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Csendben Isten előtt

Reménység útközben
Mt 27,31—40

Csendben Isten előtt. . .  Ha valahol el kell csitulnia a zajgó emberi 
szívnek, s el kell némulniuk az Istent vallató, titkait feszegető kérdé
seinknek, akkor a Golgota útjára lépő és a keresztet vállaló Názáreti 
Jézus előtt mindenképpen. Ez az a pillanat, amikor Ö akar hozzánk 
szólni, a maga „halk és szelíd” (lKir 19,12) hangján, mégis félreérthe
tetlenül. Történetesen, hogy megrostálja reménységeinket is.

Meditációnk alapigéjét abból a szenvedéstörténetből szakítottuk ki, 
amely a formatörténeti kutatás során az evangéliumi hagyomány leg
korábban kialakult és legnagyobb lélegzetű összefüggő darabjának bi
zonyult. Ez a tény arra enged következtetni, hogy az első keresztyén 
igehirdetők a reájuk bízott üzenet szempontjából Jézus szenvedése és 
halála körülményeinek megkülönböztetett fontosságot tulajdonítottak. 
A „kereszttről való beszéd” nyilván nemcsak Pál apostol számára je
lentette az evangélium magvát és mércéjét.

Pedig mennyivel egyszerűbbé és könnyebbé vált volna a dolguk, ha 
a nagypénteki eseményeket elhallgatják vagy retusálják. Igaz, a meg
haló és feltámadó istenségek mítoszai nem voltak ismeretlenek hall
gatóik előtt. Egy olyan megváltó, aki történeti személyként valóságos 
konfliktusban marad alul ellenfeleivel szemben, érthető megütközést 
kelthetett bennük. Aki maga sem boldogult sorsa kegyetlen erőivel, 
hogyan kínálhatna gyógyírt az ő bajaikra? Sok kortárs véleményét fo
galmazta meg az az unatkozó katona, aki az egykori római testőrka
szárnya falára keresztet és egy arra feszített szamárfejű emberalakot 
karcolt. Valóban, ahogyan Pál is mondotta: a keresztről való beszéd 
botránkozás a zsidónak és bolondság a görögnek (IKor 1,23). Különben 
miért is kellene olyan nyomatékosan állítania, hogy „nem szégyelli az 
evangéliumot” (Róm 1,16), ha az nem keltene megütközést sokakban?

Még azt sem mondhatjuk, hogy Jézusnak a vereséget győzelemmé 
változtató feltámadása tette késszé a keresztyén bizonyságtevőket a 
kereszt gyalázatának oly mértékű vállalására, amint arról a szenvedés
történetek tanúskodnak. Hiszen minden győztes igyekszik elfeledtetni 
a korábbi kudarcokat. A passiótörténetnek az evangéliumi hagyomány
ban betöltött hangsúlyos szerepére csak egy magyarázat lehetséges: a 
hagyomány továbbadói szerint Isten ügye éppen ott jutott diadalra, 
ahol elbukni látszott, az Isten országához fűződő remények éppen akkor 
váltak valóra, amikor szertefoszlani látszottak.

Máté Jézus földi életének utolsó óráiról még Márknál is szikárab
ban, visszafogottabban beszél. Állásfoglalását csak a figyelmes olvasó 
veheti észre. Nem részletezi például Jézus gyötrelmeit. Nyilván nem a 
részvétünkre számít. Jézus nem a szenvedése nagyságával múlta felül 
az emberi nem megszámlálhatatlanul sok szenvedőjét. Lám, jobbján 
és balján még másik kettőnek kell kiinnia ugyanazt a keserű poharat.
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Pedig hányszor csúszott félre a „keresztről való beszéd” ebbe az iránv 
ba, s lett olcsó vigasszá, sőt a beletörődés igéjévé. Az sem áll Máté 
szándékában, hogy elvetemült gyilkosként mutassa be Jézus ellenfeleit 
Nem az indulatainkat akarja felkorbácsolni, mintha Jézus esete együje 
volna a történelem temérdek vérlázító eseményének. Mert — amint a 
keresztre szegezett felirat is tanúsítja — a passió eseményeinek lényege 
abban a konfliktusban van, amely az ember üdvét szolgáló hatalom 
kérdése körül érlelődött s robbant ki Jézus és ellenfelei között. .

Keresztülhúzott reménységek
Jézus működésének és a kor viszonyainak ismeretében bátran ki

mondhatjuk, hogy a Názáretinek azért kellett a Golgotára vezető útra 
lépnie, mert egyrészt nagy reményeket keltett sokakban, másrészt pedig 
nem egy magas hőfokon izzó reménységet hagyott beváltatlanul, a  
kereszthez vezető utat, mint hamisnak bizonyult gyémántok, porbahullt 
remények borítják. Talán nincs is egyetlen egy sem, amelyik a szakító
próbát kiállta volna. Önkéntelenül is ajkunkra tolul a kérdés: nem 
kell-e felhagynunk a reménykedéssel egy olyan világban, amely, mint 
idegen testet, kilökte magából, sőt a latrok közé sorolva kártékonynak 
bélyegezte az egyetlen igazat, aki ember tudott maradni az emberte
lenségben? Jézus kereszthalála kijózanító, mint egy hideg zuhany. 
Ettől fogva fenntartással kell kezelnünk minden „happy end”-del biz
tató reménységet.

Pedig Jézus szavaival és cselekedeteivel nem akármilyen remény
séget ébresztett környezetében. Visszaadta az embernek megtépázott 
méltóságát, fontosabbnak tartva őt minden életidegen előírásnál. Nem 
írta le a selejtest, figyelmen kívül hagyva minden társadalmi és vallási 
előítéletet, beskatulyázást. Nem izgatott a másképpen gondolkodók el
len, a megértés útjára hívogatva a vélt vagy valós sérelmek miatt gyű- 
lölködőket. Nála nem hasonlott meg az igazság és a szeretet. Igazságát 
a szeretet határozta meg, s szerertetéből hiányzott a megalkuvás. Olyan 
pozitív erőt képviselt, amely nélkül a mi bonyolult világunkban sem 
boldogulhatunk. Ne felejtsük: az ő útja a Golgotához vezetett. Vagy 
nézzük azt a módot, ahogyan célját megvalósítani igyekezett. Az embe
rek feletti hatalom megszerzésének és gyakorlásának merőben szokatlan 
útját választotta. Nem arra törekedett, hogy neki szolgáljanak, hanem 
ő szolgált másoknak. Mit ért el vele? — tör fel belőlünk a kérdés, 
látva az ő teljes kiszolgáltatottságéit. A legkeservesebb azonban az a 
tény, hogy Jézus Isten nevében vállalta a küldetését úgy, ahogy azt 
előbb pár vonással megrajzolni igyekeztem. Ezért ha Jézus hűen kép
viselte Istent, akkor a kereszt azt a szörnyű igazságot sugallja, hogy 
az emberi hitványsággal még az Isten sem boldogul.

Lehet a keresztet egy realitásokkal nem számoló álmodozó kudar
cának tekinteni. A szenvedéstörténet nem hagy kétséget afelől, hogy 
ezek a realitások magában az emberben rejlenek, s ennélfogva a ke
resztnél sokkal inkább mi vallottunk kudarcot, mint Jézus. Perében és 
az ítélet végrehajtásában többen közreműködtek, a zsidóság vezetői, 
mint a radikális megoldás szorgalmazói, a rómaiak, mint a hatalom 
igazi birtokosai, és nyomatékül a könnyen befolyásolható névtelen tö
meg. Az elmúlt két évezred során gyakran megpróbálták a felelősséget 
hol egyik, hol másik csoport nyakába varrni, aszerint, hogy kinek, 
milyen indulatok felszítása állt az érdekében. A szenvedéstörténet el
beszélésében, legalábbis Máténál, semmiféle részrehajlás nem fedez-
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r hető fel. A keresztnél mindenki egyformán csődöt mondott. Ott kiderül, 
fjogy a közhangulat és a tömegek ereje nem feltétlenül a jó ügyeit tá
mogatja, a hatalom kardja nem mindig a gonoszt döfi keresztül, s ami 
a legmegdöbbentőbb: maguk a kegyesek sem tudják, hogy mit csele-
Icesznek.

Annak, aki az összefüggéseket értve járja végig, rendkívül lehan
goló a Golgotára vezető ,út. Felfedezhető-e a kopár dombon a remény
ségnek akár egy tenyérnyi zöld foltja is? Nyílik-e a szürke, zárt ég
bolton csak egy parányi rés is, amelyen beszökhet a reménység biztató 
sugara? Mire építhetünk mi, akik egy válságosra fordult helyzetben 
kiutat keresve tapogatózunk az emberiség emberibb jövője felé?

Reménység reménység híján
Mégis átüt az evangélista mégoly szűkszavú közlésén is valamiféle 

reménység. S most kerüljön erőteljes hangsúly a „mégis” szócskára, 
mert annyira jellemző arra a módra, ahogyan Isten avatkozik bele az 
események menetébe. Ahol hamvába holt minden reménység, ott ereszti 
szárnyra, mint poraiból éledő főnixet, az új reménységet. Ábrahámnak 
már elhalt a saját teste, de Sára méhe is <— emlékezteti Pál olvasóit 
Róm 4,17—23-ban —, s így teljes képtelenség volt gyermekáldásban 
reménykedniük, hacsak nem annak ismeretében, „aki megeleveníti a 
holtakat és létre hívja a nemlétezőket”. Lám a templom is, amelyet 
Jézus ,,lerombolt”, három nap alatt felépült, hiába gúnyolódtak ezen 
azok, akik a keresztre juttatták. Az élő kövekből, Istennek minden 
népből egybehívott új népéből épülő templom, ahol Isten ezentúl fel
fedi önmagát a Krisztus evangéliumában, és ahol az ő t keresők rá is 
találhatnak. A mezőről hazatérve a keresztútra téved és akaratlanul 
is belesodródik a véres eseménybe az a c irénei Simon, akinek két fiá
ról, Alexanderről és Rufuszról tudjuk, hogy Krisztus követőivé lettek 
és felvették az ő keresztjét, minden kényszerítés nélkül (Mk 15,21 és 
Róm 16,13).

Mi az, ami arra készteti Mátét, hogy a kereszt kudarcában felvil
lantsa a győzelem reménységét? Bizonyára a feltámadás ténye is. Isten 
igent mondott arra, akit az emberek elutasítottak. Ha nem is fedne 
fel mást, akkor Jézus kereszthalálából az úton levők nem meríthet
nének reménységet, csak a hazaérkezők: nem baj, ha itt vereség és 
halál is az osztályrészünk, túl mindezen vár reánk az igazi élet. Nyújt-e 
azonban reményt a földi küzdelmeink között, ahol csak nagy ritkán 
triumfálhatunk és sokkal inkább „a kereszt gyalázatát” hordjuk (Zsid 
13,13) ? Közelebb járunk az evangéliumi híradás szándékához, ha a 
felkínált reménységet magában Jézus kereszthalálában, s nem ettől 
elvonatkoztatva a feltámadásban keressük.

Talán sikerül megértenünk, hogy milyen reménység adódhat a to
tális reménytelenség helyén, ha figyelünk Cs. Szabó Lászlóra, aki Sha
kespeare Lear király c. drámájának egyik rejtélyét így feszegeti: „De 
miért hal meg Cordelia? Viruló fiatalságában s a Gonosz parancsára 
miért pusztul el a mentőangyal? Hol a helye, mi az értelme erőszakos 
korai halálának a helyreállított világrendben? Ez a bökkenő. Shakes
peare alighanem csodálkozó vállvonogatással intézte volna el a kérdést, 
Ennek pedig így kell lennie. Vagy talán azt válaszolta volna, hogy ha 
valaki megszabadult a bűneitől, attól még nem lesz Paradicsom maga 
 a föld, csupán a megváltott szív válik azzá. S kurtán azt is felelhette 
volna: a jóknak is meg kell halniuk. Ez az igazság. Nem az a törvény,
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hogy a jók túlélik a gonoszokat. Még csak az sem, hogy a Jó mindig 
győz a Gonosz felett. A világot az menti meg újra és újra, hogy a go
noszok nem tudják megrontani a jókat.” Ez a reményt keltő Jézus ke
reszthalálában is. A reá zúduló gyalázat nem rendítette meg irántunk 
tanúsított szeretetét, nem élt vissza isteni hatalmával és nem „szállt 
le a keresztről”, nem lett engedetlen Isten iránt. Az így vállalt igaz
ságtalan halál lett áldott magvetéssé.

Milyen reménységet nyújthat tehát az úton levőknek a Golgotán 
lezajlott véres dráma? Ha a földbe esett búzaszem meghal, sokszoros 
termést hoz — mondta és vállalta Jézus. Aki Isten szerint cselekszik, 
nem él hiába, mégha belepusztul is. Erre a különös, paradox reményre 
ütött pecsétet a feltámadás harmadnapon.

Dr. Cserháti Sándor
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Egyház a világban

Élet és béke
Élet és Béke Keresztyén Világkonferencia — Uppsala

Érző szívű emberek
Olof Sundby svéd érsek megnyitó igehirdetése%

In nomine.
Itéletet tant a nemzetek fölött, megfenyíti a sok népeit. Kardjaik

ból kapákat kovácsolnak, lándzsáikból metszőkéseket. Nép a népre 
kardot nem emel, hadakozást többé nem tanul (Ézs 2,4).

Mert minden dübörögve menetelő csizma és véráztatta köpönyeg 
elég, és tűz martaléka lesz.

Mert egy gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk. Az uralom 
az ő vállán lesz, és így fogják nevezni: Csodálatos Tanácsos, Erős Isten, 
Örökkévaló Atya, Békesség Fejedelme! (Ézs 9,4—5).

1. Ezek a szavak az Ószövetségből, az ígéret próféciájából szálának 
hozzánk. Ézsaiástól, a mindenki mást megelőző ígéret prófétájától valók. 
A bűneset végzetes napja óta, azóta, hogy testvér testvérre először 
emelt kezet, ez az ígéret kísérte Isten népét vándorlása, nevezetes tör
ténelme folyamán. Az eljövendő üdvösség, a várva várt Szabadító nem
csak szabadságot és függetlenséget hozott egy népnek, amelyet hatal
mas ellenségek vettek körül, hanem az emberiség helyzetének megvál
tozását. Ennek pedig a lényege, a középpontja az, hogy megváltozik az 
embernek Istenhez, Teremtőjéhez való viszonya. Az ember nem fog 
többé a maga útján járni, nem keresi mindenben a maga javát, úgy 
hogy közben irigykedve áhítozik felebarátja tulajdonára és perlekedik 
érte. A legbensője, a szíve változik meg, nem kőszív, hanem élő, érző 
hússzív lesz (Ez ,11,19). Isten szeretete egységben lesz a felebarát sze
retőiével.

Az ígéret, amely a béke eljövendő országáról szól, valamiképpen 
az emberiség legbensőbb szükségleteit elégíti ki. A parancsolatok köz
vetlen kijelentését messze meghaladóan érzik ezt a vágyakozást a béke 
eljövendő országa iránit, ahol helyreáll az emberiség eredeti békéje és 
boldogsága.

2. Jézus Krisztusban betelt az ígéret, beteljesedett a prófécia. Szü
letésekor az angyalok dicsőséget zengtek Istennek, ugyanakkor békes
séget a földön, Ő volt a megígért Békesség Fejedelme. Az az ország, 
amelynek megalapítására el kellett jönnie, egészen más volt, mint en
nek a világnak az országai. Ez Isten országa volt: a békesség, szabad
ság, jóság, igazság és emberi méltóság. Vagyis az élet teljessége, a 
helyreállított és megújított teremtés. Azok, akik Jézus Krisztusba ve
tették hitüket és bizalmukat, az Ő megújított életének részeseivé lettek,
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és ezáltal az emberek közötti szeretet, békesség és kiengesztelődés mun 
kásai. És így, újonnan Isten országát valósággá tették az emberek 
között.

3. A konferencia előkészületei közben gyakran kérdezték meg tő
lem: Miért kell a keresztyén egyháznak annyira aktívan részt vennie 
a földi békéért folyó munkában? Ez elsősorban nem a politikusokra és 
államférfiakra tartozik? És hogyan tehet érte valamit a keresztyén 
egyház, olyat és úgy, amire és aminél jobbra másók már nem képesek?

A válasznak azonban mindig egynek és ugyanannak kell lennie": 
azért, mert az üzenet, az evangélium, amely az egyház alapja és meg- 
igazulása, beszél a békéről és az engesztelésről: megbékélés Istennel, 
ezért béke az emberek között is. Krisztus egyháza arra hivatott, hogy 
az isteni szeretet láthatóvá válását a földön elősegítse. Ez pedig a meg 
nem bocsátás, az ellenségeskedés, a gyűlölet és a bosszú ördögi köré
ből való kitörést jelenti. Minden keresztyén hivatása, hogy a maga 
helyén, a maga körülményei között kialakítsa a szeretet és a békesség 
légkörét, ahol megvalósul az új élet és a felebaráthoz való helyes vi
szony, amely Isten országának jele és tükre.

4. Végül: ma sok, talán egyre több .ember van, aki a békének, a 
béke ügyének valamiképpen elkötelezettje akar "lenni. Keresztyénekként 
fontos, hogy együtt dolgozzunk minden jóakaratú emberrel, mindazok
kal, akik hajlandók velünk együttműködni, egy jobb és békésebb vi
lágért. Számunkra az is .fontos azonban, hogy lássuk, mi a ,mi sajátos 
küldetésünk az életben, miben áll a mi különleges hozzájárulásunk.

Hozzájárulásunk elsősorban az, hogy emberek, akik Krisztus en- 
gesztelése által a szeretet életmódjára átformálódtak, felkészültek Uruk 
követésében arra, hogy elmenvén valami hasonlót tegyenek, mint Ő, 
amikor találkozott emberekkel.

A második: Krisztus egyházának bizonyságtétele a békéről a re
ménység jele egy sötét és baljóslatú világban. Őrá mutat, aki egyszer, 
egy napon megalapítja a béke örökkévaló országát. Ő az, akinek ke
zében van minden hatalom mennyen és földön, és aki az idő és a tör
ténelem Ura és Istene.

Az Ő nevében, az Ő jegyében akarunk .nyíltan együtt dolgozni a 
béke ügyéért egy olyan korban, amikor az Isten emberiségét a rombolás 
és pusztítás hatalmai oly sokféleképpen fenyegetik. Az Ő nevében 
gyűltünk össze itt Uppsalában, hogy a reménység jelét adjuk korunk 
embereinek. Ez azt is jelenti, hogy szívünkkel és érzékeinkkel a jövő 
felé fordulunk, és arra a pontra tekintünk, amikor Isten hatalmas cse
lekedete megalapítja a béke országát.

Dicsőség az Atyának és a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen 
volt kezdetben, most és mindenkor és mindörökkön örökké. Ámen.

Fordította:
Ifj. Szentpétery Péter

582



Szemle

Hozzáférni korunk emberéhez
Könyvszemle a stuttgarti Kreuz Verlag kiadványaiból

Zugang zur Bibel — élénken jelzi ez a cím, hogy a Bibliához igyek
szik hozzáférni, segíteni Hans Walter Wolff, a kiváló ószövetségszak- 
éntő és .Günther Bornkumm, ,az Újszövetség neves ismerője. 12—13 éve 
külön megjelent bevezetéstudományi könyveik most egybevont tanul
mányi kötetben láttak nyomdafestéket 353 oldalon. Jól áttekinthető ez 
az „ikresítés” ; a szerzők nyelvezete sem különösebben nehéz. (Beszá
molóink élén arra is hadd utlaljon a kitűnő szerzőpáros e műve, hogy 
akkor is a Biblia jegyében gondolkozunk, amikor a továbbiakban job
bára lélektani művek nyomán keressük ,a korunk emberéhez vezető 
utat. Hiszen a tolmácsnak feltétlenül ismernie kell azt ;az embert 
— nyelvével .együtt —, .akinek továbbítja a rábízott üzenetet. Ehhez 
pedig a pszichológia ma már vajmi kevéssé nélkülözhető.

Fritz Riemann méltán lett hírneves, főként a félelemről írt nagy
szerű, szépen tagolt, sőt a nehéz témához viszonyítva jól érthető (műve 
révén (Grundformen der Angst). 1979-ben bekövetkezett .halála .után 
tanítványai rendezték sajtó alá Az öregedés művészété (Die Kunst des 
Alterns) című tanulmánykötetét, majd pedig a szeretetképességről szóló 
írásait (Die Fá'higkeit zu lieben). Bár minden pszichoanalitikus ilyen 
átgondoltan, .leszűrten, meggondolkoztatóan, bölcsen írna — a művek 
mögötti hatalmas tudásról nem is beszélve.

Hans Jürgén Schultz tanulmánykötet-szerkesztőnek is kiváló. Ko
runk egyik keserű aktualitása az egyedüllét — erről íratott egy-egy 
tanulmányt 18 szerzővel (Einsamkeit). Még igényesebb és kényesebb 
feladat volt sokoldalúan mutatni be, .hogy mit tudhatunk az álmokról. 
W!as weiiss mán von den Traumem? Különböző lélektani iskolák hívei 
igen színes és izgalmas képet adnák arról a rendkívül mély emberi 
jelenségről, amelyről Shakespeare mondta: „Fő táplálónk az élet asz
talán.” Az írások közül hadd emeljük ki a hivő keresztyén Helmut 
Barzét: Traume von dér Kirche. i(Túl édes pirulát azért ne várjunk 
tőle — orvos!)

Elisabeth Kübler-Ross világhírű tanatológus, ismerjük nevét fo
lyóiratunkból is. Két munkatársa segítségével a haldoklók világának, 
mondanivalójának határmezsgye-jelenségeibe igyekszik bevezetni az 
olvasót Verstehen was Sterbende sagen wollen (Living with Death and 
Dying) címmel. És ha gyermekrajzök s -nyilatkozatok beszélnek a ha
lálról? Tóbiás Brocher, á kiváló pszichoanalitikus megrázóan és föl- 
emelően ír erről (Wenn Kinder travlern). A gyászfolyamatról szól Vere- 
na Kast könyve (Trauern), annak fázisairól és esélyeiről. A  még min
dig fiatal szerző már 13 éve feltűnt érdekes előadásaival a zürichi Jung- 
Institutban, mint e sorok írója tapasztalhatta. Sok példával (illusztrált 
műve tankönyvül szolgálhat lelkészeknek is.

A  Psyche und Glaube sorozatban H Barznak az önmegvalósítás
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fogalmát tisztázó könyve urtán most két teológus-pszichológus szerző 
következik: Peter Schellenbaum az istenképről ír eszméltetően (Gottes- 
bild), Gerhard Wehr pedig Damaskus-Erlebnis címmel igyekszik jobb 
megértést munkálni az egyházak és C. G. Jung pszichológiája között.

Hildegund Fisohlé-Carl két új könyvvel jelentkezett. A kedv, az 
öröm, a tartalmas lendület életfontosságú szerepéről szól az egyikben 
(L,üst als Steigerung des Daseins), a másikban pedig árról, miként lehet 
elevenen kiegyensúlyozott az ember a társadalom igényei és ’a saját 
egyéniségének követelményei között (Das Ich in seiner XJmwelt).

A szimbolikus ősképek mély birodalmába vezet és teológiailag is 
jelentős két remek könyv. XJlrich Mann rendszeres teológia- és vallás- 
tudomány-professzor volt nyugdíjazásáig. jMyilván nem teológia helyett, 
hanem a sokoldalú teológia jegyében foglalkozik a teremtésmítoszokkal 
(Schöpfungsmythen), melyeket jobban megértve a bibliai őstörténet 
nyelvéhez, légköréhez is közelebb kerülünk. Uide Steffen könyve: Jona 
und der Fisch a menekülő próféta történetének mélydimenzióját keresi 
nagy vallástörténeti és lélektani felkészültséggel. A dómprépost szerző 
az én, a világ és Isten közötti konfliktus alapmintáját látja a Jónás- 
történetben, mely napjainkban feltűnő mértékben reneszánszát éli, s 
ez nem lehet véletlen. Rendeltetése, a modern világ kihívásai és fe
nyegetései elől álmegoldásokba, tévutakra menekül az ember (egy
ház) — de ezekben sincs menekvés. A válság elnyelő örvénye lehet 
azonban az újjászületés kezdeti fázisa. — A legutóbbi két könyv egyéb
ként az induló „Symbale” sorozatot is reprezentálja. A tervezett további 
nyolc mű szerzői egy kivétellel teológiai professzorok, illetve hasonló 
szinten művelik 'a hittudományt, s a témájuk feldolgozásához szüksé
ges segédtudományokat.

Korunk emberéhez hozzáférnünk elsősorban önmagunkban kell, 
hiszen amennyire nem vagyunk elég közel korunkhoz hitünkben, élet
látásunkban, érzésvilágunkban, ,annyiba eped bennünk a korbeli hon
vágy (Leppj: hogy itthon legyünk a mában; például igehirdetésünkben 
— akarva-akaratlanul — ne a múltba invitáljuk hallgatóinkat „Krisztus
nézőbe” , hiszen úgyis jócskán vanri ák, akik a mában dolgoznak-élnek 
ugyan, de ha istentiszteletre mennek, akkor a múltban szeretnék kipi
henni magukat. Nagy ugyan a szakrális nosztalgiák varázsa, de Jézus 
Krisztus akkor is valahol „elöl” várja még kissé hátratekeredett nyakú 
tanítványait is. Nem egyszerűen aktualitásokra hivatkozva, tipikusan 
mai érdekességek és döbbenetek hullámlovasaiként lehetünk modernek, 
hanem úgy, ha Jézus Krisztus megújító szeretete mai mivoltunkban, 
korunkba ágyazottságunkban ragad meg bennünket. Akkor nem valami 
kényelmes (és csalóka) korfölöttiségből szólunk, mintegy előkelő ide
genként, hanem korunk nyomorúságainak és reménységeinek nagyon 
is érintett részeseiként, ám mégis olyanokként, mint akikben többszö
rös esendőségük közepette is él és hat a Szent Új Világ.

A korunk emberéhez intézett szaVunk bajosan hangozhat hitele
sebben, mint amennyire a homo modernus-ra önmágunkban rátalál
tunk, amennyire anyanyelvünk a ma nyelve. Ilyen egzisztenciális beál
lítottság kialakulásához segíthetnek, hozzá egy lényeges frontszakaszon 
az utalásszerű rövidséggel bemutatott könyvek.

Dr. Bodrog Miklós
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Reformáció sorozat

A keresztségről
Bevezetőként egy élményemet szeretném leírni a keresztséggel 

kapcsolatban. Két hétig mint cserediák a budapesti református teoló
gián tartózkodtam. Ekkor egy barátom el akart vinni egy budapesti 
evangélikus gyülekezet ifjúsági órájára. Én az ajtó előtt várakoztam, 
míg barátom közbenjárt az érdekemben, hogy bebocsátást nyerjek. Még 
le sem ülhettem az ifjak közé, mikor a lelkész nekem szegezte a kér
dést, mikor tértem meg? 1949-et írtunk akkor, és én azt válaszoltam, 
hogy 21 éve. Végigmért és csodálkozott. Talán ő sem dicsekedhetett 
ilyen régi megtéréssel. A válaszom az életkorom miatt is gyanús le
hetett néki. Megkérdezte, hogy lehetséges ez? Én erre azt válaszoltam, 
hogy ekkor kereszteltek meg. Újra kiküldtek az ajtó elé, egy ideig ta
nácskoztak, majd tudatták a barátom által, ha majd igazán megtértem, 
újra jelentkezhetek.

Azon, hogy a keresztséget nem tekintik a maguk számára elköte-_ 
lezőnek olyan emberek, akiknek a hite az egész keresztyénségben meg-’ 
ingott, nem lehet csodálkozni. A keresztség lebecsülése ott gondolkodtat 
el bennünket különösen, ahol szigorú és elmélyült vallásos életet akar
nak élni. Akik a hit existeniális jelentőségét hangsúlyozzák, egyenesen 
a keresztségben látják az egyházi élet meglanyhulásának az okát. Úgy 
gondolják, ha nem keresztelnénk meg boldog-boldogtalant, cs'ak azokat, 
akik készek a személyes döntésre és hitvallásra, ugyan kevesebben 
lennénk, de elmélyültebb lenne a lelki élet. A keresztelés jelenlegi 
gyakorlata ezt a nyilvános hitvallást lehetetlenné teszi.

Akik napjainkban a világméretű szekularizációtól estek pánikba, 
ugyancsak visszaélnek a keresztséggel. Látszatra a keresztséget nagyra 
tartják, és bele, mint utolsó mentsvárba kapaszkodnak. Azt mondják, 
ezzel lehet megoldani korunk egyházi problémáit.

A legszerényebb próbálkozásnak az tűnik, amikor azt mondják, 
csak azokat lehet megkeresztelni, akiknél biztosítva látják a keresztyén 
neveltetést. Ezek a keresztelési istentisztelet legfontosabb mondatának 
nem a keresztelésszereztetés igéit tartják, hanem azt, hogy „ígérem” , 
mármint azt, hogy a gyermeket a keresztyén, evangélikus hitben ne
velik.

Mások úgy akarnak tenni, mint az egyszeri kertész, aki elfelejtett 
permetezni. A vihar, amikor megtépázta a gyümölcsösét, maga is rázni 
kezdte a fákat azzal a felkiáltással, hadd hulljon a férgese. Az egy
házat a „férgesétől” úgy akarják megtisztítani, hogy csak azokat ke
resztelik meg, akik komolyan hisznek és igazán akarnak keresztyének 
lenni. Nem bírják elviselni az egyháznak ezt a langymeleg, felemás 
voltát.

Akik ráhajtanak, hogy javuljon a keresztelési statisztika, azzal vá
dolják, hogy görcsösen ragaszkodnak az elavult népegyházi keretekhez.

Megélénkült a keresztség körül a teológiai vita is. Egyre többször 
teszik fel a kérdést, meg van-e kellőképpen alapozva a Bibliából a
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gyerek keresztség gyakorlata? A keresztség vagy a hit az egyházba való 
belépés kapuja? Mennyiben volt elterjedt a gyermekkeresztség az első 
századokban? A keresztség mennyiben üdvközvetítő és mennyiben üd
vösségből kizáró a hiánya? A gyermekkeresztség nem abban iringatja-e 
a híveket, hogy 'az egyházba be lehet születni és a hitet örökölni lehet? 
Hol van már az az idő, amikor azt .tartották, hogy a keresztség a 
legproblémamentesébb szentség, és éppen emiatt az ökumené záloga. 
Bizony az a valóság, hogy a keresztség már nem „csendes víz”.  

Látszatra ez az a szentség, amelyről a reformáció nem vitázik a 
pápaság híveivel. Ennek a fő ,oka, hogy a reformáció korában a ke
resztség a pápához hű egyházrészben nem téma. Luther egy prédiká
ciójában ezit .mondja: „A pápaságban, miként tudjátok, az ördög biro-  
dalma és hatalmú szerfelett nagyra növekedett, annyira, hogy ámbár 
Isten irgalmából és kegyelméből a szentségek és az ige megmaradtak,
*de a szentségeknek és az Isten igéjének helyes értelmezése teljesen 
hiányzott, imindazáltal az ige folytán az ördögnek még a pápaság ide-  
jében is távoznia kellett az emberekből a szent keresztség által, ennek 
kegyelmi erejénél fogvla ki kellett költöznie.” Azt, amit a pápaság csu
pán mechanikusan gyakorolt, a reformáció töltötte meg tartalommal.  

Az a kérdés, hogy a pápaságban végrehajtott keresztség érvényes-e,  
két ok miatt nem merült fel. Először azért, mert Luther nem új egy
házat akart szervezni, hanem az egyházat szerette volna megrefor-  
múlni. Másodszor a keresztség lényegéről vallott felfogása is kizárta ezt  
a gondolatot. „A Szentlélek a maga működését nem szakítja félbe,  
mégha az igét és a szentségeket kezelő egyén nem tűnik (is ki kegyes
sége által, sőt istentelen életet folytat is.” (Luther a keresztséget .olyan  
üdveseménynek tartja, amiben a főszereplő nem az egyház, a pap,  
sőt még maga .a megkeresztelt sem, hanem a Szentlélek. „Azért nem .  
szabad a keresztséget emberi cselekménynek tartanunk, mert ámbár  
ember végzi a keresztelést, de mégsem a maga nevében keresztel. . . ” " 

A hit által való megigazulás tanát Luther következetesen alkal
mazza a keresztségnél is. „Hit nélkül maga Krisztus, valamint a szent-  
ségek és Isten igéje sem segíthet rajtunk. . . ” A Nagy Kátéban a gyer-  
meltkereszitséggel kapcsolatban azt mondja, hogy a gyermekkeresztség  
kedves Istennek. Luther nem akar mindenáron újító lenni. Habár érzi,  
hogy az Üjtestámentomból a gyermekkeresztséget minden kétséget ki-  
záróan nem lehet igazolni, de ugyan ezen az alapon kizárni sem lehet,  
számára döntő érv, hogy [Isten azáltal, hogy a gyermekkorban megke-  
reszteteknek adta a Szentlelkét, elfogadta és igazolta a gyermekke-  
resztséget. „Ha Isten nem fogadta volna el a gyermekkeresztséget, ak-  
kor a régi időktől fogva, mind a mai napig nem lett volna a földön  
egy keresztény sem.” A hit által való megigazulás tanából, valalmint a  
gyermekkeresztség igenléséből .következik Luther meggyőződése arról,  
hogy a gyermek már megkeresztelésekor, csecsemő korában (hisz.

P. Altháus — Die Theologie Martin Luthers 307kk — végigkíséri  
azt a fejlődést, amit Luther a gyermekkeresztség és gyermekhit kérdé-  
seben, teológiájában végigjár. Még 1521-ben azt vallja, hogy a gyer-  
meket a keresztszülők hite és hitvallása alapján kereszteljük meg,  
1522-ben azonban annak a felismerésnek a hatására, hogy senki sem  
üdvözülhet más hite által, azt vallja, hogy a megkeresztelt gyermek-  
nek saját hite van. E fejlődésnek a csúcsa az, amit a Nagy Kátéban  
így fogalmaz meg: „A fő hangsúly nem azon van, hogy akit így meg-  
keresztelnek, hisz-e vagy sem, mert ez még nem teszi jogosulatlanná 
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a gyenmekkeresztséget.” „Ha a gyermekek nem i s hinnének, ami nem 
áll fenn — miként bebizonyítottuk —, a keresztség hiánytalan és nincs 
rá szükség, hogy bárki is újból megkeresztelkedjék.” „Mert a hitem 
nem létrehozza a keresztséget, hanem csupán elfogadja.”

Az újrakeresztelést is azért utasítja el Luther, mert az újrakeresz- 
telők hitfogalmával nem  ért egyet. A keresztségismétlők ,,a keresztség - 
ben jelenlevő isteni kegyelemben nem hisznek, hanem azt kezükkel 
tapintani akarják”. Relativizálni akarják az Isten cselekvését, és ér
vényességét az ember hátétól akarják függővé tenni. A hitben a nagy 
„jócselekedetet látják” . Luther különbséget tesz a hit és a reflexiói 
között. „Előfordul, hogy az, aki azt gondolja, hogy hisz, egyáltalán 
nincs hite, és ugyancsak, aki azt gondolja, hogy nem hisz, hanem ké
telkedik, éppen akkor hisz a legjobban.” (W. A. 26, 155, 16. 21.) Ezért 
mondja: „Valóban hit kell a keresztséghez, de nem a hit alapján ke
resztelünk. Az egy egészen más dolog hinni és a hitre hagyatkozni és 
ennek az alapján megkeresztelkedni.” (W. A. 26,164, 39.) Ha az emberi 
hitre építenénk, akkor akár minden órában újrakeresztelkedhetnénk. 
A Nagy Kátéban Szent Jeromos szávaival vitatkozva — aki a kereszt
séget hajóhoz hasonlítja — (azt mondja, hogy a keresztség hajója az
által, hogy visszaestünk a bűnbe, nem törik össze, „hiszen az, mint ki
mutattuk, Isten rendelése és .nem a mi munkánk” .

Ott, ahol a hit által való megigazulást helytelenül értelmezik, ott 
teológiai földcsuszamlás .van. Visszacsúsznak az érdemkegyesség terü
letére. „A keresztségismétlők, a vak nép, manapság elhagyja feleségét 
és gyermekeit, és ezzel mint nehéz kereszttel és nagy fájdalmat okozó 
magasfokú szentséggel dicsekednek.” „Keresztségismétlők . . .  oly egy
házat akarnak alapítani, amelyben nincsenek bűnösök, vagyis gonosz 
emberek, hanem csupán szentek.”

„Vagyonközösséget . . .  hirdetik, és azt követelik, hogy azt mindenki 
fogadja el. Hisz az evangélium nem oly fan, mely a világ rendjét fel
forgatná, s háztartást megszüntetni akarná.”

Luther szerint a keresztség nem pusztán víz, hanem olyan víz, 
„amelyben az Isten Fia fürdik” . „Kegyelemmel teljes víz és az újjá
születésnek a fürdője. . „A gyermeket Krisztus rendelése szerint 
vízbe merítjük Vagy vízzel meglocsoljuk és a gyermek lezáltal megtisz
tul a bűntől és (az ördögnek birodalmából Isten országába jut.”

Luther a keresztségről vallott teológiai idézetéit az újtestámentomból 
meríti és a pali geológiára épít. P. Althaus — az előbb említett könyvé
ben arról ír, hogy a páli és lutheri keresztségtan egyrészt diferál, más
részt konvergál. Míg Pál (keresztséggel kapcsolatos tanítását, hogy mi 
a Krisztus halálába keresztelkedünk meg, azzal lehetne jellemezni, 
hogy ez praeteritum praesens nála, ugyanez Luthernél praesens perpe
tuum. A különbség abból adódik, hogy Pál missziói helyzetben írja le 
a sorokat, míg Luther ezeket az egyház belső küzdelmei közepette ér
telmezi. Míg Pál az üdvtényt hangsúlyozza a keresztségben, ami kihat 
az egész életre, addig Luther az üdvtényből következő telkötelezést 
hangsúlyozza, és így a keresztséget a dogma titka területéről az etika 
síkjára viszi át. A feszültség feloldását P. Althaus Luther hitről val
lott teológiájában látja feloldódni. „Amint hiszünk, azonnal kezdünk 
meghalni a világ (számára és az Istennek élni az elkövetkezendő élet
ben” (W. A. 534, 31.) A hit Valósítja meg azt, amit a iker esztel és je
lent, meghalni (és feltámadni a Krisztussal.

Amit P. Althaus mond, egy összehasonlítással szeretném megvilá
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gosítani. Amilyen döntő jelentőségű a golgotái ikereszt az egész embe- 
riség számár,a, ugyanilyen döntő esemény a számomra a keresztségem. 
Az üdvöm nem a megtérésemben, hitemben van, hanem a golgotái 
áldozatban, mihez megtérésemmel és hitemmel fordulok, függetlenül 
aittól, hogy én még nem is éltem akkor, amikor Krisztus odaáldozta 
önmagát értem, ugyanígy Luther számára nem az iá fontos, hogy a 
gyermek -hisz-e akkor, amikor megkeresztelik, vagy érti-e azt, ami 
vele történik. „Az Isten igéjén ‘és parancsolatán /fordul meg minden,” 
A hit örök merítés Krisztus halálából és feltámadásából (és így jelen
valóvá teszi számomra mindazt, ami már a kereszt áldozatában egyszer 
és mindenkorra megtörtént.

Így érthetjük meg azt, hogy Luther (két mondata 1— logikai belső 
ellentét feltételezése nélkül — egymás mellé állítható: „ha már a ke- 
resztségből tisztán és halhatatlanul emelkednénk ki, se igére, sem 
hitre nem volna szükségünk” . „A keresztség ennélfogva olyan víz, ami 
a bűnt, a halált és minden szerencsétlenségünket elenyészti... ,  mely 
a halált és a poklot elűzi és mindörökké megelevenít.”

Luther ezt mondja: „Az egyház szolgái is parancsot vettek arra, 
hogy mindenkinek, aki csak óhajtja... , szolgáltassák ki a szent ke- 
resztséget.” Neki személyesen sok erőt /adott az a tény, hogy megvan 
keresztelve. A koporsó mellett tud biztatni ezzel: „Ha tudod, hogy (el
hunyt jó barátod meg volt keresztelve /és a keresztségében bízott, akkor 
szűnjék miatta való panaszod és könnyhullatásod.” Talán a Lutherra 
figyelés segít nekünk is meglátni jobban, milyen nagy kegyelmet adott 
Isten a keresztség szentségében egyházának.

Benkő Béla

Luther kérdez minket 
—  az istentiszteletről

I. Luther és a mi korunk evangélikus istentiszteletei

Tegyünk fel egy furcsa kérdést: mi lenne a véleménye reformáto
runknak istentiszteleti életünkről, ha hosszabb ideig részt vehetne mai 
gyülekezeti életünkben?

Azt hiszem, néhány dolognak nagyon örülne, néhány tapasztalat 
fölött viszont igen elszomorodna.

Minek örülne?
a) Hogy a Biblia és az igehirdetés központi helyet foglal el isten- 

tiszteleti életünkben. Hogy szinte minden (!) istentiszteleten van ige
hirdetés és hogy annyiféle (!) bibliaórán ismerkednek a gyerekek és 
a felnőttek a Szentírással. Hogy sok családban /is olvassák a Bibliát és 
vitatkoznak is felette, mert érdekli őket. — Hát még ha ,látná a Bibliia- 
központú csendes napok, konferenciák népét. . .  És olvashatná az új 
fordítású Bibliát!

b) Végtelenül örülne új énekeskönyvünknek, az abban található 
örvendező és dicséreteket tartalmazó régi és új énekeinknek. Különösen 
is az olyan éneknek, mint a 300. (Konfirmációra) és az ún. liturgikus 
istentiszteleti rendeknek (pl. B), mert ő az ilyen válaszolgató, beszélge-
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fős rendeknek nagy barátja volt. (Ezért is próbálta felváltani a közép
kori, ún. „kórusének” szolgálatát a gyülekezeti énekléssel!)

c) Természetesen örülne mindannak, ami gyülekezeti termeinkben 
történik: szeretetvendégségek, bibliakörök stb., mert ott igazán lehet 
választ adni életünkből Isten 'megszólítására — és választ adni, Isten 
színe előtt, egymás gondjaira és örömeire.

Mindez, bibliázás és beszélgetés, azért lehetne számára örömszerző, 
mert Jézus Krisztust tartjuk kérdéseink középpdntjának és egyedül ő 
általa várjuk Isten válaszát.

Minek nem örülne?
a) Hamar észrevenné, hogy templomozásunk és mindennapi éle

tünk között nagy szakadék tátong. Mi ugyanis sokszor azt hisszük, hogy 
amikor belépünk a templomba, egy órára, akkor „kikapcsolódhatunk” 
a mindennapok lármájából és sokféle nyomorúságából. Ő pedig az 
apostolokkal együtt azt vallotta, hogy az istentiszteletre csak azért ér
demes elmenni, hogy ott kapjunk még több hitet és szeretetét a hét
köznapi élethez, az oda való „bekapcsolódásra” . — Tudjuk, hogy az 
egész életet istentiszteletnek tartotta.

b) Legjobban azért szomorodna el Luther Márton, mert azonnal 
észrevenné, hogy mi ,már azt is „eredménynek” nevezzük, ha egy gyüle
kezetben havonta (!) vesznek úrvacsorát. (Érdemes volna ilyen szem
pontból átolvasni az évenként beküldött Népmozgalmi jelentéseket! 
Van olyan evangélikus, egy templomos falu, ill. gyülekezet, ahol igen 
komoly lelkészi gondozás mellett az évenkénti úrvacsorázók száma: 40.) 
Reformátorunk az ősegyházzal együtt vallotta, hogy az istentiszteleten 
az igehirdetés a hit ébresztésére, a szentségek pedig a hit megerősí
tésére rendeltettek. Neta szabadna elválnia az úrvacsorának az ige
hirdetéstől! Luther számára az ún. ptédikációs „főistentisztelet” azért 
volt ismeretlen, mert ő a prédikációt és az úrvacsorát csak együtt tar
totta Isten életünket hordozó és üdvözítő tettének. (Kegyelmi eszközök!!)

Azon egyenesen megütközne, megbotránkozna, ha látná, hogy a 
ritka úrvacsorái alkalmakon a gyülekezet jelentős része a szentség
osztás előtt elhagyja a templomot.. .

II. Luther és a templomi istentisztelet
Luther számára nem a templomi istentisztelet rendje volt a főkér

dés. Nem szerepelt reformátor! programjában valamiféle liturgikus 
reform. 1523-ig (!) nem is állít össze istentiszteleti rendet. A reformá
tort élete végpig az evangélium tiszta hirdetése és a szentségek helyes 
kiszolgált/atása foglalkoztatja, ez kezdeti és végső reformátort célki
tűzése.

Tételesen ezt így lehet fogalmazni: nem alakult ki semmiféle, ún. 
lutheri-reformátori-evangéliümi istentiszteleti rend, mert Luther ezt 
kifejezetten ellenezte. Ellene volt azért, mert:

1. Az istentisztelet rendje, menete — szerinte — emberi rendelésen 
alapszik, eszköz csupán az ige és szentségek szolgálatára. Vallotta, hogy 
nem lehet mértékadó sem a római miserend, sem az általa összeállított 
német mise!

2. Bármiféle liturgikus kényszerűséget, törvényszerűséget ismételten 
elutasított. Az általa szerkesztett német misének előszavában hangsú
lyozta, hogy csak példát és segítséget akar nyújtani és nem valamiféle
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előírást adni. (Megjegyzendő, hogy a rendet 'mindig is fontosnak 
totta, az önkényeskedő szabadossággal szemben!) 

3. Luther alapállásában mindig mutatkozik egy bizonyos lelki 
pásztori szempont. Tanítja ha az istentisztelet nyújtja a lényeget (ige 
és szentségek!), akkor minden, a nép által megkedvelt istentiszteleti 
elem megmaradhat, sőt újabbakkal is gyarapodhat. Nem győzi hang- 
súlyozni, az istentisztelet célja, hogy hitet ébresszen, s itt elsősorban 
az igehirdetésre gondol, — és hogy ezt a hitet megerősítse, itt viszont 
az úrvacsorára teszi a hangsúlyt. Ha ezt a célját az istentisztelet nem 
téveszti szem elől, akkor ő „minden harangot meghúzatna, az összes 
orgonát zúgatná, ami csak hangot ad”. (Idézi Wiczián Dezső: Luther 
és az istentisztelet — 1942.)

. III. Mit értett Luther istentisztelet alatt?

1 Az ige és a szentségek el nem választhatósága
A Deutsche Messe záró szavában olvassuk: „Az istentiszteleti ren

dek a hitet és a szeretetet segítsék elő és ne legyenek hátrányára a 
hitnek. Ha ezt a hivatásukat nem töltik be, már halottak és nincs töb
bé értékük.” (Idézi Budakor Oszkár: Az istentiszteleteket megújító 
mozgalmak és azok bírálata — 1942.) Ezt fejezi ki másik megállapítása 
is: minden istentiszteleti renddel úgy kell élni, hogy „amennyiben 
visszaélés származik belőle, azonnal el kell törölni” . (U. o.) Visszaélés 
csak akkor következhet be, ha a kegyelmi eszközök, az ige és a szent
ségek, valami módon háttérbe szorulnak. Ezek Isten rendelései (!), 
hogy éljünk velük és általuk. Ezekben Isten cselekszik, általuk van 
közöttünk Jézus Krisztus. Csak ezen az úton valólsulhlat meg az isten- 
tisztelet, de maga az egyház is. Ezek miatt .vallja az istentisztelet el 
nem hagyható lényeges elemének Isten igéjét és az úrvacsora szent
ségét.

Amikor Luther, újításként, az istentisztelet állandó (!) részeként 
építi be a prédikációt (Deutsche Messe), akkor ő ezt az úrvacsora mellé 
helyezi és nem a helyébe! Számára elképzelhetetlen az ún. „prédiká- 
ciós főistentisztelet”, ahol nincs úrvacsoraosztás, ezért nem foglal ál
lást ezzel kapcsolatban.

Összegezve: A templomi istentiszteletben Luther az igét és a szak- 
ramentumot együtt, egyforma hangsúllyal nevezi tartó pillérnek. „A 
prédikáció hirdeti a bűnbocsánatot, a szentség pedig bizonyossá tesz 
felőle.” (Budaker i. m.)

Luther kérdése ma felénk így hangozhat: mivel nyugtatjuk meg 
magunkat, milyen a lapon tartjuk magunkat a reformáció egyházának, 
amikor istentiszteleti, gyülekezeti és egyéni életünkből majdhogynem 
hiányzik az úrvacsorával való élés?

2. Az élet istentisztelete
Luther olyan gyülekezetet lát maga előtt, amelyik hitben és szere- 

tetben épül az ige és szentségek által. Amikor a szeretetben épülést ő 
a gyülekezeti istentisztelettel köti össze, akkor tekintete már messzebb 
lát a templomi gyülekezetnél. A szeretetben tevékeny hit, az ő számá
ra, az egész élétét teszi istentiszteletté. Ezt a látását részletezi az is-
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mert hivatás-etikájában és az egyetemes papságról vallott bizonyság- 
tételében.

Luther megkérdezi: nem lett-e templomozássá szűkült akció közöt
tünk az istentisztelet? Másképp fogalmazva: dilakóniai teológiánk és 
istentiszteleti gyakorlatunk nem ellentétes irányú-e? (Ma már nem 
kérdés, hogy csak a diakóniailag meghatározott egyháznak van jelene 
és jövője, de nem látom ennek a teológiának a vetületét istentiszteleti 
rendjeinkben. Vö. a később mondottakkal.)

IV. Luther istentisztelet-látása és az ősegyház istentisztelete

Amikor Luther az élet istentiszteletéről beszél, ahol a templomi 
istentisztelet mai szóval csak „indítóhely, starthely” — akkor az első 
keresztyének istentiszteleti gyakorlatához áll legközelebb.

A Torgaui vártemplomot felavató beszédében, már élete vége felé 
(1544-ben) el meri mondani: ha ez a templom nem volna, ott „künn 
a kútnál” is lehetne hirdetni az evangéliumot, vagyis akkor ott folyna 
a teljes értékű istentisztelet. Mert szerinte az nincs semmiféle helyhez, 
időhöz vagy szertartáshoz kötve, csak az igéhez, — és ez alatt Luther 
mindig a szentséget is érti! — Ha a képet Luther gondolkodásával to
vábbpergetjük, akkor az a bizonyos kút nemcsak templommá lehet, 
hanem az ott végzett hűséges munka Istennek kedves istentiszteletté 
is válhat. — Még tovább forgatva a képet mondhatjuk, Luther számára 
nem az volt a reformátori célkitűzés, hogy miként újítsa meg a 
templomi istentiszteletet, hanem? hogy a templomozásba és az ún. szent 
helyekre „beszorult” istennépét hogyan vezesse ki ahhoz a bizonyos 
kúthoz — az élet istentiszteletébe.

Továbbra is a torgaui-képnél maradva, az első keresztyének nem 
is gondoltak arra, amikor összegyülekeztek házaknál, katakombákban, 
vagy templomokban, hogy annak más célja is volna, mint hogy hitben 
és szeretetiben megújulva térhessenek vissza a „kút melletti” életük
höz. Az összegyülekezés azért volt számukra olyan fontos, hogy az 
„apostoli tanításban, a közösségben, a kenyér megtörésében és az 
imádkozásban” (Csel 2,42) eligazítást, erőt, megszentelődést nyerjenek 
otthoni (!) életükhöz.

Felveti a kérdést, miben állt az első keresztyének istentisztelete. — 
Az első keresztyének istentiszteletén a megkeresztelteken kívül az ak
kori pogány társadalomból nem kevés jóindulatú, érdeklődő ember is 
részt vett. Az istentisztelet első felében ezek őszinte közösségben el
mondták, Vagy elimádkozták mindazokat a gondjaikat, harcaikat és 
örömeiket, amelyben éltek, és egy-egy ilyen vallomásra hangzott az 
együttlevő gyülekezet válasza: „Kyrie eleison” , Urunk irgalmazz. Végül 
pedig Isten igéje erősítette meg őket ugyanezen kérdéseikben és így 
megerősödve lettek visszaküldve a világba való hűséges szolgálatra. 
— Idáig tartott a missa catechumenorum. Mai szóval, az istentisztelet 
prédikációs része. — Ezután már csak a „kicsiny nyáj” maradt együtt, 
a már hitüket megváltó megkereszteltek, hogy az úrvacsora szentsé
gében megerősödjenek, azzal a Jézus Krisztussal való közösségben, aki 
az imént szólt hozzájuk az igehirdetésben. Így vált bizonyossá a com- 
muniójuk Urukkal, egymással és a kenyér és bor által a mindennapi 
élettel. Így erősödtek meg az eljövendő és beteljesedő üdvösség öröm
lakomájával. Istentiszteletük csúcsa volt ez a communio, vagyis a mis-
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sa fidelium, a hívők istentisztelete. (Megjegyzendő, a hitvallás termé
szetszerűleg ehhez a részhez csatlakozott.) A nagykonstantinuszi for
dulat az évszázadok folyamán azt a benyomást keltette végül is, hogy 
az egész nép lépett a kicsiny nyáj helyébe, mint „corpus Christianum”.  
Ezzel megszűnt az istentisztelet kettős felépítettsége: a világba való 
küldés és az erre való szentségi megerősítés. Vagyis a Katechumenok 
rendje a hivők mindent átölelő istentiszteleti rendjévé lett, a szentségi 
rész pedig levált az istentiszteletről. Ez a fordulat a reformáció hatá
sára bontakozott ki. (Jánossy Lajos szerint a XVI. sz. végére már ez 
volt jellemző a magyarországi reformált gyülekezetek istentiszteleti 
felépítettségére.) Visszatérve a reformáció előtti évszázadokra, ezt a 
fejlődési irányt — nagyon sematikusan szólva — először az igehirde
tési rész elbizonytalanodása („szentbeszéd”), sőt elmaradása jelezte, 
amivel együttjárt a szentségi rész materializálódása és ismételhető ál
dozattá való kinövése. — A reformációt követő évszázadokban ha meg-  
tisztult is az istentiszteletet hordozó kettős pillér: az igehirdetés és a 
szentségek, annak ősi és reformátori egyensúlya (!) mindenképpen 
megbomlott.

Itt tartunk ma!

V. Összefoglaló kérdések az ősegyház és Luther istentiszteleti gya-  
korlata és szemlélete felől

1. Diakóniai teológiánk lehetővé tette az igehirdetés ősegyházi és 
lutheri értelmezését: Jézus Krisztus evangéliumával szolgálni a világ
nak. Ezen a ponton istentiszteleteink prédikációs része továbbviheti az 
ősegyházi és lutheri örökséget.

Kérdés marad viszont a prédikáció dialogikus jellege.
Megítélésem szerint a világgal felvette már mai prédikációink a 

dialógust, de van-e ilyen kapcsolata magával a gyülekezettel?
A vérszegényen és erőtlenül mondott apostoli Hitvallás és Miatyánk 

külsőleg is jelzi: a gyülekezetekben kevés az igény a prédikációs isten-  
tiszteletben való aktív részvételre.

A gyülekezeti termekben folyó munkában látom a kibontakozás 
egyik lehetőségét. Ott tanulhatják meg a dialógustól elszokott híveink,  
hogy jó és szükséges dolog életünk kérdéseiről Isten színe előtt, a gyü
lekezetben beszélgetnünk. Az ige segítségével, Istennel és egymással.  
Ezek a beszélgetések köthetnek össze minket még jobban a világgal 
is . . .

2. Templomi istentiszteleteink dialogikus továbbfejlesztéséhez jó 
indítást ad Agendánk (ún. liturgikus rendek) és új énekeskönyvünk 
(pl. 300. ének), de gyülekezeteink többsége ezt egyszerűen nem érzé-  
keli. Ez mindenképpen szegénység.

3. Egész feldolgozásomban átszövődött a főkérdés: mit tehetünk az 
úrpacsora széntségénék visszanyeréséért?

Nagy előrelépésnek számít az 1964-es Agenda és az új énekeskönyv  
sugalmazása: legyen az istentisztelet szerves része az úrvacsora! Főleg 
tartalmilag, de szerkezetileg is!

E tekintetben Luther és az első keresztyének ugyancsak kérdőleg 
néznek ránk és nem tudom, van-e valami elfogadható válaszunk egy
általán?

Nem lutheri és nem evangéliumi egyházunk mai helyzete, ahol
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az úrvacsora sem életünkben, sem istentiszteleteinken nem tölti be 
hitünket, hálaadásunkat, közösségünket megerősítő szerepét.

Jegyzet: Jézus szavai (Ján 6,54—56) nem engedik meg azt a teoló
giai vitát, hogy mikor és hányszor osszuk és vegyük az úrvacsorát. 
Egyetlenegy parancsa és ígérete van:

— az evangéliumot hirdetni kell,
— a szentséggel pedig élni kell!
(Alkalmas és alkalmatlan időben ...)

Simonfay Ferenc

Az imádságról
A Lelkipásztor 1983 márciusi számában jelent meg Keveházi László 

értékes, átfogó dolgozata: Az imádkozó Luther. Dolgozatának befejező 
része az imádságra ösztönző és tanító Lutherről szól. Ezt a gondolatot 
szeretném folytatni és közelebb vinni a gyülekezethez a következő so
rokkal és idézetekkel.

A gyermekkor emlékeit és hatását magunkkal visszük.
Luther gyermekkori hitvilágáról a következő képet kapjuk: „A  

szülői házban a katolikus későközépkor kegyessége élt, amelyben a 
szentek játszották a főszerepet és az ördög keze mindenbe belenyúlt.” 
Krisztusban mindenekelőtt a világbírót látták, amint ezt pl. a witten
bergi városi templomban levő ábrázolás is mutatja, amely a 15. év
század vége felé keletkezett. Luther később sem tudott ettől a Krisztus
képtől egészen megszabadulni és bevallotta: „Még ma sem tudok az 
én Uramra, Jézusomra olyan boldog tekintettel nézni, ahogy azt ő 
maga akarja, mert a pestises tanítás belém verte, hogy Isten haragszik 
ránk és Krisztust mint bírót festette le."1 Ebből a Krisztustól való 
félelémíből fakadt, hogy amikor bajba jutott, pl. a Mansfeldből Erfurt
ba menő úton, nem Istenhez vagy Jézus Krisztushoz, hanem faluja 
védőszentjéhez kiáltott segítségért.

Krisztus által felsziabadulunlk az Istent megszólító imádságra.
A Krisztusban megtalált kegyelem Luther egész hitében, így imád

ságaiban is döntő változást hozott. Felszabadult arra, hogy „szüntelenül 
ostromolja Isten fülét” .

Ahogy Luther a maga életében ezt átélte, úgy erre az örömre kell 
eljutnia a mai keresztyénnek is, hogy gátlásai, félelmei feloldódjanak. 
Gyülekezeteink tagjait ma is szokszor erőtlenségük, bűneik tudata s 
az ebből fakadó félelem tartja vissza attól, hogy Istent keressék és 
megszólítsák. Hiszen ma is több szívben él a büntető Istentől való fé
lelem, mint a kegyelmes Isten iránti bizalom.

Luther ezt írja: „Mivel olyan állapotban vagyunk, hogy senki sem 
tudja tökéletesen megtartani a Tízparancsolatot, mégha kezdett is 
hinni, és mivel ennek az ördög is a világgal és saját testünkkel szö
vetkezve körömszakadtáig ellenszegül, azért semmire sincs nagyobb 
szükségünk, mint arra, hogy szüntelenül ostromoljuk Isten fülét, kiált
sunk hozzá és könyörögjünk, hogy adja, éltesse és növelje bennünk 
a hitet és a Tízparancsolat megtartását, és hárítsa el mindazt, ami 
ebben akadályoz és gátol minket.”2
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A szentek segítségül hívása akadályozza Krisztus megismerését.
Az első hallásra mesterkéltnek tűnik ma ez a mondat, hiszen egy-  

házunkban sohasem beszélünk a szentekről és a római katolikus egy-  
ház is jónéhány szent tiszteletét háttérbe szorította. A Mária kultusz  
azonban talán világszerte erősödőben van. A búcsújárőhelyek vonzása,  
elsősorban az egyszerűbb emberek körében egyre nagyobb. A  lelki,  
hitbeli bizonytalanságot mutatja, hogy a látogatók között nemegyszer  
híveink is ott vannak. A köztudatban a felekezeti határok egyre in-  
kább összemosódnak. Ennek következtében elsősorban 'a vegyesházasok  
és a másvallású környezetben élők vannak ennek a vonzásnak kitéve.  
Vannak, akik mindenképpen biztosítani akarják magukat Isten előtt,  
s azt gondolják, hogy a búcsún váló részvétel csak jó lehet, vagy ár
tani nem árthat, ha nem használ is.

Luther világosan beszél arról, hogy igenis árt, akadályozza Krisz-  
tus megismerését: „A  szentek segítségül hívása . . .  akadályozza Krisz-  
tus megismerését. Sem parancsolat, sem tanács nincs róla, a Szent-  
írásban nincsen reá példa, és Krisztussal ezerszer jobban járunk, még-  
ha a szentek segítségül hívása drága kincs volna is, de nem az.” „Egye-  
dűl Istent illeti meg az ilyen tisztelet. Hiszen te, mint keresztyén és 
szent, könyöröghetsz érettem itt a földön, nemcsak egy bizonyos, ha-  
nem minden szükségemben, de azért még nem foglak imádni, segítségül  
hívni, ünnepelni, érted böjtölni és áldozni, tiszteletedre misézni, hite-  
met beléd helyezni, hogy üdvözüljek. Más módon is tudlak tisztelni,  
szeretni és neked a Krisztusban hálát adni.”3

Az imádság Isten parancsa.
Isten jobban tudja, mint mi, hogy milyen nagy szükségünk van 

az imádkozásra. Nem bízta tetszésünkre, hogy akarunk-e vele beszélni 
vagy nem. Szól hozzánk igéjében és várja a választ. Az imádság Isten 
parancsa. Erre figyelmeztet minket Luther Márton:

„Az imádkozás pedig az, amire a második parancsolat tanít: Is
tent hívd segítségül minden bajban!’ Ezt várja el tőlünk. Ez nem is 
függhet tetszésünktől, hanem kötelesek és kénytelenek vagyunk imád
kozni, ha keresztyének akarunk lenni, ahogyan kötelesek és kénytele
nek vagyunk engedelmeskedni atyánknak, anyánknak és a felsőbb- 
ségnek. Segítségül hívással és könyörgéssel tiszteljük és használjuk 
helyesen Isten nevét.”

„Keményszívű emberek szoktak így vélekedni és gondolkodni: 
Minek imádkozzam? Ki tudja, törődik-e Isten az én imádságommal, j 
vagy meg akarjá-e hallgatni? Ha nem imádkozom, majd imádkozik 
más. Így megszokják, hogy soha nem imádkoznak, és erre azt hoz
zák mentségül, hogy elvetjük a hamis és képmutató imádkozást. Mint
ha azt tanítanánk, hogy nem szabad vagy nem kell imádkoznunk!”

„Az tehát az első legfontosabb, hogy az Istennek való engedelmes
ségre kell épülnie és támaszkodnia minden imádságunknak, és ne néz
zünk a magunk személyére, hogy bűnösök vagy igazak, méltók vagy 
méltatlanok vagyunk-e. Tudnunk kell azt is, hogy Isten nem tréfál, 
hanem haragszik és büntet ha nem imádkozunk, ugyanúgy, ahogyan 
megbüntet minden más engedetlenséget. Sőt azt is tudnunk kell, hogy 
Isten nem akarja, hogy imádságaink kárba vesszenek és hiába imád
kozzunk. Mert ha nem akarná meghallgatni, nem szólítana fel imád
kozásra és nem adna rá ilyen szigorú parancsot.”4
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Bízzunk abban az ígéretben, amelyet Isten adott az imádság pa
rancsához!

Imádságainknak csak akkor van értelme, ha azokat a megháll- 
gattatás reménységével mondjuk el. Ebben a reménységben erősítenek 
meg azok az ígéretek, amelyek az imádságra buzdító igékhez kap
csolódnak. Bízunk-e ezekben az ígéretekben és ösztönöznék-e azok az 
imádságra? Luther így bátorít:

„Még inkább sarkalljon és ösztönözzön minket az, hogy Isten ígé
retet adott és fűzött parancsolatához, hogy egészen bizonyos legyen az, 
amit kérünk. Az 50. zsoltárban ezt mondja: „Hívj segítségül engem a 
nyomorúság idején, és én megmentelek, téged” (Zsolt 50,15). Krisztus 
is ezt mondja Máté evangéliuma 7-ben: „Kérjetek és ő megadja nek
tek stb. Mert mindenki, aki kér, kap” (Mt 7,7—8). Szívünknek ettől 
föl kell ébrednie és lángra kell lobbannia, hogy kedvvel és örömmel 
imádkozzunk. ...Imádságodat elébe viheted és ezt mondhatod: „Színed 
elé lépek édes Atyám, és könyörgök, de nem a magam jószántából, 
nem is méltó voltomért, hanem parancsolatodban és ígéretedben bízva, 
amely nem téveszthet meg engem, nem is hazudhat.” Aki pedig nem 
hisz ennek az ígéretnek, az tudja meg ismét, hogy megharagítja Is
tent,. mert legnagyobb mértékben sérti és hazugsággal vádolja őt.”5.

Tudunk-e Istenhez kiáltani?
Sokszor elhangzik ajkunkról a „Jaj, Istenem!” kiáltás. Ez azonban 

csak a legritkább esetben annak a jele, hogy Istentől kérjük a segít
séget, a legtöbb esetben csak ijedtségünk, tehetetlenségünk, vergődésünk 
kifejezése. Az embert sokszor lenyomják, elkeserítik gondjai, tönkre 
teszik az életét, önmagát emészti, nem tud tőlük szabadulni, nem ta
lálja a kivezető utat. Hogy hányán roppannak össze ez alatt a teher 
alatt, azt ijesztő méretekben mutatja az alkoholisták, a magányos em
berek, az öngyilkosok növekvő száma. Tudunk-e Istenhez kiáltani, és 
tudunk-e másokat segíteni abban, hogy megtanuljanak Istenhez kiál
tani hittel?

Luther így biztat: „Tanulj meg Istenhez kiáltani, nem pedig ön 
magadban gubbasztani, vagy a lócán heverni, fejedet lógatni-esóválni, 
gondolataiddal magadat emészteni, s töprengve kutatni, hogy miként 
szabadulhass meg? . . .  Akarva akarja, hogy nyomorúságodat elébe 
tedd, ne pedig a saját nyakadban cipeld, magadat marcangold és gyö
törd vele, mert ezzel egy bajból kettőt, tízet, sőt százat csinálsz. Azt 
akarja, hogy légy gyenge elhordozni és legyűrni nyomorúságodat és 
tanulj meg Benne lenni erős, hogy az ő ereje dicsőülhessen meg 
benned.”6

Az imádság a hit műve.
Gyülekezetünk tagjainak hiányos, sivár imádságos élete bizony

talan hitükből, ill. hitetlenségükből fakad. Nem érzik azt, hogy rászo
rulnak Isten kegyelmére, így nem is értékelhetik a Krisztusban ka
pott, Istenhez vezető szabad utat. Az imádságnak nincs jelentősége 
számukra. Ha mégis imádkoznak, imádságaikban csak önmagukra tud
nak tekinteni. Luther ezt mondja:

„Nyomorúságos dolog a Krisztuson kívül lenni. Mert mit is jelent 
az? Rengeteget erőlködni, mégis semmit sem érni el. Sokat könyö
rögni, keresni, zörgetni, és mégis semmit sem találni. Az ilyenek elté
vesztik az igazi ajtót. Imádságuk olyan, mint valami hit nélküli robot.
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Ezért egyáltalán nem is tudnak imádkozni. Mert az imádság egyes- 
egyedül a hit műve.”7

Az imádságnál különösképpen is nyilvánvaló, hogy a hit bizalom. 
Isten magával az imádság ajándékával is bátorít erre a bizalomra! 
A Miatyánk megszólításának magyarázatában Luther arra tanít, hogy 
gyermeki bizalommal kérjük Istent: Isten ezzel arra biztat minket, 
hogy higgyük, hogy ő igazán atyánk, mi pedig igazán gyermekei va
gyunk, és ezért bátran és teljes bizalommal kérjük őt, mint a gyer
mekek édesatyjukat.”8

Az imádságot gyermekkoritól kezdve tanulni és gyakorolni kell.
Ebben a vonatkozásban nagyon nagy mulasztásaink vannak, s ha 

gyülekezeteinkre nézünk, egyre szomorúbb a helyzet. Félelmetesen kezd 
helyzetünk hasonlítani ahhoz, ahogy Luther saját korát jellemzi: 
„Többnyire a szülők sem tudnak semmit: egyik bolond neveli a mási
kat, s ahogy ők élnek, úgy élnek majd gyermekeik is.”

Ebből a helyzetből csak egy kivezető út van: a szülőknek meg kell 
tanulniok imádkozni, hogy gyermekeiket is tanítani tudják az imád- 

’ ságra. Gyermekeink nem lesznek sem felvilágosultabbak, sem szaba
dabbak azáltal, hogy nem tanulnak meg imádkozni, csak kiszolgálta
tottabbak az őket fenyegető veszedelmekkel szemben. Luther figyel
meztet: „Gyermekkortól fogva kellene tehát megszoknunk, hogy min
dennap imádkozzunk, minden bajunkban, amit csak érzünk és ami 
csak ér minket, de más emberekért is, akik között élünk, például ige
hirdetőkért, felsőbbségért, szomszédokért, házunk népéért. Miközben 
mindig emlékeztessük Istent parancsolatára és ígéretére, ahogy mond
tam, és tudjuk, hogy nem veti meg imádságunkat. Ezt azért mondom, 
mert szeretném, ha ismét elterjesztenénk a nép között, hogy újra meg
tanuljanak helyesen imádkozni és ne viselkedjenek olyan ridegen és 
közömbösen, mert ettől napról napra alkalmatlanabbak lesznek az 
imádságra.”9 Ebben a tanításban akarnak segítséget adni azok az 
imádságok, amelyeket Luther példaként adott a gyülekezeteknek és 
lelkészeiknek.

Az imádság erő és oltalom.
Imádságaink erejéről imádságaink meghallgatása győz meg min

ket. Megajándékoz azzal a biztonságérzettel, hogy Isten hallja a mi 
kérésünket, és megadja azt, ami javunkra van. Megajándékoz annak 
bizonyosságával is, hogy a mi Urunk velünk van, ígérete szerint, is
meri nyomorúságainkat, erőtelenségünket, az életünket fenyegető ve
szedelmek erejét és megláttatja velünk könyörülő irgalmát.

Imádságaink meghallgatásának tapasztalata tanít meg arra, hogy 
imádságaink nem hiábavalónk, bármily nagynak lássuk is az életünket 
vagy akár az egész világot fenyegető veszedelmeket. Sőt a veszély 
nagysága még fokozottabb imádságra ösztönöz, mert az imádság meg
hallgatásában ott az oltalom számunkra Isten kezében. Luther a maga 
életében sokszor megtapasztalta, hogy az imádság erő és oltalom. Ezért 
tud nekünk így tanúskodni:

„Hogy az imádság milyen hathatós erő és mi mindenre képes, azt 
csak az hiszi el, aki megpróbálta már, s akit a tapasztalat megtaní
tott rá.” 10
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„Azt tudnunk kell, hogy minden védelmünk és oltalmunk egyedül 
az imádságban van.” 11

„Atyámfiái imádkozzatok szívvel, szájjal, otthon is, templomban is, 
mert az imádság tartja a világot. Különben ugyan rosszul állna!”12

A meg nem hallgatott imádság nem rossz jel.
Ezt csak az imádság áldását megtapasztalt ember értheti meg. Az, 

aki bizonyos afelől, hogy Isten tudja, mit és miért cselekszik. A  meg 
nem hallgatott imádság mindenki más számára a süketség, az elfor
dulás, a harag jele, melynek nyomán félelem, bizonytalanság és meg- 
keseredés támad. Ha a meg nem hallgatott imádság bűntudatot ébreszt, 
talán segíthet abban, hogy közelebb kerüljünk Isten bűnbocsátó ke
gyelmének megismeréséhez. A meg nem hallgatott imádság kulcsa 
azonban egyedül Isten kezében van, s csak az tud bizalommal tekin
teni erre a kézre és várni, aki már megtapasztalta áldását és tudja, 
hogy amit cselekszik, az javunkra van. Luther élesen fogalmaz, amikor 
erről szól: ,„Nem rossz, jel az, sőt a legjobb, ha imádságainkra látszó
lag az ellenkezőjét kapjuk feleletül. . .  Isten tanácsa és akarata ugyan
is messze felülmúlja a .mienket. . . .  Isten módszere az, hogy mielőtt 
megajándékoz, összetöri és megsemmisíti azt, ami bennünk van.”13

r
Lesz-e, és milyen lesz az utolsó imádságunk?
Ha le kell tenni az életünket, tudjuk-e a halál hatalmával szemben 

pajzsul használni az imádság erejét? Segít-e bennünket imádságunk, 
hogy Jézus Krisztusban bízó reménységünket az utolsó órán se ve
szítsük el? Erezzük-e, milyen döntő jelentősége van az életből a ha
lálba lépés előtt az Istennel való beszéd lehetőségének? Milyen békes
séget adhat úgy válni meg ettől az élettől, hogy a megváltó Isten ke
zére bíztuk magunkat?

Azok, akik Luther halálos ágya mellett álltak, feljegyezték utolsó 
imádságát. Példája felveti a kérdést: Tudjuk-e mi is úgy szeretni és 
úgy követni a mi Urunkat, Megváltónkat, hogy akkor is az ő szavai 
vannak ajkunkon, amikor megválunk földi életünktől?

j ó  mennyei Atyám, ki Isten vagy és a mi Urunk Jézus Krisztus 
Atyja, Te minden vigasztalás Istene, köszönöm neked, hogy nekem a 
te szeretett Fiadat, Jézus Krisztust kinyilatkoztattad, akiben én hiszek, 
akit én prédikáltam és megismertem, akit szerettem és dicsértem, akit 
a hitvány pápa és minden istentelen gyaláz, üldöz és káromol. Kérlek 
téged, Uram, Jézus Krisztus, parancsold magadhoz az én lelkemet. Ó, 
mennyei Atya, ha nekem már ezt a testet itt kell hagynom és ebből 
az életből el kell távoznom, úgy biztosan tudom, hogy örökké nálad ma
radok, és a te kezedből senki sem tud kiragadni engem.” Ezután még 
háromszor elimádkozta: „A  te kezedbe ajánlom lelkemet. Te váltottál 
meg engem, ó, igazság Istene. Igen, így szerette Isten a világot.” — 
Ezután már csak egy sokat jelentő sóhaj hagyta el az ajkát: „Igen!” 14

Akinek Krisztus volt megtartó ereje életében, Krisztus marad 
megtartó reménysége halálában is.
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A családi életről
Ef 5,21—6,4

1. Korunkban családi élet gondokkal terhes. Sokain, — szülők is, 
gyermekek is — felesleges nyűgnek érzik a családi élet kereteit. Ezrek 
és tízezrek értetlenül és tanácstalanul állnak szemben családi életük 
váratlanul felmerülő kérdéseivel. Elegendő lapjaink „Kérdezz — fe
lelek” rovatára, vagy a Rádió és a TV rendőrségi híreire utalnunk. 
Egyesek így látják: a családi élet válságban van! Mások ellentmonda
nak: nem, a családi élet, hanem az ember került válságba.

A nehézségek és "a problémák a keresztyén embert sem kerülik el. 
Nem minden „keresztyén házasság” állta ki az idők próbáját. Keresz
tyén szülők gyermekei is szerepeltek már rendőri hírekben. Ez a tény 
alázatosságra kényszerít valamennyiünket. Nem tudhatjuk, hogy nem 
kerülünk-e olyan esemény középpontjába, amelyről ima még fejcsó
válva beszélgetünk. Nincs jogunk kötelező érvényű útmutatást adni. 
Egyre inkább megkérdezetté válunk magunk is. Kérdés hangzik fé
lénk a bontóperek végzéseiben, kérdés izzik apjuktól vagy anyjuktól 
elszakított gyermekek tekintetében. És közel 500 esztendő távolságából 
Luther is kérdez . ..

2. Kérdezhet ő minket, mai embereket? Olyan korban élt, amely 
szinte mindenben különbözik a mienkétől. Mások voltak a félelmek 
és a reménységek, a lehetőségek és az emberi élet korlátai. Az akkor 
élők másképpen viszonyultak a tekintélyekhez. Akkor mindenki termé
szetesnek vette a „szabályokat” ; minket a „szabadság” igénye és vágya 
irányít. Egészen mássá lett az életünk, de az ember alapvető nyomorú
sága, a bűn, ugyanaz maradt, Luther is megdöbbenve tapasztalta, hogy 
a bűn milyen mélyen fészkelte be magát az ember életének minden 
részletébe és kapcsolatába. Egyre fogyó reménységgel a maga elszáná- 
sát és igyekezetét szegezte szembe a bűn hatalmával, míg fel nem 
ismerte: az egyedüli megoldás Isten irgalmassága és bocsánata, a ben
nük való „megkapaszkodás” . Családi életünk kérdései és nehézségei 
mögött ma is a bűn hatalmát kell észrevennünk. Ezt a hatalmat csak 
Isten kegyelme tudja megtörni. S miközben arra figyelünk, hogy Luther 
milyen meggyőző szóval tesz bizonyságot Isten kegyelmének munká
járól, megkérdezettekké válunk.

Mire kérdez rá, miközben tanít minket?
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3. Valljuk-e és vállaljuk-e, hogy a házasság Istennek ma is érvé
nyes „rendje” , hogy a családi élet Istentől rendelt életforma, hogy 
annak vállalásában nem a mi látásunk, ítéletünk és vágyakozásunk, 
hanem egyedül Isten akarata az irányadó?

Luther a Nagy Kátéban sokszor és különböző összefüggésben hasz
nálta a „rend” fogalmát. A házasság rendjéről, „szülői” rendről, de 
„gyermeki” rendről is beszél. Ezt a fogalmat ma talán az „állapot” 
szóval helyettesíthetnénk. Megfigyelték, hogy Luther korának irodal
mában nem találták meg ezt a kifejezést, valószínűleg Luther hasz
nálta legelőször. Azokat a kereteket érti alatta, amelyekbe Isten terem
tő akarata helyezte az embert, ezért nem lehet őket következmények 
nélkül mellőzni. Közöttük a házasság az alapvető, Istentől „megszentelt” 
rend. Adjuk át a szót Luthernak: „(Isten) azt akarja tehát, hogy mi 
is isteni és üdvösséges rendként tiszteljük, tartsuk meg és használjuk, 
mert. . .  minden más rend előtt szerezte és ezért szemmel látható kü
lönbséggel teremtette a férfit és az asszonyt, nem fajtalankodásra, 
hanem azért, hogy ragaszkodjanak egymáshoz, szaporodjanak, gyerme
keket szüljenek, tápláljanak és neveljenek az Isten dicsőségére.” „Ez 
tehát nem valami kivételes, hanem a legelterjedtebb, legnemesebb rend: 
átjárja és átszövi az egész keresztyénséget, sőt az egész világot is.”

Luther a házasság kérdésében ellentmondásos helyzettel találko
zott: a házasság egyidejű leértékelésével és túlbecsülésével. Az első 
a papi nőtlenségben jelentkezett, indoka a kultikus tisztaság megőrzése 
volt, következménye pedig a műveltebb körök házasságot megvető szem
léletmódjában és a nők lebecsülésében lehető észre. Másrészt az egy
ház szentséggé tette a házasságot. Ezzel természetfeletti jelentőséget tu
lajdonított neki. Ennek az ellentmondásos helyzetnek következménye a 
sok „szennyes, festett, rendetlen személy” . Isten rendje és parancsa el
len cselekesznek azok, akik „megvetik és tiltják” a házasságot. A férfi 
és a nő együttléte Istentől akart életvalóság. Nem az ember szabad 
elhatározásán alapul, hanem Isten teremtésben kinyilvánított szándé
kán, Ezt fél-, iés el kell ismerni. „Tiltott dolgot cselekesznek ott, ahol 
ezt meg akarják tiltani” . Természetes, hogy a bűn miatt egyetlen 
házasság sem nélkülözi á buktatókat, A nehézségeken éppen az segít 
át, hogy a házasságot, Istentől akart és parancsolt rendnek tartjuk. 
Ebben a rendben Isten nemcsak parancsol, hanem hordoz is. Ez a rend 
nem csupán külső keret, hanem belső erő is. Benne nemcsak, az ember 
erőlködik, hanem az Isten is cselekszik. Meglétét Isten nem az ember 
ellen, hanem az emberért akarja.

4. Egyre mélyebb és megdöbbentőbb szakadék húzódik családokban 
az idősebb és fiatalabb nemzedék között. Sok gyermek gyermekvoltát 
„igénybejelentésként” értelmezi. Milyen az Isten szerinti kapcsolat szü
lők és gyermekek között?

A házastársak kapcsolatában megnyilvánuló isteni rendet a fenti 
ekben az „állapot” szóval helyettesítettük. A szülők és gyermekek kap
csolatában jelentkező „rendet” a „hivatás” fogalmával kíséreljük meg 
kifejezni, miközben a „hivatás” szót a megszokottnál sokkal tágabban 
értjük. Gyermeki helyzetem az, hogy „elhivattam” ebben a világban 
egy bizonyos hely betöltésére. Például arra hívattam él1, hogy a szüleim 
gyermeke tegyék. Nem én választottam magamnak ezt a helyet, Istentől 
kaptam. Ez a „hely” már akkor kész volt számomra, amikor még 
meg sem születtem. Itt megkapom mindazt, amire szükségem van ah
hoz, hogy földi utamat Isten szándéka szerint járjam végig. Szüleim
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Isten helyett cselekeszmek értem, ők számomra Isten „helyettesei” . Lut
her így tanít és figyelmeztet: „Szoktassuk az ifjúságot arra, hogy Isten 
helyettesét lássa a szülőben és úgy vélekedjék, hogy még ha megvetett, 
szegény, törődött és különös is a szülője, akkor is atyja és anyja az, és 
Isten adta őt.”

A szülőknek Isten helyetteseiként való elismerése tiszteletükben fe
jeződik ki. „Ezt az atyai és anyai hivatást Isten — minden neki alá
rendelt hivatásnál jobban — külön kitünteti azzal, hogy nem egyszerű
en azt parancsolja, hogy szeressük szüleinket, hanem, hogy tiszteljük 
őket. Testvér, és általában a felebarát iránt ugyanis nem parancsol na
gyobbat a szeretetnél. Az atyát és anyát tehát elkülöníti és kiemeli 
minden más földi ember közül és maga mellé ülteti. Mert a szeretet
nél sokkal több a tisztelet. . Luther , számára fontos, hogy a szülők 
tisztelete az érzület, a szó, a cselekedet egységében: menjen végbe. Az 
érzés önmagában öncsalás, a szó tettek nélkül képmutatás. Szüleinkkel 
kapcsólatban magáról Istenről van szó, aki méltóságát titokzatosan el
rejti szüleinkben.

Szinte ránk kiált Luther: Nem döbbentetek rá arra, hogy amit szü
léitekkel szemben tesztek, arra fokozottabban érvényes a „velem cse
lekedtetek!” ?

5. Luther bizonyságtétele a szülőket is kérdőre vonja: rászolgáltak-e 
gyermekeik tiszteletére? Méltók arra, hogy „Isten mellett üljenek” ?

A szülőket sem hagyhatja közömbösen az. a megcáfolhatatlan igaz
ság, hogy ők gyermekeik érdekében Isten helyettesei. „ . . . A  szülők
nek . . .  prédikálnunk kellene arról, hogy hogyan bánjanak azokkal, 
akiknek vezetését rájuk bízták... Mert nem gazembereket és zsarno
kokat akar ebben a hivatásban és vezetésben, nem is azért ad nekik 
tiszteletet vagy jogot és hatalmat a vezetésre, hogy imádtassák magu
kat, hanem azért, hogy meggondolják, hogy ők maguk is Istennek tar
toznak engedelmességgel. .. Ne gondold hát, hogy ez kedvedre, vagy 
saját akaratodra van bízva. . .” Vajon Isten előtti felelősségtudattal 
neveljük gyermekeinket? A nevelés nem szavak dolga, hnem magatar
tás továbbítása, átadása. A gyerekek közötti jelenlétünkkel már neve
lünk. Nevelésünk révén olyan értékeket adunk tovább, amit mi magunk 
is kaptunk. Ez az átadás legtöbb esetben öntudatlanul történik. Három 
mozzanatot mégis tegyünk tudatossá:

Igazi nevelés lehetetlen az igére való figyelés és imádság nélkül. 
Ezek győzik le. bennünk azokat a romboló erőket, amelyek jelenlétéről 
felelőtlenség lenne nem tudomást vennünk. Másrészt általuk jutunk 
a Lélek erejéhez. Nem véletlenül beszél Luther a Kis Kátéban arról, 
hogy a családfő hogyan tanítson a Tízparancsolatra és az imádkozásra. 
Az ige és az imádság a velünk élők között olyan közösséget alakítanak 
ki, amelynek leglényegesebb vonása a szeretet. A szeretet nem akkor 
lesz valósággá, ha1 megköveteljük, hanem ha adjuk. Az szeret, akit sze
rettek. Ebből következik a harmadik mozzanat: a szeretettől meghatá
rozott családi közösségben tanulhatják meg gyermekeink azt, hogy ho
gyan kell egymásért, a másikra való tekintettel élni. Itt kell annak a 
szolgáló életformának kialakulnia, amely túllép a család keretein. 
„ . . . Nem szabad sajnálnunk se szorgalmat, se fárdságot, se költséget 
gyermekeink tanításánál és nevelésénél, hogy majd szolgálhassanak 
Istennek és a világnak.” „Tudja meg hát mindenki, hogy köteles gyer
mekeit mindenekelőtt Isten félelmére és ismeretére nevelni, ha pedig 
alkalmasak rá, iskoláztatni és taníttatni, hogy használhatók legyenek
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ott, ahol szükség van rájuk. Tudja meg mindenki azt is, hogy elveszti 
Isten kegyelmét, ha ezt elmulasztja.”

Régies mondatok izgalmas mai kérdést intéznek hozzánk: mire ne
ve ljük  gyermekeinket?!

Luther tanításának beláthatatlan gazdagságából néhány kis mor 
zsa, egy-két töredék került elénk. Ez a néhány töredék azonban ele
gendő volt arra, hogy általuk Luther megkérdezzen mindnyájunkat. 
Ő jól kérdezett, mert kérdéseivel utalt is mutatott. Mi bárcsak jól tud
nánk válaszolni: útmutatásának elfogadásával.

Bohus Imre

Luther kérdez minket 
a becsületes munka végzéséről

A kérdés feltevésének mély okai vannak.
Hiszen életünk nagy részét munkanapok töltik ki. Munkánk éle

tünk elengedhetetlen tartozéka, vele kapcsolatban lényünk jó része lesz 
nyilvánvalóvá, benne mutatkozik meg, kik vagyunk. Tud-e hát a refor
máció tanítása mindennapi munkánknak értelmet adni, feleletet, mely 
az élet konfliktusai között eligazít minket, továbbá, hogy ez az eliga
zítás a mindennapi munkát illetően jelentősen különbözik-e minden 
mástól, melyet egyébként is hallunk, hogy ti. az ember munkájában le
gyen becsületes, szorgalmas, önzetlenül tartsa előbbre valónak a saját 
érdekénél a közösség érdékeit?

Sokain kételkednek ma abban, hogy a keresztyénség ebben a te
kintetben jelént valamit. Kételkednek, mert az egyházhoz tartozók éle
tében is hiányzik a világos kapcsolat keresztyén hitük és a hétköz
napi munkában található döntéseik között.

A keresztyénség csak a keresztyének pozitív döntései által, a min
dennapi feladatok megbecsülése által lesz a társadalom ható erejévé. 
A társadalom ugyanis nem a pompás elvek hirdetése által épül, jut 
előbbre, hanem az elvégzett munka a megtermelt javak által. Ha a ke
resztyének úgy végzik munkájukat, hogy általa a mindennapi élet 
gazdagodik, akkor megszűnik a szakadék a keresztyén tanítás és az élet 
realitása között.

Küldetésünkre Isten készített fel
A keresztyén élet hitből folyó élet. Luther soha nem szűnt meg 

hangsúlyozni, hogy küldetésünk betöltésére Isten tett bennünket alkal
massá teremtő és megváltó szeretetével. „Hogy Isten szeret, azt minden
kinek lánia kell, ha nyitva a szeme. Mert akármerre nézel, léptan-nyo- 
mon szeretető jeleit látod. . . .  Mindenekfélett való szeretető pedig az, 
hogy szerelmes Fiát is érted adta, az evangéliummal hazavisz és min
den nyomorúságból kiment. .. .Lehetetlen, hogy aki Isten szeretetének e 
nagy tüzét megérezte, át .ne hevülne s lángra ne gyúlna tőle!” Hivatás
etikájának kiinduló pontja a meg nem érdemelt isteni kegyelem fel
ismerése. Nem nekünk kell Isten felé törekednünk, hogy jótetszését 
vallási gyakorlatokkal elnyerjük, mert minden érdemünk) és méltó vol
tunk nélkül jött el hozzánk mentő szeretéte Jézus Krisztusban. Életem 
az övé. Ezért igénye is van velem szemben, hogy „egészen az övé Be
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gyek, az ő országában ő alatta éljek s neki szolgáljak” . Ez nem azt je- 
lenti, hogy szolgálatunk helye az egyház; mindenkinek nem ez a hiva- 
tása. Luthernek köszönhetjük, hogy attól a középkori és nem bibliai 
gondolattól megszabadított, hogy az ember igazán csak egyházi szolgá
latban töltheti be küldetését. Küldetésünk a világ számára szól, hitünk- 
nek ott kell bizonyságát adnunk, ahová Isten állított bennünket. Min
denki jó lelkiismerettel maradhat a maga helyén, és tudhatja, hogy 
becsületes munkájával Istennek és embertársainak szolgál. A keresz
tyén ember számára tehát az úgynevezett „világi élet” Isten igéje és 
akarata által megszentelt terület, melyen munkálkodnia kell. Ismeretes 
mondása: „Egy gyermek, aki szüleinek engedelmeskedik, egy asszony, 
aki házimunkáját megteszi, tudja meg, hogy ilyent tenni jobb minden 
szerzetes szentségénél és szigorú életénél.” — Ezzel adta meg a refor
mátor a munkának a legnagyobb megbecsülést.

Ki-ki a maga dolgát
Az élet és munkakörülmények nagyot változtak Luther kora óta.. 

Légüres térben mozognánk, ha a reformátor tanítására a választ keresve 
erről megfeledkeznénk. ,

A munka közösségi tevékenység. Mindig is az volt, de kollektív 
jellege soha nem volt olyan szembeötlő, mint korunkban. Korunk a 
nagyüzemi gazdálkodás sok-sok előnyét bizonyította be a legkülönbö
zőbb termelési ágakban. Az embernek már most mindennapos feladata,  
hogy be tud-e illeszkedni a számára adott munkatársi közösségbe, le 
gyen az gyári műhely, tsz brigád, vagy irodai kollektíva. Vannak, akik 
a közös munka keretében a maguk részéről a munkafegyelem lazítását,, 
a lehető legkevesebb munkára berendezkedést a világ legtermészete
sebb dolgának tartják. Téves úton járnak, mert munkából élnek ők.is, 
csak éppen a másokéból.

Munkánk másokkal: kapcsol össze, azokkal, akik munkánk ered
ményét felhasználják, élnek vele. Mások elismerő szava munkakedvün 
két szabadítja fel, a tudat, hogy hasznukra voltunk; s munkánkat pieg-  
elégedéssel fogadták, örömöt jelent. A modern ipari termelés azonban 
ettől megfosztja az embert. Luther korában a kispolgári viszonyok 
mellett közvetlen,, szoros kapcsolat volt ,a termelők ési a fogyasztók kö
zött. Az iparos ismerte dolgoztaiéit és érdekében állt értékes munkát 
végezni számukra. Széles területen egészen mások ma a viszonyok, 
Amikor egy munkás évről évre egy meghatározott kis részmunkát vé
gez a  futószalagon gépi egyhangúsággal, akkor lehet-e tőlel azt kívánni, 
hogy ezt a tevékenységet istentiszteletnek és a felebarát szolgálatának  
tekintse? Hisz alig van személyes kapcsolata azokkal, akiknek munka 
jával használ.

Mindennek ellenére áh: a munka a felebaráti szolgálat területe 
ma is, felelősségünk lesz nyilvánvalóvá benne, mellyel; egymásnak tar-  
tozunk. „Isten nem szorul a mi cselekedeteinkre. Nem is parancsolta, 
hogy neki tegyünk valamit, csak azti az egyet, hogy hálaadással dicső-  
ítsük, így hát a szív a felebaráti szeretethez lát hozzá. Mindenestül fele
barátjának szenteli magát, szolgálja, segíti, tanácsolja.” A tevékeny 
embert Luther mindig közösségben látja, bárha ennek belátása ma az 
élet széles területén csak intellektuális vonalon lehetséges. „Nemcsak 
egyféle állás van, hanem sokféle hivatás. De mind összefoglalható a 
Lélek egységében.” „Ezért ad ajándékot is sokfélét és különbözőt, hogy 
ki-ki rászoruljon a másikra.” Isten úgy rendezte be ezt a világot, hogy 
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egymás verítékéből, munkájából éljünk. Mennyi verítékbe került pi. 
ruhánk, mely testünket védi, mennyi munkába kerültek otthonunk be
rendezési tárgyai, s minden, amivel élünk. Mennyi kötelességteljesítés 
van ezek mögött a dolgok mögött. Beszédünk csiszoltsága, a modorunk 
mögött ott van talán régen porladó nevelőink, szüleink munkája és 
verítéke. Mások munkájából élünk. Fordítva is áll. Isten akarata, hogy 
az én munkám és szolgálatom közvetve vagy közvetlenül másoknak 
szolgáljon. Hűtlenül végzett munkám miatt mások szenvednek, valla
nak kárt. A „szeresd felebarátodat, mint magadat” parancs odatartozik 
a hétköznapi munka és hivatás területére. „Maradj meg hivatásodban, 
melyre rendelt, s abban szolgáld Istent felebarátodban.”

Nagyrészt munkánk területén dől el az a felelősségünk is, mellyel 
világunknak tartozunk. A világ felé való nyitottságunkhoz hozzátarto
zik az akarat, hogy fenntartásában, védelmezésében, előbbre jutásában 
részt vegyünk, és örömünket találjuk ebben. A keresztyén világszemlé
letben is helye van a gondolatnak, hogy az ember a maga munkájával 
képes a világ rejtett erőit felfedezni és környezetét átformálni. Az erre 
irányuló törekvés nem a gondviselés szférájába való illetéktelen bele- 
avatkozás. A társadalom, az élet dolgainak meg jobbításáért dolgozni 
nem illetéktelen belenyúlás a gondviselés területén. A keresztyén szem
lélet szerint az ember nem egy tárgy a világ egyéb ‘tárgyai között. Neki 
magának is dolgoznia kell létéért. Nem azért adattak-e az embernek 
a maga képességei, 'hogy Isten teremtő és gondviselő munkájának a 
keretében dolgozzék a világért? Nem a. semmiből teremtés ez, mint 
Isten teremtő munkája, de alkotás Isten alkotásának a területén. „Isten 
ad mindent, de neked is hozzá kell látnod... dolgoznod kell, hogy 
vele Istennek módot, alkalmat adj.” A keresztyénségnek nem érdeke 
az ember ebbeli képességeinek, egyben felelősségének a kisebbítése, le
becsülése. Vajon nem az-e a teendőnk, hogy az eddiginél nyomaté
kosabban hirdessük, hogy azok az erők, melyeket az ember tudományá
val és technikájával szerzett, a Teremtőtől kapott erők, s az emberiség 
jólétének az emelésiére, nem pedig a  világ elpusztítására adattak? A kü
lönbség a keresztyénség és a szekuláris gondolkodás között itt abban 
van, hogy vajon egyedül áll-e az ember az univerzumban, vagy az ő 
élete párbeszéd egy felette álló Lénnyel, akibe bizalmát helyezte és aki
nek teremtő művére és megváltó szeretetére munkájával válaszol.

A munka nem öncél

Munkánknak megvan a maga határa is. Nem öncél, nem is az em 
béri lét beteljesedésének egyetlen, önmagában elégséges eszköze. Az 
élet tevékenységből és pihenésből, cselekvésből és szemlélődésből te
vődik össze ritmikusan váltakozva. A dolgozót megillető pihenés fizioló
giai szükséglet. A mindennapi hivatás a legjobb esetben az élet egyik 
oldalának a kibontakozására ad lehetőséget, az emberi személyiség 
teljessé a szabad idő kihasználása által lesz, amikor .számot adhat ön
magáról, benyomásairól.

A pihenés azonban nemcsak természeti jogi, hanem Isten kinyilat
koztatott akarata is. Isten kinyilatkoztatásában a hetedik nap mély 
ertelme: hétköznapjainkat az örökkévalóság fényébe állítja bele. Bár
milyen hangsúllyal beszélünk is a hétköznapi munka becsületes vég
zéséről, az ember élete beteljesedését végeredményben nem a munká
ban találja. „De ne annak örüljetek, hogy engedelmeskednek nektek
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a lelkek, hanem inkább annak örüljetek, hogy a nevetek fel van írva 
a mennyben.” tik 10,20.

Égy kornak sem volt nagyobb szüksége, mint a mienknek, hogy 
a pihenés jogára és kötelességére emlékeztessék.

összegezés
Világos, hogyha a keresztyénség ma a munkát illető kérdésekben  

szolgálatot akar végezni, a munka megbecsüléséhez segítséget akar 
nyújtani, akkor a hitet össze keli kapcsolni a valóságos élettel: a ke- 
resztyéneknek világi hivatásukban a hitet élniük kell. Hűséges mu n  
kánk részvételünk Isten összehasonlíthatatlanul hatalmasabb teremtő  
cselekvésében. „Minden munkánk;, melyet a mezőn, kertben, otthon s  
egyebütt végzünk, nem egyéb kisgyerek művénél, mellyel Isten akar 
ajándékot osztani mezőnek, kertnek, háznak — szerteszét Isten álcái 
ezek, melyek alá rejtőzve, végzi minden munkáját.”

Ha jól meggondoljuk, életünk nagy kiváltságáról van itt szó, mely  
felér mindennel. Milyen boldogság tud lenni az embernek, ha egy  
híres munkahelyen, vagy egy általánosan elismert ember mellett do l -  
gozhat. Itt azonban nem egy embernek, nem is a pétező legnagyobb  
embernek, hanem magának Istennek vagyunk a munkatársai. Ennél  
magasabbra nem emelkedhetünk. Hát nem kiváltság ez nekünk? Nem  
ok-e az arra, hogy Istent, a mi munkaadónkat teljes erőnkkel szol- 
gáljuk? Nem ok-e az arra, hogy e szolgálatra való felkészülésben meg  
ne lankadjunk?

„Jó is volna nekünk, ha soha el nem felejtenénk, hogy munkánk  
nem embernek, hanem Istennek szól! Mert nem ember, hanem Isten  
a mi gazdánk!!” Szekeres Elemér 

A reménységről
Luther reménysége keresztyén reménység. .Ugyanúgy, miint az ál-  

talános reménység jövőbeni jóra, értékek v.alósulására irányul. Ezeket  
az értékeket azonban Isten ígéretei, rejtik, ill! tartalmazzák. A kér. re-  
ménység nem az énből, nem a természetből, nem a társadalomból,  
nem a világból való — nem is azokból táplálkozik —;, hanem Isten-  
bői. így kívánja az apostol az akkori és mindenkori keresztyének szá
mára: „A reménység Istene töltsön be titeket a hit által teljes örömmel  
és békességgel, hogy bővöliködjetek a reménységben a Szentlélek ereje  
által.” (Róm 15,13)

Luther nyilvántartatta hűségesen az ígéreteket, de nem elválasztva  
attól, aki adta, aki nélkül nincs ígéret, s akinek munkája éspedig  
mindhárom személyében való munkája (Ján 5,17) a valósul ás, a betel-  
jesedés garanciája.

Isten szeretető átfogja az egész mindenséget — az immanens és  
transzcendens valóságot —, így ígéretei az ember, az emberiség s a  
világ jelen idöiségére és időntúli jövendőjére egyaránt vonatkoznak, s  
igazak.” . . . .  tudjuk, hogy Isten nem hazudik. Én, meg az én föle-  
barátom, egyszóval: minden ember tévedhet és csalhat. Isten igéje  
azonban nem tévedhet” . Luther reménységének egyszerre immanens 
és eszhatológiai verete van. Szilárdságot ad az egyéniségnek, segítség 
a hitben való megállásban, de a hittel való helytállásban is.

Amikor már kezdtek fújdogálni a keresztyénüldözés vészjósló sze
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lei, a dermedt és csüggedt lelkek csendjébe akkor zendült belé a Lélek 
ébresztőiéként vigasztalásul és erősítésül: „Áldott a mi Urunk Jézus 
Krisztus Istene és Atyja, aki nagy irgalmából újjászült minket Jézus 
Krisztusnak a halálból való feltámadása által élő reménységre, arra 
az el nem múló, szeplőtelen és hervadhatatlan örökségre, amely a 
mennyben van fenntartva számotokra.” (lPt 1,3—4). Ebben az egy 
igében nagyjából benne van a kér. reménység titka. „Hatalmas nagy
szerű ige ez! Aki megérti nem sokat törődik e világ ideigvaló javai- 

,val és gyönyörűségeivel. Hogyan is csünghetne múlandó javakon és 
gyönyörűségeken az, aki örökkévaló javakban hisz. . .  E kincs Isten 
ajándéka irgalomból, ingyen a Krisztusban.

Luther, amikor Isten igazságának az értelmére, döntő felismerésére 
eljutott, boldogan így vallott: . . .úgy éreztem, mintha teljesen újjá- 
születtem volna, s tárt kapukon át magába az Édenkertbe jutottam ..

Az újjászületésben kapott reménység örvendező reménység. Szemét 
többé nem tudja levenni arról a legjobbról, a legfenségesebbről, ami 
Isten szeretetéből még hátravan, de aminek valós voltát, bizonyosságát 
az újjászülető Lélek másik ajándékában: az ingyen kegyelem igazságát 
megragadó, s boldogan elfogadó, megigazító hitben már birtokolja.

Luther reménysége'mindig együtt jár ezzel a hittel: „ . . . h a  hiszel, 
úgy lehetetlen, hogy ettől ne nevessen, ne legyen szabad, biztos és bá
tor szíved az Isten előtt való örömben.”.

„Mert mit lehetne dicsőbbet és jobbat kívánva mondani egy szívnek, 
mint azt, hogy neki örökélet kell hogy adassák és ajándékoztassék, 
mert halált nem fog látni soha többé és soha örökké hiányt, szüksé
get . . .  és bizonyos lesz afelől, hogy nekünk kegyelmes Istenünk van . . .

2. Luther ezzel az örvendező reménységgel néz a halálra is. „A mi 
Atyánk olyan kegyelmes, hogy még a halálnak is a rossz kiirtására 
kell szolgálnia. . .  Ádámnak előbb el kell enyészni, mielőtt Krisztus 
egészen helyreállhatna. Ez a töredelmes élettel kezdődik el! és a halál
lal fejeződik be. A halál tehát üdvösséges dolog minden Krisztásban 
hívőnek. Nem tesz egyebet, mint elporlaszt mindent, mi á dómból 
született, hogy Krisztus éljen bennünk egyedül.

„Krisztus az ő halálával megfojtotta a mi halálunkat és bűnünket. 
Ezért a feltámadásban és életben is vele leszünk. Sem bűn, sem halál 
nem árthat tehát többé, mint ahogy Néki sem.”

„Halálunk röpke álom .. .  Krisztus halálába' takarózunk, s feltáma
dása lesz fedezékünk.”

Luther éppen reménysége folytán sohasem beszél a halálról úgy, 
hogy egyúttal ne tenne bizonybágot a Krisztusban adott feltámadás
ról és örökéletről. Lenyűgöző, ahogy ezt teszi.

3. Luther örvendező reménységgel néz az ítéletre is. Nem hagy 
kétséget afelől, hogy a megígért végső nap, melyen az Úr eljön ígérete 
szerint ítélni élőket holtakat, sokaknak rettenetes nap lesz. De tudja, 
s hirdeti, hogy az a megígért nap és ami azon,- történik ugyanannak az 
Istennek műve, aki más napokat is ígért. — karácsony, nagypéntek, hús
vét pünkösd —, amelyeknek fénye rávetítődik arra a sötét napra, s így 
nemcsak rettentes, de kedves nappá lesz a lutheri reménység, de koz
mikus reménység szerint is: az egész sóhajtozó s nyögő teremtettség 
megszabadul a rothadandóság rabságából. Vagyis ama végső nap ígé
retével összefügg az új ég és új föld ígérete, amelyen béke honol és 
igazság lakozik. Isten váltságmunkája beteljesedik: a Krisztusban lett 
kibékítés, kiengesztelés alapján Isten egybeszerkeszt magának az ő ural
ma alatt mindent.
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A megígért végső napig tart e világi lét az örökkévalóságba tor-  
kolló időben. Ez az idő Isten hosszútűrésének ideje, melyben kegyel- 3 
mezes és ítélet történik, de mindkettő a Krisztusban lett válitság cél
jával: „hogy senki el ne vesszen.”

Luther nem rejtette el az ítélet Urát, sőt figyelmeztetőül és Reá 
néző reménységének igazolására ds merész volt az (ige ellenségei, 
Sátán romboló, embergyilkos -céljait szolgálók felé az ítéletet meghir
detni és konkrét történésekre utalni, mint olyanokra melyekben Isten 
idői ítéletei mentek végbe.

Istent s hosszú tűrését komolyan kell venni. Ezért hangzik ajakán 
a törvény és evangélium. Az ítéletre mutató az ítélet Uráról bizony- . 
ságot tevő s mégis térítő ige — tehát nem apokaliptikus riadalomba, 
kétségbeesésbe kergető ige. „Az ítéletnap úgy jön el, hogy örömmap 
lesz a hívőknek és igaz keresztyéneknek, de rémnap lesz a hitetlenek-  
nek, istenteleneknek, fukaroknak, uzsorásoknak, hamis keresztyének-  
nek. . .  Egyet mondok: láss a megtéréshez! Javulj meg, mert az ítélet  
nem marad el. Isten végső harsonája előbb megzendül, mint gondol-  
nánk.”

4. Luther ezzel az örvendező reménységgel tekint Istennek a földi 
létet, a teremtettséget, a világot s benne az embert illető ígéreteire. 
Reménységének az alapja az a hittudat, hogy Isten Atya, aki szereti  
a világot s nem akarja, hogy a Gonosz áldozatává legyen. Szereti az  
embert s tudja, hogy, aki az ő legdrágábbját Szentfiát nem sajnálta,  
odaadta, Vele együtt mindent megad, mi atyai szeretetéből kitelik. Ha-  
tártalan- bizalommal van Luther Isten világkormányzó, fenntartó s az  
emberről gondot viselő munkája iránt.

Bizonyságainak a végtelenjéből csak 1—2 idézetet hozok: 
„Bizodalmamat földi vagy égi teremtmény helyett egyesegyedül a 

láthatatlan, felfoghatatlan egy Istenbe vetem, ki az eget, földet, terem-  
tette, s egyedül mindenek felett való. Nem. is esem kétségbe . . .  Isten 
tudja, hogy cselekedjék legjavamra. S mert Atya is, mindezt meg is  
teszi szíves örömest.” „Nekünk egyedül Istenben kell bíznunk, minden  
jót Tőle kell remélnünk és várnunk, mint aki adja életünket, testűn-  
két, ételünket, italunkat, egészségünket, oltalmunkat, békességünket,  
minden szükségletünket az ideig és örökkévaló javak dolgában.”

A társadalmat is Isten e munkája szerint értékeli: „Szüléink, min
den felsőbbségünk, azonkívül minden egyes felebarátunk megkapta azt  
a parancsot, hogy velünk jól tegyenek.. .  Mert a teremtmények csupán 
a kéz, a modor és az eszköz, amelyeknek közvetítésével Isten ád 
mindent.”

5. Luther örvendező' reménységgel tekint Isiten országára is. Isten 
országa, Isten királyi uralma az Izrraelnek adott ígéretek iSzerint eszha-  
tológiai valóság. A nép azonban az ígéreteket számon tartva hűtlenné  
lett az ígéretek Adójához (Ézs 1,2—4). Következésképpen meghamisí-  
tották az ígéretet, önző egyéni, vallásos nézetekkel, de főként nacio-  
nalista reménységeik szerint „testhezállóvá” formálták. ,Isten országa 
egyetemesnek szánt értékelt, azokból másokat kizárva, reménységük- 
ben miagukénak sajátították ki. De ez nem Isten országa volt többé: 
zárt rendszer, eszmékből font határokon belül az igazakkal, kívül a 
kárhoztatottakkal. Jellemző, hogy Jézus a legelső „jaj néktek” kiál
tását így okolta: „ . . . a  mennyek országát bezárjátok az emberek előtt: 
mivelhogy ti nem mentek be, akik be akarnának menni, azokat se 
bocsátjátok be” (Mt 23,13).

Luther idejére a római zsarnokság ugyanezt a kíméletlen rendszert
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építette ki, de valóságosan. Azzal, hogy Isten országa drága értékeit a 
saját hatalmuk és gazdagságuk, boldogságuk eszközévé alacsonyították 
(L. Az egyház babiloni fogságáról.), s azzal, hogy ugyancsak e célból 
a reménység alapjává és forrásává a pápai, papi, a szentek, sőt az 
egyén cselekedetét tették, megszerveződött az „Antikrisztus uralmia” . 
Ezért Luther meggyőződése lett, hogy a lelkeket innét meg kell men
teni, ki kell szabadítani, hogy Isten országába juthassanak.

Isten országa a reménység tárgya, s mint ilyen, az imádság tárgya: 
„Jöjjön e l a Te országod.” Emberi érdek, képzelet vagy erőfeszítés a 
megvalósulást nem befolyásolhatja.

Isten ezt az ígéretét Jézus Krisztusnak, mint ez ország királyának 
elküldésével megvalósította. Az ,immanens és transzcendens világ ha
tára kinyílt, s a reménység tárgyát jelentő tökéletes világ megjelent 
Jézus Krisztusban és elkezdte szolgálatát ezért a világért és benne az 
emberért. Luthert ez ragadja meg, hisz magán tapasztalta.

„Mit jelent Isten országa? . . . Semmi mást, minthogy Isten Krisz
tust, az Ö Fiát, a mi Urunkat elküldötte e világba, ,hogy megváltson 
és megszabadítson minket az ördög ^hatalmából, magához vonjon és 
uralkodjék, mint az igazság, élet és üdvösség királya. . .  Ezért adta 
Szentlelkét ,is . . . ,  hogy uralkodjék az evangélium az egész világon ha
talmasan, hogy sokan jöjjenek a kegyelem országába. . . .  Hogy így 
mindnyájan örökké megmaradjunk ennek a Királynak országában, 
amely most vette kezdetét.”

Luther reménysége szerint Isten országa egyszerre .transzcendens 
és immanens. Transzcendens az örökkévalóságban kiteljesedett mivol
tában, és immanens itt a földön Jézus Király uralma alatt a Szentlélek 
vezérletével küzdő, ha kell, szenvedő, hitvalló népében. Van úgy, hogy 
2 országról szól: „Az egyik ország itt, ebben az életben tart. Itt leplet 
von az Úr szemünk elé, hogy ne lássuk, hanem hinnünk kelljen Benne. 
A másik országban már nem lesz szükség hitre, mert szemtől szembe 
látjuk ... Az ige és a hit mostani országából tehát a szemtől szembe 
való látás országa lesz. Most azonban még be kell csuknunk szemün
ket, hogy csak az ige és a hit vezessen. És mégis már most polgárai 
annak az égi országnak mindazok, akik meg vannak keresztelve és 
hiszik, hogy Krisztus hozzánk hasonló emberré lett.”

Igen becsukni a szemet — ez Luther tanácsa — minden kápráztató 
fény előtt, amely elkápráztathat, kerengővé vagy vakká is tehet, bár- 
honnét sugározzák is az a fény. A keresztyén ember nem élhet káprá- 
zatok között: Nem lehet rajongóvá, mennykórságossá itt a földön, de 
hamis reménységek megszállottjává vagy ámokfutójává sem.

A keresztyén ember reális látású ember. Éles szemmel nézi s látja, 
mi van. Milyen bűnök, bajok, betegségek, veszedelmek; hol és hogyan 
tör előre, hogy romboló, gyilkos terveit elvégezze a Gonosz Ellenség. 
Ugyanilyen éles szemmel nézi, keresi, hogy milyen legyen a maga
tartása, mi a dolga ezek között a realitások között. Éppen azért, mert 
ő Isten országának polgára Krisztus királysága alatt idehelyezve ebbe 
a világba.

1. E rövid, vázlatos áttekintésből is nyilvánvaló, hogy Luther szinte 
kirívóan súlyt helyez arra, hogy a keresztyén ember ne tétlenül, ha
szontalanul, vagy éppen felelőtlenül, hanem a keresztyén reménység
nek megfelelően, haláltmegvető bátorsággal e reménységgel mindig 
együttjáró, szeretetben munkás hitben éljen: Élete áldásos szolgálat 
legyen. A ker. reménység tehát elkötelező reménység. Vajon mire kö
telezhet?
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2. A jogokat és kötelességeket az ország alkotmánya tükrözi. Isten 
országának alkotmánya — mert az egész Biblia róla szól — maga Jé
zus, a Király. Benne és általa adta Isten a „jogot” az ő véréért bűn
bocsánatra, életre, üdvösségre. Benne és Általa adja a kötelességeket 
is. Ezeket is magunkra kell venni. így lesz Isten gyermeke felnőtt 
gyermek: Isten munkatársa mindhárom Személye munkájában. így 
ezáltal kapja meg a legmagasabb erkölcsi minősülését. Nem azt kér
dezi, mi tetszik, mi a váradalom — mert az lehet hamis reménység 
váradalma is —, hanem, hogy az örökké változó világban és körül
mények között, mi Istennek jó és üdvös akarata. Aztán reménységgel 
nekidől.

Csak néhányat ragadjunk ki.
a) Az ember fizikai létének alapjait ássa alá, ha bármilyen módon 

és érdekből gátolja, rombolja a teremtettséget s annak Istentől az em
ber, s élete fenntartására adott rendjét és funkcióját. A keresztyén em
ber így elkötelezett, hogy szembeszálljon minden ilyen tevékenységgel, 
mint Isten, a természet és az emberiség ellen irányuló bűnnel.

b) Isten gondot akart viselni mindenről és mindenkiről. Nemcsak 
egyesekről. A keresztyén ember tehát hivatása hűséges teljesítésével 
másoknak is példátadón segít abban, hogy Isten gondviselő szeretete 
a termelt és létet szolgáló javakban mindenkit elérjen. Ezért bátran 
szembeszáll minden anomáliával, mely egyeseknek 3 fejre, gyomorra, 
testre méri a javakat, másokat meg nyomornak, éhhalálnak tesz ki.

c) Isten országa határtalan ország.‘Nemcsak azért, mert örökkévaló, 
hanem azért is, mert Krisztusban ledőltek az embert embertől, népet 
néptől, fajt fajtól elválasztó korlátok. A Krisztust felöltözöttek számára 
„nincs zsidó, sem görög, nincs szolga, sem szabad.. .  Mindnyájan egyek 
vagytok a Krisztusban” (Gal 3,27—28).

A keresztyén embernek éppen reménységéből folyón jobban meg 
kell tanulni ebben a határtalanságban gondolkodni. Elkötelezett tehát 
a mindenféle és fajta határokon belüli önzés és ebből fakadó bűnök 
ellen, melyek nemcsak elválasztják, de ellenséggé tehetik egyiket a 
másiknak és nőhet a békételenség, mint a vízáradás.

Jézus a keresztfa által lerontotta a válaszfalat. Eggyé tette a két 
nemzetséget. Megölte az ellenségeskedést. Békességet hirdetett közel és 
távolvalóknak. Benne megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden 
embernek (Ef 2,14—17; Tit 2,11).

A keresztyén ember Krisztushoz fűző reménysége folytán, hogy 
Isten országának drága értékei: békesség, igazság, szeretet, irgalom, 
bűnbocsánat stb. határtalanul áradjanak élete és szolgálata által.

d) Ezt a reménységet Isten Lelke munkálja az igével és szentsé
gekkel. A keresztyén ember így mindenekelőtt elkötelezett, hogy ellene 
álljon minden, Isten és az egész világ elleni bűnnek, mely gátolja vagy 
gátolni akarja a Szentléleknek az igével és szentségekkel való munká
ját. És elkötelezett, hogy szilárd hittudattal, szóban és tettekben reali
zálódó bizonyságokkal engedelmes eszközévé legyen: munkatársává a 
Léleknek.

A Szentlélek akkor Luther bizonyságait felhasználta az egész embe
riség javára. A mai keresztyén ember bizonyságait, bizonyságtevő életét 
is fel tudja használni, hogy telítődjék a föld, s a világ mai nehéz, kri
tikus helyzetében reménységet hordozó: Isten, Jézus Krisztus és a 
Szentlélek oldalán élő reménységgel harcbaküldött, jóért küzdő embe
rekkel. Boros Lajos
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Ádventi igehirdetés-sorozat

Ádventi beszélgetések
Nem a szokásos módját választottam most az igehirdetés-sorozat 

elkészítésének. Az utóbbi időben mindig egy-egy központi téma kisebb 
egységekre bontása vagy több oldalról való felmutatása szolgáltatta 
az ilyen sorozatok vázát. Ügy gondoltam, hogy ezt a sorozatot az ún. 
heti igék alapján tervezem meg. Ez a lazább szerkezet nem feltétlenül 
jelent könnyebbséget. Mégis jónak látom ezt, mert ezek a heti igék 
segítséget jelenthetnek a rendszeres bibliaolvasók számára, legalábbis 
azoknak, akik az Útmutatót használják; azoknak pedig, akik nem 
rendszeres bibliaolvasók (még), reménységem szerint biztatást és indí
tást is adhatnak, hogy azzá legyenek. Ugyanakkor ezek a heti igék 
mindnyájunkat szembesítenek reménységeinkkel, vágyainkkal és a 
jövőről vallott elképzeléseinkkel, vagyis a mi „ádventi gondolataink” 
felől kérdeznek bennünket.

Az a reménységem, hogy Ő, akiről ezeken az alkalmakon beszél
getni fogunk, Ö maga lesz a beszélő, a megszólító, a kérdező és a vá
laszt adó.

Az alázatos Király 
Zak 9,9

Jól ismert és sokat idézett prófécia ez. Advent első hetében elgon
dolkodtató nyitányként hangzik fel. Ami a legelgondolkodtatóbb benne, 
az az, hogy mindannyiunk szívében és emlékezetében egy egészen más 
megérkezést idéz fel. De az egyáltalán nem baj, hogy az éppen csak 
megkezdődött egyházi újesztendő karácsonyig tartó első új szakasza 
mögött már felsejlik az utolsó földi hét, a nagyhét alázatos királya, 
akit ezzel a próféciával a szívük mélyén fogadtak Jeruzsálemben. Az a 
virágvasárnapi bevonulás és ádvent első vasárnapja egyaránt azt hir
deti, hogy igaz és alázatos a mi Királyunk.

Most mégis arra figyelünk, hogy ádventben hogyan szólít meg 
minket ő maga.

Mindenekelőtt úgy hangzik felénk az üzenet, hogy hitre hív. Mert 
a megjövendölt, Zakariás által bejelentett Királyt a betlehemi Gyer
mekiben, szamárhátra ülő, keresztre feszített Jézusban csak a hit látja 
meg. Bebizonyíthatatlan az, hogy Jézus a Zakariás által megjövendölt, 
az egész világot uralma alatt tartó Király. Ez örömhír, amelyet hinni 
kell. Isten tette Orrá és Királlyá a Mária gyermekeként emberré lett, 
életútját az Atya iránti feltétlen engedelmességben végigjáró, érettünk 
meghalt Jézust.

Micsoda ellentétek! Messiási jövendölések egész sora az eljöven- 
dőről, hatalmáról, erejéről, uralmáról, amelynek nem lesz soha vége, 
s ezzel szemben szegénység, megaláztatás és halál. Mégis ő a Király, 
aki megígértetett és hatalommal megérkezett. Mégis ő a Király, akiben
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valóra váltak az ígéretek, akiben Isten valamennyi ígérete igenné és 
áménné lett.

Nagyon jól értjük, hogy azoknak, akik az ígéretekben és próféták 
szavában bíztak, milyen csalódás volt „ez a király” . Csalódtak benne 
mert király voltát összeegyeztethetetlennek látták azzal, ahogy eljött 
amit tett, ahogyan szenvedett. Egyházát nem kísérti-e meg újra és újra 
ugyanaz a hamis várakozás és megítélt reménykedés? Megláttuk-e 
benne a királyt, akinek kezében van a hatalom? Tartok tőle, hogy mi 
magunk is nehezen számolunk le hamis várakozásainkkal, megítélt 
tévedéseinkkel. Pedig csak azoknak mutatja meg királyi hatalmát, akik 
készek arra, hogy elfogadják nemcsak őt magát, de meg is értik, hogy 
mit jelent az ő alázatos királysága.

Ehhez az kell, hogy ő megérkezzék hozzánk. Mert elindul újra és 
újra, minden igehirdetésben és más alkalmakkor is, a szentségekben, a 
bűnösök gyülekezetében, az ő kicsinyeiben, vagyis a kiszolgáltatottak
ban, kisemmizettekben, elesettekben és nyomorultakban. Szamárhát? 
Hát nem az mindez? Nem dübörög szava díszmenetek pompájában, 
nem szólal meg, ahol a hatalom pöffeszkedik, nem lép trónra, ahol 
önmaga körül forog az egyház. Biztos, hogy elindul mégis, de megérke
zik-e hozzánk? Nem rajta áll, ha nem. Szándéka világos, eszközei fel
ismerhetőek, de ott akarjuk-e felismerni? Hatalmi vágyaink, a nagyra- 
vágyás ördöge lelepleződik bennünk.

Ahol azonban ez a király megérkezik, ott egyesek és egész közös
ségek is részesülnek jelenlétének áldásaiban.

Jövetelében, emberrélételében és abban, hogy minden napon ve
lünk van, testvért kapunk. Akkor látjuk ezt nagynak, segítőnek, ha 
nem feledkezünk meg az ő király-voltáról. Vívódó, konfliktusokban 
tanácstalan, terhet hordozni gyakran nem tudó mai emberek benne 
ismerhetjük meg a lehetőségeinket. Mert „'hatalmat ad arra, hogy Isten 
fiaivá legyünk” . Nemrégen egy művészettörténész bírálatában hallot
tam a következő véleményt: az a jó és megnyugtató az illető szobrász 
alkotásaiban, hogy „emberléptékűek” , áttekinthetőek. Az alázatos Ki
rály szeretetében az tanúskodik az ő alázatáról, hogy Király létére em
berléptékű helyzetekben élt, harcolt és mutatta meg szeretetét. Az ő 
testvérré létele megítéli a mi testvérietlen, szeretetlen, hatalmaskodó 
életünket. Meg kell érteni végre, hogy nemcsak egy versre ihlető fel
ismerés születhet a kicsinyekhez lehajló szeretetből („Lóci óriás lesz”), 
hanem életünk végéig „lent-járásra” kötelez bennünket az, ha Úrnak 
valljuk Jézust, s királyságában vágyunk élni. Az emberré lett Jézus 
indít arra bennünket, hogy mi is testvérei legyünk egymásnak (Tur- 
mezei E.). Testvérre, testvéri szóra és indulatra vágyik az egész világ. 
Ne higgyük, hogy a körülöttünk élőknek kevesebb jó szó, együttérzés, 
megértés és türelem kell, mint amennyit mi magunk-várunk és igény
lünk. Ne féljünk ilyen szókimondóan megfogalmazni: ez az egyik „hasz
na” a Király alázatának, hogy egymás testvéreivé teszi a népének tag
jait és kezdeményező szeretetűvé nyitja őket kifelé is.

Jövetele segítség is, mert ő az Istentől küldött segítő is. A békesség 
ajánlatával jött el közénk. Felkínálja azt a békességet, amelyet senki 
más nem adhat meg az embereknek: megbékélést hoz Istentől. Ez az 
egyetlen világuralom, amely nem véres harcmezőkön valósul. Ez az 
egyetlen hatalom, amely nem emel hekatombákat. Ennek a hatalmi 
harcnak (ti. hogy hatalmába és békességének erőterébe vonjon) egy 
áldozata volt, ő maga, a halálig alázatos Király. Ez a Király jön ma
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is hozzánk, egész népéhez, és számon kéri rajtunk az áldozatokat, az 
elesetteket. Mert nem kellene már azoknak lennie. Aki keresztyénnek 
vallja magát, annak kellene legalább végre megértenie, hogy a békes
ségért és békéért való harcban nem szükséges több /életáldozat, mert 
az egy, a teljes, a tökéletes áldozattal ajtó nyílt a via pacis-ra. Nem 
igaz, hogy az alázatos (Király uralmát gyilkos fegyverek megvalósít
hatják; nem igaz, hogy a Békesség Fejedelmét tankok és bombázók 
védelme alatt trónra ültetheti akárki is. Nincs más, csak „szamár”. 
Ma is így jön, és valósítja meg uralmát mindenütt, ahol alázatosságá
ban, álarcaiban is (larva Dei), méltatlan egyháza bizonyságtételében és 
szolgálatában is hajlandóak őt fogadni. Aki nem akar, az nem is té
vedhet, mert ő maga élte meg, milyen legyen az, akinek ő a Királya. 
Alázat, Isten iránti feltétlen bizalom, az emberi (embertelen?) hatalom
ról való lemondás az ő népének ereje.

De ezen felül is nagy és csodadolgokat várunk a mi Királyunktól; 
az ő munkája még nem ért véget. . .

Erről a következőkben beszélgetünk.

A megváltás ideje 
Lk 21,28

(Ha mondanivalónkat a kijelölt vers szabja is meg elsősorban, 
elkerülhetetlen, sőt szükséges, hogy a gyülekezet számára felidézzük, 
vagy akár fel is olvassuk a 25. kk verseket.)

A jövő kérdése izgalmas és személyes kérdésünk. Nincs is ember, 
akit ne izgatna az, hogy mi .lesz holnap, mi történik vele. Az meglehet, 
hogy nem fogalmazódik meg minden kortársunkban, gyülekezetünk 
minden tagjában (bár nehéz ezt elképzelni) élesen és kimondottan ez 
a gondolat, de szíve mélyén; döntéseiben, tervezgetéseiben minden 
ember számára meghatározó a jövő felőli elképzelése, reménysége vagy 
reménytelensége. Amikor azt mondjuk, hogy ez személyes kérdésünk, 
igazat mondunk; de látjuk azt is, hogy személyes életemmel, családom 
életével szervesen belekapcsolódom az egyre táguló sugarú körökön át 
a legszélesebbe. Az én jövőm, családom jövője, gyermekeim jövője el
választhatatlan hazám jövőjétől, az emberiség jövőjétől, a világ jövő
jétől. S mi tagadás, ijesztő ez a felismerés!

Nincs okunk egy gyors felmérés alapján és után túlzott derűlá
tásra. S bizony, nem kevesen vannak, akik csüggedten kérdezik: jövő? 
Lesz ez egyáltalán? Mit tagadjuk, sokszor nem szívesen gondolunk ar
ra, hogy mi lesz holnap, holnapután, néhány évtized múlva, unokáink 
idejében, ha ez így folytatódik. Helyi háborúk, általános háborús ve
szélyeztetettség, éhezés és járványok, természeti katasztrófák, gyógyít
hatatlannak tűnő betegségek, mérgező környezet, gyilkos vizűvé tett 
folyók és tavak, atomfegyverek, emberek és népek közötti bizalmat
lanság. A puszta felsorolás is összeszorítja a szívünket. Megfontolt és 
felelős tudósok véleménye a veszélyeztetett életről egy-egy csapás fé
lelemtől remegő szívünkre.

A szentírás is beszél a maga módján és képeivel ijesztő esemé
nyekről, katasztrófákról, amelyek az emberekre jönnek. (Itt lehetne 
elmondani a megelőző versek próféciáit!) Mennyire igaz itt is, hogy 
vannak a Bibliának ma különösen időszerűvé vált szavai, mondatai. 
Ki gondolta volna néhány évtizeddel ezelőtt, a korlátlannak és zavar
talannak hitt fejlődés mámorában, az istenített technika és dicsőített 
tudomány bűvöletében, hogy Jézus próféciája ennyire visszhangzik a
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mai kor embereinek szívében, a miénkben is! Megrendítő aktualitás! 
Ha nem is azonosíthatók egyes vonások, de az apokaliptikus prófécia 
minden mondata eléri szívünket.

Mit tegyünk?
Semmi esetre sem csukhatjuk be szemünket, foghatjuk be szemün

ket hamis biztonságra vágyakozva és azt gondolva, hogy ez nem a ml 
problémánk, majd az utánunk jövők gondja lesz. Utánam az özönvíz, 
gondolják és mondják is sokan. Megrendítő, hogyha ilyen hangot hal
lunk és szégyellnivaló, ha ilyent mondunk vagy gondolunk. És még 
az idősek számára sem ilyen egyszerű ez az egész kérdés.

A Biblia bizonyságtétele szerint nem a világpusztító katasztrófa a 
legvégső. A mindennek vége még „arrébb” van, „Amikor mindez meg
történik”, meglátjuk eljönni az Emberfiát. Gyötrő kérdés, mi a jövő, 
mi lesz holnap és azután? Mindenesetre fontos és kikerülhetetlen kér
dés a mi számunkra is. Isten igéje túlmutat minden emberi prognó
zison, félelmen és elképzelésen. A jövő végén Jézus jön. Jön ítéletre és 
hogy mindent újjá teremtsen.

Ez az evangélium nemcsak félelmet oszlat és vigasztalást ad a 
sötét és ijesztő képektől megrettent szívünknek, hanem felelősséget 
ébre'szt bennünk. Felismerteti velünk helyünket és szolgálatunkat, és 
éppen ott, ahol vagyunk, abban a környezetben, amelyben ténylegesen 
élünk és dolgozunk. Ez a felelősség rendszerint nem új munkaterületre 
hív bennünket, hanem a jól ismert, megszokott körben ad új felelőssé
get, elkötelezést és küldetést. Talán már mondani sem kellene, hogy 
megszűnik a „nem érdekel a jövő”-mentalitás, és fájni kezd, érezni is 
kezdem azt, ami másnak fáj, s ami miatt az egész „teremtett világ 
nyög és sóhajtozik” , amitől szenved. Tudni kezdi ilyenkor az ember, 
rajtám is múlt, hogy ide jutottunk, rajtam is múlik, mi van és mi 
lesz „addig” . És belátja ilyenkor az ember azt, hogy nem egyszerűen a 
jövő előtt, nem is csak a történelem ítélőszéke előtt vagyunk felelősek 
a megpróbáltatások alatt nyögő és megpróbáltatások előtt álló világért, 
hanem Urunk előtt, aki számon is kéri majd rajtunk a világot.

Emellett az egyedül elhordozhatatlan felelősség mellett és szinte ez
zel egyidőben ébred szívünkben nagy reménység az „ő eljövetelének 
ígérete iránt” . Az ő ígéretét, hogy közeledik megváltásunk ideje, nem 
tartóztathatják fel katasztrófák, nem tartóztathatja fel az sem, hogy 
addig a mi életünk és utánunk jövő nemzedékek élete is halállal le
zárul itt a földön, de az sem tartóztathatja fel, hogy a rohanó idp szo
rításában és félelmében sokan és sokszor megfeledkeznek róla, az idő 
Uráról és ígéretéről.

Ne kételkedjünk tehát az ő ígéretében, ne kételkedjünk az általa 
megígért jövőben és ne is kétségeskedjünk felőle. Tudhatjuk, hogy 
éppen akkor, amikor világunk „megérik” a végre, eljön Urunk a máso-  
dik ádventben, beteljesíti ígéretét, véghez viszi a megváltás munkáját 
és beteljesíti azt. Ahogy a halál, a kereszt nem volt az ő számára vég, 
éppen úgy a mi számunkra sem a halál az utolsó és a világ számára 
sem a megjövendölt katasztrófa lesz a vég.

Mindebből nem az következik, hogy a mai kérdéseink, gondjaink 
és félelmeink között tétlenné válva várjuk azt az utolsó napot vagy 
életünk végét, hanem éppen az következik belőle, hogy hűségesen, ha
lálban és katasztrófákban is megtartó szeretetében bízva végezzük az 
alázatos Király népéhez illő szolgálatot.
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Az időt ő méri ki, az idők végét ő hozza; amíg időt enged, addig 
előre nézve, felemelt fejjel tesszük akaratát.

Ma a jövő felől kérdeztünk és a jövő felől kérdeztettünk. Jézus 
válasza igazít el; a hittel feléje fordulónak nyugalmat és békességet 
is ad. Lesz megpróbáltatás és vár ránk teher is. Kinek-kinek meglesz 
a maga keresztje is. De nehogy kételkedjék abban akárki is, hogy 
mindennek a legvégén ő maga jön, beteljesíti ígéretét és elhozza meg
váltásunk napját.

Mai útkészftők 
Ézs 40,3,10

Advent Urunk jövetelére irányítja a figyelmünket. Többszörösen 
is hallhatjuk ezt az üzenetet. Két héttel ezelőtt arra irányította igénk 
a tekintetünket, hogy az eljött és emberré lett Jézusban, alázatos Ki
rályként jelent meg. Egy hete vigasztalt, amikor felemelte fejünket, és 
az idők végén visszatérő, megváltó munkáját teljességre juttató Úrról 
hallottunk.

Ma arra a feladatra irányul az ige üzenete, hogyan lehetünk a 
hozzánk jövő, megszólító Jézus útkészítői.

Ez a prófécia Keresztelő János száján hangzott fel, akkor, amikor 
Isten megbízása alapján az utolsó próféta szolgálatát végezte. Ézsaiás 
szavával hívta megtérésre, útkészítésre azokat, akik kimentek hozzá a 
messiási mozgalmakat idéző és a még most is friss és heves vágyako
zást ébresztő pusztába. Az ő szolgálata egyszeri és megismételhetetlen. 
De az a fajta szolgálat, amelyet ő végzett, ti. a Jézushoz hív ás, az út- 
készítés, az ma az egyház szolgálata. A Krisztus egyházának feladata, 
hogy az' ő megérkezését meghirdesse, ennek alapján hírül adja az 
Úrnak kedves esztendejét.

Itt meg kell állnunk egy kicsit. Ki kell mondanunk, hogy Keresz
telő János a hatalommal jövő Úr kezében ott látta a fák gyökerére 
emelt fejszét és az ítélő, szétválasztó tüzet. Ebben képzelte hatalmát, 
ezzel indokolta a megtérés követelését, ezzel sürgette a megváltozást. 
Utat akart készíteni a Felkentnek, a Messiásnak, hogy az ítélet meg
legyen, pusztuljon a férgese, megmaradjon a megjavult.

Ma is vannak, akik Keresztelő János módján képzelik el, vagy 
szeretnék látni a hatalommal jövő Urat. Fejszével és szórólapáttal. 
Vannak, akik itt akarják a szétválasztást elkezdeni. Szektások és az 
uralkodó klérus bűvöletében élők egyaránt ugyanazt a bűnt követik el, 
pedig egymást sem tudják elviselni, s miközben egymásra kígyót-békát 
kiáltanak, a sátán ugyanazt a kocsit huzatja velük, egyenest az ítélet 
tüzére.

Jön az Úr hatalommal, — hirdeti az Írás. Az igazi értelmét ennek 
a mondatnak Jézus tárja fel és .mutatja meg. S most már az a mi 
dolgunk, hogy úgy értsük a próféciákat, ahogyan ő valóra váltotta.

Hatalma valóságos. Erről tanúskodtak az apostolok. Tanúskodik 
— mondhatjuk most őket külön példaként — erről Pál élete, megté
rése. A bosszútól lihegő, Jézus egyházát üldöző Sault legyőzi és szol
gálatába állítja. De említhetjük a másik példaként Luthert is. Jézus 
hatalma, az evangélium ereje adta meg azt a békességet neki, amelyet 
mástól nem kaphatott meg. Jók ezek a példák azért is, mert Jézus ha
talmának lényege meglátható rajtuk. Meggyőz és szolgálatába von.

Hatalommal jött Jézus minden meggyógyított beteghez, bűnbocsá
natot nyert bűnöshöz, feltámasztott halottihoz, megfékezett természeti
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erőkhöz, de mindenki máshoz is. Szavából is áradt a hatalom ereje 
hiszen úgy is tanított, mint akinek hatalma van. Mégis voltak, akik 
ellenálltak neki, akik ellene mondtak, akik elvetették. . .  Rajtuk nem 
volt hatalma?

Ma, amikor sokan érezhetjük hatalmát, szeretetének erejét, azt is 
látjuk, -hogy vannak, akik ellene mondanak, vannak, akik erőtelennek 
tartják, nem törődnek vele. Rajtuk nincs hatalma?

Ma is van hatalma; és ezt a hatalmát igéjével, szeretetével gyako
rolja.

Meg is mutatja hatalmát azoknak az életében, akik utat is készí
tenek neki. Nem kétséges, hogy a mái útkészítők feladata is kettős. 
Egyrészt önmagukat kell alkalmassá tenni az Isten igéjének befoga
dására, hogy őket hatalmába vonhassa; másrészt el vagyunk kötelezve 
arra a munkára, hogy Jézus útját mások felé segítsük.

Az útkészítés fáradságos és nehéz munkával kezdődik, a terep- 
rendezéssel. Aki látott már ilyen munkát valamelyik autópályánk épí
tése közben, az láthatta", embert és gépet egyaránt próbára tevő ez a 
munka. Nem is lehet elnagyolni, tessék-lássék végezni, mert az na
gyon hamar megbosszulná magát. Én ilyen útegyengető, tereprendező 
munkának látom azt, amire Keresztelő János hívta hallgatóit. Bűnök, 
bajok, buktatók feltárása. Utána az egyengetés következik. Mostanában 
sok szó esik egyházunkban arról, hogy ez feltáró szolgálat, a bűnt 
bűnnek nevező szó megrestült és sok nyomorúság elfekélyesedésének 
lett ez a „szeretetlen tapintatoskodás” az oka. Amit elméletben mind
annyian tudunk, hogy nem épülhet egyenes, teherbíró út- gidres-gödrös 
altalajon, hevenyészve odadobott alapon, az a gyakorlatban sokszor 
elfelejtett igazság maradt.

Jézustól tartjuk távol magunkat és a ránkbízottakat, ha behódolva 
a korszellemnek, nem adjuk tovább Isten törvényét, amely bűnnek 
mondja és megítéld a bűnt, feltárja a kátyúkat és gödröket, és így az 
útkészítés munkájának első részét elvégzi.

Hasznos és üdvös lenne, ha nem kacsingatnánk szerteszét, hanem 
a jót onnan akarnánk kiolvasni és megállapítani, ahol az megtalál
ható. Készíts utat! — ez azt is jelenti, hogy fogadd el Isten ítéletét, 
azt tartsd rossznak, amit ő rossznak tart, azt tartsd bűnnek, amit ő 
bűnnek tart; s ne hidd, hogy bárkinek is használsz (hacsak az ördög
nek nem?!), ha olcsó, és átlátszó mentséget keresel a magad számára, 
s meghamisítva és elerőtlenítve adod tovább Isten akaratát. „Lazítani” 
nem lehet büntetlenül. Megroppant családok, ifjan megvénült fiatalok, 
életük értelmét nem látó középkorúak és számtalan más áldozat jelzi 
a hanyag „utász-munkát’.’, -bűnös mulasztást, ami Jézus számára járha
tatlanná teszi az utat.

Azt sokan tudják, hogy Keresztelő János tévedett és csalódott Jé
zusban, mert nem úgy valósította meg hatalmát, nem úgy járta az 
erő útját, ahogyan ő várta tőle. De tudják-e azok azt is, hogy megha
misítják Jézus üzenetét, akik azt mondják, nincs szükség megtérésre, 
bűneink feletti kesergésre, és szívből jövő „mea culpa”-ra. Szörnyű 
rontás ez rajtunk, hogy bedőltünk ennek a tévtanításnak, s nem ju
tottunk többre, minthogy a pokolba vivő utat .jószándékkal akarjuk 
kikövezni.

Jézus útja másként épül. Megítélt bűn, kiszórt szemét, feltöltött 
kátyúk, lemetszett vargabetűk fölött épül kegyelemből az az út, amely 
jó közlekedést biztosít Isten és ember között. Ez aztán teherbíró út.
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Megbírja egyéni és közösségi, társadalmi és családi életünk gondjait, 
terheit, konfliktusait. Járni lehet rajta, s meg is lehet maradni rajta. 
Sőt, gyógyító jó példával hívhatunk másokat is, hogy ezen az úton 
járjanak, ilyen utat építsenek szívükig Jézusnak.

Az Úr közel 
FiL 4,4,5b

Jézus közelsége örömünk forrása.
Ma már úgy is gondolunk az ő közelségére, hogy a küszöbön levő 

karácsony különösképpeni alkalom arra, hogy újra átéljük és megta
pasztaljuk, mit jelent, hogy közeli Urunk van. Több mindent jelent, s 
amikor ezt a több mindent számba vesszük, részben össze is foglaljuk 
az elmúlt hetekben hallottakat, részben új módon is megpróbáljuk 
örömünk alapját felmutatni.

Közel van hozzánk Urunk úgy, hogy az első karácsonyon emberré 
lett, testet öltött. Idézhetjük, akár teljes egészében a 2. fejezet Krisz
tus-himnuszát. A közeljött Krisztusról énekelt himnusz ez. Emberré 
létele sem volt valami színházi előadás, hanem teljes szolidaritást vál
lalt velünk. Magára vette emberségünk minden gondját és terhét, földi 
életünk időhöz és helyhez kötöttségét; vállalta embervoltunk legna
gyobb megpróbáltatását: a bűnök súlyát, a halál kínját, pedig ő bűn- 
telen volt, „szájában álnokság nem találtatott” . Milyen csodálatos a mi 
Istenünk, hogy így jött közel szeretetével, nem messziről hangzott az 
istentelent is megigazító irgalom szava, hanem egészen közelről, test
közelből. Így lett kézzelfoghatóvá, szavakban továbbadhatóvá az evan
gélium, az incarnatio tette lehetővé, hogy a második hitágazatban az 
emberiség történelmének egy darabja is belekerüljön. Örömünk és 
hálaadásunk forrása az mindig, ha az evangéliumok teljes ember Jé
zusát hallhatjuk, szeretetének cselekedeteit csodát tenni olvashatjuk. 
Nagy öröm és könnyebbség, hogy mivel ő közel jött mint ember, leol
vasható róla Isten akarata, a teljes engedelmesség feladata. Ne mondja 
hát senki, hogy nem tudja, mit kell tennie, hogy Istennek tetsző élete 
legyen. Az emberségben közel jött Jézustól megtanulhatja ennek az 
életnek a lényegét.

Úgy is örömünk forrása az ő közelsége, hogy ha már testben nincs 
is közöttünk, mégis egyházával van ma is. Valóságosan és erősen. Ige
hirdetésben, szentségekben, az egyház közösségében a rászorulók szol
gálatában megérezheti Jézus Krisztus egyháza, hogy Ura valóra vál
totta azt az ígéretét: „Veletek leszek minden napon a világ végezetéig.”

Urunknak a közelsége szenteli meg szolgálatunkat. Vállal bennün
ket úgy is, hogy hajlandó rajtunk keresztül és általunk szólni, megté
résre hívni, bűnöket megbocsátani, de még cselekedni is. Vagyis nem
csak annak örülhetünk, hogy az előbb említett módokon és eszközökben 
közel van hozzánk, hanem annak is örülhetünk, hogy az egyház szol
gálatában közel lép másokhoz; mindenkihez, aki iránt együttérzésre, 
szeretetre, gondoskodásra, evangélizációra, tanításra indul az egyház. 
Jó lenne, ha megtanulnánk így vélekedni az alkalmak és lehetőségek 
felől, amelyeket Isten készít a számunkra. Ha komolyan vennénk a 
Krisztusról, az ő jelenlétéből kapott feladatainkat, biztosan több alkal
ma lenne Jézusnak bennünk és rajtunk keresztül, hogy másokat is 
belevonjon az örömet szerző közelségébe.

Nyilvánvalóan több lenne az örömmel végzett munka, több lenne 
családokban az összetartó erő, több lenne a türelem és megértés, ha
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vállalnánk azt, hogy Jézus rajtunk keresztül akar közel lépni mások
hoz, és azért, hogy az ő szolgálata ne szakadjon meg, hanem amíg vi
lág a világ, legyenek a földön akaratának hirdetői, terveinek megvaló
sítói.

Öröm az ő közelsége úgy is, hogy napról napra közelebb van az ő 
visszajövetele. Hiszen igaz az, hogy a földön élő egyház még erős hittel 
is csak tükör által homályosan lát. És olyan jó lesz a még nem ismert 
és fel nem tárt titkokat megtudni, örök öröm lesz és beteljesedés Vele 
színről színre találkozni, Istenhez hazaérkezni. Jézus Krisztus egyhá
zának a bizonyságtételéből nem is hiányozhat az, hogy e reménységé
nek beteljesedését várja. Mondanunk is kell azt az üzenetet, amit 
ránkbízott Urunk, hogy e teljessé váló közösség .a megváltottak és 
őközötte életünk végső célja és reménysége. Napi harcainkhoz pedig 
ez a jóhír ad erőt, kitartást és lendületet.

Csüggedt, karácsonyra készülődés tumultusában elfáradt és elfáradó 
keresztyéneket biztat most az Isten igéje: Közel az Úr! örüljetek!

Meg is halljuk a hívást, engedelmeskedünk is neki, mert valóban 
közel van hozzánk Jézusunk, a visszatérő kedves ünnepben, a kegyelmi 
eszközökben és az egyház közösségében, és közeledik eljövetelének 
nagy napja is.

És azon a napon „Jézus nevére minden nyelv meghajol, . . .  és 
minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Űr az Atya Isten dicsőségére.”

Ittzés János
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Az igehirdető műhelye

SZENTHÁROMSÁG u t á n  u t o l s ó  v a s á r n a p

Mt 25,1—13
Megjegyzések
Szentháromság után az utolsó vasárnap az örökélet vasárnapja. 

Vannak gyülekezetek, amelyekben évről évre megemlékeznek mind
azokról, akiket az elmúló egyházi esztendőben kísértek ki utolsó útju
kon. „Jó” alkalom ez a vasárnap arra, hogy koporsó nélkül, de gyász- 
szál a szívben a jelenlevő gyülekezet elgondolkozzék nem az emlékein, 
hanem Jézus Krisztus nyomán életvitelén, a megtett úton, szokásán, 
azaz konfrontálódjék mindazzal, amit Jézus mond, akar és szeretne.

Egyszerűnek látszik a kép, amelyet a tíz szűzről szóló történet 
elénk tár. A példázat azoknak szól, akik az Úr visszajöveteléről tud
nak, sőt számolnak is azzal. De azzal vajmi keveset törődnek, hogy 
ezt a visszaérkezést nem elég csak tudni, de az ezzel való számolás 
is kevés. A lényege, sőt intő jellege is abban van, hogy erre a vissza- 
jövetehe készülni kell. Az életet ma és naponta úgy kell élni, hogy 
annak meghatározottsága „onnan” legyen. Mert ha nem, akkor az ér
kezés „túl későn” történik.

Magunknak
E példázat Máté külön anyaga. Ennek a szakasznak az utolsó verse 

rokonságot mutat Lk 13,22—30-cal, különösen is a 25. verssel. Lukács
nál a ház ura zárja be az ajtót, igénkben pedig a Vőlegény. A várako
zás elhúzódásában van az összecsengés. Kiemeli igénk úgy a várako
zást, hogy az lehet „okos” és „balga” . A parúzia várása veszélyeket 
rejt magában: elálmosodást és tebénulást, sőt tompulást, azaz amikor 
a fontosabb lekerül a színről, jelentéktelenné válik, elhanyagolhatóvá 
lesz. Ezektől óv a példázat.

Külön témát jelentene, ha végigvezetnénk azokat a teológiái okfej
téseket abban a kérdésben, hogy e példázat visszavezethető-e Jézusra, 
vagy melyik az a vonás, amelyet a gyülekezet alakított ki. Ezek a 
kérdések most a szószék számára nem jelentenek gondot. A példázat 
lényegét a következőkben látom:

a Vőlegény érkezése egyszeri alkalom 
a mulasztás behozhatatlan 
a készülés is megismételhetetlen 
az életnek nincs mellékes és fontos szakasza
az okosok okossága és a többiek balgasága a késés után jut nap
világra.
Külön ki kell emelni, hogy nincs katasztrófa hangulata a példá

zatnak. Egyszerűen kerek számok szerepelnek, amikor 5—5 személyre 
van kettéosztva a szüzek társasága. A balgák közeire várják a Vőlegény 
érkezését. A „készlettel” bíróknak van igazuk. Figyelemre méltó, hogy 
ebből nem lehet továbbajándékozni, sem kisegíteni, de ki sem sajá
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títható ez a készlet. Az okosok visszautasítják a kérést, s a balgáknak 
saját maguknak kell kimondaniok zavaruk okát. Érdeked, hogy a „kész
let” az egésznek nem elég, így osztozásnak és osztozkodásnak helye 
nincs.

Külön szakasz a példázatban a Visszatérő és zörgető balgák hely
zete. A Vőlegényt: „Uram, Uram”-mai szólítják meg, hogy nyisson aj
tót nekik. Itt van az összecsengés Mt 7,21-gyel, amikor azt mondja 
Jézus, hogy „Sokan mondják majd nekem ama napon . . . ” . Itt kell rá
jönni arra, hogy a készületlenség eljátszást von maga után.

A példázat felhívással zárul. A nehézségi fok is kifejezésre jut: 
számunkra sem a nap, de az óra sem tudott.

Az öröm előestéje
Van, aki emlékeiből és emlékeiben él. Sokan hajlamosak erre, kü

lönösen is azok, akik az elmúlt egyházi esztendőben veszítettek, te
mettek és így gyászolnak. Új státuszba került a magára maradt fele
ség, valamint az ugyanilyen férj. Ennek az új státusznak a neve: öz
vegy. Űj státuszt jelent az is, hogy gyászoló. Pontos magyarázata en
nek a szónak — vesztes.

Valakinek az elvesztésével nemcsak a státusz változik, hanem új 
összefüggésbe kerül a „van” is. A tárgyak, az ingatlanok, de az élők 
is. Üj kérdéseket vet fel a ma, de megkérdőjelezetté válik a holnap. 
Ilyen kérdések vetődnek: hogyan tovább, van-e értelme az életnek? Cél
talanná, értelmetlenné válik az, aminek együtt volt értelme és célja.

Van, akinek ez az egész nem kérdése. Nélkülük is megy az élet 
tovább, talán kevesebb ápolással, szabadabb élettel, kevesebb lekötött
séggel.

Jézus nem az emlékeket kutatja. Azt sem veti föl, hogy mi lesz 
velük, az elhunytakkal?! Ha az utolsó mondatnál kezdem az Igét, 
akkor figyelmeztet: vigyázzatok!

Vigyázzatok, hisz minden napban van valami jelképes. Nemcsak 
járunk, nemcsak alkotunk, nemcsak örülünk, hanem minden nappal 
közeledünk. Nem a sírunkhoz elsősorban — ahhoz is —, hanem ahhoz 
az órához és naphoz, amikor a Vőlegény érkezik. Hozzánk. Mindnyá
junkhoz. Kivétel nélkül és egyformán.

Tudtotokra adom, hogy vigyázzatok!
A különbségtétel nem a Vőlegényen múlik, hanem rajtunk. Mert 

lámpása mindenkinek van. A felszereléssel nincs baj, csak vannak, 
lesznek és bizonyára voltak, akik nem gondoskodtak, gondoskodnak 
önmagukról. Itt nem „gyári hiba” van, hanem hanyagság. Nem is fi
gyelmetlenség, hanem hanyagság ennek a neve. Mert itt mindenkinek 
magának kell gondoskodnia erről az „olajról” . Erről a tartalomról.

A z  örömöt az együttlét jelenti a Vőlegénnyel. A bánatot a zárt 
ajtó előtt való állás, tehetetlenkedés. Az élet — mindezek előestéje. 
A kérdés így hangzik, mivel töltjük ki ezt az életet a nap alatt? Hisz, 
mind a kettővel lehet. Tehát, nem az a hangsúlyos, hogy úton vagyunk 
— ezt mindenki tudja, hanem annak a hangsúlyozása, ami olyan ké
zenfekvő, hogy a lámpába olaj kell és mégis elhanyagolható, és el is 
hanyagolják. Ez a logikus. Ezt mindenki elismeri, hogy így van, de 
hányan élnek aszerint. Hányan cselekszenek, hányan gondolnak erre 
nap mint nap? És ezt nem pótolja semmi. Sem szókincs, meggyőző szö-
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vég, sem pénz, ami elegendő lenne. Csák ott más a „megélhetőségi” 
eszköz. Igényli mindenki ezt az örömöt, ezt a találkozást, csak éppen 
arról feledkeznek meg, ami ehhez tartozik.

Hányan járnak úgy gépkocsivezetők, hogy este benzinkút előtt visz 
az útjuk, megvillan a jelzőlámpa, de majd reggel tankolok. Lesz rá 
időm! Közben éjszaka kell a jármű. Mindegy az — a példánál marad
va —, hogy nekem vagy a szomszédnak, de segíteni kell, használni 
kell, csak éppen nem érek el a célhoz, a magam bűne, hanyagsága 
miatt. Minden van, gurul is, műszakilag rendben van, csak éppen áz 
nincs, ami addig eljuttasson. Végzetes hiba. Életbevágó hanyagság. Az 
enyém. Senki másé. Borzasztó. Csak ennyin múlik az egész. Hanyag
ságon, nagyvonalúságon, lezserségen, nemtörődömségen. Ezeket a sza
vakat írhattam volna úgy is, hogy mindegyik után kérdőjelet teszek, 
így más értelmet kapnak a szavak, mert mindegyik után odaírhattam 
volna, hogy nem és nem. Hanem azon múlik az egész, hogy ezt a „tan
kolást” nem összefüggésekben néztem és értékeltem. „Ama nap és óra 
felől”, hanem úgy, hogy elég lesz a készlet addig, meg lesz még idő 
arra.

Közben a „gyakorlat” azt mutatja, hogy bizony nem elég. A hiány 
ott és akkor pótolhatatlan.

Mi, akik itt vagyunk, élünk. A kapott idő erre adatott. Persze, az 
a kérdés, ki mire használja.

A mikor lesz ez kérdésre csak úgy válaszolhatunk, ez az Isten 
meglepetése, értem alatta — váratlanul. A biztos az, hogy lesz, mert 
van Vőlegény. A biztos az is, hogy mi is vagyunk. A kérdés az, hogy 
készülünk!?

Mit jelent az olaj? Akik Jézus nevében vannak együtt, azoknak a 
szolgálatát Ő határozza meg. Minden szolgálatunkat. Mind az egyházét, 
mind pedig a tagokét. Így kap eszhatológiai értelmet szolgálatunk né
pünkért, családunkért és önmagunkért. És ez az, ami nem hiábavaló 
élet és szolgálat.

Káposzta Lajos

Ad v e n t  1. Va s á r n a p j a

Márk 1,1—5 

Új kezdet

Gondolatok az exegézishez
A Márknak tulajdonított evangélium valóban örömhírt akar kö

zölni. Nem új információt ad, amiről még nem tudtak az olvasók, 
hanem olyasvalamit mond el, ami existenciájuk számára döntő, S ez 
nem más, mint a Jézus Krisztusban megjelent és végbement üdv
esemény. Mindez itt veszi kezdetét: nem ebben az iratban, könyvben, 
hanem a híradásban, melynek tartalma a Jézusról való bizonyság
tevés.

Az örömhír tehát nem emberi találmány, nem „világ” -szenzáció, 
hanem Jézus Krisztusé, vagy, amint Mk .1,14-ben olvashatjuk: Isten 
ügye. övé az evangélium!

A Jézus név 86-szor fordul elő Márknál; a Krisztus név csupán
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hétszer. És ez a hely az egyetlen Márknál, amikor a két név együtte
sen szerepel. Krisztus a héber „massia” görögös fordítása. A „messiás” 
az, akit Isten „kent fel”, vagyis egy konkrfét feladattal megbízott, s 
határozott erővel meg is ajándékozott. A  názáreti Jézus ez az isteni 
„felkent” . Márk evangéliuma egyébként Jézus „rejtett Krisztus-voltá
nak” evangéliuma, mert Jézus sohasem beszél nyíltan Messiás vol
táról.

Isten maga kezd tehát egészen újat világa történetében. Az öröm
hír egyetlen hatalmas hívás mindenki számára, hogy az Istentől aján
dékozott új kezdetbe kapcsolódjék bele, s ne vonja ki hatása alól 
magát.

A .„kezdet” azonban megfelel annak, almit Ézsaiás már megjöven
dölt. Márknál ez az egyetlen Ötestamentomból Való idézet! Első része 
ugyan Malakiás 3,1-ből származik, de az író az idézet második felét, 
az Ézsaiáshól valót tartotta lényegesebbnek. A görög LXX fordítását 
használja, s nem a héber eredetit, amikor az OT-t idézi.

A 2. versben az „angelos” kifejezés az útkészítő hírnökre utal. 
Malakiás 3,23 értelmitől eltérőleg azonban .nem az ítélő Isten, hanem 
Jézus eljövetelére célozva úgy, ahogy az az őskeresztyénségben már 
meghonosodott.

Lényeges az útkészítés gondolata is. Kétszer visszatérő motívum 
ez (2. és 3. v.). Ennek tényét rögzíti az „egenetó” igealak. A helymeg
jelölés is ismétlődik: .„pusztában” (2. és 4. v.). A puszta az OT-ban 
kettős értelmű: egyrészt a gonosz székhelye, s ezért az ijesztő borzal
mak világa. A  pusztába küldték a bűnbakot (3Móz 16,7—10). Másrészt 
azonban a puszta táj az emberi szív hasadtságát, érzelmeinek ürességét 
is jelzi. (Példb 29,18; Jer 2,31 stb.) Teológiailag a pusztának többféle 
arcát említi Dóka. Ehhez és a megtérés keresztségének értelmezéséhez 
lásd Dóka: „Márk evangéliuma” idevágó részét.

Gondolatok az igehirdetéshez 
Az evangélium kezdete

Márk az evangélium kezdetéről beszél. Arról, hogy egyszer szárny- 
rakelt az öröm hír: Jézus eljött! Isten fia emberré lett! Isten nem 
hagyta magára a világot! Megszabadított a gonoszság hatalmából. Nem 
elveszett tehát az ember! Gazdája van és ezért nagyszerű reménye.

„Hallottam én. már ezt eleget!” — válaszolt egyszer hívó szavamra 
valaki. Bizony, hallottuk már ezt eleget. Tán meg is untuk. Isten 
azonban nem unja meg. Újra kezdi. Újra van advent. S ez az ige ismét 
a kezdetre mutat. Az evangélium kezdetére.

Hogyan is „kezdődött” az evangélium? „Amint meg van írva.” 
Vagyis, amint Isten elgondolta, eltervezte. Nem váratlanul, előkészí
tetlenül tört a világba, Hanem előzménye volt. Mélybe nyúló gyökere. 
Múltja van. Amint a próféták szóltak róla. Vagyis Isten szívéig ér 
vissza a Krisztusról szóló örömhír. Nem a sóvárgó kor hozta magával, 
nem az idő érlelte meg, s nem az okosok agya lták ki. Isten maga akar
ta, hogy legyen ádvent: jöjjön el Jézus. Legyen szabadító, s készüljön 
az útja.

Az evangéliumnak előzménye van ma is. A legváratlanabb, a leg
meglepőbb megtérés sincs előzmény nélkül. Amint Isten elgondolta, 
eltervezte, úgy Valósul meg mindig. Mint ahogy nálunk, a Gazdagréten,
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mielőtt megjelentek volna a hatalmas földgépek, a szakmunkások, már 
tervező irodák asztalain készültek a tervek, rajzok, számítások. S most 
készül-épül a lakótelep . . .

Lehet, hogy észrevétlenül kerültünk Isten hatalmának és szere- 
tetének hatása alá. Az elmúlt hónapokban betegeskedésem folytán 
sokszor kellett fizikotherápiai kezelésre mennem. Ki ne ismerné ma 
már ezeket? A kezelés alatt alig-alig veszünk észre valamit, mégis bi
zonyos erőtérbe kerül az ember, s ez nem marad eredmény nélkül. 
Előbb-utóbb láthatóvá, tapasztalhatóvá válik a változás, észlelhető a 
gyógyulás. Isten ezt akarja evangéliumával. Gyógyulást. Egészséges 
életet.

Készítsétek (az Űr útját!
Szkok Iván festőművész egyik kiállításán néhány elgondolkodtató 

kép a „Magyar föld” címmel utakat ábrázolt. Lábnyomok és kerékpár- 
nyomok mellett hernyótalpasok éles nyomai jelezték: földünkön gya
logoltak békés járókelők, jártak mezítlábas szántóvetők, kemény csiz
mák gázoltak végig, s felszántotta azt a haláltosztó' páncélosok felvo
nulása is. És erre a földre jött Jézus! Ide kell készítenünk az Ő útját! 
Ám útkészítés helyett mélyül a kátyú és terebélyesedik, járhatatlanná 
tesszük vétkeinkkel az „utat” .

Nem jogos-e így Reményik Sándor fiatalkori versének meghökkentő 
gondolata: „Krisztus nem támadt fel!” (Jelt ád az Isten-kötetben.) Ő 
az életről akarja leolvasni, de nem tudja, azt a tényt, hogy élő Krisz
tusunk van. Ö valóság most is, mert feltámadott. De az ámító, szét
húzó, önző szívek, „járom és szolgaság” , tévelygő babona — mind-mind 
kérdésessé teszik, hogy Jézus él. Meghazudtolják keresztyén hitünket. 
Van-e nyoma annak, hogy élő Krisztusunk van? Kérdés helyett: lát- 
szódjék meg a mi életünkön, társainkhoz való Viszonyunkon, munkán
kon, egész magatartásunkon, hogy a feltámadott Jézus barátai vagyunk! 
Térjetek meg!

Isten életet akar. Ezért szól „a pusztában kiáltó hangja” . Megjelent 
a Keresztelő és megtérésre Hívott. Radikális újulásra. Az evangélium 
ma is erre hív, biztat.

Nagy súlyt fektetünk a higiéniára. Tudjuk, sok betegség, kór és 
járvány megelőzéséhez elengedhetetlenül szükséges ez. Gyermekeink, 
unokáink már óvodás korukban tanulják ,a tisztálkodás szabályait. 
Féltjük környezetünk tisztaságát is. Levegőnk, Vizeink, a természet és 
a települések tisztaságát. Csak nemrég kapott hangot a testi higiénia 
mellett a „mentálhigiéné”. A lelki, szellemi egészségre való ügyelés. 
Bizony, gondolkodásunk megtisztulásáról keVés szó esik. Pedig a gon
dolat sugárzik. A mi agyunk, idegrendszerünk rendkívüli mikro-leadó- 
készülék. Bensőnket, gondolatvilágunkat, /érzéseinket sugározza. Van, 
akinek a közelében nem bírjuk ki. Idegesek leszünk. A másiknál úgy 
érezzük: jó  vele lenni. Társaságában megnyukszik, elcsendesedik az 
ember. Kisugárzik a belső tisztátalanság, felkavart indulat, a gyűlölet, 
irigység, de a szeretet és szelídség is. Szükség van belső világunk, 
gondolkodásunk megújulására. Isten így értelmezi a megtérést: radi
kális változás kell. Szakítás a bűnnel és Istertre figyelő teljes életúju- 
lás. Ezt nem lehet kegyes szavakkal elintézni: a mindennapi élet gya
korlatában kell ennek megvalósulnia. Tiszta gondolatok mellett tiszta 
kézre, tiszta ajakra és tisztán néző tekintetre van szükség.
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A keresztségben megkaptuk ennek lehetőségét, Isten bűnbocsánatát 
kínálta fel nekünk. Számunkra ez volt az új kezdet. Új advent .kez
detén visszatérhetünk ehhez a kezdethez.

Bencze Imre

Ad v e n t  2. v a s á r n a p j a

Lk 13,6—9
Még tart a kegyelem esztendeje

Jézus terméketlen fügefáról mondott példázata előtt arról beszélt a 
hallgatóinak, hogy ne tegyenek különbséget kis és nagy bűnök között. 
Mindenkinek meg kell térnie, egyébként elvész. A fügefáról szóló példá
zattal pedig azt tette világossá, hogy a megtérés: gyümölcstermő élet. 
Ha ez hiányzik, minden más — esetleg mutatós külső forma, „dús lombo
zat” — hiábavaló. A példázat szerint a gazda — Isten — gyümölcsöt, a 
fa egyetlen hivatásának a betöltését várta. Vagyis Jeruzsálemnek, a benne 
lakóknak az ő akarata szerint való életét kereste a szőlőskertjében, 
választott népe körében. Mivel ezt nem találta meg, ezért ki akarta vá
gatni a fát. A vincellér, Jézus Krisztus közbelépett a fa érdekében, s egy 
év haladékot szerzett. A célja a fa megmentése volt, s ennek érdekében 
meg is tett mindent: könyörgött a gazdának, ápolásba vette a fát. Az 
akkori választott nép után ma nekünk, a „lelki Izraelnek” kell tudomásul 
vennünk Jézus példázatából a következőket.

1. Eljött a számonkérés ideje. Izrael népe évszázadokon át élvezte 
Isten szeretetét. Isten kiválasztotta őt a többi nép közül, vezette törté
nelmét és mindennapi életét. Csodákat cselekedett vele, győzelemre vitte 
harcait. Szövetséget kötött vele, szólt hozzá a próféták által, megígérte a 
Messiást, hazát és templomot adott neki. Próbatételekkel hitét tisztítani, 
szenvedésekkel a benne való bizalmat növelni akarta. A nép válasza 
méltatlan volt Isten szeretetére. Nem becsülték meg Isten ajándékait. 
Akaratának ellene szegültek, hűtlen engedetlenséggel Isten ellen for
dultak. Bálványimádók,, zúgolódók voltak. Kiválasztottságuk tudatában 
minden más néptől szeretetlenül elfordultak. Jézus példázata szavával: 
gyümölcsléién volt az életük. Isten hosszan tűrt és várt. Végül Keresztelő 
János szavában utolsó figyelmeztetést üzent: „A fejsze ott van már a 
fák gyökerén...” (Lk 3,9). Eljött a számonkérés ideje.

Jézus Krisztus eljövetele óta az egyház számára is itt van a számon
kérés ideje. Isten Jézus Krisztusban a legteljesebb szeretetét ajándékozta 
a világnak. „De a világ nem ismerte meg őt.” (Jn 1,10). A történelem fo
lyamán Isten sokszor számonkérte az egyházon a „gyümölcstermést”. 
Adott reformációt, ébredést, de újra meg újra hiábavalónak bizonyult a 
várakozása. A szeretet cselekedetei helyett az egyház sokszor önmaga 
dicsőségét kereste, elszakadt igazi küldetésétől, szolgálat helyett ural
kodni akart a világban. Nem egyszer-volt ezért rajta Isten ítélete. Ugyan
így van az egyes keresztyén ember élete is. Minden nap Isten megújuló 
szeretetét hirdeti, ugyanakkor ott érezzük, számonkérését is: teremtünk-e 
jó gyümölcsöket. Vajon mit tudunk felmutatni? Ahogy élünk, amit te
szünk, megfelel-e Isten várakozásának? Ha őszinték vagyunk, csak azt 
mondhatjuk, hogy méltán kéri számon rajtunk életünket és szolgála
tunkat.
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Az új advent ajándéka az, hogy újra megláttatja velünk Istennek 
Jézus Krisztusban hozzánk jött szeretetét. Arra is meg akarja nyitni a 
szemünket, hogy észrevegyük méltatlanságunkat. Az őszinte keresztyén 
magatartás mindig — de ádventben különösen is — az igaz bűnbánat. 
Isten számonkérésére csak azt felelhetjük, hogy megbánjuk elkövetett 
bűneinket, elmulasztott jócselekedeteinket: gyümölcstelen éltünket.

2. Eljött az újrakezdés lehetőségének az ideje. A fügefának van lehe
tősége arra, hogy eddigi gyümölcstelensége ellenére megmaradjon. Ha 
megújul és gyümölcsöt terem, nem vágják ki, hanem élhet. Izrael azt az 
ígéretet kapta, hogy mindazt, ami mögötte van, Isten elfelejti. Nem kell 
elvesznie a múlt bűnei miatt. Az lesz a döntő, ami ezután következik. 
Isten számonkérése nem végleges, türelmi időt ad a megtérésre. Amilyen 
logikus és magától értetődő az, hogy egy gyümölcstelen fát kivágnak, egy 
hűtlen és engedetlen népet megítélnek, olyan érthetetlen a türelem foly
tatása, sőt fokozása és a bizalom megelőlegezése. Ha az Isten elhatározta 
a számonkérést, de nem hajtja végre, akkor ez ingatagságát, netán tehe
tetlenségét jelentené? Semmiképpen! Sőt, ezzel is éppen azt az eredeti, 
régi szándékát akarja megvalósítani, hogy népét megmentse az örök 
pusztulástól. Mégis van valami egészen új az Isten cselekedetében, meg- 
kegyelmezésében: Jézus Krisztus által „új szövetséget” köt népével. Ami 
a régi szövetséget akadályozta, azt eltette az útból. A bűn akadályát Jé
zus legyőzte és ez által „alkalmas” az ember arra, hogy újat kezdhessen, 
gyümölcstelen, meddő életéből megtérjen. Jézus nemcsak megteremti az 
újrakezdés lehetőségét közbenjárásával, hanem mindent megtesz — körül
ás, .cselekszik, erőt ad — a megmenekülés érdekében.

Az egyház számára Istennek Jézus Krisztusért meghosszabbított türelme 
mind a mai napig érvényben van. A történelem folyamán sokszor adott 
az Isten újrakezdési lehetőséget. A reformáció is ilyen ajándék volt. A mi 
népünk, egyházunk számára a második világháború utáni időszak is ilyen 
alkalom volt régi. bűneiből való megújulásra. Külön kegyelme, hogy nem
csak a lehetőséget adta, hanem megújító erejét is az új úton való járásra. 
Ma is jó odafigyelnünk Istentől kapott ígéreteinkre. Akik csak nehézsé
gekre, akadályokra tudnak nézni, és hajlamosak „temetni” az egyházat a 
mi időnkben', elfelejtik azt, hogy tart még a türelem ideje, Jézus Krisztus 
éltet, ima is van lehetőség a gyümölcsöző életre és szolgálatra. A gyüleke
zet és az egyes keresztyén ember naponta átélheti Jézus Krisztus meg
újító és erőt adó szeretetét az igében, az úrvacsorában, a szeretet-szol- 
gálat végzésében.

Az új advent is azt hirrdeti, hogy hagyjuk el a csüggedést, bénult
ságot. Ne éljünk tehetetlen céltalanságban. Hiszen , a gyülekezethez újra 
érkező Krisztus azért jiön, hogy megtöltsön örömmel és reménységgel. 
Új erőt akar adni a hálaadásra és állandóan adja az alkalmakat és lehe
tőségeket a szolgálatra. A számonkérés okozta bűnbánatból el akar jut
tatni igazi, ádventi örömre, az újrakezdés örömére.

3. Eljött a döntés ideje. A meghosszabbított türelmi idő nem végleges 
megmenekülés a fügefa számára. El kell dőlnie: terem-e gyümölcsöt, vagy 
minden marad a régiben. Izraelnek adva volt az alkalom, hogy éljen az 
újrakezdés lehetőségével, a meghosszabbított türelmi idővel. A helyes 
döntéshez mindenekelőtt az tartozott hozzá, hogy felismerje: nem élhet 
befelé fordulva, csak önmagának. Nem sajátíthatja (ki Istent csak a maga 
számára, nyitottá kell válnia minden nép felé. (Nem volt könnyű ez a 
felismerés még Péter apostolnak sem! ApCsel 10, és 11,). A kiválasztott-
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ság öntudata helyett gyümölcsöt kell teremtenie. Még a „mutatós, szép” 
fa is csak akkor teljesíti hivatását, ha gyümölcsöt hoz gazdája örömére, 
héjából a Vincellér áldozatáért,, mások éltetésére és önmaga jövőjének 
biztosítására.

Az egyház és a keresztyén ember életében is mindig kísértett a be
felé fordulás veszélye. Ha engedett a kísértésnek, elszigetelte önmagát, 
értéktelenné vált. Jó szolgálatot akkor végzett, ha nyílt, őszinte segítéssel 
részt vállalt az egyes ember és a társadalom gondjaiból. Ha nem válasz
totta szét az üdvösségszolgálatot a földi dolgokban való segítéstől, hanem 
Jézustól tanult szeretettel hirdette az evangéliumot és törölte a könnye
ket, segítette a segítségre szorulókat. Az ilyen szolgálatot a világ is igé
nyelte, megbecsülte és értékelte. Világosan kell látnunk ma is azt, hogy 
fedezetlen marad az igehirdetésünk őszintesége, ha üdvösség-szolgálatunk 
mellett nem teszünk meg mindent a világ békéjéért, társadalmunk gond
jainak megoldásáért és a szenvedő ember fájdalmainak az enyhítéséért.

Az új ádvent ismét döntés elé állít bennünket: befelé fordulunk és 
megpróbáljuk elhitetni magunkkal és másokkal, hogy nem tartozik ránk 
mindaz, ami a „lelki” élet területén kívül esik, vagy nyitott szívvel és 
őszinte szolgálattal ott leszünk mindenütt, ahol segíthetünk. Az újra hoz
zánk jövő, emberré lett Isten minket is az emberek közé küld az ő mentő 
szeretőjének a továbbadására. Ez a szolgálat az igazi gyümölcstermés, a 
Krisztustól kapott ádventi küldetésünk.

4. Eljön az ítélet-végrehajtás ideje. A gazda türelmes jósága és a 
vincellér mentő munkája időhöz kötött. A fügefa egy évet kapott, utána 
következik a végső számonkérés és ítélethozatal. Krisztus mennybemene
tele óta az egyház Krisztus visszajövetelét várja. Tudatában van annak, 
hogy Krisztus azt kéri számon, hogy hogyan töltötte a megszabott időt. A 
keresztyén ember ebben a várakozásban él és szolgál. Tennivalóját a végső 
számadásra való készülés határozza meg. Csak így van célja és értelme a 
szolgálatának, s így gyakorolhatja felelősséggel a küldetését. Jézus pél
dázata egyértelműen tudtunkra adja, hogy a gazda és a vincellér mindent 
megtett a gyümölcstermés érdekében, a továbbiakért most már a „füge
fa” a felelős. A kegyelem esztendeje mindenképpen telik, még akkor is, 
ha a végső időpontot nem tudjuk. Éppen ezért sürget az idő: a gyümölcs- 
termésnek állandó jellegűnek kell lennie. Jézus számos alkalommal utalt 
erre az állandó készenlétre, s világosan szólt a halogatás súlyos követ
kezményeiről is. (Mt 25,11—13). Jézus visszajövetele a kegyelem eszten
dejének letelte után, az Atya által megszabott időpontban történik meg. 
Az egyes ember számára azonban halála pillanatával letelik az idő, te
hát a készenlét mindenképpen szükséges.

A Krisztus visszajövetelére való készülés sok tévedésbe is vezetett az 
idők folyamán és napjainkban is. Anélkül, hogy most ezekről részletesen 
szólnánk, annyit világosan kell látnunk, hogy minden számítgatás kudar
cot vallott, s ez nem lesz másként ez után sem. Az utolsó dolgok figyel
men kívül hagyása pedig felelőtlen életre, majd pedig a legnagyobb csa
lódásra vezet. Nem is a remegő, kétségbeesett félelem a magatartásunk, 
hiszen az ilyen várakozás éppen a bénító tétlenséget eredményezi, s leg
nagyobb akadálya a gyümölcstermésnek. Ehelyett felelős hit, hűséges 
engedelmesség és reménykedő bizalom a tartalma a keresztyén várako
zásnak és készülésnek.

A mostani ádvent a második ádventre való készülés ideje. A gyü
lekezet és a keresztyén ember tudja, hogy eljön az ítélet ideje, de azt
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is, hogy még tart a kegyelem esztendeje, „ítélet előtt, kegyelem alatt” 
(Agenda) vagyunk. Krisztus naponként való hozzánk jövetele ajándé
kaiból merítünk erőt az utolsó eljövetelre való készülésünk közben.

Bárány Gyula

ADVENT 3. VASÁRNAPJA 
János 5,31—37/a 

Exegetikai támpontok
János evangéliumának 5.. fejezette Jézusnak egy szombatnapi gyógyí

tás utáni nagy védőbeszéde. Kettős váddal üldözik a zsidóik Jézust: a 
szombatnapi gyógyítás miatt és ment megbotránkoztak szaván, hogy 
egyenlővé teszi magát Istennel. Igehirdetésünk szempontjából a második 
ütközési pont jelenti a mondanivaló forrását.

Döntő szempont hogy Jézus küldött, az Atya küldöttje, akivel teljes 
az egysége. Ennek világos magyarázatát adta ellenfeleinek az előző sza
kaszban. Szemléletes, de ugyaniakkor elítélő példaként mondja el Jézus a 
Keresztelő Jánosról szóló megállapítását. Megmutatja ezzel az előfutár 
„égő és világító fáklya” szolgálatát, mely egyértelműen pozitív, s ugyan
akkor szembesíti ellenfeleit önmaguk rövid ideig ujjongani tudó 
magatartásával Ez a betét példaként hangzik el Jézus ajkáról, hogy még 
jobban érzékeltesse küldetését, mint a Mennyei Atya bizonyságtételét. 
Azt az Atyát állítja középre, akiben a zsidók buzgón hittek, s azt a Kér. 
Jánost említi példaképpen, akit a nép lelkesedéssel fogadott. Hiteles ta
núk ők, így bizonyságtételük is igaz. A világos magyarázat ellenére még
sem tudták elfogadná Jézust, mert valami hiányzott belőlük Az a fel
ismerés, hogy végeredményben Jézus egyetlen igazi tanúja Isten, de az 
Atya. bizonyságtétele emberileg nem fogható. Emberi ész, logika nem ké
pes behatárolni Isten valóságét. Nem szolgáltatja ki magát nekünk, nem 
olvad bele a világba, hogy annak részévé váljék; megmarad csodának. 
Egyetlen módon lehet Őt elérni, a hit útján, mert a hitben Isten saját 
Leikével világosít, erősít meg minket.

Ez a hajlandóság hiányzott Jézus ellenfeleiben, amit meg is mond 
nekik a 42. versben.

Gondolatok a prédikációhoz
Az útegyengetés nagyon fontos munka. Advent ünnepköre mór kará

csonyhangulatú. Nosztalgiára hajlamos korunkban könnyen belefeledkez
hetünk a közelgő szeretet-ünnep gondolatába, a színes gyertyák lángocs
kái előre vetíthetik fényüket, pedig textusunk tartalma messze felülmúl 
minden fenyőillatú várakozást!

A keresztyén emberek többsége elfogadja, hogy van gondviselő Isten, 
aki teremtette a világot a maga teljességében. Jézusról neveznek minket, 
keresztyéneknek, mégis az Ő személye, szolgálata vet fel több kérdést 
újra és újra. Ádventi kérdésünk most így vetődik fel igénk alapján: mi 
a bizonyíték arra, hogy Jézus Isten küldötte?

A feleletet maga a mester szavad adják meg úgy, hogy a középpont
ban mégsem Ö áll, hanem Isten, az Atya. Jézusra jellemző az a hozzá
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állás, amivel egész szolgálatát bemutatja (31—32. vers). Nem az emberi 
elismerés munkájának hajtóereje, hanem a hűség ahhoz, Aki elküldte Öt, 
az erős kötődés Hozzá, hogy küldetését maradéktalanul betöltse.

(Ennél a pontnál álljunk majd meg egy kicsit. Mit jelent nekünk a 
„sikerélmény”, s mit a hűség Istenünkhöz? Melyik az erősebb bennünk? 
Magunktól is kérdezzük meg, s gyülekezetünktől is.)

Akik mindvégig Jézussal voltak, aziok érthették bizonyságtételének 
szavát. Ha más bizonyságtételt is keresünk, gondolhatűink arra, hogy  
Isten bizonyságtétele volt Jézus mellett a betlehemi jászol fölött zengő 
angyali ének is (Lk 2,14), s Jézus megkeresztelkedésénél a szózat: „Ez az 
én szeretett Fiam, akiben gyönyörködöm.” (Mt 3,17). Kér. János működé-  
sének elismerése az, ahogyan Jézus igénkben nyilatkozik róla. Már ő is 
Jézus mellett szólt, s erről mondja a Mester, hogy „emberi bizonyság- 
tétel” , mert azután lett bizonyossá előtte Jézus messiási volta, amikor 
tanítványai hozták neki a híreket a csodatételekről. Ez az utóbbi (már
mint a cselekedetek) a „nagyabb” bizonyíték, s egyben a döntő is Jézus 
hovatartozását illetően. Egész földi működését meghatározta az embe
rekkel való kapcsolata. Cselekedetei nyomán betegek gyógyultak meg, 
bűnösök tértek jó útra, halottak támadtak fel.

Ezekről a cselekedetekről azt mondja Jézus, hogy feladatok, melye
ket el kell végeznie

Küldetés—feladat—hit. Jézusnak mindennél fontosabb volt a külde
tése. Ez nem érzés, vagy tudás, hanem cselekvés. Emberek között, em
berekért végzett feladat. Vigasztalásukért, megmentésükért fáradozott. 
Mi a visszajelzés? Az élő hit! Ma sincs másképp. Hitre segítünk mi em
bereket? . . .  Gyülekezeteinknek is „bedobhatjuk” ezt a kérdést. Felügye-  
lök presbiterék, lelkesedő fiatalok szolgálatukkal bitre segítenek máso
kat is?

Némethné Tóth Ildikó

Ad v e n t  4. v a s á r n a p j a

Jn 3,25—30

Igénk Keresztelő János második bizonyságtétele Jézusról. Erre az ad 
alkalmat, hogy vitatkozás támad János tanítványai és egy judeai ember 
között a megtisztulásról s valószínűleg ennek kapcsán János keresztsé- 
gének érvényességéről is. A vitatkozás részleteit nem ismerjük. Az evan
gélista sem erre koncentrál. A döntő az, amit Keresztelő János mond, 
aki nem foglal állást a felek között, hanem Jézusra mutat, akinek színre
lépésével az ő küldetése célhoz ért. Most már Jézusé a fő szerep. Mind
ebben Isten akarata érvényesül. Ezért is meddő a vitatkozás János tanít
ványai és a judeai között. Keresztelő János nem Jézus riválisa, hanem 
útkészítője. Ő a „vőlegény” barátja, akinek öröme immár beteljesedett. 
Keresztelő János felismeri Jézusban azt, akit vártak és akit mi is várunk 
minden adventi időben. Ő azért küldetett az emberek közé, hogy fel
készítse őket Jézus fogadására: „készítsétek az Úrnak útját, egvenges- 
sétek ösvényeit.” Hamisítatlan, tiszta öröm Keresztelő János öröme. 
Nincs benne semmi féltékenység vagy sértődöttség. Nem érzi magát félre
állítva, nem haragszik az Istenre, hanem minden kor keresztyénsége elé 
rajzolja a megvalósítandó és örök érvényű programot: „néki növekednie 
kell, nekem pedig kisebbé lennem.”
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Meditáció
Hogyan prédikáljunk, hogy Keresztelő János öröméből minél többet 

tudjunk továbbítani hallgatóinknak, hogy az ő életükben is miinél több 
legyen az öröm s ne csupán egy hangulatos adventi prédikációt halljanak, 
hanem részesei legyenek a nagy találkozásnak s nekik is életcéljuk legyen 
a Jánosi program: Neki növekednie kell, nekem pedig kisebbé lennem?”

Sajnos a karácsonyi ünnepek közelsége és az ezzel járó előkészületek 
éreztetik hatásukat az istentiszteleti látogatottságon. Ekkorra már min
denki a „szenteste lázában ég” , arra készül, annak kell fényesen sike
rülnie. De ne feledjük: szenteste meghitt percei nem oldják meg, leg
feljebb egy rövidke időre feloldják életünk feszültségeit. Ajándékaink 
pedig nem biztosítják a beteljesedett örömöt. Amilyen az előkészületünk, 
olyan lesz a karácsonyunk! Advent 4. vasárnapja akkor lesz igazán 
aranyvasárnap, ha lelki értékekkel fogjuk bearanyozni azt.

E vasárnap textusai arra biztatnak, hogy „menjetek eléje örvende
zéssel”. A gyülekezet Jézus fogadására siet. A hivő szív sürgeti a talál
kozást. A szereltet pedig azon fáradozik, hogy minél többen találkozzanak 
vele, mert csak a másakért érzett felelősség, szolgálatunk maradéktalan 
betöltése adhatja meg ádvent beteljesedett örömet.

Az igehirdetés felé
Igehirdetésünk alapgondolatának javaslom: Legyünk az örömszerző 

Isten örvendező és örömszerző gyermekei!
Karácsony az örömszerzés kiváltképpeni alkalma. Hetekkel előtte ter

vezgetjük, hogy milyen ajándékkal örvendeztessük meg szeretteiinket, ba
rátainkat. Sajnálatos, hogy ez a jó szándékú törekvésünk egyszerűen köl
tekezéssé alacsonyodott, de ezek a megvásárolt tárgyak nem biztosítják 
az öröm teljességét. Ezért érdemes odafigyelnünk Keresztelő Jánosra, 
akinek öröme beteljesedett. Keresztelő János örömének forrása Isten 
ajándékozó szeretőjében van, aki megajándékozta a világot egyszülött 
Fiával, Jézus Krisztussal. Keresztelő János öröme a megajándékozott 
ember öröme, aki hallja a „vőlegény” hangját, Jézus Krisztus evangé
liumát.

Nem a körülményei teszik örvendező emberré Jánost, hanem az a 
szolgálat, melyet őreá bízott az Isten.

Keresztelő János Isten ajándékát akarja tovább ajándékozni azzal, 
hogy bizonyságot tesz Jézusról, ment azt akarja, hogy mások is találkoz
zanak Vele, meghallják az evangéliumot és hitre jussanak. Isten ajándé
kának elfogadása és a tanúskodás szolgálata mondatják Jánossal: „örö
möm beteljesedett.”

Karácsony csillogása, a szenteste meghittsége csak pillanatokra fedik 
el gondjainkat. Sok esetben pedig éppenséggel felnagyítják azokat. Gon
doljunk csak a magányosak és egyedülmaradtak szomorú karácso
nyára, vagy a háborút szenvedők és éhezők helyzetére. Mennyi testi, lelki 
nyomorúság vesz minket körül a karácsonyi ünnepekben is. Ha tétlenül 
szemléljük ezt a felemás helyzetet és semmit nem teszünk feloldásukra, 
az a mi örömünket is veszélyezteti.

A  mi örömünk is akkor teljesedik be s lesz több mint múló pillanat, 
ha hálával fogadjuk el Isten ajándékát. De befejezetlen és torzó marad 
az öröm, ha önző módon nem adom tovább azt amit (kaptam. Az örven
dező életnek velejárója az örömszerző élet. Ez pedig olyan életet jelent, 
amivel a másiknak örömet szerzek. Az igének ez a mondata, hogy „neki
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növekednie kell, nekem pedig kisebbé lennem” valójában ezt jelenti és 
így lehetne mai üzenetként megfogalmazni: szerezzünk egymásnak minél 
több örömet. Legyen bennünk több szeretet, tapintat, megértés és legyen 
minél kevesebb harag, önzés és kíméletlenség. Így teljesedik be örömünk 
s lesz öröm és békesség az emberszívekben és az emberek között is.

Veczán Pál

KARÁCSONY ESTE

Jel 22,16/b—17

Karácsony estét beragyogja Jézus születésének mennyei fénye, a 
bűn-halál-kárhozat sötétségét eloszlató világossága. Ezért beszélhetünk 
karácsony estén alapérzésként az örömről. Hiszen ez az öröm azt fejezi 
ki, hogy Isten gyermekeivé, országának részeseivé lehetünk Jézus 
Krisztus által! 

Így válik — és csak így válik! — karácsony igazán a szeretet, a 
békesség, a család ünnepévé! A személyes bizonyossággá vált, a régi 
életvitelből kimozdító erővé lett evangélium hordozza karácsony lé
nyegét: Jézus Krisztust, az Immánuelt, a köztünk lakozó Igét!

A textusról
Igénkben a megdicsőült Krisztus nyilatkoztatja ki önmagát ezzel: 

„én vagyok” . . .  Ez a kinyilatkoztatásforma csak úgy értelmezhető, 
hogyha elhangzási módját és formáját közvetlen összefüggésben látjuk 
az Ótestamentumban található ilyen jellegű kinyilatkoztatásokkal. !A 
kifejezések arra utalnak: Krisztus ki és mi a mi 'számunkra! Érdekes 
az is, hogy — János evangéliumában is, a Jelenések könyvében is — az 
„én vagyok” kezdetű igék mindig egy-egy képet foglalnak magukban. 
Bár 'tudjuk, hogy értelmezésük az írásmagyarázók előtt vitás, vajon 
példázatként, hasonlatként vagy allegóriaként kell-e ezeket értelmezni. 
Talán egyik módon sem. De mindenképpen gondolnunk kell — éppen 
a szomjúság említése kapcsán is — arra, hogy Jézus az emberi élet 
alapvető szükséglete számunkra.

Erre utalnak azok a jelzők, melyek megelőzik a képeket. Ezért 
jelen esetben nem lehet arra gondolnunk, hogy így értsük a textusban 
található kinyilatkoztatást: Jézus olyan, mint a gyökér, hajtás, hajnal- 
csillag, hanem a Dávid gyökere, az új hajtás, a fényes hajnalcsil
lag! Ezek a jelzők olyan értelemben határozzák meg a képeket, hogy 
azok konkrét jelleget öltenek.

A képek és a jelzők együtt mindenképpen arra az újra mutatnak, 
ami Jézussal jött be ebbe a világba, az embervilág életébe.

A gyökér kifejezés az életet példázza. Mindenképpen gondolnunk 
kell arra, hogy Keresztelő János szerint a fejsze már a fák gyökerén 
van (Mt 3,10) — itt pedig Jézus azt mondja: én vagyok a gyökér! Ezt 
nem fenyegetheti a fejsze. Mennyi biztatás van karácsony estén Jézus
nak ebben a Szavában! — De gondolhatunk a magvető példázatára, 
ahol az egyik fajta vetés azért száradt el, mert nem volt gyökere 
(Mt 13,6). S a terméketlen fügefa gyökerestől száradt el (Mk 11,20), 
amit korán reggel vettek észre a tanítványok!
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A hajtás szó is az új élet képe. Ismét Pál apostolra gondolhatunk: 
ha a gyökér szent, az ágak is azok (Róm 11,16), mert a gyökér hord 
téged (Róm 11,18). Ez a hajtás az, amiről Ézs 11,10 is beszél. — Erköl
csileg nézve ez a hajtás a szeretetben meggyökerezett élet (Ef 3,17).

A hajnalcsillag pedig az a csillag, amely a hajnalt megelőzi és az 
új napot hirdeti. Itt textusunkban arra utal ez, hogy Jézus lett az 
isteni új korszak fényes hajnalcsillaga, aki az üdvösség napját hozza 
be ebbe a világba (361. énekünk).

A 17. vers válasz Jézus szavára. A Lélek — a hivő emberben lakó 
Szentlélek — és a menyasszony — a Szentlélek által felkészített egy
ház — válasza ez a vers, amely azonban továbbgyűrűzik (aki csak 
hallja). A válasz lényegileg hívó szó.

Egyrészt Jézust hívja. Másrészt a szomjazót hívja (a szomjazó =  az 
élet alapvető szükségleteit nélkülöző) Jézushoz. S ez az összetalálkozás 
a karácsony fénye, melege, szent öröme.

Az igehirdetés
A mai este nem mindenkit emlékeztet Jézus születésére. Szenteste 

van. S karácsony ünnepe előestéje lett. Pedig ez az este különös módon 
az Istené.

Szenteste: Isten ajándékának estéje. Jézust ajándékozta a világnak, 
az emberiségnek, hogy legyen, aki tudja a célt és el is vezessen oda. 
Milyen különös kettősség: mi meg úgy gondoltuk, rajtunk áll ennek az 
estnek a szépsége, ajándékainkon múlik az öröme. Boldogabbá vált-e 
karácsonyesténk azzal, hogy ajándékainkra büszkén nézve megálla
pítjuk: mi mindent megtettünk a szép karácsonyért?!

A boldog karácsony ott van, ahol megajándékozottakként ülhetjük 
körül az ünnepi asztalt, ahol felcsendül az ajkunkon karácsonyi ének, 
ahol megérezzük, hogy eggyel többen ülünk az asztalnál: ott van ve
lünk a megajándékozó Isten, ott él szívünkben a karácsony Jézusa, a 
mi Urunk.

Ma újra karácsony este van. Sokan úgy érzik, hogy eleget tettek a 
karácsonyi feladatuknak. Lakásukban a fő helyen áll a karácsonyfa, 
meg is ajándékozták egymást — és ezzel máris karácsony lett a kará
csony. Pedig Jézust nem pótolja sem a karácsonyfa, sem az ajándék. 
A Jézus jelenlétéből fellángoló szeretetet nem pótolja a fáradt ajándé
kozás. Ma este azt szólja az ige: Jézus nélkül üres a karácsonyod. A 
karácsony lényege: Jézus. Mindennek ma Őrá kell mutatnia az életed
ben, az otthonodban.

Ez az önmagát az élet Uraként bemutató és életet ajándékozó Jézus 
áll most az otthonod ajtaja előtt, ahol együtt élsz a családoddal, akiket 
gyakran így nevezünk: az enyéim, a szeretteim. S be akar menni hoz
zátok . . .

Hogyan teszi — tenné ezt? Jézus tudja, hogy itt ülsz az istentisz
teleten. Látja, hogy te egyedül vagy itt, te a házastársaddal, te meg az 
egész családoddal jöttél el. Tudom, vannak, akik „képviselik” a csa
ládjukat. Lényeg az, hogy te itt ülsz. Eljöttél karácsony este a gyüle
kezetbe, a karácsonyi istentiszteletre, az ige hallgatására, éneklésre. 
Jézus is örül, hogy itt lát. Látja örömödet, hitedet, figyelmes szemedet, 
nyitott értelmedet, am ely szinte magába szívja a karácsonyi hírt: Jézus 
az új élet gyökere, új hajtása, a fényes hajnalcsillag.

Mit ér ez az öröm, hit és hír — ha csak a tied — s 
nem közös az a házastársaddal, a gyermekeiddel, az öregjeiddel? Kevés
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az, ha csak a magadénak véled, s nem törekszel a megosztásra, a to
vábbadásra!! Hiszen akinek a karácsony lényege Jézus, az nem tudja 
magábafojtani, magában tartani, hanem azonnal küldötté válik, akinek 
beszélnie kell: hívó szót kell elmondania! Jöjjetek! Nincs boldogabb 
család ma este sem — de ez mindig így van — mint az, amikor a 
család együtt van az asztalnál, együtt vannak az istentiszteleten, együtt 
örülnek a karácsonyfa körül — Jézusnak, az Isten ajándékának, aki 
az élet!

Légy te is Jézushoz hívogató: jö jje tek ... Mert az öröm úgy kap
csol egybe, mintha kézenfogná a társát, gyermeket, időst és fiatalt: 
gyertek velem, jöjjetek!

Karácsonykor Isten szeretete lett ajándékká, Jézusban lett emberré. 
Ma úgy üzen magáról: én vagyok a gyökér, az új hajtás, a fényes 
hajnalcsillag! Ilyenként áll most ott otthonod ajtaja előtt. Bebocsátásra 
vár. Ott lesz boldog a család, ahol befogadják őt.

Így értem a jókívánságot, az áldáskívánást, amikor áldott kará
csonyt kívánok.

Detre János

KARÁCSONY ü n n e p e

Róm 5,18—21

Az alapigéről
A  12—21. versekben Pál azt a titokzatos és ellentétes párhuzamot 

láttatja, amelyet Isten Lelke megpillantatott vele Ádám és Krisztus 
Urunk viszonylatában. Ez a különös párhuzam igazi csúcsát ebben a 
különbségben éri el: Isten Krisztusban világunkba érkezett szeretete, 
jósága, irgalma sokkal nagyobb az Ádám révén eláradt bűnnél és általa 
mindenkire rászakadt kárhozatnál. Ezt a jóságot, szeretetet” egyetlen 
pillanatra sem választhatjuk el Urunk személyétől. — Ennek a párhu
zamnak vagy szembeállításnak summázása karácsonyi alapigénk, tehát 
a 18—21. versek. Akár párhuzamnak, akár szembeállításnak nevezzük 
ezt a néhány verset, még karácsonykor sem téveszthetjük szem elől 
mindazt, ami belőle időszerű hirdetnivalóként következik.

Élezzük ezt a párhuzamot vagy szembeállítást egy felsorolással:
Ádám által szakadt ránk: Krisztus által adatott:
1. paraptóma (vétek)
2. katakrima (kárhozat)
3. parakoé (engedetlenség)
4. hamartis (bűn)

5. hamartóloi (bűnösök)
6. thanatosz (halál)

dikaióma (igazság)
dikaiózisz (megigazulás)
hüpakoé (engedelmesség)
kharisz-dikaioszüné (kegyelem,
könyörülő igazság)
dikaioi (igazak)
dzóé aióniosz (örök élet)

Az Ádámé telik tőlünk. A többi mind karácsonnyal kezdődött és 
ajándékként kapják azok, akik hisznek.

A „parakbé” szó Isten parancsának a hallatlanba vételét, megve
tését, szélnek eresztését jelenti. Ebből bizony csak „paraptóma”, és 
„hámartia” származott és származik ezután is. A paraptóma =  ballépés, 
állandó melléfogás, elhibázott gondolat, fertőzött érzület, romlott és
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rontott szó, ártó cselekedet. — Mindezt sűríti a „hamartia” szó, ame
lyik kifejezi a bűn akarását, a. nem-cselekvésére való képtelenséget, 
vétkes adósságjellegét, az ítélet bizonyosságát. Aki embernek született, 
az „hamartólosz”. Nemcsak hajlamos a bűnre, hanem folytonos elkö
vetője, cselekvője. Kárhozatát a halál se veszi le rólunk. A „katakrima” 
az ítélet megmásíthatatlan eredményét fejezi ki. Az akkor is kárhozat, 
ha arról nem óhajtunk hallani. A katakrima sötét árnyéka rajta van 
a tegnapunkon. Jelen világunk ezernyi egyéni és közös bűne-baja hir
deti igénk igazát. Távlata pedig félelmetes és vigasztalan. Kinek van 
mersze annyira félretenni valóságlátását, hogy mindezt elintézze egy 
cinikus mosollyal, egy kézlegyintéssel vagy kétes értékű szellemes
séggel?

Isten mindezt éles kontúrokkal láttatja velünk karácsonyi igénkkel. 
Nem önmagáért a puszta döbbenetért, bár tagadhatatlan, hogy néha 
arra is szükségünk van. Nem hiszem, hogy valaki is tartósan komo
lyan venné igénk hatalmas örömüzenetét igazi döbbenet nélkül. Igénk 
igen alkalmas arra, hogy romantikától mentesen lássuk óriásinak 
Krisztusban igaz szeretetét. Ádám vonala a pokolig ível. Krisztusé a 
mennyekig. Övele vadonatúj kezdődött, indult diadalútra, ér majd 
végső céljába. Roppant időszerű, hogy Isten Krisztushoz kötött szere- 
tete, jósága, irgalma életünkbe, világunkba áradjon és uralkodjék! 
Hiszen Ádámmal nemcsak elindult az emberiség. Csupa „ÁDÁM” az 
egész embervilág. Urak az ördög, bűn és halál.

Az első karácsonykor azonban elkezdődött a kegyelem áradása. A 
kereszten és húsvétkor kiterebélyesedett. Igénk alapján lássuk a jászol
bölcső felett az engedelmesség keresztjét éppenúgy, mint húsvét báto
rító fényének ragyogását. Az az egyetlen engedelmes, az egyetlen Úr. 
Szíve vágya, hogy ma sokan megigazuljanak a bűnbocsánat valóban 
új szívet, új életet szerző igazsága által. Erre minden, de minden lehe
tőségünk adott. Higgyük el: ilyenekre vár a világ. Az örök élet is, a Mi 
Urunk Jézus Krisztus által.

Világra szóló karácsonyi ajándék

Igazában csak egyetlenegy van! A világ Megváltója, akiről így 
zengték hivő eleink a karácsonyi dalt: „Ez az Úr Jézus, igaz Messiá
sunk, Általa lett sok bűnünkből váltságunk, A mennyországban örökös 
lakásunk, Boldogulásunk.” Az egyetlen ajándékban azonban olyan gaz
dag ajándékokat ad Istenünk, amelyekhez képest minden más kevés, 
elégtelen, semmiség. Ne fájlaljuk azért 1983 karácsonyán a telítettebb 
karácsonyi hangulatot és ne hiányoljunk valamiféle romantikát! Hir
dessük alapigénk hatalmas üzenetét — akár segítenek a költők, akár 
nem! — felszabadultan, boldogan. Mindazoknak, akik várják az üze
netet. Mindazoknak, akik nem ezt várják ugyan, de erre van szükségük. 
A cél érdekében ne szakadjunk el az alapigétől. Azoktól sem, akiknek 
adósok vagyunk az üzenettel.

1. Egyetlen igazi ajándékunkat keresztfára vitte az engedelme sség. 
Ma is lássuk a teljes valóságot! Nem kell hozzá áthangulnunk nagypén
tekké karácsonyunkat. Ragyogjanak csak a karácsonyi fények! Derül
jenek a karácsonyi emberszívek. De a világért se felejtsük el látni két 
szemmel, egész szívvel, egész hittel a keresztet a jászolbölcső felett. 
Azon ért a csúcsára Urunk engedelmessége. — Kikért? Az emberisé-
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gért. A világért. Világunkért. Olyanokért, akik számtalanszor elhibáztál 
a szót, a tettet. Amikor a szívüket kellett volna vinniök, elmaradtak. 
Máskor átkot és rontást vittek. Pedig nem is így akartuk. Milyen sür
gős azért, hogy Krisztus engedelmessége gyümölcsözzék életünkben, de 
általunk is. Ott, ahol Isten sok-sok ajándéka nem töltheti be rendel
tetését a mérhetetlenül sok engedetlenség miatt. Milyen gyorsan válik  
ocsmánysággá a jóra, a szépre való! Milyen hamar ejt sebet, aminek 
gyógyítás a rendeltetése. Milyen hirtelen szít háborúságot a békességre 
való. Hogy tud rémes halállal fenyegetni, amit az Ú r életre adott! Ma 
azért minden csillogásnál fényesebben ragyogjon annak az egynek en- 
gedelmessége!

2. Annak az egyetlennek igazsága megigazulást szerzett minden 
bűnös számára! Még mielőtt késő lenne, sarjasszon szíveinkben Isten 
szere te te bizalmat, örömet, hálát.' Igénk szavai ugyanis nemcsak azt. 
jelentik, hogy Urunk ártatlan volt. Ez is igaz és ezt sem feledhetjük. 
A mai üzenetben azonban többről van szó. Arról, hogy Urunk nekünk 
ajándékozza igazságát. Lehajoló, könyörülő igazságával igazakká is 
tesz bennünket Isten előtt. Ez sokkal több, mintha Isten átmenetileg 
megváltoztatná rólunk a véleményét. A szívünknek, életünknek kell 
megváltoznia annyira, hogy egészen egy húron pendüljünk Urunkkal. 
Sajátunk legyen az igazság és Ővele együtt szóljuk és tegyük az igazat, 
a helyeset, az áldásra valót. Mindazt, amiben kedvét leli Isten és Őt 
is örömre hangolja karácsony után is.

Gyermekien egyszerűvé mindez a bűnbocsánat tiszta szívet, békés- 
séget, örömet, hálát szerző csodájában válik. Nem rozsdás dogmát fé- 
nyesítgetünk, ha még most karácsonykor is gondolunk arra, mit aján
dékozott Isten a keresztyénségnek és a világnak reformátoreszközén 
keresztül. — Az utolsó szívdobbanásig éljünk bátran Krisztus igazságé-  
ból és igazságával. Mindennap újra!

3. Semmiképpen ne süllyesszük karácsonyi ajándékunkat a naptári 
karácsony foglyává! Nagy szegénységünkké lenne ez, meg adósok is 
maradnánk Urunkkal. Ő Istennek a világot, a történelmet, a kozmoszt 
átfogó ajándéka. Nemcsak nekünk, hanem rajtunk keresztül is áldássá 
kíván lenni. Abban a világban is, amelyikben az emberiség lendületes  
szaporodásával nem kevesebb, hanem több lesz a bűn. Ott, ahol Ádám  
nemcsak kezdete az emberiségnek, hanem sorsa és megszemélyesítője.  
ÁDÁM egy hatalmas kiáltás azután a Krisztus után, aki egyetlenként  
képes mindeneket a bűn, halál, kárhozat útjáról az élet, az üdvösség 
útjára segíteni. Ma gondoljunk arra, milyen sokan éltek Urunkból  
mór bennünket messze megelőzve! Merjük e szívén tudni, szívére he- 
lyezni azokat, akiket szerettünk vagy csak eltemettünk? De gondoljunk  
hálaadással mindazokra, akik gyülekezetünkben vagy az evangélikusság  
nagy világcsaládjában hittel élnek Öbelőle. Ne feledjük azt sem, ami- 
vele tekintetben adósai vagyunk az egész keresztyénségnek és az egész 
világnak. Semmiképpen ne csináljunk az Úr Jézusból házi vagy csa
ládi Jézuskát! Felekezeti Jézuskát se. Ő a világ Ura. Mindenek meg-  
tartója. Tarthasson velünk karácsony múltán, mi meg tartsunk Ővele.
— Gyógyítson sokakat általunk. Szerezzen békét — sokaknak! — ál
talunk. Hadd szerezzen sokkal több örömöt általunk, mint eddig. Le
gyen több a megoldás ezer megoldatlanságban, mint eddig. — Ne azok 
táborát szaporítsuk, akik a naptári napok zárkájába zárják az Urat 
és ott felejtik. Urunk él és éltetni akar. Télen, nyáron, hétköznap és 
ünnepnap egyaránt.

4. Legyünk rajt, hogy Isten szerétette, jósága, irgalmig, áradhasson
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és uralkodhassék! Éppen földünkön, ahol arat a halál és folyton vétkek 
tömkelegé érleli, szaporítja, provokálja a kárhozatot. Igénk ma, kará
csony ünnepén sem hagyja felejtenünk a törvény tükrét. Ne takarítsuk 
meg, hogy belenézzünk! Hisszük, sokan készülnek az Űr szent aszta
lához is. Hadd mutassa ma Isten mindenkinek a saját valódi képét. 
Lássa mindenki közülünk olyannak önmagát, amilyennek láthatja a 
szívek csalhatatlan vizsgálója. Nem önmagában és önmagáért fontos 
ez Azért fontos, hogy gazdagabban csorduljon, áradjon a kegyelem. 
Istennek az a teljes szeretete, amelyet Jézus Krisztusban és Jézus 
Krisztussal helyezett e világ asztalára. Ragadjuk meg, éljünk vele ké
sedelem nélkül.

Űjat teremtő irgalma nem csordul a fellegekből, nincs boltja, pati
kája. De mindenütt árad, ahol hirdetik az evangéliumot és hallják. 
Mindenütt, ahol ma komolyan veszik: Az én testem valódi étel, az 
én vérem valódi ital. Mindenütt uralkodhat a kegyelem, ahol a hit az 
Úrnak nyitogatja az ajtót naponként. Mindenütt, ahol szíveket hatal
mába keríthet soha el nem fogyó szeretete.

Szabó Gyula

KARÁCSONY 2. NAPJA 
1 Jn 4,9—14 

Meditáció

Közhely: karácsony a szeretet ünnepe. A szekularizálódott ember épp
úgy összekapcsolja az ünnepet a szeretettel, mint a tudatos keresztyén 
vagy a tradíciótól meghatározott vallásos. S nem tévednek — karácsony 
valóban a szeretet ünnepe. Isten irántunk való szeretetének és a mi egy
más iránti szeretetünknek ünnepe. Ez a vitatható megfogalmazás — szán
dékolt. Jelzi azt a feszültséget, ami az ige kijelentése és az emberi véle
kedés között fennáll. A mondat első fele sok ember számára ismeretlen 
vagy semmitmondó. Ezért a karácsony egyre inkább az egymás iránti 
szeretetünk ünnepe lett. Sokszor kell tapasztalnunk, hogy igen sok hí
vünk életében sem jelent többet vagy mást. (Érdeklődjünk pl. gyüleke
zetünk tagjainál, hogyan zajlik le 'náluk a karácsonyeste. Van-e imád
ság, ének? Meglepődünk a kapott válaszokon. Miközben egymást még
örvendeztetik ajándékokkal, kifejezésre juttatják egymás iránti szerete- 
tüket, csak néhol emlékeznek arra, hogy Istentől megajándékozottak va
gyaink a Jézus Krisztusban. A karácsonyi szokásokból természetesen nem 
lehet messzemenő következtetéseket levonni, de olyan szimptóma, amire 
érdemes odafigyelni.)

Igénk pedig erőteljesen szólaltatja meg azt a karácsonyi üzenetet, 
amit János evangéliumában ismert módon így summáz: „Úgy szerette 
Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta. ..” „Ez a szeretet. . .  ahogy Ő 
szeretett minket” — az alapja s az igazi tartalma karácsony ünnepének. 
Az ünnep megüresedett és megerőtlenedett, amikor csupán az emberi 
humánum gesztusainak, az érzielmi és hangulati megnyilvánulásoknak 
alkalmává lett. Az érzelmi és hangulati megnyilvánulások lehetnek ked
vesek és szükségesek, mégis Isten szeretetének tudatosítása és komolyan 
vétele nélkül, az ünnep tartalmában elsekélyesedett.

Karácsony első napjának textusából (Róm 5,18—21), Pál súlyos gon-
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dolataiból nem érződik az a mindent átfogó és meghatározó öröm, ami 
szinte sugárzik János szavaiból: „és mi láttuk. . ,  hogy az Atya elküldte 
Fiát” !

Ezt az evangéliumot kell meghirdetnünk, mégpedig úgy, hogy Isten 
szeretetét Jézus Krisztus születésében és életének megismerésében fel
ismerjék és ímegórezzék hallgatóink. „Emberfeletti” feladat! Nem most 
tartom annak, amikor messze van még karácsony és kánikulai melegben 
írom ezeket a sorokat, hanem az ünnep közeli „szorításában” is bizo
nyosan így érzem majd. Csak azért prédikálhatunk mégis reménységgel, 
mert a „maga Leikéből adott nekünk” . S Lelke által egyedül Ő teheti 
jelenné szeretetét a Jézus Krisztusban.

Isten a Fiát „küldte” . Karácsony — Jézus Krisztusnak, az Isten Fiá
nak emberré létele — nyilvánvalóvá tette Isten viszonyát, indulatát a 
világhoz és az egyes emberhez. Nyilvánvaló, hogy Ő nem ellenséges, 
„Titok”, nem egy kifürkészhetetlen „Soirs” meghatározója és Ura. Nem 
valaki, „aki életre ítélt minket” . De nem is közömbös Űr, aki ezt a földet 
vagy kozmoszt megalkotta és elgurította, mint egy golyót, vagy hagyta 
„hadd forogjon keserű levében” . Isten számára fontos az, ami itt történik 
a Földön. Szinte hihetetlen, hogy a tejútrendszerek és galaktikák irdat
lan tömegében ez a parányi bolygó és rajta a mégparányibb ember sze- 
retetének és vonzásának tárgya. Isten azt akarja, hogy ez a hihetetlen 
dolog drága bizonyosság legyen a számunkra. Jézusnak azok a kortársai, 
akik hittek benne és ma azok, akik szavát hittel fogadják meggyőződtek 
és meggyőződnek arról, hogy ez tény. Megismerik Isten világbaáradó sze
retetét és abban élnek.

Isten a Fiát a „világba” küldte, szeretete tehát mindent átfog és min
denki felé árad. Senkit nem diszkriminál. így a karácsony — elsődleges 
tartalma szerint is — nemcsak a vallásos emberek ügye, hanem közügy. 
Valami niagyon fontos és nagyon jó dolog. Olyan, ami nélkülözhetetlen, 
mert miaga az — élet. Jézus Krisztust azért küldte az Istent hogy „éljünk 
általa”, — mondja, vallja János. Ez az élet átfogja földi életünket, de 
több annál, egzisztenciánk megőrzését, megtartását jelenti. Mi elsősor
ban azt a szorongást, félelmet ismerjük, amikor fizikai létünk veszélybe 
kerül. De Urunk tudja, hogy nemcsak attól kell félni, aki a testet öli 
meg, hanem attól is, aki mind a testet, mind a lelket elveszítheti. A Jézus 
Krisztusban kapott élet, tehát nem csupán biosz, hanem dzóé.

Ezen a ponton vélem elsősorban aktuálisnak az igehirdetést. Az élet 
veszélyben van! Fegyverkezési verseny, környezetszennyezés, demográ
fiai robbanás, gazdasági válság .. mind olyan kérdések, amelyek akarva- 
akaratlan minden embert foglalkoztatnak. Bekúsznak ezek a kérdések, 
beszivárognak tudatunk mélyére és meghatározzák gondolkodásunkat, 
életünket. A szekularizált vagy a kevésbé vallásos ember is ezen a pon
ton rezonálhat a karácsonyi evangéliumra. Jézus Krisztusban mienk az 
élet. Ahol szava és szeretete érvényre jut, ott megváltozhat az emberek 
gondolkodása és egymáshoz való viszonya és ott földi elmúlásunkra is 
reménységgel gondolhatunk.

„Elküldte Fiát engesztelő áldozatul bűneinkért” — ezzel a mondattal 
János azt hangsúlyozza, hogy Isten szeretetét, szenvedélyes életre mentő 
szándékát, leginkább a golgotai kereszten szemlélhetjük. A megváltás 
misztériuma — szeretetének misztériuma.

Mi lehet erre a válaszunk? Aki így szeret, azzal szemben nem tehe
tünk mást — viszonozzuk szeretetét. Ez volna a logikus következtetés. 
Meglepő fordulattal János erre a kérdésre így felel: ha így szeret minket
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az Isten, akkor tartozunk azzal, hogy „szeressük egymást” . — Ez a gon
dolat lehet az igehirdetés másik csomópontja.

Karácsony akkor mégis az egymás iránti szeretet ünnepe? Igen, de 
enrtek forrása — tudva vagy tudatiamul — az Ő szeretetében van. A hivő 
ember ezt ismeri el és ezt vállalja tudatosan. Ezzel nem tagadja meg em
beri érzéseit, irgalmasságát, cselekedeteit, de tudja, hogy ezek valamikép
pen visszatükröződései az Ő szeretetének. Az Isten láthatatlan, érvel 
János. Ezért nincs más út — mondja kiélezetten — mint szeretni azokat, 
akiket Ö szeret. Az Isten szeretete — ember-irányú, a bennünk vissza
tükröződő szeretet sem lehet más.

Luther nagyszerűen ragadja meg ezt a felismerést: „Ahogy nincs tűz 
meleg nélkül, éppen úgy nem lehet hit szeretet nélkül. Mert ha hitemmel 
megismerem, hogy mennyire szeret engem az Isten, akkor a szívem feltét
lenül megtelik Isten iránt örvendező szeretettel. Az ilyen szív pedig kép
telen magába zárkózni, hanem kicsordul és viszontszeretetben mutatja 
meg háláját. Isten azonban nem szorul a mi cselekedeteinkre. így hát a 
szív a felebaráti szeretethez lát hozzá. Mindenestül felebarátjának szen
teli magát. Szolgálja, segíti, tanácsolja ingyen, mint aki tudja, hogy maga 
is ingyen, merő irgalomból nyert kegyelmet”.

Ebben az önzetlen, tevőleges szeretetben lesz Isten szeretete életté, 
áldássá a világ számára. így igénk kapcsán kétszeresen is hangsúlyt nyer 
az a megállapítás, hogy a karácsony nem csupán a vallásos emberek ügye 
— hanem közügy.

Pintér Károly

ÓÉV

Ámosz 8,11—12

Hálaadás az időért és Isten igéjéért

Szilveszterkor gondolataink önkénytelenül is visszaszaladnak az el
múlt esztendő eseményeire. Sok szép és emlékezetes eseményt sorolha
tunk fel: a jól sikerült nyári nyaralást, a kézhez kapott szép iskolai vég
bizonyítványt vagy kitüntető oklevelet. A családi események is emléke
zetesek maradnak: az újszülött mosolya, a karácsonyfa gyertyáinak fé
nye . . .  Jó ezekre emlékezni!

Emlékezéskor azonban előrekerülnek a „nemszeretett” emlékek is. 
Munkahelyi feszültség, tanulmányi kudarc . . .  Külön is gondoljunk most 
azokra a családokra a gyülekezetünkben, akiknél valakit, akit szeret
tek, temetni kellett. X testvért temettünk, ezért X gyászoló család van 
közöttünk. Az ő fájdalmuk a mi fájdalmunk is. Az elhunytak közt a 
legfiatalabb Y esztendős volt. Mennyi életfeladat és életlehetőség várt 
volna még rá! -

Az 1983. évre való visszatekintésünk azért is szükséges, hogy meg
lássuk, miért is kell hálát adnunk? Megtanuljuk, mit is kell másképpen 
végeznünk, hogy ne érjen kudarc. Végül felmérjük, miért is kell imád
koznunk . . .

A hálaadó és kérő gondolataink közt nem szerepel két olyan fo
galom, amit Ámosz próféta igéjében fontosnak tart és kiemel. Az egyik 
az idő fogalma, a másik Isten beszéde, az ő igéje. Igaz, Ámosz a jövőről
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beszél, de az ilyen nagy fogalmaknál, mint az „idő” és „Isten igéje”, 
könnyen úgy gondoljuk, hogy minden rendben van és változtatásra nincs 
szükségünk. Ezért jó, hogyha megvizsgáljuk a múltunkban, az 1983-as 
évben, hogyan éltünk az „idővel” és „Isten igéjével”. Tanuljunk a saját 
múltunkból, hisz a „történelem az élet tanítómestere” .

Hálaadás az időért
Valamennyien azt állapíthatjuk meg az 1983. évről, hogy hihetetlen 

gyorsan szaladt el. Alig kezdődött, már is itt van a vége. Ez a gyorsaság 
legyen figyelmeztető: az idő nincs a hatalmunkban. Nem mondhatjuk, 
ha feladatok várnak ránk: erre még ráérünk!, mert az idő halad. „Amit 
ma megtehetsz, ne halogasd holnapra” mondja a közmondás, mert az 
idő észrevétlenül -is tovatűnő valóság.

A tovaszaladó időre talán ellenségesen gondolunk. Miért kellett a 
nyaralásnak olyan gyorsan a végére érni? Miért nincs több időnk egy- 
egy vizsgára, hogy alaposabban felkészüljünk? Miért repültek el olyan 
gyorsan a karácsonyi ünnepek?

Ámosz próféta figyelmeztet, hogy az idő is Isten kezében van. Ő 
adja a helyet és az alkalmat, hogy valamit tegyünk. Annak tudata, hogy 
az idő Isten kezében van, óriási vigasztalás a számunkra: nem vak sors, 
véletlen szerencse uralkodik rajtunk, hanem az időben is Isten. Ő az, aki 
határt szab a beteg ember szenvedésének, mert letelik vagy betelik a 
szenvedés ideje, Ő az, aki letörli a gyászolók könnyét az idő múlásában.

Így válik az időre való figyelés mindnyájunk vigasztalójává, mert 
meglátjuk, hogy az időben, az idő múlásában is Istennel találkozhatunk, 
pontosabban Isten szeretetével találkozhatunk.

Szeretnék kiemelni az 1983-as év eseményei közül egy fontosat, ami 
talán mindenki számára mutatja Isten szeretetét, amely az időben-alka- 
lomban lép elénk. Már a bibliaolvasó Útmutató évi igéje figyelmezte
tett előre, hogy különleges lehetőséget és feladatot kapunk ebben az év
ben. Az évi ige így hangzik: Jézus mondja: „Boldogok, akik békét te
remtenek, mert ők Isten fiainak neveztetnek” . (Mt 5,9.) Az emberiség 
a II. világháború óta folyamatosan fegyverkezik. Egyszer ide építenek 
egy katonai repülőteret, majd oda egy rakétabázist, megint elhelyeznek 
valahol egy taktikai atomfegyvert, másutt meg atomrakétát. . .  Évek fo
lyamán szinte észrevétlenül annyi fegyver gyűlt össze, hogy a földün
ket többször is elpusztíthatnánk. Ennek az „észrevétlen” folyamatnak a 
megállítására kaptunk Istentől egy lehetőséget, amikor a közép-európai 
szárnyas és cirkáló repülők és rakéták telepítésének kérdése sok millió 
emberben tudatosította, hogy a fegyverkezés útja a pusztulásba vezet. 
A józan ember számára megdöbbentő, amikor azon vitatkoznak, hogy 
10 vagy 20 perc alatt pusztítsanak el virágzó városokat, boldog családi 
otthonokat, mert az „ellenség vagy agresszor megsemmisítése” ezt jelenti. 
Mindenki tudja, hogy háború esetén a „győztes” vesztesége sem lesz ke
vesebb, mint a vesztesé. Sőt, az élet fennmaradása is kétséges.

A leszerelésről folyó genfi viták jól érzékeltetik, Istentől kaptunk 
egy egyedülálló lehetőséget, hogy tudatosuljon bennünk: az ember tud 
a ..józan emberi észre” hivatkozva esztelenül és embertelenül cselekedni 
akár évtizedeken keresztül is (fegyverkezés). A „jó és emberi” döntést 
is úgy kell elkérnünk Istentől, az nem olyan „magától értődő” . (Augusz
tusban, amikor ezt az igetanulmányt írom, még nem tudni, hogyan dön
tenek Genfben.)
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Ez az egy esemény is mutatja, hogy milyen nagyjelentőségű a meg
felelő idő és alkalom felismerése. Gondolataink azonban előre is szalad
nak, az 1984-es évre. Lesznek-e ebben az évben is ilyen óriási jelentő
ségű döntésekre lehetőségünk és tudunk-e akkor majd a jó mellett dön
teni? Már most kell kérnünk Istent, hogy a jót válasszuk, s hogy meg
lássuk Isten szeretetét a döntés lehetőségében. Isten „optimistán” tekint 
ránk, reméli, hogy a jót választjuk, amit megtehetünk, hogyha Reá fi
gyelünk.

Hálaadás Isten igéjéért
Ámosz próféta nemcsak az időre, az időben a lehetőségre figyel

meztet, mint Isten ajándékára, hanem magára Isten igéjére is. 11—12. 
versek.

Az első pillanatban meghökkenünk: Isten megvonhatja az igéjét?
Eddig sokat hallottunk Isten szeretetéről, ezért el sem tudjuk igazán 

képzelni, hogy Isten büntetésből elhallgat, nem szól. Gondoljunk vissza 
az 1983. évre. Bizony előfordult, hogy úgy jöttünk ki az istentiszteletről, 
hogy semmit sem hoztunk magunkkal. Sokszor ennek mi vagyunk az 
okai: nem tudunk odafigyelni, mert az egyéni gondolataink annyira le
kötnek bennünket (Útfélre esett mag sorsa Mt 13). Ha azt tapasztalja 
Isten, hogy a sok vasárnapi istentiszteletre, hétköznapi bibliaórára, 
nyári ifjúsági és gyülekezeti konferenciára nem megyünk el, hanem ta
lán csak nagy ünnepeken „tiszteljük” meg Istent, hogy a karácsonyi han
gulattal még szebbé tegyük ünneplésünket, akkor Isten nem hallgathat 
el? Lehet azután Isten némaságát magyarázni: a pap elvontan-érthetet- 
lenül beszélt; az igehirdetés nem volt életközei; túl fáradt voltam a 
figyelésre; bosszantott az előttem izgő-mozgó gyerek. . .  Pedig lehet, 
hogy Isten figyelmeztet hallgatásával, hogy máskor jobban figyeljék, 
„hogy igéjét és az igehirdetést meg ne vessük, hanem szentnek tartsuk, 
örömest hallgassuk és tanuljuk” (KK. III par.).

Az elmúlt évet figyelve azt látjuk, hogy Isten csak alkalmanként 
vonta meg tőlünk igéjét, mintegy figyelmeztetésül. Jelenlétét igéjében, 
az úrvacsorában számtalanszor tapasztaltuk és örömmel fogadtuk. Ezt 
tudatosan is köszönjük meg.

Igénk azonban arról is beszél, hogy Isten nemcsak az egyes számá
ra némulhat meg, hanem a nagy közösségeknek is. 12. vers. A Jelenések 
könyvéből is tudjuk, hogy ez az utolsó idők jele. f élelem fog el bennün
ket, mert ha Isten nem szól, nem járhatunk az útján. Viszont Isten ilyen 
ítélete közeli eljöttére mutat. A keresztyén ember ezért furcsa feszült
ségben él: egyrészt örül annak, hogy Isten szeretetében még továbbra is 
szól és sokakat megtérít, másrészt várja az ítéletet, amikor Isten elnémul, 
hogy majd Ő legyen mindenekben. Ezt a kettősséget jól tükrözi énekes- 
köinyvünk 718. lapján levő hétfő esti imádságunk, amely így kezdődik: 
Hálát adok Neked, Úr Jézus, hogy .még nem jött el országod.. .  Majd így 
fejeződik be: Feléd sóvárog a'szívem is. Jöjj el hamar Űr Jézus!

Úgy látom, hogy ebben az elkövetkezendő esztendőben, nekünk első 
sorban Isten szaváért, útmutatásáért kell imádkoznunk. Ekkor lesz a 
LVSZ budapesti nagygyűlése. Kérjük Istent, hogy szóljon gazdagon az 
evangélikusok nagy családjának a nagy közösségi alkalmon keresztül is, 
de szóljon nekünk egyenként is a személyes bibliaolvasásunkban.

Missura Tibor

637



ÚJÉV

Zsolt 105,1—5

Az élőmunkából
Gyönyörű ünnepi himnusz. Jahve trónfoglalását ünnepli, hiszen Ő a 

nagy és hatalmas. IKrón 16,8—12-ben szóról szóra megtalálható ez a 
zsoltár, s itt tudjuk meg, milyen alkalommal volt kapcsolatos. (Olvassuk 
el IKrón 15,25 16,3-at és 2Sám 6,12—19-et.)

Dávid király elérkezettnek látja az időt arra, hogy az ország és val
lás központjául új várost alapítson, Jeruzsálemet. Ehhez nem elég az 
építkezés, — valami jelentős, Jahve hatalmával összefüggő kegytárgy is 
szükséges. Köztudomású volt, hogy Obed házát mennyire megáldotta, 
szerencséssé tette az ott levő szövetség-láda a kőtáblákkal. Döntő ese
mény volt, amikor Dávid király Izrael vezetőivel és nagy sokaság kísé
retével a szövetség-ládáit ünnepélyesen, e zsoltárt énekelve, Jeruzsálembe 
viszik.

Ujjongás és öröm tölti el a szíveket, hiszen azzal az Istennel újítják 
meg szövetségüket, aki egész történelmükben jelen, volt, Ábrahámtól, 
Józseftől, az Egyiptomi szabaduláson át a honfoglalásig, s mostanig, 
Dávidig. „Emlegessétek minden csodáját!” — hangzik a gyülekezet éneke. 
Isten csodákat tett, — mennyi fényes emlék! — ezért reménységgel néz
hetnek előre.

A  fogság utáni időben istentiszteleti liturgiájukban állandó helyet 
kapott ez a zsoltár. Később újév ünnepén énekelték. Mintegy megújították 
Jahveval szövetségüket az év első napján. Elolvasták népük történetét 
ezen a napon, a teremtéstől kezdve és a múlt idők állomásait felidézve 
átélték: milyen hűséges Uruk van. Hozzá képest hol van az „istenek” 
hatalma! Hitvallásuk első mondatta hangzik fel: „Ő, az Úr a mi Istenünk!”

Igehirdetés
Isten nevében csendesein elindulunk az új esztendő útján. Mind

egyikünkben ott a remegő sóhaj: bárcsak jót hoznál magaddal, 1984! 
— az egész emberiségnek, magyar hazánknak és nekünk, azokkal együtt, 
akiket féltünk, szeretünk!

Ehhez a meghatott, csendes induláshoz mintha túlerős regiszterei 
lennének az igének, mintha egy orgona „tutti” -ja egy hatalmas másik 
dallamot szólaltatna meg. l

Egy másik dallam ... Aki tapasztalta, mit jelent énekkarban köz
vetlenül a másik szólam mellett állni — tudja, milyen nehéz megma
radná a saját dallam mellett. De Urunk éppen azt akarja, hogy hagyjuk 
el a saját dallamot: „félek, mi lesz velünk?” Ez a másik dallam Egy
valakire akarja terelni gondolatainkat: a mindig, mindenütt jelenlevő 
szerető Istenre. Magasztalhatjuk az eddig  megtett útért, éledjenek ben
nünk az emlékek, s hívhatjuk bizalommal segítségül Őt.

Pál és Silás a börtönben melyik dallamot választotta? A „saját” 
dallamot-e: jaj, de elbántak velünk, véres a hátunk, mi lesz velünk 
ebben a dohos börtönben?” Nem, egy másik dallamot: Istent dicsőí
tették, s énekükre megmozdult a föld és a börtön épülete. Luther saját 
dallama az volt: jaj, Isten haragja elpusztít! De megtanulta a másik 
dallamot: de jó gyermeki bizalommal hinni Isten szeretetében!
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Ez a zsoltár ki akar minket mozdítani a passzivitásból, a bénító 
félelemből: pattogó szavak, felszólítások hangzanak felénk.

Az új esztendő első reggelén ránézünk erre a világra. Mi jellemzi 
ezt a világot? A mobilitás, mozgásba jött az egész emberiség. Régen 
a stabilitás volt a jellemző, s az egyház is igyekezett kordában tar
tani az emberiséget. Ma mi a teendője az egyháznak ebben a totális 
mobilitásban, melyben viharos módon, összeomlásokkal, új kezdésekkel, 
kísérletezésekkel robog előre a világ? Mit mondjon az egyház ma, 
amikor kiszámíthatatlanná lett minden, s éppen ezért megjelent az em
berekben a szorongás, de a. vágy is, hogy valahol legyen egy talpalat
nyi hely, ahova ráállhatunk és bizonyosságban lehetünk? Hogyan néz 
a keresztyén ember erre a mobilitásra?

A Szentírás egyértelműen a mozgásról, mobilitásról beszél. Az üdv
történet azzal kezdődik, hogy „Ábrahám, indulj!” Isten gondolata az, 
hogy mozduljunk a Jézus által elénk mutatott emberség felé. Mi volt 
a titka annak a názáreti Jézusnak? Az, hogy tele volt Istennel és új 
mozgást hozott: mindent megtett az emberért, ezért szabadon, bátran 
gyógyított szombaton is. És sugalmazta azt: bízzatok Isten határtalan 
szeretetében!

A keresztyénségnek, az egyháznak az a feladata, hogy minél több 
lelki erővel itassuk át a világ mozgását! A lényeg kiszámítható erre 
az évre nézve is: Isten szeret, kézbe akar minket venni, formálni akar, 
bízhatunk Benne! Van Gazdája ennek a mozgásnak, ami a világban 
van. Áldjon meg Isten, hogy Isten-fiúságunk nyugalmával, derűjével 
járjunk ebben a világban, a reményvesztettek között reménységgel!

Ez az útravaló, amit számotokra hoztam. Egy kavargó világba lép
tünk bele ebben az esztendőben és nekünk, keresztényeknek nem az a 
feladatunk, hogy lefékezzük ezt a mozgást, hanem keressük Isten arcát, 
ahogy a zsoltárban olvassuk. Keressük a vezérszót 1984-re nézve. A 
vezérszó, úgy gondolom, ez: isteni erőkkel, hálával, örömmel előre!

1. A vízen háromféle járművel közlekednek:
a) evezőlapátos csónakkal (saját erő, okosság),
b) vitorlással (széltől, külső körülményektől függ),
c) motorral (belső erő, — mindegy, van-e szél, merre fúj, van-e
ereje a benneülőnek).

2. Nagy Sándor mondta egy nagy harc előtt katonáinak: — Katonák! 
Az ellenség sok! De mennyinek számítotok engem?

3. Régén egy hajó nagy viharba került. Reménytelen volt a helyzet. 
A hajón levő lelkész megkérdezte a kapitányt, hogy áll a helyzet. A 
kapitány ezt mondta: „Csak az imádság segít, lelkész úr!” Lelkész: 
„Olyan rosszul állunk?”

4. Camus, az ismert francia filozófus, író tanulmányt írt Sziszifusz. 
mítoszáról. Tanulmányát ezekkel a szavakkal kezdte: „Egyetlen igazán 
komoly filozófiai probléma van: eldönteni, hogy az élet megéri vagy se, 
hogy végigéljük.”

5. Chesterton egy kedves történetet ír két angolról. Ezek nagyon 
elégedetlenek voltak. Semmi sem volt jó nekik hazájukban, sem az ég, 
sem a föld, sem a víz. Elhatározták, hogy itt hagyják ezt a lehetetlen 
szigetet, és valahol új világot keresnek maguknak.

Beültek ketten a vitorlásukba, és felhúzták a vitorlákat, s elindul
tak új világot keresni. Egy ideig ment szépen a hajózás, de aztán 
rettenetes vihar csapott le a tengerre. Alaposan megtáncoltatták a hul
lámok a hajót, halálosan kimerítette a két utast a vihar. Szakadt vi-
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toriákkal, végképp kimerültén mégis csak azért túlélték a veszélyt, 
elcsendesedett a tenger. Valahol messze partot láttak. „Na menjünk 
oda!” — mondták. Utolsó erejükkel oda kormányozták a hajót. Gyö
nyörű világ tárult eléjük, sima homok, mögötte zöld pázsit, fák, ma
darak. Boldogan szálltak ki. Arra jött egy öreg ember, s megkérdez
ték: „Hol vagyunk? Hova kerültünk?” A megszólított meglepetten fe
lelte: „Miféle emberek .maguk! Hát Angliában!”

Kellett egy tiszteletkört tenniök, hogy másképp lássák az Istentől 
rendelt helyet.

6. „Barátaim, hagyjuk abba a hálátlan panaszkodást, a kishitű 
gondokat. Szemünk vak, fülünk süket, érzékeink tompák Isten jóságá
nak felfogására.

Elkényeztetett gyermekekként mindent magától értetődőnek tartunk, 
új játékokért nyafogunk, elfelejtettük a csodálkozást. Hitünk puhány 
és lusta. Azt akarjuk, hogy szeressenek minket, de mi magunk nem 
szeretünk. Emlékeink elhalványulnak gyorsan, de elvárásaink állandóan 
nőnek. Életünket nem Isten előtt éljük.

Barátaim, tanuljuk meg újra Istent dicsérni,, mint a régi imádkozó 
tette: „Adjatok hálát az Úrnak, dicsőítsétek szent nevét!” (Johannes 
Hansen)

Görög Tibor

t

HIBAIGAZÍTÁS

A Lelkipásztor 1983. augusztusi számának 473. oldalán a cikk utolsó 
mondata helyesen így hangzik: „Küldetésünket, helyünket Ö hatá
rozza meg” .
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