat a hivatás eredeti értelmének visszaállítása, megélése. Ez pedig 
mégegyszer: a hivatás szolgálat. A hivatás a felebaráti szeretet megélé
sének és gyakorlásának helye. Természetesen kereseti lehetőség is. Alap
vetően és elsősorban szolgálat. Ez pontosan egybeesik azzal, amit a dia- 
kónia teológiájában vallunk: minden munka diakónia. Így sokkal ke
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vesebb lenne a hibás áru, a selejt, jobb lenne a kiszolgálás, egyáltalán 
nagyobb értékűvé lenne a hivatásban a másikkal való törődés. Ezen a 
ponton igehirdetéseink sokat segíthetnek, ha világosan és határozottan, 
többet beszélnénk arról, hogy a hivatás egész embert igényel. Ez pedig 
ilyeneket jelent: tanulás, a hivatás megkeresése, megtalálása, hivatás- 
szeretet, abban szívvel-lélekkel való megállás, szolgálat.

Mindkettő időt igényel. Napunk egyharmadát, legszebb harmadát 
hivatásunk gyakorlásában töltjük. Most nem akarok kitérni arra, hogy 
ezt a nyolc órát igazán munkával kellene kitölteni, az előbbiekből ez 
világosan következik. Tény: hivatásunk időigényes. Vannak hivatások, 
amelyek a nyolc óránál is többet igényelnek. Nagyjából életünk egyhar
madát is, vagy annál többet is munkában kell töltenünk. Kissé gúnyo
san szoktuk mondani: a jó munkához idő kell. Ezen azt értjük, hogy 
nem szabad elsietni a dolgokat, a mondat mögött éppen a lustaság rej
tőzik, ezen túlmenően cinizmus, a dolgok gúnyos fejtetőre állítása. Alap
vetően igaz, hogy a jó munkához idő kell, sok idő. Mennyi idő kellett 
egy-egy feltaláláshoz, ami az emberiséget előbbre vitte, egy-egy gép 
megkonstruálásához, ami munkánkat könnyíti, vagy egy-egy könyv meg-, 
születéséhez, ami életünket széppé teszi. Bizony a jó munkához sok idő, 
olykor egy egész élet szükséges.

Időt igényel a család is. Tudom, hogy idealizmus a következő gon- 
dolatsor: ha napi 24 órából 8 a munkáé, 8 a pihenésé, 8 óra pedig a csa
lódé? Ez így sokszor nem megy, az élet ennél bonyolultabb. Ennek elle
nére utalok arra a felmérésre, amely az Unesco keretén belül történt, és 
amit Osnabrück és Győr városai között végeztek: hol mennyi időt tölt 
együtt aktívan a család, férj és feleség, szülők és gyermekek. A nyugat
német város átlageredménye 4,5 óra volt, nálunk 2,5 óra. Nem kevés 
ez? Érdemes volna egyszer gyülekezeteinkben hasonló felmérést vé
gezni. Kérdés, hogy kapnánk-e két és fél óra átlageredményt? Gyakor
latilag olykor napokon, néha hosszabb időn keresztül perceik vannak 
férjnek és feleségnek, szülőknek és gyerekeknek egymás számára. Pe
dig „a családba fektetett idő” sokszorosan visszatérül. Ismerek családot, 
ahol amíg a gyerekek kisebbek voltak, nagyon komolyan igyekeztek az 
esti hosszabb együttlétre az asztal körül. A ma már felnőtt gyermekek 
még mindig emlékeznek ezekre az estékre, és azok sok töltést adhattak, 
ami talán egy életre is elegendő. Házastársak közötti viszonylatban is 
házasságok frissülhetnek fel, erősödhetnek, gyógyulhatnak, ha van idő 
mindent megbeszélni. Viszont kátyúba juthatnak azok a házasságok, ha 
a feladatok lázas teljesítése közben, a rohanás közben nincs idő egymás 
számára.

Hivatás és család feszültségei

Nincs-e abban önmagában feszültség, amit eddig olvastunk? Lehet-e 
egyszerre két dologba az életünket, szívünket beleadni, teljes emberként 
élni és szolgálni? S ha mindkettő időt igénylő feladat, nem kell-e olykor 
egyiket, vagy másikat megrövidítenünk? Nem csak szólamszerű-e, amit 
eddig írtam? Nem maximalizmus-e úgy beszélni családról, és ugyan
akkor hivatásról, ahogy tettem? Nem kell-e megalkudni sokszor az élet
be? Vagy nem éppen ebből következnek-e egyenesen az elviselhetetlen 
feszültségek?

Mert az is tagadhatatlan, hogy nagyon sok, legtöbb ember élete
ben sokszor feszültség támad a hivatás és család között. Ez a feszült-
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 ség megmutatkozik a légkörben, a sokszor pattanásig feszülő idegekben, 
sók minden másban is.

A következőkben különösebb logikai sorrend nélkül, főként a tel-
 jesség igénye nélkül néhány olyan területet, vagy problémát szeretnék 

bemutatni, ahol, vagy amikből feszültség, sokszor szakadás is követ
kezik, vagy következhet.

Ha már az idő kérdésénél voltunk, kezdjük akkor az ezekkel kap- 
csolatos problémákkal. Az egyik ilyen, ami mellett nem mehetünk el szó 
nélkül, a bejárás, ingázás kérdése. Csak Pest megyei viszonylatban tudok 
adatokat. A mi megyénkben napi 30 perctől napi 3 óra hosszáig utaznak 
emberek a család és munkahely között oda és vissza. Megyénkben kerek 

 számmal egymillió ember él. Ebből a legújabban hallott adatok szerint 
178 000 ember utazik Budapestre és vissza, további kb. 70 000 ember a 

 megye valamelyik városába és vissza. Az országos adatokat sajnos nem 
tudtam megszerezni, ki-ki ismerheti közülünk a maga környezetét. Azon 

 a Hazafias Népfront Megyei Bizottsági ülésen, ahol a tájékoztatót hal- 
 lottam, mivel a művelődés kérdéséről volt szó, a tájékoztató így fejező

dött be: „A  bejárás mindenekelőtt a közművelődés közösségi formáitól
 vonja el az időt.”  Tagadhatatlan, hogy a bejárás időelvonó tényező. Csak 

a közművelődéstől, annak formáitól vonja el az időt? A  családtól nem? 
 Azt hiszem, alapvetően attól éppen, amely kör pedig a legidőigényesebb.

Igaz, hogy államunk célkitűzése minimálisra csökkenteni ezt az időt, ha 
 talán nem is lehet egészen kiküszöbölni. Ma azonban még sokak életében 
 időelvonó tényként jelentkezik, de energiát is elvesz. Az tudja ezt, aki 
 utazott már ilyen tömött vonatban, ahol sokszor leülni sem lehet. S ak

kor ezeknek a vonatoknak a sokszor bizony rontó légköréről nem is be- 
 széltünk, amikor ezt az időt kártyázással, ivással, a nők jobb esetben 

kötéssel, felszínes beszélgetéssel töltenek el, oly kevés könyvet lehet 
látni az utazók kezében. Ehhez még azt is hozzá vehetjük, hogy sokszor 
nem kívánatos barátságok, szálak is szövődnek, amik szintén a család- 
tói vonnak el. Mindnyájan tudunk példákat arra, amikor a bejárás tett

 tönkre családi életeket és az is tény, hogy a hivatás teljesítésében sem 
lendítő, hanem sokszor fékező erő.

Az ötnapos munkahét a család védelmében és a hivatás jobb gya
korlása érdekében született. Hazánkban gyakorlatilag a legtöbb dolgozó 
ember két teljes szabadnappal rendelkezik. Hét végén a rádió mindig 
gazdag programokat ígér, amik pihenésre is alkalmasak, családi alkal
makká is válhatnak és élményekkel gazdagíthatják életünket. Kétség
telen, nagyszerű alkalom, hogy jobban kipihenjük magunkat, a család 
is intenzívebben legyen együtt. Ez lett-e általában a szép elgondolás 
eredménye? Nem úgy van-e, hogy a városban dolgozó most otthon dol
gozik, a gyári munkás „maszekol” , az alkalmat több munkára, új kere
seti lehetőségre használjuk inkább? Így lassan a hétfő lesz „pihenőnap
pá” , a péntek pedig már a hétvége jegyében telik. És segített-e igazán 
a rendelkezés a családokon? Igazán többet vannak-e együtt? Bizonyára 
sokan, hiszen látni lehet együtt kiránduló családokat is. A többség még 
nem jutott el idáig. A hiba nem a rendeletben van, hanem a szemlélet- 

 és életmódban. A  pihenésre és családi együttlétre, annak mindennél főn- 
 tosabb voltára tanítani kell még ma az embereket, nekünk gyülekezeti 

tagjainkat.
 Vannak aztán olyan feszültségek, amelyek nem az idő hiányából, 

hanem a szemléletmódból erednek. Ezek között elsőként kell említeni 
ebben a vonatkozásban a nők helyzetét. „A  magyarországi értelmiségi
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nők helyzetében is megmutatkozik társadalmunk átmeneti állapota. Úgy 
látszik, egy-két nemzedéknyi idő elég ahhoz, hogy az évszázadok során 
az agyakba sulykolt előítéletektől, rossz hagyományoktól (nacionalizmus, 
az embereknek osztályok, foglalkozási ágak, vallások stb. szerinti meg
különböztetése) meg lehessen szabadulni. Ilyen káros múltbeli örökség 
— világszerte — a nők „alacsonyabbrendűségéről” vallott felfogás is. 
Ezért nem alakulhatott még ki megnyugtatóan a két nem egyenrangú
sága” — írja Szémann Béla: „Nők diplomával” című összeállításában. 
Őszinték, olykor megdöbbentőek a diplomás nők vallomásai. Néhány pél
da álljon itt:

„Főnököm hiába ismeri el munkámat, egyáltalán nem örvendezik, 
ha otthon kell maradnom a lázas gyerekem miatt. Ezekért a dolgokért 
nem lehet haragudni a férfiakra. Az én munkahelyemen még csak hagy- 
ján, majdnemhogy jó a nők helyzete. Legalább nem tesznek megjegy
zéseket ránk. Tudom azonban, hogy szép számmal akadnak rosszabb 
munkahelyek is. Hallok ezekről az ügyekről, és elönti fejemet a vér. Ha 
egy nő szülni megy, vagy beteg gyereke ágya mellett ül, az mégsem te
kinthető szándékos lógásnak. Ennek ellenére gyakran ennek fogják fel. 
A fizetésem most kicsit alacsonyabb, mint a többieké. Amíg Olaszország
ban voltam, kimaradtam a fizetésemelésből. S akkor is kihagytak, mikor 
szülni mentem. Ha a férfiak elmennek katonának, közben megkapják 
ugyanazt, mint a többiek. A fizikai állományban levő nőknél, akik szül
nek, ugyanez a helyzet. Igazságtalannak találom, hogy minket másfajta 
elbánásban részesítenek” — írja egy vegyészmémöknő.

Persze van a dolognak másik oldala is: „Gyakran adódnak olyan 
helyzetek, hogy egyszerűen nem értem a nőket. Számukra is megvan az 
önképzés, a továbbtanulás lehetősége. Azonban sokszor nem élnek vele. 
Kielégíti őket a divat, a főzés, a tetszeni vágyás. Erre pedig nem lehet 
életet alapozni. . .  értelmesebben, tartalmasabban kellene élniök és ez 
nincs diplomához kötve” — írja ugyancsak egy diplomás nő.

Kétségtelen, hogy ma még élesebb a helyzet, erősebb a konfliktus 
a hivatás és család között a nőknél. Egy ügyvédnő írja, hogy amikor 
második gyermekét szülte, a munkaközösség ülésén így harsogott egy 
férfi kollégája: „Sorra szüli itt a gyerekeket. Miért nem tette meg egye
temista korában? Persze, mert jónevű festőművész a férje. Az a nő, aki 
szülni akar, ne menjen ügyvédi pályára. — Huszonnégy kollégám teljes 
csendben hallgatta végig ezt a szónoklatot. . . ” b

Azt hiszem, sok helyen jelentkezik a mondat hasonló formában: 
„aki szülni akar, ne menjen erre, vagy arra a pályára”. Folyik a vita 
napjainkban is. Azoknak van-e igazuk, akik a nőt még ma is lcgszíve- 
sebban a háztartásban akarják látni, vagy azoknak, akik elfogadják őket 
kollégáknak, netán vezetőknek is? Anélkül, hogy a vitát el tudnánk dön
teni most, megállapíthatjuk, hogy itt szemléletbeli kérdésről van szó.

A rosszabb azonban, ha a nő nemcsak a munkahelyén kerül konflik
tusba, hanem saját családjában is. Egy gépészmérnöknő írja: „ . ... csa_ 
jóval később jöttem rá, hogy valójában a háziasszony típusú nők tetsze- 
nek férjemnek. Ö volt az egyetlen ember környezetemben, aki egyálta
lán nem lelkesedett a mérnöki-ambícióimért, tanulmányaimért. Házas
ságunk megromlásának kezdetét áttol az időtől számolom, amikor ke 
hez kaptam diplomámat. . . ” 

Hangsúlyozni szeretném, hogy nemcsak a diplomás nők helyze 
nehéz. Általában is elmondható, hogy ők sokkal jobban érzik az „atm 
netet”, sokszor bőrükre megy a konfliktus, törésekre kerül sor a fesz 
ségek miatt.
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 Itt sem szabad megállni. A hivatás és család feszültségeit a férfiak 
is érzik sokszor. Úgy tűnik, hogy olykor dönteni kell hivatás és család 
között, mintha egyik mellett való döntés sokszor a másik rovására men
ne. Vagy nem ismerünk embereket, férfiakat, esetleg közéleti személye
ket, rengeteg társadalmi munkát vállalókat, akiknek ugyanakkor szinte 
emiatt tönkremegy, vagy legalábbis válságos helyzetbe kerül családi 
életük? És talán mindnyájunknak van olyan ismerőse is, aki inkább 
visszahúzódik a csalódba, bezárkózik otthonába, még munkájából is ke
vesebbet vállal, társadalmi munkából, közéleti tevékenységből pedig 
szinte semmit, pedig megtehetné.

Kisebb-nagyobb mértékben szinte mindnyájan benne élünk a hiva
tás és család konfliktusában. Mi lelkészek is átéljük nehézségeit, ami
kor sokszor gyülekezetünk érdekében családunk ellen kell döntenünk. 
Melyik papné, papgyerek ne érzett volna ebből sokat, vagy valamit? 
Sokszor szinte annyira nő a feszültség, hogy felvetődik a kérdés: van-e 
egyáltalán ebből feloldódás, van-e valamilyen megoldás?

A hivatás és család egyensúlya

Azt hiszem, hogy az összefüggések és feszültségek meglátása nem 
ártott. Ezekutón mégis el kell jutnunk a hivatás és család egyensúlyához 
is. Témámat így kaptam, ebben a sorrendben a szavakkal a címben: hi
vatás és csalód. A kezdősorokkal pedig majdnem így indultam: vagy 
csalód és hivatás? Mert ki dönti el, melyik az előbbrevaló? Bármelyiket 
veszem előre, rangsort nem szabad jelentsen. Legalábbis, ha legtöbbször 
a hivatás mellett és család ellen történik a döntés, ezt valamilyen módon 
ki kell egyensúlyozni. Más szavakkal: egyiket sem szabad a másikkal 
kijátszani, egyiket sem a másik rovására elhanyagolni, egyiket sem a 
másikkal szemben előtérbe helyezni. Ha mindkettő Isten ajándéka és 
rendelése, akkor mindkettőt egyformán komolyan kell vennünk. Ez azt 
is jelenti, hogy nem szabad tudatosan a kettőt egymással szembeállítani. 
Nem volna szabad a családdal takarózni a hivatással szemben, de a hi
vatás mögé sem rejtőzhetünk családi elkötelezettségünket hanyagolva.

Bár igaz, hogy mindkettő egyszerre életünket meghatározó rend, sőt 
azt gazdagító ajándék. Igaz, hogy mindkettő időt és egész embert igénylő 
feladat. Mégsem igaz, hogy a mindkettőben kapott és egyszerre vég
zendő feladat teljesíthetetlen. Nem igaz, hogy az egyik betöltése a má
sikat meg kell rövidítse. Számunkra az egyensúly biztosítója az, akitől 
mindkettőt kaptuk: Isten, ö  nem kíván tőlünk lehetetlent, sőt mindket
tőt a mi érdekünkben, még azt is mondhatnám, hogy egymás érdekében 
adta. Igenis be lehet tölteni mindkét feladatot, a kettő egyszerre való és 
maradéktalan betöltése adja a teljes emberi életet. Ezért vallom, hogy 
a megoldás a kettő egyensúlyában van, legalábbis az állandó egyensúly 
keresésében.

 Ez persze azt is jelenti, hogy akkor van baj életünkben, ha a kettő 
nincs egyensúlyban. A konfliktus okozója, az egyensúly megbillentője 
[ehetek én magam, lehet a házastársam, lehet családi, vagy éppen mun
kahelyi légkör, lehet okozó a munkatársam, vagy éppen vezetőm. Mi 
keresztyének hozzátehetjük, hogy lehet a hiba a hitünkben is, szekulá- 
nisan kifejezve a szemléletbeli hiba is okozhatja az egyensúlyi zavaro
kat. Ilyenkor nincs más hátra, mint átgondolni, vagy átbeszélgetni 
ügyeinket.

Persze a dolgok józan látásához az is hozzátartozik, hogy ún. ideális 
és zavartalan körülményeket soha nem fogunk élni. Mindig lesznek
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zavaró körülmények családi életünkben és a hivatásunk területén is. 
Ezzel számolni kell, de ez nem jelenti, hogy a küzdelmet fel kell adnunk 
— mert küzdelemről van szó bizony sokszor. És nem azt jelenti, hogy 
életünknek ez az alapvető berendezettsége, Isten rendje a hibás, amely 
minket a család és hivatás „korlátái” közé szorít. Mindenkivel szemben 
valljuk, akik ilyen hangokat ütnek meg — és nemcsak külföldön, hanem 
sajnos itthon is, társadalmunkban is — hogy a család és hivatás nem 
valamiféle történelmi kategória. Lehetnek a történelemben kialakult 
formái. Például nemzedékünkben alakult át a nagycsaládi élet ún. kis 
családdá, a család és hivatás szétválasztódott, elkülönült. Korunk sok 
változást hozott és a történelem még hozhat is ilyeneket. De maga a 
család és hivatás alapvetően nem történelmi kategóriák, tehát nemi is el
hagyhatók, egyik sem. Azokat túllépni, legalábbis büntetlenül nem lehet. 
Jól látja ezt államunk, amikor a családgondozás kérdései annyira elő
térben vannak és maradnak is. S talán soha nem került annyira homlok
térbe a hivatás sok kérdése, és soha olyan mélységben, mint napjaink
ban, ebben a szocialista társadalomban. Mi pedig keresztyén hitünkből 
folyóan valljuk, hogy család és hivatás Isten rendelése, adománya, éle
tünk örök rendje. Éppen ezzel a hitvallással tudunk segíteni társadal
munknak és éppen ez a hitünk szabadít fel arra, hogy feladatainkat — 
egyensúlyban, arra igyekezve — mindkét területen betöltsük.

Végül azt is látnunk kell, hogy a kettő mennyire hat egymásra. A 
rossz családi légkör kétségtelen kihatással van a munkavégzésre is. A 
munkahelyi zavarokat, bajokat sem tudjuk lakásunk ajtaja előtt kint 
hagyni, magunkkal visszük gondolatainkban, idegeinkben. Fordítva is 
áll: a jó családi légkör felszabadít, lendületet ad a hivatás jobb gyakor
lására, a munka is könnyebben megy. S munkahelyi örömeinket is haza
visszük és jó otthon azokat is megosztani. Család és hivatás egymásra 
hatnak pozitív és negatív módon is.

„A  családvédelem társadalmi méretekben is komplex feladat, mert 
gazdasági, kulturális, egészségügyi, szociális, pedagógiai, demográfiai ösz- 
szefüggései vannak” — mondotta Czente Gyula egy családvédelmi kon
ferencia megnyitójában. Egyszerűbben szólva lehet úgy is fogalmazni, 
hogy a családi élet javítása gazdasági, politikai kérdés is. Ezt egyre vilá
gosabban látjuk. Nekünk pedig mindezeken túl Isten akaratának a be
töltése is. És ezen a téren is társadalmi diakóniánkhoz tartozik mindent 
megtenni, tanítani, nevelni gyermekeket, fiatalokat és felnőtteket, min
den alkalmat megragadni, hogy ezekről a kérdésekről szóljunk.

Hol is kezdjük hát? Legyen első a családi élet gyógyítása, javítása? 
Vagy kezdjük talán a hivatás kérdéseivel? Azt hiszem — s talán ez a 
dolgozat erre volt jó reménységem szerint — együtt kell látnunk a dol
gokat, valahogyan együtt is kell igyekezni a megoldásra is, hogy a csa
lád és hivatás összefüggéseit, Istentől eredő összefüggéseit lássuk, hogy 
bátran szembenézzünk a feszültségekkel is, ne hunyjuk be szemünket 
előttük és igyekezzünk azokat kicsiben és nagyban legyőzni, enyhíteni, 
hogy életünknek ezek az Istentől kapott ajándékai egyensúlyba kerül
jenek.

Keveházi László
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W alter Saft:

Az argumentatív igehirdetés
Az igehirdetésünkben abból kell kiindulnunk, hogy Isten megszűnt 

 gondolataink, érzéseink magától értetődő előfeltevésének lenni. A mód
szeres ateizmus — amely a természettudományos kutatást állandóan 

 meghatározza, és munkáját irányítja, mintha Isten nem lenne — iidő- 
 közben egzisztenciálissá vált. Korunk sok embere számára az ateizmus 
 éppoly természetes lett, amilyen elődeinkmék az ástenhit volt.

Ha visszapillantunk a reformáció idejére, kitűnik, milyen mélyre
ható változáson ment át azóta a világnézeti szituáció. Luther feltehette 
a kérdést: „Hogyan találtok kegyelmes Istent?” — és ez összecsengett 

 kortársai élénk érdéklődésével, mert a XVI. század sok emberét ugyan- 
ez a kérdés izgatta. Napjainkban ezt a kérdést csiak a tudatos keresz- 

 tyének vetik fel, miközben legtöbb embertársunk avval a kérdéssel küsz- 
 ködük: „Van-e egyáltalán Isten, és így életünknek végső értelme, vagy 
 minden csak a véletlen műve?”

Ennék a fejlődésnek az egyik oka abban áll, hogy Feuerbach, Marx 
és Freud valláSkritilkája időközben betört a köatudatba, másfelől pedig, 
hogy Isten nevében valóban sok igazságtalanságot követtek el. Martin 
Büber joggal mondja: „Istent terheli meg legjobban minden emberi szó. 

 Senkit nem mocskoltak még így be, szaggattak így szét. . .  Az emberi 
nem a vallási pártoskodásaival szétroncsolta az Igét, emberek öltek és 

 haltak meg miatta. Mindenki ujjanyomát és vérét viseli. Figyelnünk 
| kell azokra, akik kárhoztatják, mert valóságos méltánytalanságok és 

helytelenségek ellen lázadnák, de nem szabad nékik azt kiszolgáltat- 
nunk.”

Isten megkérdőjelezése természetesen Igéjének megkérdőjelezését 
eredményezte. Hogy egy kijelentés nyomatékot nyerjen, egy teológus
nak csak annyit kellett korábban mondania: „Meg van írva” , mert amit 

 megírtak, az érvényes. Ma minden igehirdetőnek fel kell ismernie, hogy 
csak azt a kijelentést fogadják el igazságul, amelynek a tartalma meg
győző. A felvilágosult ember Szentíráshoz való megváltozott viszonyát 

 bizonyítja Lessing közismert mondata: „A vallás nem azért igaz, mert 
az evangélisták és az apostolok tanították: hanem azért tanították azt, 
mert igaz. A Szentírás belső igazságtartalmából kell az írásbeli hagyo
mányokat megmagyarázni, és az összes írásbeli hagyomány sem tud neki 

 igazságot kölcsönözni, ha eredendően nem rendelkezik avval.”
A  képzeletvilághoz hasonlóan az ember életérzése is — amely a 

mindennapi valóság-megtapasztalásból következik —, alapvetően meg
változott. A Teremtő helyére a teremtő ember, Isten helyére a „homo 

 f a b e r ”  l é p e t t .  A z  i s t e n v i l á g  e m b e r v i l á g b a  c s a p o t t  iát. H o g y  e z  h o g y a n  n é z k i  a  m in d e n n a p i  é l e t b e n ,  a z t  a  k ö v e t k e z ő  p é l d á v a l  l e h e t  m e g v i l á g í t a n i :  
Ha a középkorban járvány, vagy vész ütötte fel a fejét, mindenütt az 
országban bűnbánó istentiszteleteket tartottak, hogy az Istent a jól 

 megérdemelt büntetés elengedésére indítsák. Ha ma járvány üt ki, hy- 
 giéniai óvintézkedéseket vezetnek be.

Egy időben úgy tűnt, hogy a teremtő ember a világ sorsát a kezébe 
kapta. Határtalan optimizmussal tekintett a jövőbe, minden feladat 
megoldhatónak látszott, úgy vélte, hogy nincs az életnek egyetlen terü
lete sem, amely kicsúszhatna a racionális-technikai megközelítésből. De
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váratlanul a „homo faber” a saját határába ütközött. Fájdalmasan kel
lett megtapasztalnia, hogy a fizilkad és kémiai folyamatok feletti techni
kai uralkodás még nem jelenti az emberek között fennálló problémák 
megoldását, és be kellett látnia, hogy a természetbe való erőszakos be
avatkozása a földet, mint az ember életterét a legsúlyosabban veszélyez
teti és megterheld. Több az egyéni hangnál, amikor korunk egyik gon
dolkodója ezt mondja: Megteremtettük a saját képünkre a büszke em
bervilágot és dicsőséget. A  felhőkig építettük a palotákat. A  legmélyebb 
aknákat fúrtuk a földbe, és még magukat a felhőket is utazásira kény
szerítettük. De hirtelen megdermedtünk, és keményen nekiütköztünk 
az elhagyatattság falának. Elveszített Isten, engeded-e, hogy újra meg
találjunk? Úgy teszünk, mintha keresnénk valamit, pedig tudjuk: csak 
a Semmit találhatjuk. Nagyon büszkék vagyunk, de állandóan ágaskodik 
bennünk a félelem.”

Ebben a büszkeség és félelem közti hánykódásban ismét előtör az 
istenkérdés. Az Isten ugyanis nem szűnik meg létezni, ha az ember el 
is felejt kérdezni utána.

Az egyház számára az istenkérdés ismételt előtérbe kerülése ige
hirdetésbeli kihívást jelent. Ennek argumentatívnak kell lennie, mert a 
felvilágosodás óta nincs többé naív, visszakérdezés nélküli hit. Ha a hit 
napjainkban létezni akar, ez csak a kritikus megkérdőjelezés árán le
hetséges.

Az argumentatív igehirdetésnek szem előtt kell tartama ezeket a 
nehézségeket. Csak így tud megmenekedni attól, hogy feladatait túl 
könnyen vegye, és túl hamar visszaessék a hagyományos formulák ki
jelentéseibe, ahelyett, hogy önálló gondolatokat, elképzeléseket fejlesz
tene ki.

A lehetőségeket tekintve, amelyekkel korunk embere Istenről beszél
het, négy tézist állítunk fel, amelyeket a következőkben fejtünk k i:

1. Isten valóságát igazolni nem lehet, csak arra rámutatni.
2. Istenről való beszédben a kérdésnek meg kell előznie a választ.
3. Az Isten utáni kérdés el van -rejtve az életünkben de a rá adott 

válasz nem.
A felvilágosodás felismerését (különösen a nagy gondolkodóét, Kantét), 
hogy Isten nem bizonyítható, komolyan kell vennünk. Ezért határo
zottan -szembe kell szegülnünk minden kísérlettel, mely Istent megisme
résünk hézagaiba akarja belehelyezni. Nem hiányoznak ezek az erőlkö
dések napjainkban sem. így például újra meg újra állítják, hogy az 
életnek a holt anyagból való keletkezése Isten természetbeni működésé
nek bizonyítéka. Aki belebocsátkozik ebbe a bizonyítási eljárásba, _az 
az Istent ismét olyan helyre állítja, ahonnan egy új felismerés elűzi 
majd, ék ezáltal az a benyomás erősödik, hogy Isten a világban egyre 
kisebb hellyel rendelkezik, hiszen az óriásmolekulák élő sejtté való át
menetét, amely ma még csak hipotézis, — -holnap talán már a labora
tóriumokban, mesterségesen is létrehozzuk.

A beismerésünk, hogy Istent nem tudjuk bizonyítani, még nem je
lent lemondást arról a lehetőségről, hogy Istenre az életünkben rámu
tassunk. A „bizonyítás” és a „rámutatás” között alapvető különbség 
van. A bizonyítás — természettudományos értelemben — a tények foly
tonos. láncolatát követeli meg, amelyek kísérletileg előállíthatok, és 
mindig megismételhetők, a rámutatás számára ellenben elég olyan ta
pasztalatokra utalni, amelyekre minden ember szert tehet, még akkor is, 
ha kivonja magát azok logikai megragadása és világos értelme aló  
Így például a Galilei-féle szabadesés-törvények minden időben bizanyit-
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hatók (az ott megadott kísérleti feltételek reprodukálhatók), de hogy em- 
ttoerek egymás közt mit éreznek, nem bizonyítható, erre csak rámutatni 

lehet, bizonyítani nem. Ezt a világos különbséget az olvasónak szem 
 előtt kell tartania, hogy a következő fejtegetést, amely megkísérel vá
laszt adni arra a kérdésre, hogyan tudunk életünkben Isten valóságára 

Rámutatni, ne istenibizonyítékként értelmezze, hanem működésére való 
rámutatásként.

Istenről váló beszédünkben a kérdésnek a válasz előtt kell állnia. 
Azt az általános érvényű didaktikai' tapasztalatot, hogy a hallgató csak 

; azokat a felismeréseket fogadja el, amelyek válaszok az általa feltett 
! 'kérdésekre — az Istenről szóló beszédünkben különös mértéköbn tekin

tetbe kell venni. A sókat emlegetett prédikációs válság egyik lényeges 
oka ott gyökerezik, hogy a prédikáció nagyon is gyakran olyan válaszo
kat ad, amelyek egyáltalán nem válaszok a korunk emberei által fel
tett kérdésekre. A sok helyen fennálló dgehirdetésl gyakorlat találó elem- 

 zésnek tűnik, amikor egy ismert egyházi személyiség azt mondja: „Ép- 
 penséggel hozzászoktunk már az egyházban, hogy az embereknek olyan 
kérdéseket válaszolunk meg, amelyeket egyáltalán fel :se tettek, olyan 
harcra fegyverezzük fel őket, amilyet egyáltalán nem vívnak, olyan 
szenvedésben vigasztaljuk őket, amelyek egyáltalán nem terhelik őket.”

 Hogy kikerüljünk ebből a fatális helyzetből, előnyben kell része
sítenünk a kérdésit a válasszal szemben. Ha ezt tesszük, nemcsak korunk 

 didaktikai követelésének teszünk elegeit, hanem az Ö- és Újszövetség 
beszédmódjának is megfelelünk. Aki ismeri a Bibliát, az tudja, hogyan 
kérdeznék ott, és inem tud amellett sem elmenni, hogy benne a kérdőjel 
legalább olyan gyakran előfordul, mint a felkiáltójel.

Az argumentatív igehirdetésnek abból kell kiindulnia, hogy az Isten 
utáni kérdés bele van rejtve az életünkbe. Ha a következőkben meg- 
kísérelünk rámutatni arra, hogyan mutatkozik meg életünkben ez a 
kérdés, engedjük meg, hogy Martin Buber módszere vezessen bennünket. 
Buber ezt mondja Istenről szólva:

„A tapasztalatról tanúskodom, és a tapasztalatra hivatkozók.. .  
Nincs semmiféle tanításom, csak megmutatok valamit. Megmutatom 
a valóságot, megmutatok valamit a valóságból, amit eddig egyáltalán 
nem, vagy csak alig láttunk. Aki velem van, azt kézenfogom, és az 
ablakhoz vezetem. Kinyitom az ablakot, és kifelé mutatok.”

Az istenkérdés, és ezzel együtt a valóság — amit egyáltalán nem, 
vagy csak alig láttunk — életünkben abban nyilvánul meg, hogy 
 a) az ember kérdező lény

 b) az ember törvény alá vetett ember
c) az ember nem rendelkezik maga felett 

 d) az életünk átmeneti élet
 e) az ember csak annyiban önmaga, amennyiben túllép önmagán 

f )a z  ember az élete kiteljesedését csak egy másiktól várhatja 
g) az ember önmagában nem találja meg az értelme kitöltését
h) az ember nem tud megszökni a bűn-bűnhődés összefüggése elől 

K a) Az ember kérdező lény. Nem tud kitérni az elől, hogy állandóan 
f  kérdezzen önmagáról és önmagától. Csillapíthatatlan kérdéskényszere 

azon alapszik, hogy a világ felé .nyitott lényként létéből nem tud ki
tépni. Az állatokkal ellentétben — akik meghatározott ösztönprogram 
szerint fejlődnek, és ezért hibázni sem tudnak — az ember a kibon
takozási lehetőségek nagy játékterével rendelkezik, és ezért állandóan 
rá kell kérdeznie fejlődésének irányára és értelmére. Ezek nélkül 
a kérdések nélkül (ha csak élne bele a világba) elhibázná a rendelte-
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lését, a lehetőséged mögött elmaradna, és bizonyos értelemben elember- 
telenedne („Untermensch”-é, embernél alacsonyabb rendű lénnyé válna).

A világ felé nyitottság az ember számára kettős jelentőségű: egy
felől minden, amit gondol és teSz, kérdésesnek tűnik, és ennyiben csak 
terhet jelent számára, másfelől arra ösztönzi, hogy kérdezzen, és így 
feltárja a megismerési lehetőségek gazdagságát.

A kérdezést nem kell az embernek tanulnia, hanem az a természe
ténél fogva beleültettetett. Ezt ismételten átélik a szülők a gyerekeiknél, 
amikor azok az úgynevezett kérdező-korszakba lépnek. Ebben az élet
korban többet kérdeznek a gyerekek, mint amennyire a szülők vála
szolni tudnának. Ha később a kérdezés intenzitása alábbhagy, abban 
nagy szerepe van a csalódásnak, mert a gyerekeknek gyakran át kell 
élniük, hogy kérdéseiket visszautasítják, vagy megválaszolatlanul hagy
ják. Azok a szülőik, akik felismerik, hogy a kérdezés a szellemi mobili- 
jás kifejezése, mindent meg kellene, hogy tegyenek annak érdekében, 
hogy gyerekeik kérdés-özönét elhárító magatartásukkal nehogy idő 
előtt elapasszák; a későbbi fejlődési szakaszban a serdülő amúgy is 
inkább kevesebbet kérdez, mint többet.

Ha a kérdezés a lelki éberség kifejezője, akkor ott kell újraéleszte
nünk, ahol az ember tompa közönye miatt kérdezés nélküli állapotba 
jutott. Ha a nem-kérdezőket válaszokkal tömjük, ez azt jelenthetné, 
hogy a gyöngyöket a disznók elé szórjuk. Csak ha az embernek újra 
kérdései vannak, válik ismét halló-képessé. Ezért kell a 'beszédünket 
kérdésekkel kezdenünk.

Fnanz Rosenzweig joggal jellemzi a teológust „előkérdező”-ként, 
vagy a „kérdezők kórusának kórusvezetője”-ként. De hogy igazán segítő 
kérdéseket tudjunk feltenni, ahhoz a kérdezőnek mindig a legköze
lebbiból kell kiindulnia. Nincs olyan hétköznapi helyzet, amelynek 
értelmére (az abszolútra és feltétlenre) ne lehetne rákérdezni.

Az ember önmagára, és egy végső, maradandó biztonságra irányuló 
kérdésében észrevétlenül az Isten utáni kérdés van elrejtve, mert az 
ember nem tudna egy ilyen elrejtettségre, (ami maga az Isten) rákér
dezni, ha Isten az ezutáni vágyódást nem rejtette volna a szívébe: 
„Nyugtalan a mi szívünk, amíg meg nem nyugszik Benned” (Augus- 
tinus).

b) Az ember törvény alá vetett ember. Életünknek és munkássá
gunknak egyetlen olyan területe sincs, ahol nem lenne dolgunk a tör
vénnyel. Ennek a világnak a valósága is csak annyiban ragadható meg 
számunkra, amennyiben alakot ölt, és törvényekkel leírható. Még az 
anarchista gondolatokat képviselő emberek és csoportok sem tudják 
kikerülni együttélésük törvényszerűségeit. Bertolt Brecht a „Koldus- 
operá”-ban a lehető legvilágosabban mutatta meg, hogy még az „al
világ” (Untörwelt) is csak azáltal állhat fenn, hogy bizonyos törvények 
érvényesek benne, és ezeket a törvényeket elismerik.

A világ törvények általi teljes meghatározottsága mély benyomást 
gyakorolt az Ószövetség emberére. Számára Isten törvénye az előfel
tétele annak, hogy a világot lakni és megérteni lehet. Isten törvénye 
a biztosíték arra, hogy nem a véletlen, vagy rejtetten működő szellemi 
hatalmak, hanem világos, érvényes rend irányítja a világ eseményeit, 
és az 5 sorsát. Ezért dicsőíti a törvény, és örömét leli benne: „Ha nem 
törvényed gyönyörködtetne, elpusztulnék nyomorúságomban. Sohasem 
felejtem el utasításaidat, mert azokkal éltetsz engem” . (Zsolt: 119, 92 
93) A zsoltárossal együtt köszönhetjük meg Istennek, hogy törvényében 
a káosszal szembe érvényes rendet állított szembe.
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Hasonlóan az Ószövetség kegyeseihez, sok fizikus csodálta meg a 
világ törvénystruktúráját. Így ír Johamnes Kepler, a híres csillagász 
könyvének, a „Weltharmomk”-nak az utószavában: „Megköszönöm ne
ked, Uram és Teremtőm, hogy megörvendeztettél a teremtéseddel, és 
hogy ujjonghattam kezed alkotásán! íme, befejezem hivatásom könyvét, 
kihasználva az erőnek a mértékét, amit Te adományoztál nekem. 
Műved dicsőségét nyilatkoztattam ki az embereknek, már amennyire 
‘korlátozott értelmem képes megragadni végtelenségedet.” Hasonló ér
telemben beszél a dolgok centrális rendjéről Werner Heiseniberg is.

(E gyakran figyelmen kívül hagyott tényben, hogy a világon minden 
élet törvényen alapul, Istenre való utalást láthatunk. Ügy gondoljuk, 
hagy helyet adhatunk annak a gondolatnak, hogy a törvényről a tör
vényadóra következtessünk. A XX. század embere számára is meggon- 
dollandók Angelus Silesius, a költő szavai: „A  teremtés egy könyv; 
aki bölcsen olvassa, annak egészen nagyszerűen a Teremtő adatik 
tudtul.”

c) Az ember nem rendelkezik önmaga felett. Ha nyitott szemmel 
tekintünk életünk valóságába, nem kerülheti el a figyelmünket a tény, 
hogy létünk felett nem rendelkezhetünk. Tervvel és akarattal ugyan 
sókat elérhetünk, de életünk legfontosabb eseményei kicsúsznak a ke
zünkből. Az idős emberek, akik visszatekintenek életükre, mindig 
újra arra a megállapításra jutnak, hogy életük döntő sorsfordulói egé
szen váratlanul és előre nem látott módon köszöntöttek be.

Az a tény, hogy a sorsok kiszámíthatatlanok, megmutatják nekünk, 
hagy döntően sokkal kevésbé vagyunk cselekvők, .mint szenvedők. Min
den baleset és minden hirtelen bekövetkező halál keményen emlékeztet 
bennünket árra, hogy életünk konmánykerékét nem mi tartjuk a ke
zünkben. Ha minden a mi kívánságaink szerint történne, akkor, men
tesülnénk az ilyen eseményektől.

De létünk történeti jellege nemcsak negative mutatkozik meg (ki 
vagyunk szolgáltatva a kiszámíthatatlan sorsnak), hanem positive is 
(az életet ajándékként tapasztaljuk meg). Minden elfogulatlan megfi
gyelés annak a felismerésére vezet bennünket, hogy életünk a legmé
lyebb értelemben nem érdem, hanem ajándék. így például senki nem 
tudja az egészségét kiérdemelni. Ezt ugyan elősegíthetjük ésszerű 
életvitellel, de kiérdemelni nem tudjuk. Barátot, vagy éléttársat sem 
tudunk magunknak kiérdemelni. Ha valaki megtalálja azt, aki igent 
mond nekünk, aki elfogad bennünket úgy, ahogy vagyunk, (erőnkkel 
és gyengeségeinkkel) az nem érdem, hanem kegyelemteljes (úgy is 
mondhatnánk: áldott) ajándék. Hiúsága káprázatáhan él az, akinek 
legkomolyabban az a véleménye, hogy ő maga szolgált rá barátaira, 
társaira.

Nemcsak az emberek közti kapcsolatokban, hanem a saját élmény- 
területünkön is felismerhetjük életünk ajándékjellegét. Mindegyikünk 
tudja (vagy érzi, ha másutt nem a fényképésznél, vagy ha egy különösen 
fontos levelet akar megírni), hogy oldott kifejezést, könnyed, alkotó 
stílust nem tudunk magunkból akarattal és erőltetéssel kicsikarni. A 
fényképész felszólítására: „Barátságosan, kérem!” — nagyon mesterkélt 
arcot vágunk. Miközben barátságosak és oldottak akarunk lenni, be
görcsölünk. Vagy egy levél, amellyel egy számunkra fontos emberre 
ókarunk hatni, sokkal kevésbé sikerül annál, mint amit ellazított kéz
zel írunk.

Az ilyen tapasztalatok között ötlik az is a szemünkbe, hogy a leg
fontosabb életmegnyilvánulásaink (és ezek a kreatívak) felett nem
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rendelkezünk. Aki számára ezek a példák még nem elég érthetőek 
annak hadd utaljunk saját kedély-állapotára, hangulatára. A jó kedélyt 
megteremteni éppoly kevésbé tudjuk, mint a rosszat egyszerűen elfújni. 
Mindenesetre sikerülhet a rossz hangulatunkat mások elől vidám, ne
vető maszkba bújtatnunk, de ezáltal belül még inem leszünk boldogok. 
Ellenkezőleg, a kényszer, hogy másokkal találkozva nevetős arcot kell 
mutatnunk, belső feszültségünket tovább növeli. Aki bátran kimutatja 
rossz kedélyállapotát, az nem tud eltekintem attól, hogy a jó hangulat 
ajándék.

Hogy életünket nem mi alakítjuk, hanem azt úgy kapjuk, ebben 
Istenre utalást láthatunk.

d) Életünk átmeneti élet. A valóság egyik oldala — amin gyakran 
keresztülnézünk, és olykor el is utasítjuk —, hogy életünk szituációi 
állandó változásban vannak. Egyéni és közösségi életünkben feltartba- 
tatlamul és kikerülhetetlenül kerülünk egyik szituációból a másikba. 
Megszületünk, felnövünk, életünk derekára jutunk, megöregszünk és 
meghalunk, a gyerekkkort követi az ifjúkor, a serdülőkor, az öregkor 
és a halál. Egyetlen szituációnál se maradhatunk ott, és nem időzhetünk 
el, bármennyire szeretnénk. Gyakran születik meg bennünk a kívánság: 
„Olyan szívesen maradnék még” , de erre az élet a kérlelhetetlen ref
rénnel válaszol: „De a szekér — szalad” .

Ahogy az egyéni- életben, úgy a népek életében is a fejlődési sza
kaszok, amelyek egy bizonyos irányba futnak, és visszafordíthatatlanok. 
A történelem terén is egyes emberek szívesebben maradnának a meg
szokott magatartásnál (állandóan' a régi szép időről álmodoznak), 
ahelyett, hogy eltökélten elébe mennének az újnak és a másnak.

A Biblia szimbóluma az élét átmenetiségére az Exodus képe. Ábra- 
hámnak szülőföldjéről, vagy a zsidó nép Egyiptomból való kivonulásá
ban az emberi egzisztencia alapszituációja jelenik meg.

Ha az Exodusnak tehát a szükségszerű átmeneteinek) ellenszegü
lünk, az élettel, és az élet alkotójával kerülünk ellentmondásba, mert 
minden élét engedelmeskedik a változásnak, miint meghatározott tör
vénynek. Nem is kevesen szegülnek ellen a változásnak. Nem készek 
például bevallani és Vállalni az öregedést. Az öregedés minden jelét: 
az ősz hajat, az arc ráncait, megkísérlik gondosan eltávolítani. Ezekkel 
a védekező eljárásokkal magát az öregedést nem tartóztatják fel. Ellen
kezőleg: evvel segítik elő, mert a védekező eljárások mindig tudatalatti 
félelmekkel kapcsolódnak össze.

Már az Ószövetség írói felismerték a lényeges feladatot, hogy em
bereket hozzásegítsék az idő ritmusának megértéséhez, a Prédikátor 
könyvének 3. fejezetében: „Mindennek rendelt ideje van, /  megvan 
az ideje minden dolognak az ég alatt. / Megvan az ideje a születés- 
nék, /  és megvan az ideje a meghal ásnak. /  Megvan az ideje az ül
tetésnek, / és megvan az ideje az ültetvény kilépésének.)” 

Úgy gondoljuk, hogy létünk átmeneti jellegében utalást láthattunk 
arra, hogy életünk Istenre irányul. Ha eltekintenénk attól,- hogy utunk 
Végén Isten áll, ki kellene azzal egyeznünk, hogy személyes egzisz
tenciánk a Semmiben végződik.

e) Az ember önmagához érkezik meg, miközben túllép önmagán. 
„Érvényes az, hogy az ember olyan mértékben önmaga csak, amennyi- 
ben túlnéz önmagán, és elfelejti önmagát” — írja a híres pszichiáter, 
V. E. Franki. E megfigyelés alapján az ember életének értelméhez hoz
zátartozik, hogy kilépjen saját magából.

Eszerint: embernek lenni tehát mindig valami kívülállóra való

534



Irányítottságot jelent, ami ismét csalk nem önmaga, hanem valaki vagy 
.ami, ami őt betölti, vagy egy másik ember, akire Szeretve rátalál. 

Franki e megfigyeléséből következik, hogy az önmegvalósítást akarati  
lag nem fokozhatjuk. A  gyakran hangoztatott hivatásbeli végcél, hogy 
„Magam akarom magamat megvalósítani” rossz útra vezet Aki azon 
van, hogy maga valósítsa meg önmagát, az csa'k maga körül forgolódik, 
gyümölcstelenül, és egyúttal a kitűzött célt is elhibázza. „Csak ameny- 
nyire önmagunkat feladjuk, feladatokat végzünk el, elvárásoknak te
szünk eleget, csak annyiban teljesítjük ki, és valósítjuk meg önma
gunkat” (Franki). Azzal az elképzeléssel kapcsolatban, hogy az önmeg
valósítás nem képzelhető el öncélként, a teológusnak Mt 16,25 ugrik 
be: „Mert aki meg akarja menteni életét, az elveszti, aki pedig elveszti 

 énértem, az megtalálja.” Az itt tárgyalt témára vonatkoztatva ez így 
 hangzana: Aki az önmegvalósításra törekszik, az elveszti. azt, aki pedig 
az önmegvalósításról lemond Jézus kedvéért, az megtalálja. Nem vona
kodhatunk attól, hogy az ember létmeghatározásával kapcsolatos önma
gából való kilépésiben is Istenre való utalást lássunk.

f) Az ember élete kiteljesítését csak egy másik embertől várhatja. 
Életünknek személyes karaktere van, ezért egzisztenciáink értelmi ki- 
töltését szintén csak személyes területen találjuk meg (tudniillik egy 
másikkal való találkozáskor).

Az az állítás, hogy életünk személyes irányultságú, kérdésessé 
tehető azzal a megfigyeléssel, hogy korunk sok embere az életének 
nagy részét a különböző javak körében tölti. A valóságban ez úgy 
néz ki, hogy sókan úgy tesznek, mintha az anyagi dolgok (miint például 
az értékek gyűjtése, vagy a pénz halmozása) az életüknek tartalmat 
és értelmet adnának. De bármilyen szívósan ragaszkodnak is ehhez a 
tévedésükhöz, végül mégiscsak be kell látniuk, hogy az anyagi javak 
hajszolásával a semmibe rohannak.

A személyi értékek az anyagiakkal  szembeni elsőbbsége mellett 
szól az a tapasztalat is, hogy valamilyen ajándék felett érzett öröm 
nem az anyagi értékétől függ. Mindnyájan átéltük már, hogy egy kis 
ajándéknak, amit nagyon vártunk, mennyire tudtunk örülni, és egy 
nagy ajándék, melynek nagyon kellett volna örülnünk, teljesen hidegen 
hagyott bennünket.

Az ember és ember közti intim találkozás csak ott eredményez
beteljesülést, ahol párosul egymás iránti nyitottsággal és személyes 
odafordulással. Ahol az emberek egymást csak tárgyként használják, 
ott talán az ösztöneik feltámadnak, de boldogságot és beteljesülést nem 
találnak. „Igen, még a legmagasabb és legbensőségesebb szerelmi aktus 
után is csillapíthatatlan szomorúság fog el bennünket; egy abszolút TE 
és ezzel együtt egy végső, legmélyebb, szakadatlan együttlét utáni vá
gyakozás. Ahol a másik, szeretett ember nem marad nyitott egy ab
szolút TE felé, ott az ember a beteljesedést végetérhetetlen szerelmi 
játékokban keresi, anélkül, hogy találna valamit. így folyamodik aztán 
a kiagyalt szerelmi technikákhoz, csak éppen a döntő előfeltétel hiány
zik: annak a tudata, hogy végső Soron.nem teljesedik be a másik 
(TE) utáni vágyakozásunk. Csak ahol az ember tud az abszolút, átfogó 
TE-ről, ott haladhatja meg a szeretet a puszta technikáit, és teljesedhet 
ki, amennyire csak ki tud ,a Szeretet teljesedni két ember között.”

Az elrejtettség utáni vágyakozást, amelyet csák egy másik ember 
képes ajándékozni, Albert Camus fejezi ki a „Sziszifosz mítosza” című 
művében. Itt azt írja: „Ha az ember megértené, hogy az Univerzum 
is képes szeretni és szenvedni, csak akkor vigasztalódna meg.” Joggal
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helyez súlyt a költő arra, hogy a világ értelme az ember számára nem 
a tudásban, hanem a bizalomban tárulkozik ki, és hogy ezért nem az 
univerzalitásra, hanem a szolidaritásra törekszik. A tudás meg tudja 
ugyan világítani életünk sok területét, de egzisztenciájának bizonyossá
gát csak ott találja meg az ember, ahol szeretni tud, és kitárhatja 
a lelkét. „A szeretetben van elrejtve a világ értelmetlenségének köze
pette” . Annak a megtapasztalásában, hogy a legbelső elvárásaink nem 
az anyagi dolgokra, hanem egy másik emberre irányulnak, és hogy ez 
a másik csak akkor tud számunkra kiteljesedést ajándékozni, hogyha 
nyitottak vagyunk egy abszolút, végső lény felé — mindebben életünk 
Isten-kérdésére való utalást láthatunk.

g) Az ember magában nem találja meg értelme kitöltését. V. E. 
Franki szerint nemcsak gyönyörűségre és hatalomra irányuló akarat 
létezik, hanem értelem felé forduló is. Franki meghatározását saját 
tapasztalatainkkal is megerősíthetjük, Mi, emberek azon vagyunk, hogy 
létünk lehetséges értelmi 'kitöltését elérjük, és életünk csak addig 
marad egészséges, amíg értelmi lehetőséget talál. Az értelmetlenség: 
érzése az „egzisztenciális frusztáció” érteimében (Franki) nemcsak 
lelki szenvedésekbe taszít bennünket, hanem valamilyen neurotikus 
megbetegedés alapjául is szolgálhat.

Hasonlóan V. E. Frankhoz, Albert Einstein is foglalkozott az élet. 
érteimének kérdésével, -mert meggyőződése volt, hogy ennék a kérdés
nek a megválaszolásánál dől el minden ember életének a boldogsága. 
Ezt írja: „Mi .az életünk értelme, mi egyáltalán minden élőlény életének 
az értelme? Tudjuk, hogy az erre a kérdésre választ adni, azt jelenti: 
vallásosnak lenni. Kérdezhetnéd: van egyáltalán értelme ennek a kér
désfeltevésnek? Én azt válaszolom: Aki saját életét és embertársaiét 
értelmetlennek érzi, az nemcsakhogy boldogtalan, hanem mégcsak nem 
is életképes.”

Az értelem kérdésre, mely életünkben központi jelentőségű, nem 
tudunk emberi feltevésekkel végérvényes választ adni. MI, emberék 
ugyan adhatunk különböző válaszokat, de ezek mind ideiglenesek, és 
a kemény kritikát nem állják meg. Az ilyen ideiglenes válaszok lelep
lezése után J. P. Sartre a következő eredményre jut: „Értelmetlen, hogy 
megszülettünk, értelmetlen, hogy meghalunk. Egyre megy, hogy valaki 
részek, vagy népek vezetője. Az ember hiábavaló szenvedély.”

Hasonlóan ír Horkheimer: „A teológiát eltörli az ember. Ezzel el
tűnik a világból az, amit értelemnek nevezünk. A ténykedés elural
kodik ugyan, de értelmetlenül.”

Hogy az értelem kérdésének megválaszolása kívül esik az emberi 
lehetőségeken, S. Freud is nagyon világosan látta. Visszagondolva éle
tére, a következő megállapításra jut: „Ha becsületesen megkérdem ma
gamtól miért küzdöttem mindig, hogy másokhoz kíméletes, és amennyire 
csak lehet, jóságos legyek, és miért nem adtam fel, amikor észrevettem, 
hogy ezzel másnak kárt okozok, akkor egyáltalán nem tudok erre mit 
válaszolni.” 

Az ember dilemmájából, hogy értelmének kiteljesedése nélkül 
nem tud élni, viszont saját erejéből nem- talál választ az értelem 
kérdésére — csak egy kiút van, nevezetesen az, aki az értelem kérdé
sére, tehát kívülről fog választ adni. Így mutat ez a dilemma is  
életünkben elrejtett Isten-kérdésre. 

h) Az ember nem tud megszökni a bűn- és bűnhődés összefüggése 
elől. Ha a hatáság előtt állunk, ahol tisztáznunk -kell magunkat, életünk 
dialogikus formát ölt, és ebből következik az a lehetőség is, hogy bu-
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nősökké válhatunk. Ellentétben az állattal, amelyet az ösztönei irányí
tanak, és ezért nem tehető felelőssé egyetlen tettéért sem, az ember a 
tetteit akarattal befolyásolja, vezeti rossz vágányra, és válik ezzel 
bűnössé. Mi, emberek nemcsak a lehetőségek tőtt állunk, hanem 
a bűnössé válás kimeríthetetlen valósága előtt. Bármennyire is igyek
szünk, hogy helyesen cselekedjünk, akkor sincs a kezünkben, hogy 

. minden "bűnt elkerüljünk. Amikor Goethe a „Hárfás dalá”-ban ezt 
mondja: „Bevezettek bennünket az életbe. A szegényeket bűnösökké 
teszitek, átengeditek őket a kíimnak, mert minden bűn megbosszulja 
magát a földön.” — ezzel egy olyan tapasztalatnak ad hangot, amely 
korunkban is teljes érvényességre tarthat számot. Annak a megfigyelés
nek tudniillik, hogy rossz embernek sikerül ugyan elnyomnia a bűn
tudatát, de ez nem szabad, hogy elámítson bennünket, mintha ők nem 
is lennének bűnösök. A bűn természetéről sokat gondolkodtak és írtak. 
Az Ágostai Hitvallás a bűn fő ismertetőjelét az Isten félelem — és 
az Istenben való bizalom hiányában látja. Jörg Zink arra a kérdésre, 
mit is jelent bűnössé lenni, ezt válaszolja: „Meghallani valamit, és 
mégis elengedni a fül mellett. Bezárkózni és mintha mit sem hallott 
volna róla, felelőtlenséget tenni. A  „bűn” tulajdonképpen a hallással 
megáldott süketsége, a látó vaksága, a beszélni képes némasága.”

Általában a bűn kommunikációs zavarként nyilvánul meg. A  bűn 
megzavarja a személyes (Isten és ember közötti, illetve emberek közti) 
kapcsolatokat. Ebben az értelemben mondja Pál apostol: „A  halál a 
bűn zsoldja.” Azt akarja ezzel 'kifejezni, (hogy a bűnök azoknak a sze
mélyes kapcsolatait, akik kiszolgáltatták neki magukat, eleinte csak át
menetileg zűzzák szét, a halálban, a végső kifizetésikor azonban 'vég
érvényesen.

Hogy a bűnről teljes képet nyerjünk, figyelembe kell vennünk 
mind az aktív, mind a passzív oldalát. A bűn egyik oldalról aktív cse
lekvés által jön létre: gonosz gondolatokból, Szávákból, tettekből, más
felől passzív mulasztások az odafordul'ás megtagadása következtében, 
-amelyeket pedig embertársunk elvárhatna tőlünk. Mennyi kommuni
kációs zavart okoz a bűn már az aktív kifejezésekor.

Vegyük észre, hányszor mérgezik meg az emberek közti jó kapcso
latot gonosz gondolatok (az irigység, féltékenység), vagy hogy milyen 

tsok jó kapcsolatot tett már tönkre a rágalom.
A passzív oldal (kihatásai 'nagyon szerteágazóak és pusztítóak. Szám

talan esetben terheli meg legközelebbi emberi kapcsolatainkat az, hogy 
kölcsönösen adósak maradunk a Szükséges odafordulással, Milyen 
gyakran várnak a mellettünk levő öregek egy barátságos szóra, és 
milyen gyakran hagyjuk gyerekeinket a kicsi!, de számukra mégis 
fagyon fontos problémák legyűrésében egyedül. Még a házastársunk 

nélkülözi sokszor a megértő szavunkat. Sokszor azzal cselezzük lei 
ezeket a mulasztásainkat, hogy elfoglaltak vagyunk. Ilyen módon 
ugyan port hinthetünk a szemekbe, de a lelkiismeretűnket nem tudjuk 
ezzel elaltatni. Mivel nem bírjuk a lelkiismeretűnk szorítását elviselni, 
ezért aztán időről időre inagy, gyakran túlméretezett ajándékokkal pró
báljuk azt elaltatni.

Hogy a bűn keletkezésére rámutassunk, nem kell figyelmen kívül 
hagynunk az ember belső világénak kapcsolatait. Itt még eltekinthetünk 
Istentől. Ha a bűn leküzdésének problémáját tartjuk a szemünk előtt, 
akkor nem mehetünk el Isten mellett. Minden bűn, amit mi emberek 
elkövettünk, helyrehozhatatlan nyomot hagy maga után. Semmiféle 
emberi kiengesztelés sem teheti jóvá az elkövetett igazságtalanságot.
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Ha a vétkes tagadás után mégis adódik újrakezdés, az csak Isten meg
bocsátó szeretetéből lehetséges. Az a tapasztalat, amellyel minden lelki
gondozó rendelkezik, hogy a 'bűntudat dacol minden ésszerű ellenvetés- 
sel, mielőtt a feloldozást elfogadná, arra mutat, hogy bűnös cselekedete
inkben nemcsak emberekkel, hanem Istennel is dolgunk van. Az a tény, 
hogy a bűn-bűnhődés összefüggéséből csak Isten megbocsátó szeretete’ 
tud bennünket kivezetni arra utal, hogy életünk Istenre Irányul.

Az argumentatív igehirdetésnek az a feladata, hogy életünk rejtett 
Isten-kérdésére rámutasson. Munkájának jelentős része a létanalízis. 
Ez teológiailag nem kifogásolható. Vigyáznia kell arra, hogy eljárását 
ne úgy értelmezzék, mintha Istent akarná bizonyítani. Kant óta világos, 
hogyha Istenhez a bizonyítás szándékával közeledünk, alkkor Ő kivonja 
magát ez alól. Semmiféle racionális belátás nem helyettesítheti az Isten 
melletti döntésünket.

Életünk Isten-kérdésére való ráimutatásban az argumentatív ige
hirdetés mégcsak az első lépést tette meg. A másodiknak abban kell 
állnia, hogy rámutasson, mennyire válasz Jézus Krisztus az életünkbe 
ültetett Istenkérdésre. Az egész Újszövetség óriási aktualitást nyer, ha 
úgy értelmezzük, mint a létünkbe rejtett Istenkérdésre adott választ. 
Minden így feltett kérdésre az Újszövetség nagyon pontos és eligazító 
választ ad. Ennek kifej tése már egy következő előadást igényelne.

Befejezésül álljon itt egy hitvallásszerű megállapítás:
Jézus Krisztus a válasz az életünkbe belerejtett istenkérdésre.

Fordította: Tóth Márta

Jézus csodái
I. A világkép és a csoda
1. Melyik világkép?
Szellemtörténeti fejlődésünk következménye az, hogy nem fordul

hatunk azonnal a címben megjelölt témánkhoz, az Újszövetség csoda
történeteihez, mert előbb a saját korunkból adódó kérdésekkel kell be
csületesen szembenéznünk. Ez a dolgozat nem tarthat igényt arra, hogy 
az ügy teljességét feltárja, hanem indításokat szeretne adni a további 
gondolkodáshoz. Mit kezdjünk a csodákkal?

Ennél a kérdésnél derül ki a legegyértelműbben, hogy milyen hal
latlanul fontos szerepe van a mai ember gondolkodásában a világkép 
kérdésének. Mint igehirdetőknek tisztában kell lennünk a világképek 
kérdésével, mert a mai embert — különösen is a művelődő embert — 
elsősorban a naiv, maradi világkép akadályozhatja meg, hogy eljusson 
a keresztyénség lényegéhez. Ezért nem elhanyagolható kérdés a világ
kép ügyének újbóli átgondolása. Ehhez nagyon jó segítséget nyújt szá
munkra a modern fizika, amire imponáló szellemi mélységgel reflek
tált pl. Karl Heim, de sokan mások is. Egyik legalapvetőbb megállapí
tásuk, hogy nincs egy egységes és uralkodó világkép a századunkban, 
s ehhez még hozzájárul az is, hogy a legtöbb mai ember egy elmaradt, 
múlt századi világkép-változatban gondolkodik, ami még a klasszikus 
fizikának a terméke. Elfogadható az, hogy a Biblia világképe naiv 
(mégha nem is úgy, mint Bultmann vélte), ám még naivabb a XIIX.
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 sz. világképe, amikor az Istennel kapcsolatos jelzőket (végtelen és örök)
 egyszerűen átruházták az anyagra. Egy hatalmas gépezetnek látták a 
'világot, aminek a mechanisztikus működését biztosítják a mindenható 

(!) természeti törvények. (így pl. S. Freud gőzgépnek képzelte el az 
embert, akinek elhárító-mechanizmusai vannak.) Ez a világkép egy 
szimplifikáló naiv racionalizmus volt, aminek a lényege, hogy az im- 
manencia divinizálása az emberre is kiterjed, mert a gondolkodó em- 

 bér önmaga gondolkodását abszolutizálta (amit nem tudok elgondolni, 
az nincs is). Ez az abszolutizálás odáig megy, hogy az ember' azt is 

 hajlandó letagadni, ami ebbe a naiv, leegyszerűsítő világképbe nem 
 illik bele. Ennek klasszikus példái a parapszichológiái eredmények! 

 Annak ellenére, hogy számos kutató és intézet kísérletileg igazolta a 
 paranormális jelenségek létét (pl. magyarul olvasható Vasziljev: Tele- 

| pátia című könyve, amely még a hatvanas évek közepén jelent meg), 
 még a filozófiai gondolkodás sem mindig hajlandó integrálni ezeket
 a tényeket. Mellesleg óriási tévedés ezeket a jelenségeket a babonaság 

körébe utalni.
Tehát első lépésnek azt tartjuk, hogy tisztázni kell a világképpel 

 kapcsolatos kérdéseket. Láthatjuk, hogy a történelmünkben sokféle vi
lágkép volt egymás után, és sokféle van ma párhuzamosan. így nyu
godtan mondhatjuk, hogy mindegy melyik világképről van szó; fel kell 
fedeznünk a világképek relativitását.

2. Mi a csoda?

Í Ez az a másik terület, amit szintén világosan meg kell fogalmaz
nunk. A mai embernek nagyon pontatlan elképzelései vannak a cso
dáról, egészen a babonaságig. Általában a csodát valamiféle látványos
ságnak, meghökkentő, elképesztő jelenségnek fogják fel, pedig ennél 

többről van szó.
Amikor a csoda lényegét szeretnénk megfogalmazni, akkor nem

csak önmagában ezt a kérdést kell vizsgálnunk, hanem azt az alapve
tően teológiai kérdést is, hogy Isten milyen kapcsolatban van a saját 
teremtett világával!? Hogyan játszódik le az, amit gondviselésnek ne
vezünk?

A szándék nélkül, hogy mindezt korlátozott rációnkkal precízen 
megmagyarázzuk, hívjuk fel a figyelmet két olyan ellentétes felfogásra, 
ami felfedezhető a teológia történetében; az egyik úgy véli, hogy Isten 
a teremtett világon belül működik, belülről irányítja, áthatja (világ- 
irodalmi megfogalmazója, Goethe szerint: a világ lelke); a másik fel
fogásban kívülről irányítja Isten a világot, kívülről nyúl bele (irodalmi 
megfogalmazója Madách). A két irányzat vitáját mindig nyomon követi 
a szintézisre törekvés, mint Pál is megfogalmazta: Istenben élünk, 
mozgunk és vagyunk.

Ezek függvényében két olyan csodafogalmat mutatunk be, amik 
általában igen elterjedtek kortársaink körében: csodának tartották ko
rában is, ma is olyan eseményeket, amiket később a tudomány „lelep
lezett” . Vagyis a hiányos, hézagos tudás következtében tekintettek va
lamit csodának. Így pl. ma sokan csodának tartják a telepátiát és ál
talában a paranormális jelenségeket, pedig csak arról van szó, hogy a 
lét sokkal tágabb, totálisabb, mint azt mi a nagyon is röghöz kötött 
érzékszerveinkkel érzékelni képesek lennénk. A másik csodafogalom 
lényege a szubjektivizmus, vagyis amikor a külső világban nem tör
tént csoda, de a belső látásmód megváltozik. Ennek értelmét és jelen
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tőségét nem tagadhatjuk, de ez sem a bibliai csoda. Pl. a természet 
szépsége olyan hatással lehet az emberre, hogy hirtelen imádat tölti 
el a szívét, és a természetet teremtett csodának éli át, megsejtve a Te
remtőt. Voltaire egyszer sétált a tengerparton, és elbűvölte őt a lemenő 
naptól csillogó tenger; és ez az esti szépség Istennek hálát adni térdre 
kényszerítette (nem Istennel volt harcban, csak az egyházzal). Goethe 
is gyakran átélte ezt az élményt, vagyis felragyogott előtte a világban 
a „Mindent Szerető Lehellete” és a „Mindenható csodálatos Jelenléte” 
(ezért is tartják panteistának). Csoda ez is, de nem bibliai csoda.

Amikor a bibliai csoda lényegét szeretnénk megragadni, akkor egy 
szójátékkal kezdjük: nem minden csoda bibliai csoda és nem minden 
bibliai csoda csoda. Általában a csodát valamiféle szokatlan dolognak 
tartják. Valóban igaz, a csoda nem megszokott ügy, de más értelemben, 
Nem azt tartjuk — bibliai értelemben — csodának, ha valaki jár a ví
zen, meggyógyítja a betegeket. Erre nemcsak Jézus volt képes. Hallat
lanul sok és meglepő esetet lehetne idézni Indiából, amik hitelesek, 
megmagyarázhatatlanok. Manapság is sokfelé vannak gyógyító moz
galmak (Kathrin Kuhlmann, Orel Robertson), meghökkentő esemé
nyekben lehet részük azoknak is, akik Lourdes-be utaznak (visszautas 
sítani és tagadni ezeket nem lenne becsületes dolog, hiszen figyelembe 
kell venni azt is, hogy az ottani gyógyulásokat nem laikusok, nem is 
egy orvos, hanem orvosi kollégium vizsgálja. Részletes mű erről a 
kérdésről: Fr. Leuret—Henri Bonn: Wunder, Wissenschaft und Kirche, 
Wien, 1957; és nem lényegtelen az a reflektálás sem, amit A. Carrel- 
től olvashatunk „Az ismeretlen ember” című könyvében).

Bibliai értelemben azonban nem egyszerűen azt tartjuk csodának, 
ha valami számunkra meglepő módon és váratlanul történik. Már em
lítettük, hogy sokszor tudásunk hézagossága miatt értékelünk valamit 
csodának. A laikus vagy lelkész számára látványos és érdekes lehet, 
amikor egy halálos beteg váratlanul meggyógyul és még évekig él. A 
lélekgyógyász nem egy ilyen esetet ismer. Valaki már nemcsak halá
los beteg volt, hanem elkezdődött nála a haldoklás. Magányosan hal
doklóit a kórházi ágyon, csak a személyzet nézett rá nagy ritkán. Vá
ratlanul felbukkant az idős ember 10 éves unokája, aki rendszeresen 
kezdte látogatni a nagyapát, simogatta a kezét, felkínálta neki csoko
ládéjának a felét. És csoda történt! A haldoklás folyamata nemcsak 
megállt, hanem talpra állt ez a nagyapa és gyógyultan hagyta el a 
kórházat. Évekig élt még. Más esetekben is gyorsult már meg a gyó
gyulási folyamat amiatt, hogy a beteg váratlanul nagyon jó hírt (evan
géliumot!) kapott. A pszichoterápia olyan eseteket is ismer szép szám
mal, amikor némák váratlanul megszólalnak, bénák elindulnak. Köz
ismertek ugyanis a hisztériás bénulások, elnémulások, amik megfelel 
terápiával gyógyíthatók. Ezek valóban meglepő és szokatlan esetek, a 
amikor a bibliai értelemben vett csodáról beszélünk, nem ezekr 
van szó. 

Nem minden látványos gyógyulás vagy jelenség csoda bibliai ér- 
telemben, viszont lehetséges olyan természetes esemény, ami nem lép 
át az általunk ismert természeti törvényeken, és mégis csoda. A bib 
likus gondolkodás szerint a csoda az, amikor valamiképpen Isten je- 
lentkezik, amikor egy — természetes — jelenségben valahogyan 
találkozunk, és ez a találkozás magával ragad, áhítattal és megren- 
dültséggel tölt el. Tehát azt nevezzük csodának, amikor valaki valami 
lyen formában, valahogyan átéli, megtapasztalja Isten feléje forduló 
valóságát, megrendítő, felemelő, megtisztító, új lehetőségeket nyitó
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valóságát. A csoda az, amikor Isten „jön” , történjék ez érthetetlenül, 
a természeti törvények „mellett” vagy „mögött”, vagy történjen termé
szetes úton-módon; ha Isten „jön” , ha Vele találkozunk, meglátogat 
minket, akkor a legnagyobb csoda történik az életünkben. (Szépen fo
galmazta meg pl. Ady Endre: Az Úr érkezése c. versében: „csöndesen 
és váratlanul átölelt az Isten”.)

Csoda és csoda között nagy a különbözőség. Amikor valaki csupán 
egy látványosságnak a szemlélője, valamilyen elképesztő eseménynek, 
akkor meglepődhet, csodálkozhat, de megy tovább a maga addigi út
ján, lényeges változások nélkül. Ám ha valaki Istennel találkozik, ter
mészetes vagy nem természetes (csodálatos) módon, akkor nem tud 
olyan maradni, mint volt, hanem metanoia, fordulat következik be az 
életében. Egy feslett életű ügyvédből Szent Ágoston lesz, egy öngyötrő, 
depressziós, szorongásos szerzetesből Luther Márton.

11. Csodák az evangéliumokban
1. Voltak-e Jézusnak csodái?
Az Újszövetségben olvashatunk Jézus meglepő tetteiről. Gyógyított 

betegeket (Mk 1,40—45; 2,1—12; 3,1—6; 7,31—37 stb.), űzött ki ördögö
ket (Mk 5,1—20), támasztott fel halottakat Mk 5,21—43; Lk 7,11—17; 
Jn 11,34—44), valamint olvashatunk ún. természeti csodákról (Mk 6,30— 
44; 8,1—10; Jn 6,1—13; Lk 5,1—11; Mk 4,35—41). Jézus csodáival kap
csolatban legelső megállapításunk az, hogy ezek nem egyszerűen cso
dák, a szó hétköznapi értelmében. Ez akkor válik világossá, ha meg
vizsgáljuk, hogy az Újszövetség görög nyelve milyen szót alkalmaz, 
amikor Jézus különleges tetteiről beszél. A csoda görögül „to thauma” 
(latinul miraculum), és a meglepő, hogy az evangéliumok (Mt 21,15 
kivételével) a csoda megjelölésére sosem alkalmazzák ezt a szót. A szi
noptikusok három szót használnak a csoda megjelölésére: szémeia, te- 
rata és dünameisz! Amikor a szinoptikusok Jézus csodáiról beszélnek, 
akkor a legtöbb esetben a dünameiszt alkalmazzák (Mt 11,21 pár Lk). 
Ez azt jelenti, hogy Jézus csodái elsősorban nem látványosságok vol
tak, nem is propaganda-eszközök, hanem Isten erejének, dünamiszának 
a megnyilvánulásai, és erre az jellemző, hogy mindig az ember érde
kében történik! A korabeli ún. csodatevők mindig a saját érdekükben 
propaganda céllal tettek csodát, míg Jézus a tetteivel az embernek 
akart segíteni.

2. Csoda és világkép az ókorban
Elterjedt vélemény az, hogy az ókori ember számára a csodák 

mindennapos ügyek voltak. Az utóbbi évtizedekben azonban több ku
tató is nyomatékosan felhívja a figyelmet arra a nem eléggé méltá
nyolt tényre, hogy az ókori ember sem volt hiszékeny, legalábbis nem 
annyira, mint azt divat (volt) feltételezni. Conzelmann csak annyit 
Jegyez meg ehhez, hogy szerinte túlzás a csodák általános előfordulását 
feltételezni, mert akkor ez már nem csoda, hiszen a csoda lényege ak
kor is a „lehetetlensége” volt. Stauffer is rámutat,  hogy az ókorban 
nem fűződött minden „nagy ember” nevéhez csoda, példának említi 
keresztelő Jánost, akinek pedig még az első század végén is lehettek 
tanítványai (ennek a nyoma villan fel Jn evangéliumában). Goppelt 
Pedig arra figyelmeztet, hogy az ókori ember számára nemcsak cso
dák voltak, hanem orvostudomány is, úgy „hogy a papok számoltak 
az orvostudománnyal, az orvosok pedig az istenség működésével”. Ak-
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kor is voltak olyan gyógyhelyek, ahol nem történt csoda! Az ókori 
ember világértelmezése Goppelt szerint abban különbözik a mienktől, 
hogy ott a racionális-természetes dimenzió és az irracionális-háttér az 
ÜT teológiájában az „aretalógiákat” (aretai =  tettek), amik ugyan ti
tokzatos és érthetetlen dolgokat mondanak el, misztikus hősökről kö
zölnek csodatörténeteket, de szerinte ezekből sem lehet az ókori ember 
eltúlzott csodahitére következtetni. Még érdekesebbé válik a helyzet 
akkor, ha szűkítve a kört, csak Jézus közvetlen zsidó környezetét vesz- 
szük figyelembe. Ott még kevésbé jellemző a csoda és a csodatevő em
ber, mint a hellén világban. Ugyanis a zsidó teológia — függetlenül 
irányzataitól — szinte teljes mértékben kizárta világértelmezéséből a 
mágiát, a varázslást. Ez a teológia mindent az Istennel kötött szövetség 
felől értelmezett, Isten egy olyan TE volt a számára, akitől lehetett 
kérni a csodálatos gyógyulást vagy eseményt, és ezért mágusra vagy 
varázslóra egyszerűen nem volt szükség. Goppelt megállapítja, hogy Jé
zus csodáinak szinoptikus hagyománya olyasmiről számol be, aminek 
a zsidó környezetben egyáltalán nem volt analógiája!

3. A történet-kritikai kutatás eredménye
Ugyancsak Goppelt nyomán foglaljuk össze a történetkritikai ku

tatás eddigi eredményét, aki ezt Bultmannra és az őt kritizáló J. Je
remiásra építve a következő pontokban sorolja fel:

a) A hagyomány tovább adásakor dubletták és variánsok keletkez
tek, a tradálás vonala Mk-tól tart Mt—Lk felé (Mt 9,27—34 és Mt 
20,29—34, valamint 12,22—24).

b) A  tradálás tendenciája (így Jeremiás), hogy az elbeszélésekben 
fokozódik a csodaszerű elem, s ez Jánosnál, aki legkésőbb fogalmazta 
meg az evangéliumát, éri el a legmagasabb fokot. Pl. Lázár már a 
sírban van, ahonnan Jézus előhívja, szemben Jairus lányával. (Persze 
— jegyzi meg Goppelt — Jn 11-ben a puszta események mellett, mö
gött fontos teológiai mondanivalók is rejtőzködnek.)

c) A hagyomány alakulása során az is megtörtént, hogy húsvéti 
eseményeket visszavetítettek Jézus földi életébe (Jn 21,3, 5—8; és Lk 
5,1—11), valószínű, hogy Mk 6,45—52-nek is egy húsvéti elbeszélés az 
alapja.

d) Jézus képies beszédének a transzformálására is sor kerülhetett, 
ilyen lehet pl. a fügefa megátkozásának esete (Mk 11,12—14,20).

e) Az is fontos kérdés, hogy az akkori kor és környezet csodaele
meit és motívumait milyen mértékben vitték át Jézusra.

Bultmann szerint a legtöbb csodaelbeszélés ilyen módon keletke
zett, ezzel szemben Goppelt elfogadhatóan bizonyítja, hogy éppen azok 
a tipikus jellemzők nem találhatók meg Jézus csodáiban, amik a po
puláris vagy más vallási (theios anér) alakok csodáira jellemzők voltak.

Kétségtelennek tartják azt, hogy a csodaelbeszélések megfogalma
zásától a végleges leírásig az anyag nem jelentéktelen mértékben ala
kult át. Az ősegyház történeti helyzetének függvényében hangsúly- 
eltolódás bekövetkezhetett, de ez nem jelenti az eredeti tartalom dia- 
metrális megváltoztatását!

4. A csodák tartalma
Természetesen nem az a legfontosabb, hogy Jézus csodatetteinek a 

történetiségét igazoljuk, hanem a döntő kérdés az, hogy mi ezeknek 
a csodáknak a mondanivalójuk és hogy prédikáljunk róluk?
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Goppelt szerint Jézus csodáinak teológiai értelmét két mozzanat 
körül kell kikristályosítani. Fejtegetésének a lényege: Jézus csodáinak 
teológiai értelme az, hogy előre jelzik Isten országának eljövetelét és 
így egyben eszkatológiai vonatkozású minden csodája; másrészt pedig 
a hit az a mozzanat, amit "Jézus csodái követelnek. Különösen erre az 
utóbbira kell figyelnühk. Schlatter dolgozta ki (Dér Glaube im NT) 
azt a fontos és érdekes kérdést, hogy a hitnek egészen sajátságos val
lástörténeti környezete van az ŰT korában. Arról van szó, hogy — mint 
Ebeling megfogalmazza — a „hit Jézus fontos ajándéka” . Ez azt akar
ja jelenteni, hogy a vallások történetében Jézus az első, aki hitet kér! 
Mert Jézus környezetében és korában egyetlen olyan vallás sem léte
zett, amelyik az istenséggel vagy Istennel szembeni hitet követelte 
volna. Nem volt szükség a hitre, mert — mint a görög ember gondol
ta — az értelmes eszű ember magától beláthatja az isteni háttér létét, 
ehhez nem kell hit. A  császár kultusza sem hitre épült, bárki láthatta, 
hogy a császár uralma alatt rend, béke és jólét van. Ez sem tartozott 
a hitre! A zsidóságban sem volt meg a hit ilyen értelemben, hanem 
volt a törvény, és annak megfelelően kellett élni. A hitvallás a törvény 
szerinti élet volt, amivel bizonyságot tettek más népek előtt. S ebben 
a környezetben meglepően cseng Jézusnak ez a mondata: „A  te hited 
megtartott téged.” Persze, amikor itt a hitről van szó, akkor nem az 
elhívés intellektuális mozzanatáról van szó, hanem a szó eredeti értel
mében benne levő bizalomról. Bizalom a megbocsátó, a bűnöket meg
bocsátó Istennel szemben! Sőt azt is lehetne mondani, hogy Jézus nem 
csodát tett, hanem hatalmával helyre állította az isteni rendet, mintegy 
előlegezte az eszkatologiai teljességnek egy-egy mozzanatát.

Az Üjszövetség szövegéből is kitűnik, hogy Jézus közvetlen kör
nyezete az általa tett csodákat a saját mértékegysége szerint nem tud
ta elfogadni. Arról olvasunk, hogy szémeiont kértek tőle (Mk 8,13 par), 
és Jézus ennek a kérésnek nem tesz eleget. Ha eleget tesz, akkor pro
pagandistává lett volna és szükségtelenné válik a legdöntőbb mozza
nat, méghozzá az, amit a hit eredetileg jelent. Ugyanis meggyőző szé- 
meion (messiási jel) esetében már „látásról” lett volna szó és nem ar
ról a hitről, amiben benne van a kockázat és a bizalom egyszerre. A 
„látás” szükségtelenné tette volna a döntést! Jézus sohasem tett cso
dát azért, hogy magának követőket szerezzen, erejét (dünamiszát) nem 
használta fel mások le- és meggyőzésére. Minden'csodája döntésre kész
tető alkalom volt.

III. A  csoda és az igehirdetés
Amikor az igehirdető foglalkozik a csodával, illetve az Üjtesta- 

mentomi csodatörténetekkel, akkor két irányba kell figyelnie. Egyrészt 
a szövegre, értelmére, scopusára, másrészt arra a gyülekezetre, korra, 
helyzetre, amiben az igehirdetés elhangzik. A csodaelbeszélések olvasá
sakor világosan kell látnunk a különböző kontextusokat. Éppen a cso
daelbeszélésekkel kapcsolatosan kettős módon kérdezhetünk. Van régi
módi kérdés (ami viszont az újkori szellemtörténeti fejlődésnek a gyü
mölcse) és van egy új kérdés (amit viszont a régi szövegekre vonat
koztatva dolgoztak ki).

A hegeli filozófia nyomában az újkori gondolkodás elsősorban a 
tényekre, adatokra, dátumokra koncentrál. Az újkori történetírásra el
sősorban a pontos idő és hely megadása a jellemző, de ezt a módszert 
nem szabad alkalmazni az ókori ember gondolkodására. Vagyis az új
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kori gondolkodás érzéke a történetiség iránt fejlődést jelent, de ezt 
az alapelvet csak az újkori történetírásra szabad alkalmazni. Az ókori 
ember számára másodlagos jelentősége volt a puszta és külsőséges 
adatoknak. Elsősorban a tartalom érdekelte, és csak másodsorban az 
időpont és a hely (sok példa van rá, hogy mennyire csak hozzávetőle
gesen adják meg a különféle események időpontját, így pl. Jézus szü
letésének sincs pontos dátuma).

Általában riadalmat kelt, pedig indításnak kellene felfognunk, 
hogy az evangéliumokban egy-egy csoda elbeszélése, előadása között 
eltérés van. Említettük már, hogy a hagyomány továbbadásakor bizo
nyos változtatásokra sor került az anyagban. Negatív beállítottságú 
bibliakritika ezt a tényt értékelheti úgy, hogy ez ellentmondás, de a 
formatörténeti kutatásnak éppen az volt az egyik igen fontos végered
ménye, hogy az ősgyülekezetek igehirdetés közben nem históriai pre
cizitásra törekedtek, hanem arra, hogy hirdessék az élő Urat, válaszol
janak koruk kérdéseire, reflektáljanak teológiai és egyházi-gyakorlati 
kérdésekre. Így pl. amikor az őskeresztyénség kilépett a zsidó keret
ből, környezetből, akkor kérdésessé vált a pogányok misszionálása. Az 
első keresztyének zsidók voltak, nem volt könnyű lerombolniok azt a 
több évezredes falat, ami a zsidóság és a pogány népek között kelet
kezett. Tehát ha Jézus elfogadta a samáriaikat (férfit és nőt egyszerre), 
akkor Jézus szolgái, követei is nyíltan fordulhatnak oda a pogányok- 
hoz. Jézus meggyógyította a kapernaumi százados szolgáját, a tanítvá
nyoknak, a követeknek sem kell viszolyogniuk a rómaiaktól.

Másik érdekesség, elgondolkodtató eredmény, hogy az ősgyüle
kezet hagyományozási folyamatában megfigyelhető a generációk vál
takozása. Vagyis az egymást követő generációk a rájuk jellemző és vo
natkozó kérdésekre igyekeztek mindenkor választ adni, így nemcsak 
tartalmi, hanem stilisztikai különbözőség is felfedezhető. A hagyomá
nyozás különböző, de egymást követő stádiumai tulajdonképpen egy
mást váltó generációk rétegei. Nem lehet ebből nem kiolvasni azt az 
elvárást, hogy minden generációnak újra kell fogalmaznia az üzenetet! 
Eközben természetesen mindig adódik hangsúly-eltolódás. De a lényeg, 
a kérügma nem változik!

Ugyanakkor a hagyomány ilyen változata, a változás törvényeinek 
a felismerése segíthet hozzá bennünket, hogy végképp túlkerüljünk 
azon a kérdésfeltevésen, és az ebből adódó válságon, hogy mi históriai 
és mi nem. Talán Kasemann fogalmazta meg a legpontosabban ezt a 
kérdést, amikor kifejti, hogy az ősgyülekezet igehirdetése Krisztusnak 
nem a múltjáról szól, hanem a jelenéről. Az élő Úr jelen van — így 
az igehirdetés eszkatolgiai manifesztáció volt. Eközben azonban pon
tosabbá, precízebbé, kibontottabbá tették a krisztológiát, pneumatoló- 
giát, ekléziológiát.

Mint korábban említettük, a csodaelbeszélésekben Isten országa, 
azaz az eszkatológiai manifesztáció mellett még a hitnek van döntő 
szerepe! Természetesen a hitet nem önmagában kell venni, hanem Is
tenbe, illetve küldöttébe, Jézus Krisztusba vetett hitként. Ezért a cso
daelbeszéléseket — Marxsen és Ebeling — nevezhetjük a „hitről szóló 
elbeszéléseknek” is. Ez a mozzanat pedig további gondolkodásra ösz
tönzi a reformáció teológusait, méghozzá arra, hogy ennek a mozza
natnak a segítségével meglelhessék a teológia antropológiai kapcsoló
pontját. Újra át kell gondolni, hogy az ember valóban annyira semmi-e, 
mint amennyire évszázadok óta tartani véljük? Annak érdekében is, 
hogy a mai ember találkozhasson a hit aktív dimenziójával. A hit nem
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pusztán passzív elfogadás, hanem az emberi élet energikus életformá
ja. „A  te hited megtartott téged!!!”

A formatörténeti kutatásnak köszönhető egy nagyon fontos felsza
badulás. Ez az irányzat segített hozzá bennünket, hogy elszakadjunk 
a betűtől, és hogy a csodaelbeszélések kérügmáját keressük. Ha valaki 
a „mi történt?” kérdésével közelít a csodákhoz, a csodaelbeszélésekhez, 
akkor vagy naiv és komikus racionalizmusba téved bele (pl. Jézus 
tengeren járását úgy magyarázták, hogy Jézus ment a parton párhu
zamosan a csónakkal, nagy köd volt és a tanítványok úgy látták, 
mintha Jézus a vízen járna), vagy a fundamentalizmus zsákutcájába 
kerül (ami írva van, úgy van, úgy volt, másképpen nem lehet). Így 
viszont szabadok vagyunk arra, hogy a bibliai szöveg inspirációja 
— azaz az első gyülekezetek bizonyságtételének indítására — hirdessük 
az élő és jelenlevő Urat, aki követeiben, küldötteiben, gyülekezeteiben 
(egyházában) van jelen. Így a „Krisztusban” (en krisztó) kifejezés azt 
jelenti, hogy a gyülekezetben, egyházban lenni.

A csodaelbeszélések nagy teológiai jelentőségét még abban látjuk, 
hogy erőteljesen hangsúlyozzák a krisztológiai oldalt. Az igehirdetés 
itt koncentráltan figyelhet a krisztológiára, azaz Krisztusra, arra a 
Krisztusra, aki Isten hatalmát és erejét (dünamiszát!) mutatja meg, 
hogy annak ellent is lehet mondani (mint ahogyan az igehirdetésnek 
is ellent lehet mondani). De Jézus hiszékenység helyett hitet kér!

A csodaelbeszélések az élő Jézus Krisztust hirdetik, hogy mit tesz 
a világ és az egyház valóságában. Ugyanakkor van egy másik, döntő 
fontosságú oldal is, amiről nem felejtkezhetünk meg. Isten embersze- 
retetből elküldte Jézus Krisztust, Ő emberszeretetből — alkalmanként — 
gyógyított, hatalmát (dünemiszát, erejét) használta. Az a veszély áll
hatott volna fenn az ősgyülekezetben, hogy a végtelenségig fokozódik 
a csodaszerű elem az elbeszélésekben! Ám éppen azért nem fokozódott, 
mert egyrészt az átértelmezés során sohasem a tartalmat, hanem csak 
a hangsúlyozást változtatták meg, másrészt pedig Jézus emberré létele 
volt a biztosíték. Jézus emberré lett az emberért. Sokat mondóan fo
galmazza meg Weber: mert Jézus emberré lett az ember érdekében, 
alakult úgy, hogy „Jézus csodáiból — Jézus csodái lettek” . Újra hang
súlyozzuk, hogy a csodák nem bizonyítékok, hanem bizonyságtételek, 
és a mi igehirdetésünkben is ennek a szerepnek kell érvényesülnie 
(krisztológia és antropológia együtt). Az a teológia, amelyik az ember 
helyes szolgálatát tartja szem előtt, attól a Krisztustól kapja indítását, 
aki csodákat sohasem a saját erejének mutogatása miatt tett, hanem 
elsősorban szenvedő, bajban levő, utat tévesztő embereken segített, 
ezzel előre jelezve az egész emberiségre nézve a Teremtő Isten meg
mentő szándékát. Isten Jézus Krisztusban antropocentrikus.

Az atyai szeretetnek erre a megnyilvánulására, megnyilatkozására 
nem maradhat hideg és közömbös a szívünk; ha átéltük ennek a meg
rendítő nagyságát, aligha maradunk olyanok, amilyenek voltunk. Vá
laszolnunk kell erre a megszólításra. Hálaadásunk, imánk az egyik vá
lasz. S embertársaink felé fordulásunk a másik válasz. Ez nem lehető
ség, hanem teológiai követelmény.

Ahogy az ősegyház a maga helyzetében gondolta át és hirdette a 
kérügmát, ahogy érvelt (ilyen összefüggésben érdemes felfigyelni arra, 
hogy pl. Pál apostol érvel, bizonyít a sajátos, de akkor korszerű esz
közeivel), nekünk is ugyanúgy kell felmérnünk a mai kérdéseket. A  
teológia nem akkor hűséges ügyéhez, ha régi formákat őrizget, régi 
stílust, régi gondolatmenetet, érvelést, hanem kapcsolatot teremt az
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újkori gondolkodással, és ennek a gondolkodásnak nagy kérdőjeleire 
válaszol a maga speciális üzenetével. Tudomásul kell vennünk a mai 
ember kérdéseit. Ilyen a világkép, Isten léte, de kérdés az ember léte, 
az emberség mibenléte, társadalmi igazságtalanságok stb. Szakkörök 
foglalkozhatnak az elmúlt századok érdekes teológiai kérdéseivel, de 
az igehirdetőnek és az egyháznak a maiakat kell megválaszolnia. Lut
her kérdése még az volt, hogy „hogyan találom meg a kegyelmes Is
tent?” ! A mai ember zavartan, kétségeskedve, tagadva kérdezi, hogy 
„van-e egyáltalán Isten” ?

A csodák — hitet és döntést követelő események, amik mindig a 
jelenben élő Orra mutatnak rá, aki a szenvedő vagy bajban levő ember 
felé fordul bűnbocsánattal. Az egyház feladata, hogy ezeket a csodá
kat — vagyis a másik felé fordulást — a maga szintjén, lehetőségeinek 
mértéke szerint folytassa. Lehetőségünk és képességünk pedig annyi, 
amennyi a mi hitünk!

Ribár János
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Örömhír a gyermekeknek

AKIRŐL ELŐRE SZÓLTAK . . .

Bevezetőben
Amikor a Jézus életéről szóló evangéliumi történeteket olvasgat

juk, többször találkozunk ezzel a megjegyzéssel: „Mindez pedig azért 
történt, 'hogy beteljesedjék az, amit az Űr mondott a próféta által.” Jé
zus életét nem a véletlen és nem az esetlegesség határozza meg, hanem 
az ígéret, Isten ígérete.

A gyermekeknek mindenképpen szólok egy pár szót a Biblia hasz
nálatával kapcsolatban a lábjegyzetekről, párhuzamos helyekről. (Főleg 
a konfirmáció előtt állóknak. Gyülekezetünkben a közös éneklés és 
imádság után két csoportban foglalkozunk a gyerekekkel.) Megmuta
tom, hogy a legtöbb olyan helyen, ahol az evangéliumok prófétai szóra, 
ígéretre hivatkoznak, Ézsaiás nevét találhatjuk.

Az elkövetkező bibliaórákon arról fogunk beszélgetni, tanulni, hogy 
Ézsaiás miként jövendölt a Megváltóról, Jézusról.

Nekünk már könnyebb dolgunk van, mert ismerjük az evangéliu
mok révén a Megváltó életét és szolgálatát, de így is megdöbbenhetünk 
azon, hogy milyen csodás módon szólt Isten embere több mint hétszáz 
évvel Jézus előtt arról, hogyan váltja meg népét az Isten.

Bár Ézsaiás próféciái sokszor igen képszerűek és szemléletesek, 
mégis úgy érzem, hogy a gyermekeknek nehéz anyagot jelentenek. Igaz, 
hogy a gyerekek is kópiásén gondolkodnak, de Ézsaiás és a korabeli 
prófétai és bölcsességirodalom kifejezésmódja inkább jelkép rendszer, 
mint képszerűség.

Fény a sötétben 
Ézs 9,1—6

a) Énektanulás: 577. Új reménység hajnal fénye k é l...
(Ez az ének végigkísérheti a négy alkalmat, hisz szövegében a soro- 

zatcímek majdnem szószerint megtalálhatók.)
fa) Imádság.
c) Ézsaiás próféta bemutatásával kezdjük az órát. iHa van olyan gye

rek közöttünk, aki először van jelen, akkor őt kérjük meg, hogy mutat
kozzon bej s uitáma közölhetjük a gyerekekkel, hogy még valakit be kell 
mutatni; Ézsaiás prófétát. Ismerkedjünk meg vele, hogy ne legyen szá
munkra idegen, hiszen most négy órán keresztül az ő próféciáival, jö 
vendöléseivel fogunk foglalkozni. Személyéről .nagyon keveset tudunk. 
Apját Ámocnak hívták, s valószínűleg a jeruzsálemi előkelőség tagja 
volt. Erre utalnak könyvének azon részletei, amelyekben arról olvas
hatunk, hogy a királlyal minden szertartás és előzetes bejelentés nélkül 
beszélhetett, valamint előkelő embereket vett .maga mellé tanúul, jel
képes cselekedeteihez (7,3; 8,2).

Stílusa, szóhasználata arra utal, hogy tanult ember volt, s ő is a ko
rabeli bölcsességet képviselte. A prófétai szolgálatra kb. Kr. e. 740-ben 
hívta el az Űr egy csodálatos látomásban, kS ettől kezdve kisebb nagyobb
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megszakításokkal kb. 701-ig prófétáit. (Történelmi időszalagon jelzem 
Ézsaiás korát!)

Ézsaiás ebben a részben (9,1—6) sötétségről és világosságról beszél. 
A sötétben járó, a sötétben levő embernek minden elképzelést felülmúló 
segítség a fény. (Mesemotívum: sötét erdőben eltévedt vándor; de a gye
rekek saját tapasztalata is lehet, mit jelent a sötét szobába beszűrődő' 
fény.) A gyerekek 'maguk hozhatnak példákat: mennyire félnek a sötét
ben, mennyire elbizonytalanodnak, de a leghalványabb fénysugárból bá
torságot merítenek, -s határozottságot nyernek.

A sötétség 'itt is — mint a Szentírás sök más helyén — jelkép. Nem 
arról van szó, hogy egy nép állandó éjszakában él. A sötétség valamit 
jelképez. Mi lehet ez? Kérdésekkel segítek:

— Ha tévét néztek, mikor izgultok jobban, ha éjszakai jelenet ját
szódik, sötét utcákban, vagy szobában, vagy amikor napfényes táj, nap
pali utca látható a képernyőn? Kire szokták azt mondani, hogy sötét 
alak? Milyenek a sötét gondolatok? Miért ábrázolják a mesekönyvek ké
pei a tündéreket fehér, a gonoszokat fekete ruhában? A válaszokat irá
nyítva vezetem a gyerekeket arra, hogy a sötétség mindig összefügg a fé
lelemmel, bűnnel, gonoszsággal, kilátástalansággal. Tehát Ézsaiás pró
féta egy olyan népről beszél, amely bűnben, gonoszságban, félelem
ben, nyomorúságban élt.

A  sötét szobában botorkáló gyermeknek örömet jelent, amikor az 
édesanya vagy édesapa felkapcsolja a lámpát. Ézsaiás próféta is ilyen 
örömöt hirdet akkor, amikor arról beszél, hogy a nép amely sötétségben 
jár, nagy világosságot lát! (Arról is beszélhetünk, hogy a sötétség — a 
jelképes értelemben — mennyire vonatkozik ránk is.)

d) A világosság híréhez szorosan kapcsolódik 'a gyermek születésé
ről, a nekünk adatott Fiúról szóló ígéret. Mi tudjuk, hogy a gyermek, 
a Fiú nem más mint Jézus, Isten Fia. Ő hozta a sötétségben élőknek az 
igazi fényt. Szószerint is: a születésekor a sötét éjszakában hatalmas 
fény jelent meg a pásztoroknak, s a „betlehemi” csillag fénye megragad
ta a bölcseket. A sötét éjszakéba világított bélé Jézus születése. Élete is 
fényt árasztott, amely mutatta az utat, a helyes utat az Atyához. Jézus 
szava fontos: Én vagyok a világ világossága (Jn 8,12)! János prológus 
szavai is jelzik a prófécia beteljesedését. Sőt Jézus kifejezetten Ézs 9,1- 
ről prédikál szolgálata elején (Mt 4,15—EL6) s a világosság megjelenésé
hez kapcsolta az örök isteni igényt: Térjetek meg!

Cél csak az lehet, hogy a világosságot elfogadjuk, s Jézus világos
ságát megismerjük, s sokakkal 'megismertessük.

e) Imádság. A tanult ének ismétlése.
H. f.: Egy rajz vagy leírás készítése egy kellemes élményről, amikor 

a világosság, a fény segítséget jélentett a sötétben.

A jövendő békefejedelme 
Ézs 11,1— 10

a) énektanulás: 571. (második verset hangsúlyozva).
Az új énekeskönyvünkben nincs benne a „Béke, béke, Nála béke 

v á r . . . ” kezdetű ifjúsági ének. Tartalmilag nagyon illik ehhez a témá
hoz.

b) Imádság.
c) Szántó Piroska grafikáit — katolikus kiadásban — színes diapo- 

zitívként lehetett kapni. Az ószövetségi témájú grafikák között található
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az Ézs 11,1—10-höz illő is. Ezt a képet vetítem a gyerekeknek. Kérdés: 
Mi látható a képen? Mi megdöbbentő, mi lehetetlen és elképzelhetetlen 
a  képen?

.Ha felfigyelnek a gyerekek arra, hogy a különböző állatok nem 
bántják egymást, akkor következő kérdésem: látható ilyen a valóságban?

Ha nem észlelik a gyerekek a kép lényegét, akkor egy kis állatkerti 
sétára viszem őket a képzelet szárnyán. Az állatkertek fontos, elenged
hetetlen tartozéka a rács és a ketrec. Miért? Mi lenne, ha nem lenne az 
állatkertekben rács vagy ketrec? (Milyen félelmet keltett a nyár köze
pén az a hír, hogy egy szökött puma kószál a soproni erdőkben.)

A  gyermekek, a kicsinyek (inkább a városiak) még a legszelídebb 
állattól is félnek, s sok gyermeket pedig szülei féltenek még a kutyától is.

Ézsaiás próféta egy teljes, tökéletes békét rajzol elénk. A farkas a 
báránnyal lakik, párduc a gödölyével (keoskegida, vagy őz, gazella, zerge 
kicsinye) borjú az oroszlánnal, tehén a medvével hever. Látszólag kibé- 
kíthetetleniek ezek az ellentétek. S gyermek a mérgeskígyóval — elkép
zelhetetlen. (A kígyó és az ember ellentéte a bűneset utáni isteni átok
ban is megtalálható.) S Ézsaiás -olyan szemléletesen írja le a tökéletes 
békét, a háborítatlan nyugalmat. Mikor valósul ez meg? (A 6. vers 
kezdőszava: akkor.) Mikor lesz ez az „akkor” ? A gyerekek találgatnak: 
Sohasem! — Ha az ember megszelídíti az összes állatot.

Jó lenne ilyen állapot? (A nagyobbak már tudnak a biológiai egyen
súlyról — ebből a szempontból nem lenne jó.) Igenis jó lenne egy olyan 
világ, amelyben látszólag kibékíthetetlen ellentétek elsimulnak, amely
ben semmitől és senkitől nem kell félni és tartani.

Van-e a gyermekeknél viszály a családban, szülők és gyerekek, vagy 
testvérek között? Sajnos igen, is ezek az ellentétek is kibékíthetetlennek 
tűnnek -sokszor. Talán éppen a gyermekbibliakörös gyerek az, akinek a 
szívében ott él a vágy egy olyan estét átélni, amikor apu és anyu nem 
veszekszik.

Mit mond Ézsaiás? Mikor lesz ilyen teljes, tökéletes béke a földön? 
„Vesszőszál hajt ki lsai törzséből” — így kezdődik a prófécia.

El kell mondani, ki az- az fsad? Dávid, a nagy király apja, s Dáv-id 
családjához fűződött a Megváltó, a Messiás ígérete.

-Az Lsai törzsökéből kihajtó vesszőszál képét a családfák -hasonlatá
val lehet érthetővé tenni, szemléltetni. (Persze nem tudjuk megrajzolni 
isai egész nemzetségfáját, de vázlatos szemléltető eszközt készíthetünk.)

Mit tudunk meg Ézsaiáson keresztül lsai (s Dávid) kései utódáról? 
Az Űr lelke nyugszik rajta; nem látszat után ítél, az Űr félelme lesz a 
gyönyörűsége.

d) -És mát tudunk Jézusról? József, Jézus apja Dávid családjából 
származott. (Tehát: I sai törzsökéből kihajtott vesszőszál.) Amikor Já
nosnál -a Jordán vizében megkeresztelkedett Jézus, „Isten Lelke — ga
lamb formájában — ereszkedett -rá” . Elfogadja a bűnösöket, a tisztátalan, 
kiközösített -betegeket, s jajt mond a gazdagokra, elitéli a farizeusok kép
mutató vallásosságát. (Nem látszat után ítél) Istent, mint Atyát mutatja 
be a tanítványainak, s feltétlenül ragaszkodik Isten akaratának betel
jesüléséhez. (Az Űr félelme lesz gyönyörűsége), a hitet, a bizalmat fon
tosabbnak tartja a képmutató vallásosságnál. Jézus az, aki a teljes bé
két hozza. A megbocsátásról, az ellenség szeretetéről, a szeretet kettős 
parancsáról szóló tanítások és evangéliumi történetek ezt a békét íz- 
leltetik meg. Azon a napon — fejezi be Ézsaiás jövendölését — Lsai gyö
keréhez fognak járulni a népek . . .
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Jézushoz kell mennünk, Őt kell hallgatnunk és elfogadnunk, hogy 
a béke bennünk és körülöttünk megvalósuljon.

e) Imádság, ének.
H. f . : egy rajz a „Messiási békéről” vagy leírás arról, hogyan lesz 

béke? (Otthoni, iskolai esetek a kibékülésről, megbocsátásról.)

Isten szolgája — reménység minden népnek 
Ézs 42,1—9

a) Énektanulás: 573. Rád b ízom ... (harmadik verset hangsúlyozva).
b) Imádság.
c) A fogságban levő ember milyen szabadítóra vár? Hatalmas, erős, 

mindeneket legyőző vitézre, izomkolosszusra, akitől mindenki megijed 
és reszketni kezd. Ilyen szabadítóról álmodozik a gonosz szellem fogsá
géiban levő mesebeli királykisasszony, kalandregények szereplője, de még 
a modern krimik elrabolt és fogságba ejtett főszereplője is.

Más indítási lehetőség: Több képet vetítek a gyerekeknek. 
— Képzeljétek el, hogy ti most fogságban sínylődtök, s arról álmo

doztok, hogy jön valaki, aki az ablak rácsait lefeszítve, a köteleket el
vágva kiszabadít benneteket. A  képen látható emberek közül melyik 
lenne jó szabadító, megmentő? A  képeken:

— kisgyerek a járókában — tanító a 'tanulókkal — hatalmas izom
kolosszus zsákokat emelget — beteg ember az ágy szóién ül — sovány, 
afrikai gyermek — stb. A gyerekek nagy többsége az dzomkolosszus mel
lett döntene, őt várnák megmentőként.

Izráel népe is várta a szabaditól.
Milyen szabadítóra vártak Izraelben? Különböző felfogások voltak, 

s különböző elképzelések születtek arról, hogy milyen lesz ez a szabadí
tó. Voltak, akik hatalmas királyt vártak, aki a régi „dávidi birodalmat” 
állítja helyre. (Dávid sarja — utalhatunk az előző próféciára is). Volt 
aki nagytekintélyű főpapként, vagy hatásos szavú prófétaként várta, 
megint mások, mint valami emberfeletti lényt képzelték el.

Ézsaiás nem királyról, nem hatalmasságról beszél, hanem szolgáról, 
nem fényes ruhájú főpapról, nem nagyszavú prófétáról, hanem csen
des (nem kiált, nem lármáz, nem hallatja szavát az utcán) szabaditó
ról. Aki nem dobja el a selejtet.

Mi a selejt? Nem csak a gyárban dolgozó szülők gyerekei tudják, 
minden fogyasztó találkozik a selejttel, az elrontott, rendeltetésszerűen 
netm használható termékkel.

A  selejt kidobható. |Ha nem sikerül a házi feladat, kitépjük a lapot, 
s a papírkosárba dobjuk. Ha nem sikerül valami, vagy rosszul Sikerül 
valami, szemétbe dobjuk. iNem kíméljük, nem őrizgetjük, még csak 
meg sem próbáljuk kijavítani, megjavítani. A  selejtnek, a hibásnak, 
a nem tökéletesnek nincs értéke a Szemünkben.

Ez a szolga, akiről Ézsaiás beszél, nem veti el a selejtet. „A meg
repedt nádszálat nem töri össze, a füstölgő mécsest nem oltja ki!” S ez 
egyértelműen minden emberre vonatkozik! A  Sötétben ülő foglyokat, 
a fogságban sínylődőket Ő szabadítja aki, s vakok szemét is megnyitja.

Mindenkinek: betegnek, elesettnek, bűnösnek és reménytelen sor
súnak, kiutat nem találó, megoldásra nem lelő embereknek, céltalanok
nak és úttalanoknak ö , Isten szolgája nyújt segítséget. Márpedig min
den ember élete valamilyen ponton repedt (betegség, hiányosság, nehézé 
ségek, s a halál közelsége), füstölgő (indulatos, mások életét károsító),



rab (megszokások, szenvedélyek stb.) és vaik (nem látjuk tisztán fel
adatainkat, helyünket, s a megoldást, a Szabadítót).

Isten szolgája nem minden népnek, minden embernek reményt je
lent, a gyógyulás, a tartalmas, békés, szabad élet lehetőségét nyújtja 
mindenki felé az, akit Isten Leikével ajándékozott meg, aki az igaz
ság kiteljesedéséért küldetett, el.

d) Jön, jön, jön, — így szokták a TV-ben vagy plakátokon az új 
filmet hirdetni. Jön. jön, jön! Ilyen előzetes hirdetés Ézsaiás próféta 
szava; jön egy szolga, jön valaki, aki a törvénynek szerez érvényt a 
földön, aki szabadulást hoz, aki mindenki reménye.

Ézsaiás szava — a jövendölés, az előzetes bejelentés szava, az ér
deklődés, a figyelem felcsigázása. (Advent!)

Akiről szólt, az valóban utalt is Ézsaiás szavára. Elolvassuk Mt 
12,9—21-t. A gyerekek figyeljenek az összecsengésre, a párhuzamra. 
Jézus magára vonatkoztatja ezt az ézsaiási jövendölést is. ö  az, aki 
mitndehki reménye, ö  az, aki mindenkinek, la betegeknek, bűnösöknek, 
szegényeknek és gazdagoknak (Zákeüs, gazdag ifjú) irányt mutat, az 
Atya felé vezető útra imütat.

ö  Isten szolgája, nem fényes király, nem nagyhatalmú főpap, nem 
hatásos próféta; szolga, csendes mester, akinek tanítása és élete sokakat 
megmozgatott.

e) imádság, ének.
Hf: önvizsgálat írásban: Tökéletes vagy? Szükséged van segítségre?

Az új reménység 
Ézs 61,1—11

a) Énektanulás: 474. (harmadik vers: „Remélni nem puszta s zó ...)
b) Imádság.
c) Most Jézus felől' közelítjük meg Ézsaiás jövendölését. Lk. 4,16— 

21-t olvasom fel a gyermekeknek. Jézus a Názáreti zsinagógában 
Ézsaiás próféta tekercséből éppen a 61,1—2-ir olvassa fel. Mindez sem
mi érdekességet nem jelent, hiszen bárki — aki nagykorú volt — ol
vashatott fel a tekercsekből, ha felszólították. A megdöbbentő az, amit 
Jézus egy mondattal a próféciához fűz. Így is mondhatjuk: az embe
reket Jézus egymondatos igehirdetése, prédikációja hozta lázba.

Lehet, hogy más is tett egy-egy megjegyzést a felolvasás után, talán 
ilyeneket: Az ŰR szava igaz! Az ígéret be fog teljesülni! Jézus egészen 
rendkívüli módon szól a régi próféciáról: „Ma teljesedett be ez az írás 
a fületék hallatára!”

Ez a rövid megjegyzés, ez az egyetlen egy mondat forróvá teszi 
Jézus körül a hangulatot. József, az ács fia milyen alapon mer így 

beszélni, mire alapozva meri azt állítani, hogy a nagy próféta szavai 
reá vonatkoznak?

Miről is szól lÉzsaiás? Felolvasom a 61. fejezetet. Ki tudná egy 
mondatban vagy egy szóban megfogalmazni azt, hogy miről beszél 
Ézsaiás? A  gyermekek találgatni fognak. Bár ez borzalmasan nehéz 
feladat, hisz olyan szerteágazó gondolatokat érint Ézsaiás. Talán a sza
badulás, a menekülés, a megvigasztalás gondolatát ragadják meg a 
gyerekek. Arra nem valószínű, hogy rájönnek: itt a reménységről 
van szó!

Mit csinál az, aki remél? Vár és bizakodik, de valamit tesz is a 
megvalósulásért, a beteljesedésért. A  gyerekek életéből kell példákat
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keresni: szép ajándékra vágynak, jó bizonyítványt remélnek, meglepő 
születésnapi programot, sokat tesznek a cél érdekében, de a várako
zás, az álmodozás, a bizakodás sem tmarad el. Amikor a reménység 
bibliai jelentéséről beszélünk, akkor nem egy határozatlan várakozásra 
kell gondolni. A reménység egészen határozott várakozás, s célja az, 
hogy Isten közel lesz, vezet és segít.

Isten közel lesz, vezet és segít — ez a gondolat jól, élesen rajzo
lódik ki Ézsaiás 61-ből. Külön lapokra kiírom azokat a fontos gondola
tokat, amelyekből a gyerekek könnyebben megérthetik: miként várjuk 
Isten közelségét, vezetését, segítségét: Örömhírt vigyek — bekötözzem a 
megtört szíveket — vigasztalok minden gyászolót — csüggedés helyett 
öröméneket adok — helyreállítják a régi omladékokat — bárki látja 
őket, felismeri, hogy ezt a népet megáldotta az ŰR — igazságot sarjaszt 
az ŰR.

Ezeket a lapokat egymás mellé ragasztva tűzöm ki. Reményt keltő, 
reményt ébresztő mondatok ezek. S Jézus a názáreti zsinagógában eze
ket a reményt keltő mondatokat elevenítette fel. Ha a zsidó nép remé
nye be is porosodott, Jézus új, életrevaló reménységet ébreszt, saját 
személyével, saját tetteivel, saját lényével.

Ézsaiás jövendölését Jézus tette új reménységgé. Személyében érez
hették meg a tanítványok, a betegek, a bűnösök és a kereső emberek, 
hogy Isten közel' van, vezet és segít.

Ézsaiás hét évszázaddal Jézus születése előtt — Isten segítségével 
— pontosan és tisztán látta, hogyan váltja, szabadítja meg népiét az 
Isten, hogyan, ad békét és (hogyan ébreszt új reménységet Isten szol
gája.

Mi az evangéliumok által a beteljesülésnek, a próféciák beteljese
désének is tanúi lehetünk. S így érezhetjük meg igazán azt, hogy Jézus 
élete előre megígért élet, előre megígért szolgálat volt.

Ézsaiás próféta szavain keresztül nyújtott segítséget mindenkinek 
Isten. Segített ahhoz, hogy Jézus Krisztust felismerni és elfogadni köny- 
nyebb legyen.

d) imádság ének: 577.
Hf: összefoglaló feladat: Mit tudtunk meg Jézusról Ézsaiás sza

vaiból ?
ifj. Bence Imre

MEGJELENTETTEK — MEGÉRKEZETTEK

János születésének bejelentése 
Lk 1,5—23

Bevezetés. Mielőtt valaki megérkezik hozzánk, egy fontos vendég, 
várjuk érkezése idejének bejelentését. De ezenkívül is még sok kérdés 
foglalkoztat bennünket. Minél kisebb a gyermek, annál több kérdést 
tesz fel. János születésének bejelentése kapcsán is kérdések vetődnek 
fel, melyekre választ kapunk az elbeszélésben.

1. Mikor történt mindez? Lukács nemcsak kiváló orvosa korának, 
aki Pál apostolt is kezelte, szolgálati útjain követve őt, hanem lelki- 
ismeretes történetíró is, aki pontosan utána jár annak, amit leír, hogy 
megadja az időbeni keretet. Ez pedig bizonyítja, hogy valóságos ese-

552



m ényt ír le. Nem úgy kezdi, hogy „egyszer volt, hol nem volt” , ha- 
 nem „Heródesnek, Judea királyának idejében” . (Azt írják Heródesről, 
hogy kitűnt kegyetlenségével, de ügyességével polgári jólétet is tudott 
biztosítani. Nevezetesek az építkezései: a jeruzsálemi templomot ő épít- 
tette az előző kétszeresére, ragyogó pompával (21,5).

Tudjuk, hogy egy keretben még inkább kiemelkedik egy szép kép. 
 Egy folyónak part kell, mint védő keret, mely eljuttatja a vizet oda, 
 ahol várják. Isten az időben, mint keretben cselekszik. Fel lehet írni, 
 mint iskolai füzetbe a dátumot, hogy tudjátok a dolgozatírás idejét. 
 Urunk a történelemben cselekszik értünk.

2. Kinek jelentik be János születését?
Itt most a szülőkről kell szólnunk. Azt olvassuk róluk, hogy igazak 

az Űr előtt, őszintén keresték az Isten útját és az <5 akaratát cseleked- 
ték. Zakariás, mint pap és felesége is, mint aki papi családból szár- 

 mázott. Ezt azért kellett Lukácsnak kihangsúlyoznia, mert abban az idő
ben sok és jogos bírálat érte a papságot személyes és közéleti rnaga- 

 tartása miatt. Amit hirdettek másoknak, azt maguk nem élték. Volt 
‘olyan csoport (Abia), melynek tagjai hitetlenségük és erkölcstelensé- 

>: gük miatt közfelháborodást keltettek és azt mondták, hogy miattuk 
pusztult el a templom is. Zakariás és felesége nem tartoznak ezekhez.
Isten útján járnak, mint igazak. Ilyen szülőktől származott Keresztelő 
János, aki Jézus útját egyengette.

Nem mindegy, hogy egy gyermek milyen (családi légkörben jön a 
világra és milyen szülők nevelik az életszakasz első részében. Hiába 
állítanak a szülők magas mércét gyermekeik elé, ha ők maguk nem 
igazodnak hozzá. Persze elhibázott dolog lenne gyermekek előtt most 
arról beszélni, hogy milyen fontos dolog, hogy szüleik feddhetetlenek 
és példaadóak legyenek. Célt tévesztenénk, ha megkérdeznénk őket, 
hogy Isten akaratát cselekvő szüleik vannak-e. Könnyen azzal járna, 
hogy saját felelősségüket i(4. pár.) el tompítanánk. Érzik a szülők bűnét 
önmagukban, lázadoznak is ellene, de a génjeikben hordozottakat nem 
tudják lerázni. Ezért feladatunk eléjük állítani, hogy Isten mégáldja 
ezerízig azokat a szülőket, akik zakariási módon igaz életet élnek. Kér
dezzük meg a gyermekeket, hogy miben áldotta ímeg őket szüleiken ke
resztül? Minden gyermek jelenléte a gyermekösszejövetelen egy meg
hallgatott szülői, nagyszülői imádság, szülői példaadás következménye 
sok esetben.

A szülő Isten szeretetének láncszeme. Ez a láncszem-szolgálat Za
kariások életében veszélyben volt, mert nem volt gyermekük. (Isten 
csodálatosan belenyúl életükbe, nemcsak azért, hogy házaséletüket a 
gyermekáldás boldogsága mélyítse, hanem gyermekük születésével Isten 
mentő szeretetének eszközei, láncszemei lesznek. Idős korukban lesznek 
szülők, ezzel is bizonyítja Isten, hogy amikor emberek üdvösségére 
cselekszik, a maga szabta biológiai láncszemeket is bővíteni, tágítani 
tudja. Így lesz Zakariás és Erzsébet gyermeke, János, nemcsak egy 
nemzedéket összekötő láncszemmé, mint a szülők reménysége, hanem 
Isten irgalmának eszközévé is.

Meg kell látniuk a gyermekeknek, hogy ebben a kettős láncolatban 
állnak: szüleik reménysége, akikben a szülők tovább élnek és nem 
mindegy hogyan. Ugyanakkor Isten eszközei, akiknek szolgálatuk van 
tágabb körben is: Krisztusra mutatni, szeretőjét árasztani megélve azt. 
Így érkeztünk el János születésének bejelentésénél ahhoz a kérdéshez 
is, melyre a történetből választ kapunk:



3. Kicsoda ő tulajdonképpen?
A „Kicsoda—micsoda?” fejtörő játéknál akkor kezd a játékos helyes 

irányba lendülni, amikor eldőlt, hogy személyről vagy tárgyról van-e 
szó, és személy esetén a név kerül előtérbe, ha ezt kell a megkérdezett
nek eltalálnia. Itt a név adott, János, csak azt kell tudnunk, hogy mit 
jelent. Neve: „Isten .kegyelmes” . Ez szolgálatának is végső lényege, hogy 
Isten irgalmát hirdesse Jézus Krisztus eljövetelére rámutatva. Így Já
nos születése és szolgálata sokaknak örömöt jelent. Ezért János nem
csak az apának jelentett nagy ígéretet, aki a templomi szolgálata ki
vételes alkalmán átélheti a soha vissza nem térő alkalmat is: miköz
ben kint a nép imádsága kísérd szolgálatát, bent egyedül áll Isten előtt, 
akitől angyalon keresztül üzenet jön. Félelmet oszlató, kegyelmet hozó 
örömhír. Ezt hozza a születendő gyermek. „Az öröm nemcsak az eddig 
gyermektelen szülőké, hanem azoké is, akik elfogadják szolgálatát” 
(Prőhle). Szent élete is tükrözi nevét és megpecsételi szolgálatát, mely 
a Szentlélek munkájára vezethető vissza.

Szolgálata, küldetése Illés prófétához hasonló: előkészíteni a népet 
az Űr eljövetelére. Ezt térítéssel végzi kettős értelemben: embereket 
Istenhez és embereket egymáshoz térít. De sohasem szabad elfelejte
nünk, hogy Istenhez való viszonyunkat csak az emberekhez való viszo
nyunkkal együtt rendezhetjük. Az Istenhez megtért ember tudja azt, 
hogy nem szakíthatja meg az emberekkel’ való kapcsolatát. Nem azért 
térünk Istenhez, hogy most már ne törődjünk emberekkel. Emlékszem 
arra a gyermekre, aki látva, hogy testvére ott ül a szülő ölében, ő is 
odakívánkozott, lett is volna hely mindkettőjük számára, de nem akart 
osztozni testvérével. Addig „fészkelődött” , míg kitúrta onnan. Aki oda
tért az Atya ölébe, nem ütheti ki onnan testvéreit, nem veszekedhet 
ott velük, hogy előnyben részesüljön a többiekkel szemben. Istenhez 
tértek egymásnak szerető testvérei! És ezt megélni elsősorban a csa
ládban lehet. Isten a felnőttektől várja a kezdeményezést; Nekik kell 
arra törekedni, hogy a nemzedékek egymáshoz való viszonya rendezett 
legyen. János szolgálata az apák szívének a fiákhoz térítése. A  mala- 
kiási idézet a miásik oldalt is hangsúlyozza: a fiák megtérítése az 
atyákhoz. Lukács talán úgy látja ebben az egyoldalúságban, hogy a 
fiataloknak erre nincs szükségük, mert helyesebben látják Isten útját? 
Nem, mert engedetlenek megtérítéséről van szó az összefüggés szerint 
és ebben minden korosztály érdekelt. Keresztelő Jánosnak azért kellett 
jönnie, hogy a megtérés hirdetésével az ítélet előtt állók számára ké
szítse a megmentésre érkező Jézus Krisztus útját!

4. Hogyan fogadjuk, amit János születésének bejelentéséről hallunk? 
Zakariás nem akart hinni az ígéretnek, mert nem gyermekért imádko
zott, hanem Izrael szabadításáért és ezért nem tudta hinni, hogy éppen 
rajta keresztül teljesíti ezt Isten. Szívleljük meg, hogy Isten minden 
elképzelést meghaladó módon teljesíti a reménységekét. Higgyünk sza
vának, hogy ne a hitetlenség verjen gyökeret. Zakariás nemcsak halla
ni, de látni is akart: jelt kívánt. Megkapja: elnémul és nem hirdetheti 
a hallott örömhírt. Stäh in  szerint ez nem büntetés, inkább a titok őr
zése időelőtti kifecsegéstől és Erzsébet is a maga módján (24. v., elrej
tőzött) őrzi a titok rejtélyes voltát.

Egy bizonyos:  Isten itt a kezdeményező, aki kételkedő embereket 
is fel tud használni eszközül tervének megvalósítására. Akkori és mai 
tanítványokat és így a gyermekeket is, kikről úgy szólunk, mint ,,hát-
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rányos helyzetűekről” egyházi szempontból, de semmivel sincsenek „el
veszettebb” állapotban, mint Péter és Pál volt! Döntő, hogy higgyük: 
irgalma meghalad minden reménységet!

János születése 
Lk 1,57—80

Ami itt végbement, az minden emberi várakozást felülmúlt, sőt 
S annak ellenére történt és annak bizonyítéka, hogy Isten kegyelmes cse- 
 lekedete valóban meghalad minden emberi reménységet.

1. Isten döntése áll itt az élvonalban János születésénél. Ez a név- 
 adásnál egészen nyilvánvaló. Ugyanis Isten döntése már megszületett, 
mielőtt emberek nevet Választhattak volna neki. 'Erzsébet az anya cso- 
dálkozást keltve határoz (a név ismeretlen) minden indoklás nélkül,
hogy János legyen a neve. Zakariás függetlenül feleségétől írja a táb-

 Iára angyali utasításra a tényt: János a neve. Ezen, ha akarna sem 
 változtathatna, mert Isten döntött így.

a) örömöt és félelmet vált ki ez a döntés az emberben. Ötöm költő
 zött be a hegyvidéki család otthonába. Erzsébettel együtt örülnek a
 szomszédok és rökonok, mert Isten különös kegyelmének megnyilatko- 
 zását látták. De Isten ígéretének teljesedése nagyobb öramhullámokat is 

ver: „sokan fognak örvendezni születésén” (1,14). Egyről azonban nin-

I
 csen sejtelmük, hogy Isten szándéka messze túlmutat a családi öröm

szerzésen, A hangulat a 8. napon megváltozik, amikor a gyermek név
adásáról] van szó. A törvény szokása szerint az apáról kell a gyermeket 

 elnevezni. Erzsébet az ellen indoklás nélkül tiltakozik, Zakariás némán 
szegezi szembe a tényt: János a neve. Most megszólal a néma apa és 

 első szava nem apai örömének kifejezése, hanem Isten dicsérete. Ugyan- 
 is kétségtelen számára az, hogy Istennek különös szándéka van a gyer

mekkel. Most meg félelem szállta meg az emberéket, mint rendszerint, 
amikor az események mögött felismerik az élő Istent, de nem értik 

 célját és szándékát. Így van ez a gyermekek életében is. örülnek ők 
 is, amikor az események kedvezően alakulnak körülöttük. Amikor a 

 szülők szeretettel veszik körül és. „kiszolgálják” őket, nemcsak azzal, 
 amire szükségük van a továbblépéshez, hanem adják az anyagi pluszt 

abban a reményben,. hogy gyermeküket magukhoz láncolják a szere-
 tét elkötelezésével és kiderül, hogy ahelyett a várt köszönő magatartás 
 helyett, elnémulnak. Nincsen szavuk sem a szülők felé (jó szó), sem 

Isten felé- Mert nem tudják kihallani a vérszerint való kötelék elko- 
telezését (4. pár.), de Istent sem tudják áldani. Talán azért, mert a 
szülők első szava sem Isten magasztalása, hanem a gyermekek anya
giakkal való „elárasztása” és így magukra akarják a figyelmet felhív
ni. Mikor jön a félelem érzése a gyermekre? Ha sejti, hogy egy-egy ese
mény mögött ott viam az élő Isten keze, de nem érti, hogy mit akar 
ezzel elérni életében. Segítsük a gyermekeket, a sokszor tanácstalano
kat, akik a  szülőktől nem kapnak kiutat, hogy meglássák Isten szán
dékát jövőjük felől: nem hagyja magukra keresztségben megváltott 
gyermekeit és erősíteni akarja őket (konfirmáció jelentősége). Tudjon 
felfakadni szívünkből az Isten dicsérete!

ib) Tanácstalan kérdést is kiválthat Isten döntése.
„Vajon mi lesz ebből a gyermekből?” — hangzott emberek ajkáról 

János születésekor. Nem a felnőttek szokásos kérdése a tehetséges, 
" netán „csodagyermek” láttán, hanem annak felismerése, hogy ez a
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gyermek különös kapcsolatban van az Istennel. Benne feszül ebben a 
kérdésben az is, hogy milyen, még eddig ismeretlen szolgálat és fel
adat vár reá. Tudnia kell minden előttünk ülő és a történetet hallgató 
gyermeknek, hogy már többször feltették szülők és mások is ezt a 
kérdésit személyesen rájuk vonatkozóan: mi lesz ebből a gyermekből? 
Egyszer reménykedve, máskor csüggedt lemondással. Előttem vannak 
azok a beteg szülők, akik aggódva gondolnak egyetlen gyermekükre. 
Az anya nehéz lélegzettel, szorongva nézett gyermekére, miközben ott 
álltam betegágya mellett: mi lesz vele, belőle? Egyet minden szülő 
tudhat: Isten kapcsolatba lépett a gyermekével és elkezdte benne a 
munkáját, és azt el is akarja végezni, céljához akarja juttatni. „Az 
Űr keze pedig valóban vele volt” Jánosra vonatkozott, de mióta ez a 
kéz a kereszten átszögezett kézként mindenki számára győzelmes Urunk 
kezeként tartja övéit, megtartó, erős kézzé lett!

2. Isten látogatása ajándékkal — ezt is hirdeti János születése. Az 
Űr meglátogatta népét. Nem üres kézzel, de nem is ítélet korbácsával 
vagy emésztő tüzével, hanem kegyelemmel. Ezt nem lehet kiérdemelni. 
Az iskolában a gyermekek tanulásuk eredményeként érdemjegyeket 
kapnak. A bizonyítványt nem ajándékba kapják, keményen meg kell 
dolgozni érte évről évre. A farizeusok is azt gondolták, hogy a törvény 
tanulásával kiérdemelhetik Isten szeretetét. Zakariás énekével mást 
mond: nem érdemről beszél, hanem ajándékról. Isten megszabadít min
den ellenségtől. Nincs szó az ellenség gyűlöletéről és megsemmisítésé
nek vágyáról. Ezzel reménységet ad arra, hogy az Űr szabadulást hoz 
és ez egy magasrendű, tisztult reménység. Miben reménykedünk? Ab
ban, hogy egyszer majd Isten átteszi az útból azt, aki most még fölöt
tem van és akkor majd üt a leszámolás órája? Hány gyermek gondol
kodik így: akkor majd |jaj annak, aki eddig utamba állt. Ez a bosz- 
szúállás hamis reménységet táplál és képtelenné tesz arra, hogy Isten
nek félelem nélkül szolgáljunk. Az irgalmas szamaritánusban azért nem 
volt félelem, mert a szeretet kiűzte belőle az önféltést, de azt a kérdés 
feltevését is, hogy megérdemli-e a szolgálatomat, aki bajban van és 
olyan-e az „ideológiája” , mint az enyém?!

3. Isten útegyengetőnek szánta Jánost, mint a Magasságos prófétá
ját. Krisztus előtt kell járnia, hogy elkészítse az Ő útjait. Sok az egye
netlenség és mélység. A  mai fiatalok nem látták azokat a bombatölcsé
reket, melyeket az egymás iránti gyűlölet mélyített. Ezeket nemcsak 
felismerni kell, hanem el kell takarítani. Kráter felismerés és bűn el
takarítás így kapcsolódik. Szemléltetés János szolgálatának megértésére: 
ő az üdvösség ismeretét bűnbocsánattal hozza. Az ismeri az üdvössé
get, aki a bűnöket megbocsátó Istenről tud. Az ember egész életét 
(egyéni és közösségi vonalon), jelen és eljövendő életét, testét-lelket 
átfogó üdvösség elképzelhetetlen a bűnbocsánat nélkül. Csak a bűn rom
jainak eltakarítása után kezdődhet el az új „építése”, az új élet Isten 
és ember, ember és ember között.

Azért egyengeti az utat, hogy járni tudjunk az úton, de rátalálni 
csak akkor tudunk, ha a magasból felkelő fény hinti sugarát az útra. 
Így kikerülünk a halál árnyékának völgyéből, a bűn sötétségéből (Ezs 
9,1 k; 42,7), ahol megbénultan, tétlenül ülhet csak az ember. A felkelő 
fényben, Jézus Krisztussal, a világ világosságával lehet járni, útra lelni 
aktivizálódni a béke keresésére és megteremtésére, önmagunk, környe
zetünk és a népek között.

Legyen János születésének története több, mint ismeretanyag. 
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úgy távozzunk, hogy ezt mondjuk: ennyivel is többet tudok, gazdagod
tam történelmi ismereteimben. Nem történelemórán voltunk, csupán, 
hanem Isten döntéséről, látogatásáról és útegyengetőjéről hallottunk és 
ebben mi is érdekeltek vagyunk, mert Krisztus által mi is megszaba
dulunk bűneinkből a félelem nélküli szolgálatra!

Jézus születésének bejelentése 
Lk 1,26—38; 46—55

Bevezetés. Tudjuk, hogy a mag önmagában véve még nem Sokat 
mond. A gyümölcsérésig még sok mindent kell tenni. Elkészíteni a ta
lajt, majd a földbe helyezni és várni türelmesen, hogy kihajtson, virág
ba boruljon és gyümölcsöt érleljen. Valamiképpen ez történt itt is eb
ben a karácsony előtti történetben. Folynak az előkészületek Krisztus 
születésére, megjelenésére a világban. Csírájában már jelen van, mint 
ahogyan rejtetten a (magban a virág és a gyümölcs.

Cél: megmutatni, honnan indul, kihez érkezik és milyen visszhan
got ébreszt a kiválasztott emberi 'szívben Krisztus születésének bejelen
tése.

1. Istentől indul. Nem az ember készíti elő a talajt Krisztus szüle
tésére. Minden arról beszél a történetben, hogy Istennél született meg 
a terv és jut el ebbe a világba. „Isten Lelkének és igéjének teremtő 
ereje tetté lehetővé a Megváltó emberré léteiét” (Prőhle K.). Analó
giája a teremtéstörténetben: Isten Lelke lebegett a vizek fölött, miköz
ben teremtett (L. Móz 1,2 k). (Hiába várta volna a világ a bűntől, halál
tól való szabadulást, ha Isten nem szánta volna meg a sóhajtozó, bűne 
miaitt hiábavalóság alá vetett emberiséget. Szeretete indította arra, hogy 
megtegye a döntő lépést Krisztusban, hogy a világ el ne vesszen (Jn 
3,16). Nem azt várta, hogy az ember is tegyen egy pár lépést és ak
kor ő is tesz lépéseket és majd a középúton találkoznak és közös erő
feszítéssel megoldják az égető kérdéseket. Nem! Minden Isten atyai 
szívéből indult el. Ő készítette el a talajt, amikor sokszor és sokféle
képpen szólt, prófétákat küldött, akik a Megváltóról, Szabadítóról jö 
vendöltek.

Tudjunk ennek örülni, mert ha nem Isten szívében született volna 
a mentő szándék, nem ő készítette volna el a talajt, nem a Szentlélek 
teremtő ereje munkálkodott volna, hanem emberekre bízza, minden Csí
rájában tönkre ment volna!

2. Emberben valósul Krisztus születése.
Sokak számára megbotránkoztató, hogy Isten olyan emberi környe

zetet használ fel Fia elküldésekor, mint amilyenről olvasunk. Zakariás
nak az angyal a szent városban jelenik meg, míg Máriának a hallat
lan rosszhírű galileai Názáretben. Nátánáel szerint is csak kétkedve le
het kérdezni: „Názáretből támadhat-e valami jó?” (Jn 1,46). A zsidóság 
szerint elképzelhetetlen, hogy egy alacsonyabb rendű lénynek, egy nő
nek megjelenjék egy angyal. Máriáról sem hallunk semmiféle elismerő 
szavakat, mint Zakariásról és Erzsébetről (igazak voltak Isten előtt). 
A gondolkodó és sok kérdéssel viaskodó, nyitott szemű és értelmű mai 
gyermek könnyen felteheti a kérdést: nem lehetett volna megcserélni 
a szülőket?! Készüljünk fel arra is, hogy a Szentlélektől való foganta
tás ismereteikbe nem fér (bele és ez ismeretlen és megoldatlan életük 
..matematikai egyenletében” . Mutassunk rá hiteles bizonyságtétellel, 
hogy Isten oldotta meg ezt az „egyenletet” amikor nem Mária erénye és
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bűntelensége került homloktérbe, hanem Isten kegyelmének hihetetlen 
nagysága! Ez a döntő! Így vállalja még azt a kockázatot is, hogy nem 
a szent várost, hanem a rosszhírű Názáretet méltatja kegyelmének he
lyéül. Ezért biztatja az angyal a megdöbbent Máriát, hogy ne féljen, 
mert nem ítélet hírét, hanem a kegyelem örömhírét kapja. Mária nem 
érti, ami vele történik, de engedelmesen igent mond arra a szolgálat
ra, melyre Isten elhívta. Ez nem az érthetetlen sorsba való passzív be
lenyugvás, hanem Istennek való aktív odaszánás, hogy eszközök lehes
sünk: „Íme, az Úr szolgálóleánya, történjék velem a te beszéded 
szerint” .

3. Visszhangot ébreszt Krisztus születésének bejelentése.
Mária válasza: Isten magasztalása. Így válaszol a hivő Mária Erzsé

bet szavaira. Elhárít magától minden tiszteletet és Isten felé fordítja 
a figyelmet. Azt mondják, hogy. azért nincsen meg a tihanyi visszhang, 
hiába várják az echót, mert a beépítések miatt ez szinte minimálisra 
csökkent, alig hallható. Nos, így van ez az ember életében is. Nincs 
visszhang Isten kegyelmének üzenetére, hiányzik az Őt magasztaló vá
lasz, mert az ember „beépítette” életét, magára irányítja a figyelmet, 
anyagi erejére, gazdagságára, hatalmára. Úgy véli, hogy ezáltal boldog 
lesz. Máriát nem erényeiért (Mária kultusz gyökértelen) fogja boldog
nak mondani minden nemzedék, hanem mert Isten rátekintett csekély 
személyére, nagy tervének eszközévé avatta és ő erre csak Isten ma- 
gasztalásával válaszolhatott, mert „rátekintett szolgáló leánya csekély
ségére” . Emlékezetes és megragadó volt mindig, amikor karácsonykor 
előző gyülekezetemben (Ecseny) évről évre egy-egy kislány szavalta a 
templomban az Űr szolgálója című verset. Ebben különösen ez állt a 
homloktérben: De ha nem is éltem akkor, kis szolgálója most leszek, 
Ajkának parancsára mindent-mindent megteszek. Stahlin mondja, hogy 
az egyház is, mint „szolgálóleány”  végezheti szolgálatát, mert Isten rá- 

' tekintett. Nem azért „áldott” , mert teljesítményeket mutat fel, hanem 
mert az Űrra hagyatkozva szolgál! Az Úrra tekint, aki nemcsak Máriá
val tett nagy dolgokat, hanem mindig és mindenütt a kicsiny, a szegény 
és az elnyomott pártjára áll. Szembefordul a hatalmi helyzetükkel visz- 
szaélőkkel. Nem felforgat, hanem a rendet helyreállítja. Nem konzer
válja az igazságtalanságot, hanem „mindenkit a  helyére tesz” , amikor 
a hatalmaskodót lebuktatja és az elnyomottat felemeld. Úgy nézzünk 
gyermekeinkre és szolgáljunk közöttük, hogy karácsony küszöbén vissz
hang ébredjen szívükben Krisztus feléjük áradó szeretetére, érezzék 
meg a szolgálat felelősségét és éljék meg a maguk helyén: a családban, 
az iskolában, testvéreik és társaik között, hogy mindig segítőkészen és 
érző szívvel a rászorulók mellett álljanak és ne azt mondják, amit 
egyik gyermek mondott látogatásom során, amikor, négyszemközt elbe
szélgettem vele: „Hát mindig csak én segítsek, mert a legidősebb gyer
mek vagyok?!” Aki tudja, hogy mit jelent: Isten Egyszülöttjét küldte 
hozzánk szolgai formában, az nyomában vállalja a szolgálatot. Nem 
néz körül, hogy mások mit vállalnak, hanem az előtte járó Űr Jézus 
Krisztusra tekint!

Jézus születése 
Lk 2,1—20

Történeti személyiségekkel és eseményekkel kerül összefüggésbe 
Jézus születése. Augusztusz a béke megteremtőjének számított, véget 
vetett a hosszú polgárháborúnak. Rómában békeoltárt állíttatott fel két
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évvel Jézus születése előtt. Anyagi ügyek rendezése érdekében adó- 
összeírást rendelt ed. Mindenkinek a birtoka helyén kellett jelentkeznie. 
József „Dávid családjából” származott: innen várták a római iga lerá
zását. Jézus olyan családból származik, mely aláveti magát a birodalom 
rendelkezéseinek. Születése nem királyi, jászolban fekszik. Csupa ellen
tét, melynek feszültségében az ember nem talál örömforrást. Mégis a 
karácsonyi híradás az emberi várakozások és csalódások közepette.

1. A legnagyobb örömhír! Nem emberektől származik, mert Isten 
közli velünk a csodát, az örömhír alapját: Ő elfogadta testünket és vé
rünket és a szent Gyermekben testvérünkké lett. Karácsonykor nem 
lehet a gyermekeknék mesévé tenni az örömhírt, nem lehet úgy beszél
ni a történetről, mint egy születési legendáról. Eseményről van szó, 
mely rejtély, titok marad ott, ahol nem tárul fel a hit számára.

Mindig boldogító felfedezés kínzó kérdések közepette a gyermek 
számára: van testvérem, akivel megbeszélhetem gondjaimat, feltárha
tom problémáimat. Magam is nem egyszer éreztem ennek örömét, ami
kor mint legkisebb testvér számíthattam testvéreim segítségére gyer
mekkoromban. Ha áldás tud lenni ilyen vérszerinti kapcsolat, mennyi
vel áldottabb, tartósabb tud lenni az a hitbeli felismerés, hogy Jézus 
testvérünkké lett és Isten dicsősége benne jelent meg, transzformáló
dott, hogy el ne vesszünk, hanem boldog földi - életünk és maradandó, 
vagyis örök életünk legyen.

Egy gyermek sírva ment szüleihez és elmondta szomorú tapaszta
latát. Kertjükben egy madárfióka kiesett fészkéből és vissza akarta 
vinni a létrán. Amikor a többi fióka megpillantotta a buksi gyermek
fejet, mind szétrébbent és kiesett a fészekből és a leselkedő macska 
martaléka lett. Az apa ezzel a mondattal próbálta vigasztalni fiát: 
„Madárrá kellene lenned fiam, hogy madarakon segíthess!” Nos, a leg
nagyobb örömhír nekünk ez: Isten Jézus Krisztusban emberré, testvé
rünkké lett, mert így tudott segíteni rajtunk. Isten dicsősége az em
beri forma jelentéktelenségében, szegénységében transzformálódott. Va
lóban testben jelent meg, kiszolgáltatta magát egészen a keresztig. Va
laki mondotta: Jézus jászolbölcsője felett a keresztgerenda már jelezte 
irántunk való, végül a kereszten megnyilvánuló szeretetét. Ezért mond
ta Luther: Keressük Istent a „pólyában” , ahová befeküdt. Ez az öröm
hír mindenkinek szól, mindenki meghallhatja, mindenki számára hozzá
férhető, aki nem botránkozik meg a „pólyában” : a bölcsőben és a ke
resztben.

2. Aktivizál a mennyben. Angyalokat használ fel eszközül, akik el
mondják Jézus születését: Ő a Szabadító, az Üdvözítő! Szabadítása ki
hat az egész emberre: testére, lelkére. Átjárja személyes életünket és 
kisugárzása van a közösségi életre. Meghatározza jelen életünket, de az 
eljövendő életnek is alapja. Az angyalok éneke nyilvánvalóvá teszi, 
hogy ami karácsonykor történt, nem Isten szégyene, hanem dicsősége: 
Ö így akarta és ezt akarta. A mennyei seregek aktivitása arról beszél, 
hogy valami elindult a mennyben, Isten atyai szívében, mely megvaló
sult itt a földön Jézusban: békességet teremt, Isten és ember, ember 
és ember között, de kitágul a népek egymás közti békés kapcsolatára 
is. A „Bent Csend” (Reményik: Béke című versében) embere, aki Is
tennel békességre jutott, így teremti a békét maga körül, ahol csak 
tudja. Ahogy Pál apostol mondja: ha lehetséges, amennyire rajtatok áll, 
minden emberrel békességben éljetek! Isten jótetszésének és könyörüle-
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tességének teremtő hatalma így jelent meg a menny aktivizálásán ke
resztül itt a földön!

3. Mozgósít a földön.
A legnagyobb örömhírt a pásztorok kapják először. Ezek a meg

vetett foglalkozásúak. Az evangéliumot elsőként megvetettek hallották 
meg. És útrakelnek legyőzve lustaságot, előítéletet, mert az örömhír 
meghallása mozgásba lendíti őket és nem hagyja nyugodni. Sőt egymást 
biztatják: „menjünk”. Tegyük ezt mi is. Emlékszem arra a gyermekre 
egyik volt filiámban, aki egy hittanóra után, amikor hívogattam őket az 
istentiszteletre is, ezt válaszolta: édesanyámat is elhívom és együtt jö
vünk vasárnap templomba. Ott is voltak. Hívogassunk másokat is a 
gyermekbibliaórákra. Milyen szép és áldott dolog, amikor közelben lakó 
gyermekek együtt jönnek, benéznek egymáshoz, egyik elmegy a má
sik elé.

Sőt elmondják, terjesztik, amit hallottak a Gyermekről, mint a pász
torok. így leszünk hírvivők és tanúk. Ne elégedjünk meg azzal, hogy 
„fő, hogy mi tudjuk” . Vannak diákok, akik mindent jól tudnak, de is
mereteiket nem osztják meg gyengébb társaikkal. Van eszük, de nincs 
szívük! önelégült „bezárt hitű” az, aki Krisztusban való hitét és ismere
tét önmagába zárja, mintegy a „ládafiába” és nem osztja meg senkivel. 
Csak az tudja megnyitni szívé-ládáját, aki „látta” a Gyermeket és sze
mélyesen megtapasztalta szeretetét! — Aki megismerte, az „visszatérve” 
is dicsőíteni tudja az Istent. Több ez mint egy élménybeszámoló, melyben 
szépeket lehet mondani és írni. Istent kell imádni, melyben feloldódnak 
a személyes vágyak, gondok és aggodalmak. Így tudom, hogy velem ván
dorol utamon Jézus, aki nem hagy magamra, amikor hazatérek, tanu
lok, hivatásomra készülök.

4. A szívben megőrzött csoda.
Mária mindazt, amit hallott összefogta szívében, mint ahogyan az 

édesanya keblére öleli, szívére szorítja gyermekét. Minden ellentét, amit 
tapasztalt és még tisztán nem értett, összekovácsolódott szivében, életé
ben. Mária mérlegeli a különbséget az ígéret és valóság között. Nem 
szól, hanem megőrzi szívében. Ez a hit első lépcsőfoka: hallani Jézusról 
és megőrizni azt. Akkor is, ha az ígéretből: Krisztus a világ Megváltója, 
semmi sem látszik, mert a jászol, mint pólya takarja a Gyermeket.

Hallani az evangéliumot — Krisztus megszületett! — és hinni, szív
ben megőrizni — ez az első! De ezt kövesse az, amit a pásztorok tettek: 
dicsőíteni az Istent, hogy így szeretett minket és Jézus születésével, 
földre jövetelével bűntől Szabadítót és testvért küldött nekünk, hogy 
egymásnak is mindig segítőkész testvérei lehessünk karácsony után is. 
Záró megjegyzés: Mindegyik gyermekbibliaköri előkészítés textusából 
bőségesen van lehetőség aranymondás választásához. Ezeket az órán 
gyakorolva tanítsuk meg. Énekek megtanítása (1— 1 vers) is fontos az 
órán.

Szimon János
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Az igehirdető műhelye

SZENTHÁROMSÁG UTÁN 20. VASÁRNAP

Ef 5,15—21

Az efezusi levelet, az egyház könyvét valószínű, hogy nem egy meg
határozott gyülekezetnek írta Pál, hanem több olyan gyülekezethez in- 

 tézett körlevélnek szánta, amelyek egymáshoz térbelileg is közel voltak, 
és hasonló problémákkal küszködtek. Ez a körülmény szinte predeszti
nálja arra, hogy több alkalommal megszólaljon az LVSZ jövő évi nagy- 

'gyűlésén is.

A vasárnap üzenete
„Járjatok elhivatásotokhoz méltóan megszentelt életben” a páli és 

 reformátori teológia belső szobájába vezet.
 A megigazulás (mint bűnbocsánat) és az új élet, megszentelt élet 

Pál apostol teológiájában elválaszthatatlan egységet alkot. Luther is a 
megigazulás és újjászületés elválaszthatatlan egységéről beszél, amikor

( hangsúlyozza „a hit Isten műve bennünk, mely által megújulunk és újjá 
születünk” . Ez a szentség nem az ember erkölcsi magatartása, hanem 
Istentől munkált életállapota. A megszentelt élet a Léleknek az embert 

 reálisan átalakító valósága. Nem csupán eszkatologikus ígéreit, hanem 
a hit lélegzetvételének velejárója.

„A  mi szentté válásunk azt az átváltozásunkat jelenti, hogy már 
 nem magunknak élünk, hanem azokért, akiket Isten reánk bízott, és 
 ezért majd számon is kér tőlünk. Az a szent, aki szolgál szeretettel man

dátuma helyén. A szentség mindig a szolgálat szentsége.” /Balikó./
Vasárnapunk evangéliumában a menyegzői ruha éppen a szolgálat

a példázatnak az a köténye, ami nélkül csak kidobásra számíthatunk. Ráadásul 
a példázat szerint kezünk-lábunk összekötözve, elveszítve örökre annak

 lehetőségét, hogy járjunk megszentelt életben. A kairos egyszer elmúlik,
 és végérvényesen beállnak a „gonosz napok” .

Alapigénk mondanivalója
„Jól vigyázzatok, hogyan éltek. . . ” Azért, mert rajtunk a világ 

szeme, úgy kell a keresztyéneknek élni — mondja Kálvin — mintha egy 
emberekkel zsúfolt arénába volnánk állítva Isten és az angyalok elé.

„Bölcsen” Lao-ce szerint a bölcs béketűrő és engedékeny, nemcsak 
 jókhoz jó, hanem a gonoszokhoz is, nemcsak a hűségesekhez hű, ha

nem az árulókhoz is.
J ó  a jókhoz és jó a gonoszokhoz. . . ” „Hisz az igaznak és hisz a 

hazugoknak...” Hol itt az igazi bölcsesség?
Pilinszky szavai jutnak eszembe: „Azt hiszem Kierkegaardé a gon

dolat, hogy a jó ellentéte nem a rossz, hanem a jó, és a rossz fogalmá
nak összezagyválása.”

„Értelmetlenül, mindig egy vallásos hiánynak a mellékzöngéjével.”  
Rienecker.



A háttérben Dionysos pogány kultusza, melyben a részegség álla
potát alkalmasnak tartották az isteni ihletettség elnyerésére. Dionysos 
az elragadtatás és félelmetesség istensége. Megjelenése őrületbe hajtja 
az embereket, de tőle származik a legteljesebb életöröm is. Szimbóluma 
a szőlő és a bor, a repkény és a borostyán.

Még a zsidóság körében is voltak, akik Jahvét Dionysossal azono
sították. Ma gondolhatunk itt azokra a pogány vallásos áramlatokra, 
melyek ugyan elsősorban Nyugat-Európát ostromolják, de egy-egy hul
láma átcsap hozzánk is. Ennek egy szeletét tükrözi ,,A halál egészen 
más” — rádiós beszélgetések megjelent kötete. A beérkezett levelekből 
néhányat idézek: „Egy árva szó sem hangzott el arról, hogy bizonyos 
ázsiai társadalmakban (például India) miért nincs halálfélelem? Nos 
azért, mert szemben a mi fejlett anyagi világunkkal, náluk a lelki, ér
zelmi világ fejlettebb.” Másvalaki így ír: „Negyven éve tagja vagyok 
egy spiritiszta körnek. . .  a megidézett testvérek egyike sem állította, 
hogy a halál fájdalmas, mert tovább élnek közöttünk más alakban. . . ” 
Mások így írnak: „Az ember több testből á l l . . .  a hatodik a buddhikus 
test emberfeletti. . . ” „Édesanyámat metafizikai halálba tették . . . ”

Éjszaka érkeztem Koppenhágába. A szálloda recepcióján azonnal a 
buddhista vallás egyedül üdvözítő voltáról akartak meggyőzni. Másnap 
az utcán az iszlám misszionáriusai próbálták ugyanezt. A világvallások 
támadóban vannak. Dionysos mai változatai részegíthetnek.

Mi ebben a helyzetben a keresztyéni gyülekezet tiszta specifikuma? 
Erre szeretnénk az igehirdetési vázlatban, elsősorban illusztrációkkal ki
térni a 19—21. versek alapján.

A bevezetésben arról a „részegségről” szólnék, ami az adott gyüle
kezetei narkotizálhatja.

Téma és diszpozíció illusztrációkkal 
Teljetek meg Lélekkel!

1. így lehet a szó ige.
2. Az engedelmesség krisztusi.
3. A hála igazi.
1. Azt jelenti ez, hogy a keresztyének valami élettől elszakadt val

lásos nyelvet beszéljenek? Vagy igéket recitáljanak? — Szó sincs róla. 
De mint az igéből rendszeresen tóplálkozóknak az határozza meg egymás 
közötti kommunikációjukat, hogy az ige mérlegére teszik, hogy az adott 
helyzetben mi Isten akarata. így a nyelv, a beszéd: közlés és összekötte
tés. „Kimeríthetetlen eszköz arra, hogy hírt adjak magamról másoknak, 
s azonos szinten híreket szerezzek másokról a magam számára. A be
széd tehát adás és befogadás. . .  Ahol visszaélnek a szeretettel vagy 
ahol megszűnik a szeretet, ott nyilvánvalóan elhal a beszéd eredendő 
értelme is, és visszájára fordul művészete. . .  De minden beszéd leg
mélyén csönd lakik, Isten minden beszédet felülmúló csöndje, az a leg
főbb és kimondhatatlan beszéd, mely szavainkban örökösen megteste
sülni kíván, hasonlóképpen ahhoz, ahogyan az Ige testet öltött közöt
tünk.”  Pilinszky.

Simone Weil szerint: „Minden gondolat (emberi szó) erőfeszítése 
végső határán: imádság.”
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Ez számunkra elsősorban a zsoltárokban realizálódik. Ige és imád
ság vegyülete. Ilyen értelemben aszályos lelki életünkben komoly segít
séget jelent egy-egy zsoltár közös felolvasása. A benne elrejtett ige in
dukálja az imádságot.

2. Konrad Lorenz az összehasonlító viselkedéslélektan megalkotója 
nemcsak rangos tudós, hanem sikeres író is. Könyvei, amelyekben az 
állatok szokásairól ír évek óta bestsellerek. Ha pedig a Szentírásban is 
nem egyszer vették a jó példákat az állatvilágból, miért ne tehetnénk 
mi is?

Lorenz egyszer az afrikai kacagó gerlét és a nála nevelt szelíd 
gerlehímet összezárta. S a szeretet és jámborság e két példaképe né
hány óra alatt szinte megette egymást. Végül a győző afrikai gerle az 
alulmaradt hím sebeit akkor is csípte, vájta, amikor már maga is úgy 
belefáradt, hogy alig bírta nyitva tartani a szemét.

Nem ismeretlen a magukat galamboknak tartó keresztyének között 
sem ez a halálos csipkedés.

Ugyanakkor ír Lorenz a farkasokról is. „A  magam részéről innen 
merítettem az új, s talán mélyebb értelmezését az Evangélium egyik 
szép és gyakran félreértett mondatának: Aki téged jobbról arcul ü t ...  
A farkasok marakodnak, és amikor eldől a harc, a vesztes, a gyengébb 
a teste legsebezhetőbb pontját, nyakhajlatát odatartja ellenfelének. A 
győztes farkas voltaképpen szívesen harapna, de nem tud. Valami örök
lött, ösztönjellegűen beidegződött gátlásnak engedelmeskedik. És a másik 
bízik abban, hogy végül mégiscsak engedelmeskedik. Engedelmeskednek 
egymásnak egy forró helyzetben, és mindketten élnek.

Megkérdeztem a fiamat, ő hogyan érti az egymásnak való engedel
mességet, és ezt válaszolta: „Az engedelmesség iskolája a család. A ge
nerációk teljesen sohasem érthetik meg egymást. Más a gondolkodásuk, 
az öntörvényűk, a dolgok felfogásának módja. Éppen ezért arra kell 
törekedni, hogy a szülők és gyermekek egymás mondanivalóját, problé
máját értsék, hangolják a másik hullámhosszára, és próbálják meg egy 
kicsit a másik szemszögéből megvizsgálni, és a dolgok más jelentést 
kapnak. Ezt nem nevezném kompromisszumnak, inkább a másik látása 
engedelmes elfogadásának, természetesen krisztusi alapon.”

A keresztyén ember életében ez az engedelmesség a Krisztus félel
méből, tiszteletéből valósul meg. Az Űr cselekszik. Ebből a cselekedeté
ből élünk szentül, járunk megszentelt életben.

3. Elsősorban azért a szeretetért, ami Krisztusban átölel. Azokért, 
akikkel megajándékozott az Isten. Akikkel tisztán tudunk örülni és 
együtt sírni. Még a betegágyon is, amikor a betegség tűhegyre szedi 
áldozatát. Még a temetőben is.

Szabó Magda: Megmaradt Szobotkának c. könyve az 1982-ben meg
halt férjének állít emléket. A könyv utolsó oldalai a temetőbe vezet
nek: „Nem félek én a sírtól... A szertartás kész, hallod az éneket? 
Nincs már szívem félelmére, nézni sírom fenekére. . .  Ne félts, én a szó 
minden értelmében hiszek a feltámadásban. . .  Hát csak várj májd 
rám . . . ” A hála szó nem szerepel és mégis átragyog minden szón.

A Lélek megszentelő munkája nyomán ige, engedelmesség, hálaadás 
születik.

Vigyázzatok, hogy így is legyen.
Bolla Árpád
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SZENTHÁROMSÁG UTÁN 21. VASÁRNAP

Ef 6,10—17 (18)

Alapigénk a levél befejezése előtti összefoglaló szakasz. Készülésünk 
első mozzanataként olvassuk végig a levelet!

I. Egyes szavak, kifejezések értelmezése
10. v.: „Erősödjetek meg” — passzív imperatívusz. „Az Ürban” — a 

levél egyik központi fogalma, itt a megelőző igeformából eredő feszült
séget oldja fel. „Az ő hatalmas erejében” — az „ischys” és a „kratos”  
egymásmellettisége az erő „végtelenségét” és „kimeríthetetlenségét” 
hangsúlyozza. 11. v.: „Isten fegyverzete” — Istentől való fegyverek. A 
„panoplia” a katona teljes felszereléséhez tartozó valamennyi fegyvert 
jelenti. Pál mégsem törekedett teljességre, mert mondanivalójának kifeje
zéséhez elegendőnek tűntek az említettek. Felsorolásával talán azt is ér
zékeltetni akarta, hogy „közelharcra” gondol, amelyben pl. nem lehe
tett használni a gyalogos fegyverzetéhez tartozó dárdát. „Megállni” — 
katonai szakkifejezés: úgy védekezni, hogy nem hátrál a harcos. „Ör
dög” — „diabolos” : a „diaballo” igéből származó főnév. Az ige jelen
tése: összedoibál, összekuszál, rágalmaz, vádol. „Mesterkedés” — „metho- 
deia” : ravasz, agyafúrt mesterfogás. A  diabolosnak az a cselekvési 
módja, hogy mesterien ravaszkodva mindent összezavar. 12. v.: „Test 
és vér” — ember. „Erők” , „hatalmak” stb. — emberfeletti, emberen túli 
valóságok, az életet fenyegető, megfoghatatlan és megfoghatatlanságuk 
következtében rémületet keltő titokzatos erők. 13. v.: „Vegyétek fel” — 
„analabete” : az „analambanein” ugyancsak katonai szakkifejezés. Az 
összecsapásra készülő harcos „beöltözik” , felkészül a küzdelemre. „Go
nosz nap” — amikor a „diabolos” „metódusával” ellenünk fordul. Ismét 
felhangzik a 11. v-ben hallott „megállni” ige az „ellenállni” igével páro
sulva. Olyan magatartásra utal, amely a „gyáva megfutás” ellentéte. 
„Mindent leküzdve” — itt így értem: „mindent (ti. a fegyvereket) fel
használva” . 14. v.: A „felövezni” tartalmát ismerjük: a ruha sarkait az 
öv alá szorítani, hogy menés, munka, harc közben ne akadályozzon. 
„Igazságszeretet” — „alétheia” : a valóság. A hazugság ellentéte. A „ha
zugság atyja” ellen nem lehet hazugsággal harcolni! „Megigazulás” — 
„dikaiosyné” : Istentől kapott igazságunk, bűntől való megszabadított- 
ságunk védő páncélunk, amikor a vádló vádol. 15. v.: „Készség” — A 
nagy „zűrzavart keltő” úgy is legyőzhet, hogy elveszi a kedvünket a bé
kesség munkálásától. Mindenfajta háborúság káosza és rendetlensége 
kedve szerint való. Isten megbékélt velünk, ez a cselekedete minket is 
mindenfajta békesség megvalósítása felé indít. 16. v .: „Hit pajzsa” — 
„thyreos” : az egész testet védő pajzs, amit nem is a harcos fogott, ha
nem pajzshordozója tartott eléje. Ha „megállunk” a harcban, Isten 
maga véd minket. Ha Istennel közösségben maradunk, nem árthat ne
künk a Gonosz. 17. v.: „Üdvösség sisakja” — megmentettségünk bizonyos
ságát, jövendőnk biztosítottságát jelenti. Azt a bizodalmát, hogy „sem 
halál. . .  sem semmiféle más teremtmény nem választhat el minket az 
Isten szereteitétől” . (Róm 8,38—39) „Lélek kardja, amely az Isten igéje” 
— egyetlen „támadó fegyverünk”, ahogyan megkísérlésekor Jézus is 
használta. A 18. v-ben Pál apostol nem folytatja a képet, bár az imádság 
a keresztyén ember harcának lényeges része. Életünkben kettős jelen
tősége van: közösséget teremt és éberré formál.



(Megjegyzés: Isten fegyverzetének felsorolásakor Pál szavai ószövet
ségi ihletettségűek. (Ézs 11,5; 52,7; 59,17 stb.) Az ÓT-ban a legtöbb eset
ben Istenre vagy a Messiásra vonatkoznak, így nem a hívők harcára 
való utalással használta azokat.)

II. Meditációnk csomópontjai

1. Mi az értelme a 10. verssel kapcsolatban említett passzív impera
tívusznak? A passzívum azt fejezi ki, hogy nem az alany cselekszik, 
hanem vele történik valami. Felvethetjük-e ilyen esetben az alany fele
lősségének kérdését? Igen, mert tőle függ, hogy engedi-e magán végbe
menni a valaki más által kezdeményezett cselekedetet.

2. Ezt hangsúlyozza alapigénk valamennyi felszólítása: „öltsétek ma
gatokra” , „vegyétek fel”, „álljatok meg” stb. Ezek a felszólítások azért 
nem értelmetlenek, mert azt, amit nekünk kell tennünk, messze meg
előzi Isten cselekedete. Megerősödhetünk, mert erős Urunk van, aki 
rendelkezésünkre bocsátja a maga erejét. Magunkra ölthetjük az Isten 
teljes fegyverzetét, mert Isten nyújtja felénk annak minden egyes da
rabját. Meg nem hátrálásunk előfeltétele pedig az, hogy Urunk már 
győzedelmes a küzdelemben.

3. Mindez azonban nem úgy áll rendelkezésünkre, hogy „biztosra 
mehetünk” . Isten sem magát, sem az erejét nem szolgáltatja ki nekünk, 
ígéretet kapunk tőle. Az ígéretből majd „menet közben” lesz valóság. 
Tudjuk-e vállalni az Isten szavában való bizalom merészségét?

4. Végig kell gondolnunk az ördögkérdés egész problematikáját. Azt 
ne prédikáljuk, hogy hinni kell az ördögben, de határozottan tegyünk 
bizonyságot arról a Jézusról, Aki mindenféle „sötét hatalomtól” megvál
tott minket!

5. Az „erők”, „hatalmak” stb. olyan világképnek az elemei, amelyet 
nem tehetünk a magunkévá. De tagadhatjuk emberfeletti „hatalmassá
gok” életünket fenyegető létét? Korunkban nincs-e démoni hatalma a 
pénznek, az önzésnek, a félelemnek, a bizonytalanságnak, az alkohol
nak, — vagy a fegyverkezési hajszának? Maradjunk a legutolsónál: 
nincs olyan érzésünk néha, hogy a fegyverek tömege rendelkezik az 
emberek életével? Mit tehetünk Urunk hatalmában bízva és Neki enge
delmeskedve?

III. Néhány mondat Luther 1535. nov. 5-én, a Szentháromság utáni 
21. vasárnapon mondott igehirdetéséből:

„Az apostol két dologra tanítja az efezusiakat: először arra, hogy 
higgyenek Jézusban, mért ö  a Fej, másodszor arra, hogy rendesen élje
nek . . .  A keresztyén életet úgy írja le, hogy az hit által Isten felé for
dul, majd szeretetben a felebarát felé. Ahol azonban így akarnak élni, 
ott harc kezdődik. Jön a sátán, aki nem tudja elviselni, ha tisztán és 
hamisítatlanul tanítunk, de azt sem, ha nem haragszunk egymásra, 
ha nem lopunk és rabolunk, ha nem törünk házasságot. Nem marad 
nyugton, ha a férj és a feleség elviselik egymást, ha a háznép hűségesen 
dolgozik. Ezért éjjel és nappal támadja a keresztyén hitet és életet. Meg 
akar fosztani a tiszta tanítástól, az embereket pedig engedetlen életre 
akarja csábítani. . . ”
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IV. Igehirdetés-vázlatok
1. Az alapigéről Reformáció ünnepe előtt egy héttel prédikálunk. 

Egészen közel vagyunk a Luther-évforduló napjához is. Felgyorsul a 
gyülekezeti élet, többször van kezünkben Énekeskönyvünk. Prédikálhat
nánk úgy, hogy az alapige megszólaltatásában az „Erős vár a mi Iste
nünk” gondolatai segítenek. A József Attila-féle fordítást vehetnénk elő 
(256. ének).

Erős vár a mi Istenünk — Erősödjetek meg az Űrban!
a) Kél az ősi rossz — Az ördög mesterkedései.
b) önnön erőnk csak délibáb — Vegyétek fel az Isten fegyverzetét, 

hogy megállhassatok!
c) Él, áll az Ige igazul — Igazságszeretet, igazság, a békesség evan

géliumának hirdetése, hit, az üdvösség bizonyosságának jelentősége.
Miénk marad az Ország! — Imádkozhatunk azért, hogy valóban 

megmaradjon a miénknek.
2. Elképzelhető, hogy egyetlen mondat köré csoportosítjuk mondani

valónkat. Ebben az esetben eléggé kilépünk az alapige keretéből:
Erősödjetek meg az Úrban, és az ő hatalmas erejében!
a) Ezzel a mondattal Isten tudatosítani akarja bennünk gyengesé

günket, kiszolgáltatott voltunkat.
b) Isten ezzel a mondattal „esztelen” cselekedetre akar rávenni: 

minden biztosnak látszót taszítsunk el magunktól, és hagyjuk rá ma
gunkat ígéreteinek „bizonytalanságára” .

c) Ezzel a mondattal Isten mindent megad nekünk, amire csak szük
ségünk van ahhoz, hogy győztes harcot harcoljunk a sátán ellen.

Erősödjünk meg az Ürban, hiszen a miénk ez az erő!
3. Ha jobban akarunk ragaszkodni alapigénk mondataihoz, akkor 

így alakulhat a vázlat:
Vállaljuk a hit harcát!
Mi jellemzi a keresztyén ember életét? Az, hogy folyton harcban áll.
a) Ebben a harcban önmagunkban semmire sem megyünk, mert 

akivel harcban állunk, nem „emberszerű”.
b) Mégsem vagyunk kiszolgáltatottak, mert Urunk ereje és Iste

nünk fegyverzete rendelkezésünkre áll.
c) Hogyan segít Isten? Úgy, hogy leleplezi, ami hazugság az életünk

ben, bűnbocsánatot ad, szolgálatra hív, bizalmat ébreszt szívünkben ön
maga iránt, ígéretekkel támogat, imádságra biztat.

Egyedül a hit harca értelmes küzdelem. Nem mások ellen, hanem 
magunkért folyik. És akkor leszünk győztesek, amikor legyőzetünk!

Bohus Imre

SZENTHÁROMSÁG UTÁN 22. VASÁRNAP

Fii 1,3—11
Exegézis helyett
A szöveg értelmezésére vonatkozóan nagyon hasznos segítséget nyújt 

dr. Cserháti Sándor könyve. Alapigénk vonatkozásában is részletesen 
tárgyalja a szöveggel kapcsolatos exegetikai problémákat. Világos ké
pet nyújt arról a történeti — pszichológiai helyzetről, melyben az egész
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Filippi-levél született. Haszonnal forgatható Wilhelm Stahlin: Predigt- 
hilfen c. könyvének II. kötete, amelyben a szerző elsősorban az ige
szakasz gyakorlati üzenetére ad időszerű tanácsokat. Közelebbről arra 
hívja fel a figyelmet, hogy az adott igét az akkori helyzetből kiemelve 
a mai ember számára kell üzenetté formálnia minden igehirdetőnek.

Magunk felé
Igehirdetésünknek gyakori hibája a személytelenség, amikor kívül

állóként, vagy még inkább „magas ló” -ról bírálunk és osztogatunk ta
nácsokat a gyülekezetnek. A  mai vasárnapra kijelölt igék, az alapige 
is és az oltári ige is, elsősorban magunk felé fordítanak. A gonosz szol- 

 gáról szóló jézusi példázat szerint a király számadást tart szolgáival. 
Textusunkban pedig Pál apostol figyelmeztet Krisztus napjára.

Erre figyelve kell először a magunk számára olvasnunk az igét, 
annak mérlegére helyezve lelkipásztori magatartásunkat, imádkozó éle
tünket.

Óhatatlanul felvetődik a kérdés: milyen a gyülekezethez való kap
csolatunk? Az apostol minden leveléből, de különösen a Filippi-levélből 
kiragyog a gyülekezethez való kapcsolatának egészen személyes volta. 
Nem csak akkor van kapcsolatban a rábízottakkal, amikor közöttük van, 
hanem akkor is gondol rájuk, amikor távol van tőlük. Nehéz helyzeté
ben, fogságában sem önmagával törődik, hanem a rábízottakkal. Kér-

 dezzük meg magunktól, nem foglalnak-e le túlságosan saját egyéni 
gondjaink, mindennapos teendőink, családi problémáink s közben nem 
feledkezünk-e el azoknak terheiről és örömeiről, gondjairól és vergődé
seiről, akik közé küldettünk s akik tőlünk várnak tanácsot, útmutatást, 
vigasztalást és segítséget? Pál szívében hordozta a gyülekezetei. És mi? 
Hordozzuk-e a ránkbízottakat szívünkben és imádságunkban? Az imád
kozó embernek mindennapos tapasztalata, hogy egészen másképpen vi
szonyul azokhoz az emberekhez, akiket komolyan és hűségesen hordoz 
imádságban Isten előtt. Stahlin rámutat arra, hogy ez a titka minden 
igazi lelkigondozásnak.

így kerül az ige mérlegére imádkozó életünk. Alapigénk is imádság. 
Mégpedig hálaadó imádság. Paul Althaus: „A  szentek közössége” című 
írásában elgondolkodtató megjegyzést tesz arravonatkozóan, hogy a 
lutheri kegyességben mintha nagyobb hangsúly esnék a könyörgésre, 
mint a hálaadásra. Sokkal gyakrabban visszük Isten színe elé még má
sok gondjait, terheit is, mint hogy hálát adnánk mindazért az örömért, 
jóért, amelyeket Isten a ránkbízottak életében cselekedett. Könnyebben 
sírunk a sírókkal, mint örülünk az örülőkkel. Mennyivel több szó esik 
közöttünk gyülekezeti problémákról, mint gyülekezeti örömökről. Pedig, 
ha mi magunk Isten Igéjéből táplálkozunk és valljuk, hogy a hitből erőt 
kapunk, nem kellene-e hálás szívvel magasztalnunk Istent azokért, akik
ben Isten nyilvánvaló módon elkezdte a „jó  munkát” ? Gondoljuk meg 
őszintén, bőségesen van okunk a hálaadásra.

A gyülekezet felé
Alapigénk befejező szakaszában az Isten előtt álló Pál, Isten előtt 

állva fordul a gyülekezet felé is. Szivét az a bizonyosság tölti el, hogy 
az, aki elkezdte a jó munkát, „elvégzi a Krisztus napjára”. Nincs befe
jezett keresztyénség. A  keresztyén élet szüntelen növekedés, gazdagodás, 
gyarapodás, gyümölcstermés. Ezt helyezi az apostol nyomatékosan a fi- 
lippibeliek szívére. Ez a mi feladatunk is a ma gyülekezetében.
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Gazdagodjatok a szeretetten! Ha hisszük és valljuk azt, hogy min
den elmúlik, egyedül a szeretet marad meg, akkor nem lehet fontosabb 
dolog, mint éppen ez: gazdagodni a szeretetben. Az önzés, az egyéni 
érdekek hajszolásának világában nekünk feladatunk a szeretetnek nem
csak meghirdetése, hanem megélése, hiszen mi valljuk, hogy „az Isten: 
szeretet” . A szeretet pedig szolgálatra indít. Családban, munkahelyen, 
társadalomban egyaránt. Mennyi bűnnek, elmagányosodásnak, családok 
felbomlásának okozója a közöny, ami minden járványnál megállíthatat- 
lanabbul terjed. „Igazi megértés” kell. Egymás szeretetben való elhordo- 
zása, ahogyan Isten is hordoz bennünket naponként megbocsátó szere- 
tetével.

Igazi megértés nélkül nincs helyes ítélőképesség. Az ítélőképesség 
kifejlődéséhez a testi életben is növekedésre van szükség. A gyermek
ben még nincs meg, de a felnőttben — normális körülmények között — 
ki kell alakulnia, hogy megítélhesse, mi a helyes, mi a helytelen, mi a 
lényeges, mi a lényegtelen. Mennyivel inkább így van ez a lelki ítélő
képesség vonatkozásában! Fel kell nőni az Isten előtti nagykorúságra 
ahhoz, hogy képesek legyünk eldönteni, mi a helyes, mi a lényeges. A 
hangsúly az „Isten előtti” kifejezésen van. Mi emberek nagyon könnyen 
és elhamarkodottan mondunk ítéletet egymás felett. Elsősorban a magunk 
érdekeit tartjuk szem előtt és ennek megfelelően skatulyázzuk be az em
bereket. Mennyi félreértés, mennyi ellentét, mennyi baj származott már 
ebből. Ne csodálkozzunk, ha ilyen körülmények között gyümölcstelen az 
életünk.

A Krisztus napján Urunk a gyümölcsöket fogja számon kérni tőlünk. 
Azokat a gyümölcsöket, amelyekkel hasznára voltunk életünk során az 
embereknek. Hiába aggatunk mi díszeket önmagunkra, azok csak ideig- 
óráig csillognak, mint a karácsonyfa díszei, amelyek keltenek talán 
„hangulatot” , de nincsenek hasznára senkinek sem. Gyümölcsök kelle
nek, élvezhető, jó gyümölcsök, a jó fa jó gyümölcsei, az igazság gyümöl
csei. Ezek pedig csak Jézus Krisztus által teremnek, nem a magunk dí
szítésére, hanem Isten dicsőségére és magasztalására. Látható gyümöl
csökről van szó, hogy ezeket látva az emberek „dicsőítsék a ti mennyei 
Atyátokat!”

Minderre önmagunkban képtelenek vagyunk. De legyen áldott az 
Isten, aki naponként részesít bennünket megbocsátó kegyelmében. En
nek tudata és megtapasztalása tesz képessé arra, ami a mai vasárnap
nak központi üzenete, hogy ti. mi is járjunk elhivatásunkhoz méltóan: 
megbocsátásban. Isten naponkénti megbocsátásából élve mások iránt 
egyre gazdagodó szeretetben, igazi megértésben, helyes belső ítélőképes
séggel, tisztán és kifogástalanul, gazdagon teremve az igazság gyümöl
cseit a Jézus Krisztus által.

Abaffy Gyula

REFORMÁCIÓ ÜNNEPE
Mt 5,1—10

1. Nem erények dicsérete
Gyakori kísértés a boldogmondások alapján, az ún. keresztyén eré

nyek dicséretét zengeni, holott Krisztust kell hirdetnünk. A reformáció 
ünnepére tekintettel pedig különösen is. Az erények dicsérete tévútra 
vezet, és nem boldogít senkit. Még az önkéntes szegénységi fogadalom,
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önsanyargatás sem segít, nem tesz tökéletesebb keresztyénné és nem 
boldogít. Erővel kikényszerített mártíriumnak is legfeljebb csak a fáj
dalma lesz érezhetővé. De nem garantálja senkinek a mennyországot. 
Mert nem lehet sem szegénységgel, sem önsanyargatással, sem szenve
déssel és lemondással Istent lekötelezett adósunkká tenni, akinek be
nyújthatnánk a számlát ily módon; ezt tettem érted, mit kapok ezért? 
Követelem érte jutalmul a boldogságot.

Tudjuk ugyan, hogy Jézus szegénnyé lett értünk, tudjuk róla, hogy 
fáradt, szomjúság is gyötörte, szenvedett is eleget, de mégsem tekinthette 
mind ezt az emberi lét céljának, még kevésbé a boldogság forrásának, 
mert igyekezett éhes embereket jóllakatni, sajnálta a meggyötörteket, 
ahová elért inkább gyógyítással enyhített a szenvedésen, maga is szíve
sen elkerülte volna a keserű poharat.

Ne tápláljunk hamis eszmét. Nem a szegény, szenvedő, gyötrődő az 
igaz keresztyén. Arra van okunk, hogy örvendező boldog keresztyének 
legyünk.

Egyáltalában nem arról van szó, mintha a szegénység, az éhezés, a 
szenvedés forrása vagy feltétele lenne a boldogságnak, hanem inkább ar
ról, hogy ennek ellenére mégis van boldogság.

Igaz, az ellenkezője is megáll, a gazdagság és minden egyéb, amit 
az élet jó oldalához számítunk, az sem jelent okvetlen boldogságot. Ki 
üdvözül tehát, azt hiszem ezzel is helyettesíthetjük a boldogságot? Mind 
két kifejezés egy irányba mutat. Jézus válasza erre egyértelmű, emberek
nél lehetetlen.

Nem lehetetlen Istennek. És mert nem lehetetlen egymás után ismétli 
meg itt Jézus boldogok vagytok. Igen jelenidőben fejezi ki a boldog
ságot, nem távoli ígéret, hanem jelenvalóság. Ugyanúgy ahogy az 1. 
Zsoltár 1. verse is jelenidőben fogalmaz: „Boldog ember az, aki nem jár 
a bűnösök tanácsa szerint.” A mondat második fele azonban mindig 
mégis ezt a jelenidejű boldogságot a jövővel indokolja. Ez pedig a meny- 
nyek országa. Elején és végén ez keretezi a boldog mondások sorát. Ami 
közben említtetik ugyanaz, ahogyan egyéb helyeken a Biblia az üdvös
ségről, a teljességről beszél. Megvigasztal tatnak, letöröl szemükről min
den könnyet. Öröklik a földet új ég és új föld stb. De nem ránk erősza
kolt erények teljesítése árán. Sőt, akiket az Úr irgalmas cselekedeteikért 
a jobb keze felől állít, maguk sem tudtak ezekről a cselekedetekről, nem 
hogy számon tartották volna azokat. Észre sem vették amikor azokat 
cselekedték, maguk csodálkoztak a legjobban, hogy mégis nekik szólt 
a hívás: „Jöjjetek Atyám áldottai, örököljétek azt az országot, amely 
nektek készíttetett a világ kezdete óta.” (Mt 25,34) Elkészíttetett. Nem 
kell megcsinálni, valahonnan előhozni, megszerezni magunk. Készen 
van. Ez a perspektíva készen áll és nyitva áll azoknak, akik olyan hely
zetben vannak, amiből maguktól nem tudnak kikeveredni (szegények, 
sírók, üldözöttek, éhezők stb.), és mert más nincs, rá vannak utalva Isten
re, egyedül őrá hagyatkoznak, és nem csalódnak, övék a mennyek or
szága. Van jövőjük. Lehet, sok mindenük nincs, ami állítólag kellene a 
boldogsághoz, sőt esetleg sok minden van, ami nem teszi fényessé a je
lent (sírnak, éheznek, üldöztetnek), mégis e körülmények között boldo
gok, mert övék a mennyek országa. Van jövőjük.

A mennyek országa, a megvigasztaltatnak, az öröklik, a megelégít- 
tetnek, az irgalmasságot nyernek, meglátják az Istent, Isten fiainak ne
veztetnek, — mindez a legszebb erényeken túlmutat arra, Aki mindezt 
elkészítette, megszerezte, és az ő áldozatára teszi a hangsúlyt. Ő maga 
is úgy mutatkozott be a názáreti zsinagógában, hogy akiknek volt fülük
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megérthették, hogy Ő az a mindezt elkészítő megteremtő Messiás. ,,Az 
Úr Lelke van énrajtam, mert felkent engem, hogy evangéliumot hir
dessek a szegényeknek, azért küldött el, hogy a szabadulást hirdessem 
a foglyoknak, és a vakoknak szemeik megnyílását, hogy szabadon bo
csássam a megkínzottakat és hirdessem az Űr kedves esztendejét.” (Lk 
4,18—19)

Ha nem is leszünk soha olyan gazdagoik, hogy fölényesen nyújthat
nánk be a számlát Istennek, de boldogok igen, mert Őérte hisszük a 
bűnök bocsánatát. Ha nem is kerülhetjük ki kínos romlandóságunkat, 
de boldogok igen, mert Érette hisszük a test feltámadását, ha életünk 
és minden mi hozzá tartozik siratná valóan rövid távú is, mégis bol
dog, mert hisszük az örök életet. Ha nem is lesz úgy soha, hogy e rövid 
távú élet minden boldogság igényünket kielégíti, mégis boldog, mert 
Krisztus viszi azt teljességre.

Jézus az üdvözítő. Jézus a szegény, szenvedésnek, múlandóságnak, 
zaklatottságnak, sok gondnak, bajnak kitett életünket, jelenünket bele
vonta ebbe a távlatba: Tiétek a mennyek országa.

E boldogmondások sorozatával nem elhordozhatatlan terhet rak 
ránk Jézus, hanem hívást kézbesít azoknak, akiknek már elhordozhatat
lan a teher: Jöjjetek énhozzám.

2. A szószék felé
Boldogtalannak lenni, önmagunkban azt az érzést hordozni, boldog

talan vagyok, fárasztó teher. Az életuntságig is el lehet jutni. Jézus is 
elgyötörtnek látta az embereket, és megsajnálta őket. Boldogtalan embe
rek nem csak maguk szomorúak, látványuk másokat is elszomorít.

Még lehangolóbb és gyötrelmesebb kényszerű módon számba venni 
a boldogtalanságot akkor, amikor mindent megtettem a boldogságomért, 
és az mégis elúszott. Dolgoztam azért, hogy minden össze jöjjön ami 
szükséges hozzá, talán meg is van mindenem, sikerült elűzni a szegény
séget, elkerülni a könnyeket, erőltetni a nevetést, elkerülni a bajokat, 
harcoltam és győztem, minden konfliktushelyzetet sikerült javamra meg
oldanom, a végeredmény az, hogy elfáradtam, elkoptam, megrokkantam, 
felőrlődtem. Mit várhatok én még? Nem sokát, néhány év alatt velem 
együtt elszáll az egész. Hol van nekem még jövőm? Csak múltam van, 
hatvan, hetven esztendővel a hátam mögött, csupa fáradtsággal. A jelen 
már nem sokat ígérő, még kevesebbet a jövő.

Így szembesülve Jézus boldogmondásával, ez először megdöbbent.
Nem lehet igaz.
Ha igaz, akkor is olyan magas mérce, hogy az eleve boldogtalan

ságra ítél.
Majd minden tapasztalatot mérlegre téve, talán mégis lehet benne 

valami, mert ellenkező irányba haladva eddig mégsem lettem boldog.
Meg lehet kockáztatni a másik utat is. Kidobni az életemből min

dent, amit eddig kergettem, elfordulni attól ami eddig magához vont. 
Szegénnyé lenni és alamizsnát adni mindenből amim van. Provokálni 
veszélyhelyzeteket, hogy sírni és szenvedni kelljen. Az eredmény biztos, 
hogy megint semmi. Kérdezd meg azokat, akik éheznek, háborúságot 
szenvednek, biztos, hogy nem boldogok, ez is embert gyötrő teher. Jézus 
sem tarthatta ezt boldogságnak, mert igyekezett jóllakatni, és gyógyítani.

A szerzetességgel önként vállalt szegénység, lemondás, önsanyar
gatás, szelídség és engedelmesség Luthert sem tette boldoggá.

Tehát se így, se úgy, ez volna a végeredmény?
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Nem! A gazdag ifjú történetét Jézus azzal zárja: „Könnyebb a te
vének a tű fokán átmenni, mint a gazdagnak az Isten országába be
jutni.” A tanítványok döbbent kérdésére, — ki üdvözül tehát, — Jézus 
Így felel: „Embereknél lehetetlen” ,

„Istennél minden lehetséges” (Mt 19,16kk).
Isten akinél minden lehetséges: Jézus.
Akik belefáradtak abba, hogy így vagy úgy maguk hozzák össze 

maguknak a boldogságot, magához hívja; jöjjetek énhozzám. Királyi ha
talommal és bőkezűséggel ajándékoz meg azzal, ami embereknél lehetet
len. Boldogok a . . .  mert övék a mennyek országa, megvigasztaltatnak, 
meglátják az Istent, Isten fiainak neveztetnek, öröklik a földet, irgal
masságot nyernek. Ilyen-olyan életünket „övék a mennyek országa” táv
latába helyezte. Jövőt nyitott.

Hogy Jézus mégis, a szegényeket, sírókat, szenvedőket, szelídeket, 
irgalmasokat, békét teremtőket emeli ki, mint akik a mennyek orszá
gának várományosai, ez nem azért van, mintha a szegénységben látná 
a boldogság forrását. Ez legfeljebb előnyt jelent, mert akiknek lehetet
len helyzetükben nem marad más megoldásuk, csak az, hogy várják az 
Istent, mint az őrök a reggelt, nem csalatkoznak. Előbb hallják meg a 
hívást, jöjjetek énhozzám.

Lehet, hogy túl gazdagok vagyunk testiekben és lelkiekben, mert nem 
vagyunk olyanok mint mások. Jóllakottak és beteltek, önmagunkkal meg
elégedettek vagyunk, ezért nem jön ki a szánkon: „Isten légy irgalmas, 
hozzám bűnöshöz” .

Túl jó a dolgunk ahhoz, semhogy boldogok tudjunk lenni.
)Túl beteltek vagyunk ahhoz, hogy éhezni és szomjazni tudjuk az 

élet kenyerét és az élő vizet.
Annyit meg kell értenünk, ígéretesen közel Jézus mindig a szegé

nyekhez, sírókhoz, éhezőkhöz, szelídekhez, irgalmasokhoz, békét terem
tőkhöz, szenvedőkhöz volt, van és lesz. Akik nagyon fent érzik magu
kat, ezzel szemben maguk távolodnak tőle egyre messzebb.

Karl Béla

SZENTHÁROMSÁG UTÁN 23. VASÁRNAP

Fil 3,17—21

Alapigénk a Fi1ippi-levélnek abból a részéből való, amely minden 
valószínűség szerint eredetileg Pálnak egy második levele volt a filippi 
gyülekezethez, s amelyet egy későbbi redaktor dolgozott lösszé az első 
levéllel, sőt esetleg egy harmadikkal is. Vö. Cserháti S. kommentárjá
nak bevezetése).

Ez a — Pál nagy harci leveleire emlékeztető keménységgel és in
dulattal megírt — fejezet nemcsak az írásmagyarázóknak, de az igehir
detőknek is nehéz feladatot ad, ami különösen is textusunknál válik 
érezhetővé. M. Doerne (Die altén Episteln, 237. k. lpk.) például egyene
sen amellett tör lándzsát, hogy a 17—19. versek lényegében használha
tatlanok az evangélikus igehirdetés számára. Érvelésében nemcsak be
vezetéskritikai problémákra hivatkozik, hogy ti. nem dönthető el egyér
telműen, hogy kik ellen hadakozik itt az apostol, hanem teológiai okokra 
is. Nevezetesen, hogy a 18—19. versekre építhető és címzettekben nem 
Pontosítható vádbeszéd nem lehet igazi bűnbánati prédikáció. Így ő a 
maga részéről végül is a 20—21. versekre korlátozza az igehirdetés alap
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igéjét. Doerne gondolatmenete azonban ezen a ponton rossz vágányra 
fut. Elismeri ugyan, hogy a népegyházi keretek között szinte nagyobb 
a veszélye annak, hogy Krisztus keresztjét gyakorlatilag megtagadjuk, 
mint az óegyházban volt. Azt azonban nem veszi kellően figyelembe" 
hogy Pál éles hangú kifakadása pontosan a gyülekezet féltéséből szár
mazik, s abból a felismerésből, hogy a tévtanítók jelenléte reális ve
szélyt jelent az egész gyülekezet számára, s ami még fontosabb, hogy az 
elbukásnak ugyanezek vagy hasonló veszélyei ma is fennállnak. Az ter
mészetes, hogy a 18—19. versek tartalmát teljesen elhibázott dolog lenne 
valamiféle papos „dörgedelemként” megszólaltatni. Az igehirdető, de 
az igehirdetés is lehetetlen helyzetbe kerülne ezáltal.

A prédikációra nézve alapigénkben három nehézséggel kell meg
birkózunk.

Az egyik a már említett bevezetéskritikai problémából adódik. Kik
re gondolhatott az apostol ennek a fejezetnek az írásakor? Libertinista 
tévtanítók, judaista törvényeskedők vagy esetleg — mint Lebmeyer véli 
— hitehagyott gyülekezeti tagok („lapsi”) vannak a háttérben? Az eg- 
zegétá'k véleménye megoszlik. Mégis a fejezet első fele, különösen is Pál 
saját példájának felemlítése (4. kk., főként 9. v.) alapján leginkább arra 
gondolhatunk, -hogy az apostol itt törvényeskedő (judaista) tévtanítók- 
ka-1, ül. ellenfelekkel száll szembe. De ha ezt a kérdést eldöntetlenül 
hagyjuk is, a 18—-19. versek tartalma — pozitív vetületében! — akkor is 
beépíthető az igehirdetésbe. Ha a „másképp járók” ellenségei Krisztus 
keresztjének, az apostol -Krisztus keresztjének ajándékaiból áll. Ha azok
nak „a hasuk az istenük” , vagyis „bekebelezésre” berendezkedett, önző 
életet élnek, a Pállal együtt Krisztust követők a szolgálatban önmagu
kat elégetők, áldozatosan másokat éltetők útját járhatják csak. Ha ők 
a „földiekre törekszenek” , tehát életük, s még vallásosságuk is teljesen 
immanens -irányultságú, az apostoli példa szerint élőknek tudni-uk kell, 
hogy Isten láthatatlan, most még rejtett világa is realitás, amely azon
ban egyszer teljességre jut Krisztus dicsőséges megjelenése által.

A másik nehézség lelkipásztori, s részben lélektani. Számolnunk 
kell ugyanis azzal, hogy az igehallgató gyülekezet a textus első verset 
mint az igehirdető személyes -szavát hallgatja. Anélkül, hogy a példa - 
adást illetően a magunk felelősségét kisebbíteni akarnám, meg kell lat
nunk, -és adott esetben meg is kell -láttatnunk, hogy itt a hangsúly a kö
zös Krisztuskövetésen (symmimétai!) van. Az apostol és a lelkész, de 
bárki emberfia sem lehet önmagában példa a keresztyén életben masok 
számára, csak azért és annyiban, amiért és amennyiben ő is Krisztust 
követi. 

A harmadik gond teológiai jellegű. Abból az egyház története során 
sokszor felbukkanó és ma is fellelhető félreértésből adódik, amely 
keresztyénséget valami életidegen valóságként érti és éli meg. A Szth  
u. 23. vasárnap óegyházi evangéliuma (Mt 22,15—-22), az adógaras tö rté - 
nete, amely a vasárnap homiletikai jellegét is megadja, és oltár előtti 
ágéként hangzik fel istentiszteleteinken, nemcsak leleplezi ennek a szem 
léleln-ek téves voltát, de helyre is igazítja gondolkodásunkat: két világ 
polgárai vagyunk. Tehát tanítványnak, keresztyénnek lenni nem azt 
-jelenti, -hogy megvetve a földi életet -kivonulunk — akár átvitt 
lemben, akár valóságosan — ebből a világból, hanem hogy realitásként 
felismerve Istenit és az ő láthatatlan világát („a mennyet”) élünk földi  
világunkban; tudva, hogy a teljesség — keresztmetszetben é s  hosszmet- 
szetben egyaránt — több, mint ez a tér-idői dimenziókban letezo 
mosz.
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Igehirdetésünk alapgondolatát és irányét meghatározhatja az a fel
ismerés, hogy textusunkban az apostol tkp. nem egyszerűen téves ta
nítással, hanem tévesen tanítóikkal és az általuk képviselt hamis maga
tartással, életstílussal száll szembe. Ebből a megfontolásból következik, 
hogy a prédikációban hangsúlyosan kell szólnunk a „kettős polgárság
ból” következő keresztyén életviteliről. Ugyanakkor a 20—21. versek a 
távlatokat is megmutatják, felvillantják a Krisztusra tekintő végső re
ménységet is, amelynek megfelelő nyomatékkai szintén helyt kell kap- 
nia igehirdetésünkben.

A prédikációt kezdhetnénk a rádió Útközben című népszerű mű
sorára történő utalással. Keresztyénnek, tanítványnak lenni azt jelenti: 
úton lenni. Olyan úton, amelyen jártak már előttünk mások, olyan úton, 
amelyen másakkal együtt követjük az előttünk járó Jézust.

— Vele járva realitássá válik számunkra Isten: szeretete, akarata, 
láthatatlan világa, és életünk látható világunkon túli dimenziója is.

— Vele járva nemcsak életszemléletünk, de életvitelünk is átren
deződik: kiszabadulhatunk a csak elfogadásra, szerzésre berendezkedő 
önzés bűvköréből az áldozatos szolgálat és szeretet szabadságára.

— Vele járva távlatot kap életünk: az a Jézus, aki áttörte a halál 
emberi erővel áttörhetetlen falát, az örökkévalóság távSatait nyitja meg 
előttünk,

útra indulni, úton lenni mindig veszélyhelyzetet jelent: az eltévedés, 
az elbukás veszélyét. Nagyon kell hát Jézusra figyelnünk.

Ittzés Gábor

SZENTHÁROMSÁG UTÁN 24. v a s Ar n a p

Mt 9,18—26
A kettős elbeszélés Márknál és Lukácsnál is megtalálható. Máté el

beszélése rövddebb. Az előző kettőé szemléletesebb és részletesebb. Né
hány, de nem .jelentős ponton eltérések vannak az elbeszélések között, 
de mind a három a győzedelmes Jézusra mutat, 'akinek van hatalma min- 
den^életellenes, életrontó erővel szemben, s aki irgalmasan segít a szen
vedő és szükségben levő emberen. ,

Máté úgy rendezi tanúságtételét, hogy mindjárt az evangélium elején 
szól arról a Jézusról, aki tanít, hirdeti az evangéliumot (5—7. fej.) és gyó
gyít, életet teremt, diakóniát végez (8—9. fej.). Jézus diákóniája kiterjed 
az egész emberre, testre-lélekre egyformán.

Alapigénk 'kettős elbeszélésének mindkét embere szükségben van. Ez 
a szükség, közelíti őket Jézushoz. Jairus a halállal szemben, a vérfolyásos 
asszony betegségével szemben keres kiutat, segítséget.

Jairus zsinagógái vezető, tekintélyes ember és gazdag. Nem lehetett 
könnyű az útja Jézushoz. Hiszen a farizeusok és írástudók rétegéhez tar
tózott, akik Jézussal élesen szembehelyezkedtek. A szükség és a gyerme
ke iránti szeretete erősebb volt minden gátló tényezőnél.

, A beteg asszony Márk tudósítása szerint már mindenét elköltötte 
gyógykezelésére. Szegény volt. Nem lehet őt elítélni, hogy már csak az- 
“ tán, amikor mindent megpróbált és emberileg egészen reménytelen 
helyzetbe került, kereste Jézust. A  döntő, hogy kereste. Jézus tud és akar 
segiteni az élet határeseteinél is. Gazdagnak és szegénynek egyaránt.

Mindkét ember bizonyos hittel közelített Jézushoz. Jairus „leborult”
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Jézus előtt. Leboirulása „a lelki megrázkódtatás” (Prőhle : Luk. kom.), de 
az erős bízodalom jele is, amellyel várakozó reménységgel néz Jézusra. 
„Jöjj, tedd rá kezedet és élni fog.” „Jézus ott ds reménység marad, ahol 
minden emberi, sőt vallásos remény és lehetőség végéhez ér” (Dóka: 
Márk. kom.). Az asszony azzal a „hittel” közeledett Jézushoz, hogy neki 
mágikus ereje van és testi érintés útján Jézus gyógyító ereje átáramlik 
beteg testébe. Jézus az asszony „mágikus hitét személyes hitté formál
ja” (Prőhle). Látta hogy bár babonás, mágikus hiedelmekkel van tele, 
de feltétlen bizodalommal tekintett reá, akiben koncentrálódik Isten se
gítő, gyógyító ereje. „Ha csak megérintem ruháját, meggyógyulok.” Jé
zus ezt a feltétlen bizodalmát hitnek jelentette ki, amely megmentette 
az asszonyt. A hit volt az a pont, ahol kapcsolatba került Isten erejével.

A „szódzó” ige gazdag tartalmú. Főbb jelentései: megtartani, megmen
teni, meggyógyítani, üdvözíteni. Az asszony hite által „nemcsak a földi 
élet egy konkrét nyomorúságában kapott segítséget, hanem Isten üdvö
zítő hatalmában részesedett, amely átfogja az ember földi és örök sor
sát” (Dóka).

Jairus tanúja volt Jézus gyógyító erejének. És tanúja lehetett Jézus 
isteni hatalmának, amelynek életet teremtő ereje van. Leánya meghált. 
Ezzel szemben hangzott Jézus szava: „a leányka nem halt .meg, csak 
alszik.” Nem fizikai értelemben mondja a halált alvásnak. Valóságos ha
lálról van szó. Azzal, hogy Jézus a halált alvásnak mondja, nem kicsi
nyíti le, nem bagatellizálja. De kijelenti, hogy a halál olyan alvás, amely
ből van felébredés. Jézus Isten hatalma felől néz a halálra. Szeretete le
győzte a halált. Húsvét és Jairus leányának feltámasztása drága jel: Jé
zus Úr a halál felett is.

Jézussal az élet felé
1. Életterhek: betegség, halál. Drága kincs az egészség. Mindennél 

fontosabb, — szoktuk mondani. És ez akkor is igaz, ha sok más egyéb 
is van az életben, ami fontos. Bár az orvosi tudomány nagyot llépett előre 
a gyógyítás, az élet meghosszabbítása terén, életünk továbbra is beteg
ségektől is fenyegetett élet. S folyik a harc az életért. A gyógyítás terén 
elért eredmények tényét nem kisebbíti az sem, hogy most valaki arra 
gondol, hozzátartozója esetében minden gyógyító fáradozás eredményte
len volt. A Küzdelem folyik. Mert betegség van, a betegség visszatér. 
Kevés emberről mondható el: orvossal sohasem volt dolga.

És van halál. „Életünkben szüntelen halál lesi léptünk” , fejezi ki a 
fájdalmas igazságot egyik énekünk. A „halál árnyékának völgyében” já
runk és nincs semmi, amire ne vetné árnyékát a halál. Temetőinkben 
szaporodnak a sírhantok. A közelmúlt napokban magunk is temetőket 
jártunk. Ott álltunk szeretteink sírjánál. Fájdalmunk, gyászunk, könnye
ink is beszélnek arról, hogy a múlandóság, a halál kérlelhetetlen valósá
ga uralkodik világunkban. 'Betegség és halál. Súlyos életterhek ezek, 
amelyek ránk nehezednek. Nyomasztanak, fárasztanak, sebeznek. És vé
gül is tehetetlenek vagyunk velük szemben. Mint Jairus. vagy a 12 év 
óta beteg asszony. „Kicsoda oly erős, hogy éljen és ne lásson halált.. 
(Zsolt, 89,49).

2. Megjelent az Erősebb, akinél semmi sem lehetetlen. Életterhek kö
zepette, 'betegségtől, haláltól fenyegetett élethelyzetünkben drága öröm
üzenet hangzik fel. Nemcsak halál és betegség van. Jézus is van! Aki 
nemcsak „tegnap”, a Jairus házában, hanem ma és mindörökké ugyanaz. 
Aki Jairus házában és minden halottas ágynál az élét igéjét hirdeti:



„nem halt meg, csak alszik.” Nem azért mondja ezt Jézus, mintha a ha
lál rettenetes voltáról el akarná terelni figyelmünket. Vagy, hogy köny- 
nyebben barátkozzunk meg a halál tényével. Jézus nem kicsinyíti. le a 
halál hatalmát és a tőle való irtózást. A halál természetellenes valóság. 
Nem tartozott bele a teremtő Isten gondolataiba. A halál ellenség. Az 
Istentől való elszakadottságnak a következménye. A bűn zsoldja a ha
lál, jelenti ki az ige.

Amikor Jézus a halált alvásnak mondja, természetesen nem fizikai 
értelemben, akkor azt akarja kifejezni, hogy az alvóra felébredés vár. 
Ez történt Jairus leányának halálos 'álmából is. Felébredt, életre kelt 
Jézus halál feletti hatalma, az Erősebb erejének kiáradása nyomán.

Jézus csodás cselekedete hallatán mégsem buzdulhatunk fel olyan 
hitre, reménységre, hogy valami hasonló csoda történik a mai halottas 
ágyaknál. Nem történik, még a legnagyobb hit esetében sémi. Jairus leá
nyának a feltámasztása i s még két ilyen feltámasztása csoda, a naini 
ifjúé és Lázáré, jeladás volt, ígéret és biztatás, hogy amikor annak Is
tentől rendelt ideje elérkezik, felébrednék mind, akik elaludtak. Tudjuk, 
hogy a három feltámasztása csoda után következett húsvét csodája. Jé
zus 'Krisztus feltámadása. A halál feletti diadala. Ennek előjele volt Jai
rus leányának életrekeltése. Mert Jézus Krisztus megjelenésével, eljö
vetelével és feltámadásával világunk nem egyszerűen és reménytelenül 
a halál árnyékának a völgye, amelyben szüntelen a halál lesi léptünk, 
hanem amelyben az életet várjuk. Amelyben Jézussal az élet felé, és 
nem a megsemmisülés felé megyünk. Van út a halálból az életre! Ma 
még temetnünk kell, koporsók mellé kell állnunk. És a magunk halálára 
is gondolnunk. Mégis, azzal a hittel, hogy a halottak alusznak és Jézus 
egyszer boldog életre ébreszti azokat, akik hisznek benne és neki, aki 
a feltámadás és az élet. Életre mentő hatalmas szeretet!

Ez válik nyilvánvalóvá a beteg asszony esetében is, aki 12 év óta 
kínlódott bajával. Ö is vívta a maga harcát az életért a betegséggel szem
ben. -Nem kis áldozatok árán. Nem sajnálta a pénzt a gyógyulás reményé
ben. Ne törjünk pálcát felette, hogy csak akkor közeledett Jézushoz, amikor 
már minden „emberit” kipróbált. Hiába. Lehet, hogy az utolsó pillanatban 
hallott Jézusról, aki sek beteget meggyógyított. És ezt a számára utolsó 
lehetőséget használta fel. Jézus elfogadja az utolsó pillanatban feléje 
forduló hitet, bizodalmát. Volt ennek az asszonynak a hitében valami ba
bonás képzet, hiedelem is. Meg azt is tudnunk kell, hogy „az ószövetségi 
törvény értelmében ő tisztátalannak számított s akihez, vagy amihez hoz
záért, az is tisztátalanná lett. A tömegbe sem lett volna szabad elvegyül
nie, még kevésbé lett volna szabad megérintenie Jézus ruhája szegélyét. 
Ő azonban mindezen túltette magát” (Prőhle). Itt látta meg Jézus az asz- 
szony feltétlen bizodalmát. Ezt a bizodalmát minősítette Jézus hitnek és 
babonás hitét élő, személyes hitté formálta. Ez a hit volt az a kapcsoló- 
pont, ahol kapcsolatba került Jézus Krisztus erejével, amely őt meg
gyógyította. Ez a hit nemcsak a betegségből gyógyította meg, hanem 
megtartotta Istennek arra az új világára is, amelyben nem lesz többé 
betegség, szenvedés, halál.

Ennek az asszonynak Jézusra tekintő hite által történt gyógyulása 
is biztató jel. Csodálatos gyógyulások ma is vannak. Túl az orvosi tu
domány és gyógyítás nagyszerű eredményein is. Ezekben is Isten gyó
gyító szeretetének eszközeit kell látnunk. Mindezeken felül, az élő hit, 
amely utat enged Jézus gyógyító ereje kiáradásának, kapcsolatba kerül 
vele, ma is lehetővé teszi az ő hatalmának, gyógyító erejének kiáradásét.
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Ez mégsem jelenti azt, hogy ott, ahol Jézusra tekintő élő hit van, ott 
nincs többé betegség és csak gyógyulás van. A csoda, a gyógyulás még 
a hit világában sem történik meg minden esetben. Pál apostol esetében 
sem. De annak elmaradása esetén is megtartó, megmentő a Jézus Krisz
tusba vetett hit. Szenvedések, betegségek hordozása közben is megtart 
Istennél és megtart Isten új világa számára.

3. Jézussal az életért. Amikor Jézus Isten újjáteremtett világára irá
nyítja figyelmünket, nem feledteti velünk, hogy még itt élünk a jelen 
való világban, amelyben annyi mindentől fenyegetett az élet. Bűnöktől, 
betegségektől, haláltól. De nemcsak fenyegetett, hanem megváltott élet. 
Isten drága árat fizetett mindannyiunk, az egész világ életéért. Vigyáz
zunk az életre. Magunkéra, másokéra. Küzdjünk az ellen, ami az életet 
megrövidíti, megrontja és cselekedjük azt, ami az életet segíti. Jézus 
feltámasztotta Jadrus leányát, noha tudta, hogy újra meg fog halni. A 
beteg asszonyt meggyógyította, noha tudta, hogy az ő földi életének a 
vége is elérkezik. Ezzel is megmutatta, mennyire fontos ez az élet. A 
szeretet szolgálatának drága alkalma, amelynek végzésével készülünk, 
készít fel Urunk az élet teljessége felé. Mert Isten újjáteremtett világába 
ezen a földi életen keresztül vezet az út.

Povázsay Mihály
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Egyháztörténeti évfordulók

Egy beszélő kő a Budai várból
A Budapesti Történeti Múzeum a középkori Buda királyi palotáját 

bemutató kiállításán van egy kváderkőre vésett felirat, amit Zolnay 
László a Csonkatorony alapfalainak feltárása közben talált 1949-ben a 
romos királyi palota Nagyudvarán. Az ásatási napló feljegyzéséből tud
juk, hogy december 3-án a hajdani rettegett börtönül szolgáló torony be
omlott pincéjében találták ezt a börtön falába vésett feliratot: „Georgius 
presbiter. In te Domine speravi. Tetragramathon” (György pap. Tebenned 
bíztam Uram... Istenem). A börtön falán — mint minden más börtönben 
— más feliratokat is találtak a régészek, hiszen a rabság keserves nap
jait mindenki igyekezett nyomon kísérni, de ez a felirat különös emlék.

A Csonkatorony beomlott pincéjéből bilincsmaradványok és mintegy 
húsz egymásra dobált holttetem maradványa került elő, és azt is meg 
lehetett állapítani, hogy tűz pusztította el a félelmes börtönt. A börtön
katasztrófa talán 1686 szeptemberének első napjain történhetett, amikor 
az egyesült keresztyén haderők felmentették Budát. A török itt őrizte a 
ki nem váltott rabokat — vagy negyvenet — de az is lehet, hogy a le
győzött törökök maradványai kerültek elő a romok alól. A holtak nem 
tudnak beszélni.

Ki volt az a György pap, kinek sóhaját évszázados távlatból is őrzi 
a kő? Zolnay László így ír erről „A Budai Vár”-ról írt kis könyvecské
jében. „A feltáráskor György papnak kőbe vésett fohásza, ez a remény
telen reménykedés ragadott meg. A Te Deum zárórészből ismert, s a 
lutheri zsoltárköltészetben megújult szavak ezek. Méginkább megraga
dott ez a véset, amikor a Csonkatorony írott emlékei után kutatva rá
akadtam a torony rabjainak adataira. Hiszen a Csonkatoronyban a török 
kor másfél évszázadán át egy magyar rabközség élt. 1661-ből fennmaradt 
e kétszázharmincöt főt számláló magyar rabközségnek egyik levele is. 
Ekkor Posgay András volt a rabok gazdája. Szolnai György pap pedig e 
kétszázharmincöt magyar rabnak lelki gondviselője” (62. old.).

Egy különös szokásról is tudunk. A rabok megszabadulhattak egy 
időre bilincseiktől és járták az országot, hogy összekéregessék váltság
díjukat. A rabközösségnek még pecsétjük is volt. Címerük egy bilincs és 
a börtönkulcs képe volt Cz. T. betűkkel. A rabokért a protestánsok és 
katolikusok egyformán imádkoztak. Egyik feljegyzés szerint „különös 
imádság szereztetett a budai Csonkatoronyban való raboknak és több 
nyomorult keresztényeknek az törököknek való dühösködése ellen. . . ” 
A Csonkatorony rabjait, katolikusokat, lutheránusokat avagy kálvinis
tákat, 1661-ben egyetlen lelkész — a magát presbiternek író, alkalmasint 
lutheránus György pap látta el lelki alamizsnával.” (63. old.)

A Zsigmond-kori torony történetének van még egy kétszáz évvel 
korábbi egyháztörténeti vonatkozása is. Erről is Zolnay László ír „Az 
elátkozott Buda. Buda aranykora” (Bp. 1982. Magvető. 373. old.) című 
könyvében. Huszita foglyokat őriztek itt Svehla János seregéből. A híres



cseh kapitány a huszita háborúk egyik legendás alakja volt, aki először
a fekete seregben szolgált, mint Mátyás király jó katonája. 1564/65 telén 
azonban Mátyás ellen fordult. Végigrabolta és pusztította a Vág és a 
Nyitra völgyét. Falukat gyújtott fel, nőket rabolt. Kosztolányi várába 
fészkelte be magát. Mátyás legyőzte, foglyait kiszabadította és a kegyet
len huszita harcosok kerültek a Csonkatorony pincéibe. „A hosszantartó 
huszita háborúknak a kosztolányi foglyok csonkatoronybeli rabsága, s 
gyászos pusztulása az utolsó felvonása volt.”

Dr. Szigeti Jenő



hatók (az ott megadott kísérleti feltételek reprodukálhatók), de hogy em- 
ttoerek egymás közt mit éreznek, nem bizonyítható, erre csak rámutatni 

lehet, bizonyítani nem. Ezt a világos különbséget az olvasónak szem 
■ előtt kell tartania, hogy a következő fejtegetést, amely megkísérel vá
laszt adni arra a kérdésre, hogyan tudunk életünkben Isten valóságára 

Rámutatni, ne istenibizonyítékként értelmezze, hanem működésére való 
rámutatásként.

Istenről váló beszédünkben a kérdésnek a válasz előtt kell állnia. 
Azt az általános érvényű didaktikai' tapasztalatot, hogy a hallgató csak 

; azokat a felismeréseket fogadja el, amelyek válaszok az általa feltett 
! 'kérdésekre — az Istenről szóló beszédünkben különös mértéköbn tekin

tetbe kell venni. A sókat emlegetett prédikációs válság egyik lényeges 
oka ott gyökerezik, hogy a prédikáció nagyon is gyakran olyan válaszo
kat ad, amelyek egyáltalán nem válaszok a korunk emberei által fel
tett kérdésekre. A sok helyen fennálló dgehirdetésl gyakorlat találó elem- 

I zésnek tűnik, amikor egy ismert egyházi személyiség azt mondja: „Ép- 
f penséggel hozzászoktunk már az egyházban, hogy az embereknek olyan 
I kérdéseket válaszolunk meg, amelyeket egyáltalán fel :se tettek, olyan 

harcra fegyverezzük fel őket, amilyet egyáltalán nem vívnak, olyan 
szenvedésben vigasztaljuk őket, amelyek egyáltalán nem terhelik őket.”

I. Hogy kikerüljünk ebből a fatális helyzetből, előnyben kell része
sítenünk a kérdésit a válasszal szemben. Ha ezt tesszük, nemcsak korunk 

t didaktikai követelésének teszünk elegeit, hanem az Ö- és Újszövetség 
beszédmódjának is megfelelünk. Aki ismeri a Bibliát, az tudja, hogyan 
kérdeznék ott, és inem tud amellett sem elmenni, hogy benne a kérdőjel 
legalább olyan gyakran előfordul, mint a felkiáltójel.

Az argumentatív igehirdetésnek abból kell kiindulnia, hogy az Isten 
utáni kérdés bele van rejtve az életünkbe. Ha a következőkben meg- 

i kísérelünk rámutatni arra, hogyan mutatkozik meg életünkben ez a 
kérdés, engedjük meg, hogy Martin Buber módszere vezessen bennünket. 
Buber ezt mondja Istenről szólva:

„A tapasztalatról tanúskodom, és a tapasztalatra hivatkozók.. .  
Nincs semmiféle tanításom, csak megmutatok valamit. Megmutatom 
a valóságot, megmutatok valamit a valóságból, amit eddig egyáltalán 
nem, vagy csak alig láttunk. Aki velem van, azt kézenfogom, és az 
ablakhoz vezetem. Kinyitom az ablakot, és kifelé mutatok.”

Az isteinlkérdés, és ezzel együtt a valóság — amit egyáltalán nem, 
■vagy csak alig láttunk — életünkben abban nyilvánul meg, hogy 

I ' a) az ember kérdező lény
f  b) az ember törvény alá vetett ember

c) az ember nem rendelkezik maga felett 
|v r d) az életünk átmeneti ólet
I? f e) az ember csak annyiban önmaga, amennyiben túllép önmagán 

f)'az ember az élete kiteljesedését csak egy másiktól várhatja 
fe ; g) az ember önmagában nem találja meg az értelme kitöltését

h) az ember nem tud megszökni a bűn-bűnhődés összefüggése elől 
K a) Az ember kérdező lény. Nem tud kitérni az elől, hogy állandóan 
f  kérdezzen önmagáról és önmagától. Csillapíthatatlan kérdéskényszere 

®zon alapszik,- hogy a világ felé .nyitott lényként létéből nem tud ki
tépni. Az állatokkal ellentétben — akik meghatározott ösztönprogram 
szerint fejlődnek, és ezért hibázni sem tudnak — az ember a kibon
takozási lehetőségek nagy játékterével rendelkezik, és ezért állandóan 
ró kell kérdeznie fejlődésének irányára és értelmére. Ezek nélkül 
a kérdések nélkül (ha csak élne bele a világba) elhibázná a rendelte-
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