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Egyházunk útján

„Légy példakép...”
(Tanévnyitó dékáni beszéd a Teológiai Akadémián, 1983. szept. 12-én)

Dékáni előadásom témájának megválasztásánál az a szempont ve
zetett, hogy Krisztus Urunk odaszánt szívű tanítványai és az egyház- 
történetnek a közjóért is küzdő kimagasló személyiségei közül olyan 
egyéniség szolgálatát mutassam be, aki fénylő példakép lehet a jö
vendő lelkésznemzedék számára.

Szükségünk van példaképekre, akikre feltekinthetünk. Kiváltkép
pen olyanokra, akik a teológiai hallgatók és a lelkészi kar előtt élet
művükkel felmutathatják és vonzóvá tehetik a lelkészi pálya szépsé
gét. Ezen túlmenően olyan példaképekre van szüksége a mai egyházi 
nemzedéknek, — beleértve a presbitereket, gyülekezeti munkatársa
kat és más tisztségviselőket —, akiknek a szolgálatán egyfelől átsüt a 
Krisztus és a felebarát iránti szeretet melege, másfelől akik nemcsak 
teológiai felkészültségükkel, hanem a világi, kulturális életben való 
előrevivő, tudományos munkájukkal is maradandót tudtak alkotni.

Ilyen megfontolások alapján választottam előadásom témájául Bél 
Mátyás lelki és szellemi örökségét. Azét a „magnum decus Hunga- 
riae” -t (Magyarország díszes nagyságát), akinek születése 300. évfordu
lóját szlovák testvéreinkkel együtt ebben az akadémiai tanévben, 1984 
tavaszán ünnepeljük.

Miben lehet három évszázad elteltével sokak számára példakép 
egy evangélikus lelkész és tanár életműve? Miben alkotott mara
dandót?

1. Kezdem azzal, ami oly természetes kellene hogy legyen és még
sem az: távol állt tőle mindennemű nemzetiségi ellenérzés. Szlovák 
apától — egy zólyommegyei mészárostól — és magyar anyától, nemes 
Cseszneky Erzsébettől született Ocsován 1684. március 24-én. A szülők 
kétféle anyanyelve teherként kísérhette volna végig életét, ám ő fe
lülemelkedett a nacionalizmus akkor még csak lappangó feszültségein 
és helyébe nagyszerű szintézist tudott létrehozni. A „cara patria” , a 
drága szülőhaza közös kincsének tekintette azt a tényt, hogy a Kárpát 
medence nagy, ősi közösségében együtt élhetnek a magyarok és tótok, 
németek és oláhok, ruténok és rácok, vendek és palócok. Nem arra 
nézett, ami elválasztotta, hanem ami összekötötte őket. Az anyaföld 
szeretete, örökségének őrzése, más-más jellegű értékeinek megbecsülése 
vezérelte, s nem véletlen, hogy a szlovák apa és a magyar anya nagy 
tehetségű gyermeke pozsonyi német lelkészként fejezte be életét.

Legnagyobb művének, az 5 kötetes, de kéziratos folytatásában még 
sokszoros terjedelmű Notitiának — Magyarország történeti és földrajzi 
leírásának — a megírása közben mindig nagy tisztelettel, tapintattal 
és objektív mérlegeléssel tartotta szeme előtt e közös kultúrkincset.
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E mai nemzedékünket is intő felismerés serkentette, hogy műveit ma
gyar, latin, német, szlovák és cseh nyelveken adja ki, mintegy ezzel is 
dokumentálva a közös örökség kötelezését.

2. Tanulnivágyás és tudásszomj volt Bél Mátyás életének további 
jellemzője. Síremlékének a felirata, amely szerint „felülmúlhatatlanul 
művelte a tudományt” , abban a tényben gyökerezik, hogy szülei a leg
jobb iskolákba íratták be, s a legnagyobb szorgalommal és tudás
vággyal használta ki a rendelkezésére álló lehetőségeket. Losonc, Kálnó 
és Alsósztregova evangélikus patrónusainak magas igényű magánis
kolái után 11—13. évében Besztercebányán Pilárik István igazgatósága 
alatt, majd 16. évéig Pozsonyban Weissbeck Ehreinreich János veze
tése alatt szívta magába a tudományok alapelemeit. Ezek után a „docen- 
do discimus” —  tanítva tanulunk — elv alapján elvállalta, hogy egy 
dunántúli magyar nemesúr fiának a praeceptora legyen, előbb 
Veszprém, majd Pápa városában. Újabb két évre visszatérve a besz
tercebányai iskolába, ahol ekkor már a híres Burius János is tanítottta 
— a haladó pietista tudomány fellegvárát, a hallei egyetemet kereste 
fel. Három éven át hallgatta A. H. Francke professzor előadásait, hoz
zá Európa számos országából sereglettek az ifjak.

Nem kevesebb, mint 15 év volt tehát Bél felkészülésének az idő
szaka. Francke előbb fia házitanítójává tette meg, majd a Magdeburg 
melletti Bergen iskolájának igazgatásával bízta meg. Ezután mégis en
gedett hazája sürgető hívásának és előbb Besztercebányán 6 évig kon- 
rektorként, majd 1714-től Pozsonyban rektorként állított a modern pe
dagógiai tudománynak ércnél maradandóbb emléket. Ennek értékelé
sére utóbb még néhány gondolattal visszatérek.

3. Példakép lehet minden mai keresztyén ember számára az az élő 
Krisztus-hit, amelyet a Buriusok és Pilarikok, de főként Francke és 
több hallei munkatársa magvetése révén elnyert, s amelyet haláláig 
megőrzött. Akit időközben öt külföldi tudományos intézmény tüntetett 
ki címekkel, az gyermeki alázattal tudta az egyetlen igazi kincsnek 
tartani a bűnbocsánatot és új életet adó evangéliumot.

Néhány éve kezemben forgattam a pozsonyi evangélikusok Lyceum 
könyvtárában őrzött egyik kéziratát. Élete utolsó évének 27 igehirde
tése volt. Az egyre halványuló gótikus betűkön máig is átsütött a hit 
fénye s éltető, meleg sugara. A nagy tudós, aki egykor bevezette a 
konfirmációt hazánkban, már betegen, de nem lankadó hittel erősí
tette meg élete utolsó tavaszán pozsonyi konfirmandusait. A lutheri 
és speneri örökség együttes hordozója, cseh, német és magyar biblia
kiadások munkálója, építő iratok kiadója az maradt félig szélütötten, 
ami a hittudományra szomjasan Haliéba kocsizó diák volt: Isten gyer
meke, a Szentlélek áldott eszköze. Így hangzott utolsó feljegyzett mon
data: „Isten maga munkálja ezt bennünk önnön magáért, Jézus Krisz
tus által, a Szentlélek erejével. Ámen.”

Semmilyen korszellem, népszerűség, tudományos rang, vagy — 
helyesen felismert — világtávlat nem tudta tehát Bél Mátyást eltérí
teni attól a hitbeli megtapasztalástól, amelyet még 29 éves korában, 
„az igaz hitbéli Magyar Anyaszentegyház kedvéért — és az igaz ke
resztyén életre való vezérléssel” könyv formában is közreadott: „Kell, 
hogy a Theológiabéli Tanítás nem tsak az Értelemnek, hanem a Szív
nek és Akaratnak megjobbítását is v élül feltegye magának” . Ez pe
dig lehetetlen akkor, ha „maga az Isten Szentlelke ujjával az ő Igaz
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ságát bé nem írja mind a Tanító s mind a Tanítványoknak szí
vekbe” .

4. Az élő, krísztocentrikus hit mellett azonban a második Péter- 
levél 1. fejezetének intése szellemében ismeretet, tudományt is akart 
nyújtani a világnak (2Pt 1,5). A  próféták és a reformátorok nyomdo
kában járók mindig jól tudták, hogy elvész Isten népe, ha „tudomány 
nélkül való'” . Bél élete és tudományos munkássága nagyszerű példá
ja annak, hogy a hivő ember nem zárkózik el a világtól, hanem együtt 
munkálkodik vele a „közjó” érdekében. A történelmi pietizmusnak is 
éppen abban van egyik jelentősége — s ezt mai marxista irodalom- 
történészek is így látják —, hogy a korai felvilágosodás nagy szellemi 
áramlatában nem visszahúzó, hanem előremutató erőként hatott.

Hol tapintható ki a hitnek és a tudománynak ez az együttmunkál- 
kodása a XVIII. század derekán? Legjobban az oktatás és a nevelés 
terén. Bél már fiatalon átvette Francke diakóniai és pedagógiai esz
méiből mindazt, amit magyar földön akkor megvalósíthatónak ítélt. 
Bevezette a tanárok és a tanulók fegyelmezését: az osztályzást, osztá
lyozó naplót, tantervet, tanári értekezletet, nyilvános vizsgákat. Szem
léltető eszközöket szerzett be, előírta a tábla használatát, tanítványai
val föld- és néprajzi felméréseket végeztetett, megindította a hely- 
történeti kutatást, szorgalmazta a természettudományok művelését. Szó
val, tettel, jó példával lelkesített és ösztönzött a tudás elsajátítására.

Pedagógiai reformtörekvései olykor — főként egyes maradiak sze
mében — forradalmi újításoknak tűntek, s ha ez sok ellenfelet szerzett 
is neki, ma már tudjuk, hogy messze megelőzte korát. Az idegen nyel
vek oktatásában az anyanyelvből indult ki. Iskolai segítségnek, a latin 
tanulásához, nagyszerű újítást szánt: folyóiratot indított. Ö szerkesz
tette és irányította első hazai rendszeres folyóiratunkat, a Pozsonyi 
Híreket, latinul, Nova Posoniensia címen. A lap hetenként egyszer 
jelent meg két kis negyedrétű ív alakú papíron, és minden hónap vé
gén fél ív mellékletet csatoltak hozzá „Syllabus rerum memorabilium” 
címen, amelyet történeti, genealógiai és földrajzi mutatóval is ellát
tak. A lap általában rövid tudósításokat adott egy-egy lefolyt hét ne
vezetesebb kül- és belföldi eseményeiről. Először a legtávolabbi or
szágok hírei kerültek sorra, majd Magyarország s végül Pozsony hírei. 
A szerkesztő széles tudományos érdeklődését bizonyítja, hogy szere
pelnek köztük akadémiák ügyei, tudományos expedíciók, vagy ritka 
tünemények pontos természettudományos leírásai. Érdekes egy Hol
steinből származó 1722. április 3-i hír, amelyben a sorok közül a jobbá
gyok sanyargatásának kemény elítélése csendül ki. A lap segítséget 
kívánt nyújtani ahhoz is, hogy az iskolai órákon olvasásuk révén a 
tanulók elsajátítsák az újonnan feltalált dolgok latin neveit, s amel
lett földrajzi, történelmi, genealógiai és heraldikai tanulmányaikat is 
ismételjék. Az újságnak egy korabeli latin nyelvű kézírásos széljegyze
téből tudjuk, hogy „az iskola oktatói a jezsuiták áskálódásai miatt 
kénytelenek voltak az alig megkezdett munkát abbahagyni, és ezen 
antagonistáiknak átengedni folytatás végett, mindemellett ezt a mun
kát ők is nemsokára azután abbahagyták, mivel kétségtelenül az ered
mény törekvéseiknek és óhajaiknak nem felelt meg” (Mossóczy Insti- 
toris Mihály bejegyzése, aki azt Tomka Szászky János rektortól, Bél 
utódjától hallotta a beírás szerint).

A londoni, berlini, oknützi tudóstársaságok, a jénai latin társaság, 
sőt egyes források szerint a pétervári tudományos akadémia is tagjai
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sorába választotta Bélt, a római pápa pedig saját arcképével díszített 
arany emlékéremmel ajándékozta meg több jeles középkori kézirat 
kiadásáért.

Hatalmas életművének teljes feltárása még a mai napig sem tör
tént meg a maga teljességében. Történészeink, földrajz- és néprajz- 
tudósaink, és szép számmal szlovák tudósok is dolgoznak e nagy fel
adaton. Az újabb kutatások révén egyre több tudományszak tekinti 
Bél Mátyást egyik hazai megalapítójának. Ilyen az említetteken kívül 
a helytörténet, a demográfia, az irodalomtudomány, a folklorisztika, az 
agrártörténet, a nyelvtudomány, az egyház- és művelődéstörténet, a 
jog- és államtudomány, a statisztika és a pedagógiatörténet is. Bél 
életműve közvetlenül kapcsolódik a német, osztrák, szlovák és más tu
dományok akkori és későbbi célkitűzéseihez, s ez szükségszerűen meg
követeli a nemzetközi tudományos együttműködést.

Különösen is örömünkre szolgál, hogy az Eötvös Loránd Tudo
mányegyetem Folklorisztikai Tanszéke nemrég egy tudományos emlék
ülés megszervezését javasolta a Magyar Tudományos Akadémiának a 
300 éves jubileum alkalmából. Az Akadémia a tervet el is fogadta, s 
megemlékezésre 1984 tavaszán fog erőleláthatólag sor kerülni. Felké
résükre a szervezésben részt vesz az Evangélikus Országos Könyvtár, 
Levéltár és Múzeum is.

Igen tisztelt Akadémiai ülés! E vázlatosan ismertetett életmű, 
amelynek továbbgyűrűzésével e tanév folyamán egyházi és világi kö
rökben egyaránt találkozni fogunk, szorosan kapcsolódik idei nagy 
ünneplésünkhöz, Luther Márton születésének 500. jubileumához. Szer
ves része ugyanis az újkort megindító reformáció hazai továbbfejlődé
sének, az egyház megtisztításán túl a világi műveltségért is oly erősen 
Küzdő reformátorunk szellemi örökségéhez.

Ne egy személy legyen ezért példakép, hanem a haladó eszme: 
az egyház tanításához oly szervesen hozzátartozó igény a világi isme
retek bővítésére, a tudományos kutatás elősegítésére.

Teológiai Akadémiánk hallgatói ma sem lehetnek befelé, önma
gukba forduló hívők, hanem éppen élő, tehát kisugárzó hitükkel kell, 
hogy fokozottan érdeklődjenek a világ eseményei, szocialista társa
dalmunk vívmányai, és tudományos kutatásainak új eredményei iránt.

A lutheri reformáció ránk hagyott öröksége arra kötelez, hogy né
pünk, társadalmunk és az egész emberiség legjobbjaival mi is együtt 
munkálkodjunk az oly sok veszélynek kitett drága földi világunk 
javán!

Dr. Fabiny Tibor
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Keresztyén Békekonferencia

Dr. Ján Michalko:

Jubilál a Keresztyén Békekonferencia
(Elhangzott a KBK  ünnepi ülésén Prágában, 1983. okt. 14-én)

A társadalmi változások, mozgalmak keletkezésének megértéséhez 
elengedhetetlen az azokat létrehozó, azokat motiváló tényezők ismerete. 
Ez vonatkozik a Keresztyén Békekonferencia (továbbiakban: KBK) ere
detére is. Ha meg akarjuk ismerni azokat a motívumokat, melyek ser
kentően hatottak a mozgalom keletkezésére, nem kerülhetjük el az 
adott időszak elemzését, amelyben mozgalmunk létrejött. E korszakra 
a II. világháború utózengései nyomják rá bélyegüket világméretekben. 
Nem feledhetjük, hogy a II. világháború végén nemcsak felfedezték az 
atomenergiát, de az USA kormánya azt atombombaként fel is használta, 
élt, helyesebben mondva visszaélt vele, amikor két japán várost, Hiro
simát és Nagaszakit romhalmazzá változtatta. Az emberiség ebben az 
időben válaszút előtt állt. Az egyik oldalon ott volt az új energiának, 
az atomenergiának a feltalálása, mely az emberiségnek gyönyörű jö 
vendőt, az életkörülmények soha nem látott fejlődését és azzal össze
függésben annak társadalmi alkalmazását helyezte kilátásba. A másik 
oldalon azonban az atomenergiának termonukleáris fegyverként tör
ténő felhasználása nem jósolt semmi jót az emberiség számára, mivel 
megteremtette egész planétánk elpusztításának szörnyű lehetőségét. E 
fegyverek, nemcsak a most élők létét fenyegetik, de a jövő nemzedé
két is, akik még meg sem születtek. Ebben a helyzetben szólalt meg 
néhány felelősségteljes férfi és nő lelkiismerete, akik vigyázásra, éber
ségre és felelősségre buzdítottak. A másik oldalon ugyanakkor a fele
lősségtől való menekülés, struccpolitika volt tapasztalható, amit gaz
tettnek minősíthetünk. A KBK létrejötténél ebben a helyzetben az 
volt a döntő, hogy a keresztyén egyházak és az ökumenikus mozgal
mak nem voltak elég merészek és bátrak a helyzetre vonatkozó világos 
vélemény kinyilvánítására. Szükséges volt, hogy megszólaljanak az 
egyházak, s azok felelős személyiségei merjenek világos és döntő szót 
mondani, evangéliumi hitből jövőt, az élet iránt érzett felelősséggel 
és ugyanakkor az ökumenikus mozgalom iránt érzett felelősségből.

A hidegháború volt a másik jellemzője és meghatározója annak 
az időszaknak. Az nem korlátozódott csupán a politikai szférára, de 
az egyházba is beszűrődött. Ez az Egyházak Világtanácsa II. evanstoni 
nagygyűlésén is kinyilvánult. Mi, akik a szocialista országok egyházai
ból voltunk ott, éreztük a hidegháborús atmoszférát, ami beszélgeté
seink során tapasztalható bizalmatlanságban, felszólalásaink utáni gya- 
núsítgatásban nyilvánult meg. Beszédünkben nem használhattunk olyan 
fogalmat, mint a „békés koexistencia” kifejezés, mert azzal gyanúsí
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tottak bennünket, hogy politikai funkcionáriusok vagyunk és nem az 
egyház képviselői.

Az ökumenikus gondolat előrehaladása volt a további jellemzője 
annak az időszaknak. Ismert, hogy 1948-ban alakult meg az Egyházak 
Világtanácsa Amszterdamban. Tudjuk azonban, hogy már a megalaku
lásánál jelentős feszültség volt a szocialista társadalmi berendezkedésű 
országokban élő egyházi képviselők és a kapitalizmusban élők között. 
Ismert az a nagy küzdelem, amely éppen az EVT alakuló nagygyűlé
sén Hromádka professzor és John Forster Dalles közt folyt. Tekintet
tel arra, hogy a megalakult ökumenikus mozgalom vagy nem ismerte 
fel azt a helyzetet, amelybe az emberiség jutott, vagy egyoldalú ki
szolgálója volt Nyugat-Európa és USA úgynevezett keresztyén civili
zációjának, az egyház Ura előtti felelősségünk tudatában nyíltan fel
léptünk az egyháznak a világ további fejlődése és élete iránti felelős
sége hangoztatásával, mégpedig a fegyverkezési verseny megállítása 
és a világ békéjének megőrzése érdekében.

Az európai politikai helyzet miatt aggódva, és az adott helyzetben 
az egyház feladatától gondterhelten, ugyanakkor látva a keresztyé-’’ 
nek közömbösségét és csüggedtségét, mi, akiknek e tekintetben az em
lített evanstoni nagygyűlés óta a legfrissebb tapasztalatunk volt, elha
tároztuk, hogy alaposabban elgondolkozunk e kérdések felett. E cél
ból tanácskozásra hívtuk meg két teológiai fakultás professzorait, ne
vezetesen a prágai Comenius és a pozsonyi Szlovák Evangélikus. Teo
lógiai Fakultásról, mely akkor Modorban székelt, 1957 október elejére 
Modorba, hogy ott oly kérdésekről tanácskozzunk, mint „a háború és 
béke mint teológiai probléma” és keressük az eszközeit és módjait, 
hogy „az egyházak hogyan járulhatnak hozzá a jelen politikai prob
lémáinak megoldásához” . Hromádka professzor jól fogalmazta meg e 
konferencia célját és küldetését a „Teológiai és egyházi helyzetünk” 
című referátumában, melyben többek között ezt mondta: „Fontos, hogy 
egyrészt komolyan vegyük a jelen történelmi helyzetét, valamint azt, 
ahogyan az, az utóbbi 40 év folyamán kialakult. Tudatosítsuk a le
nyűgözően csodálatos történelmi változások folyamatát. Másrészt tö
rekedjünk arra, hogy e fejlődést teológiailag győzzük feldolgozni, és 
ne maradjunk le.”

Szükséges, hogy ma is emlékezzünk mozgalmunk kezdetére, és 
lássuk világosan, hogy célunk volt egyértelmű, félreérthetetlen szót 
mondani az akkori politikai helyzetben. Erre nem egyszerűen a mi jó
zan értelmi és politikai beállítottságunk indított, de mindenekelőtt teo
lógiai felismerésünk. Teljes tudatában voltunk akkor annak, hogy a 
teológia, mely a tiszta tanítás védője akar lenni, abban az adott hely
zetben kell, hogy felrázza az egyházak és hívek lelkiismeretét, hogy 
azok nyilvánítsanak világos véleményt különösen az egyre fokozódó 
atomfegyverkezést illetően. Mi főleg azon voltunk, hogy egy pillana
tig se tétovázzunk az egyház és a teológia küldetését illetően, s az 
adott helyzetben világos „nem”-et mondjunk az atomfegyverekre és 
az azokkal történő kísérletezésre, mégpedig a szeretet kettős parancsa 
szemszögéből. Az atomfegyverekben és azzal történő felfegyverkezés
ben Isten elleni titáni dacot ismertünk fel és megértettük, hogy az 
egyházak és bennük mi magunk is bűntársakká lennénk, ha világo
san nem határolnánk el magunkat azoktól, akik a fegyverekkel nem
csak a civilizáció de általában az élet elpusztítását készítik elő.

Ma, 25 év elmúltával, amikor felelevenítjük fontolgatásainkat, me
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lyek ahhoz az elhatározáshoz vezettek, hogy hívjuk össze teológiai 
konferenciára a professzorokat és némely egyház képviselőit hozzánk 
Modorba, igazat kell adnunk dr. Fospísil titkárnak, a csehszlovákiai 
egyházak ökumenikus tanácsa egykori titkárának, aki e konferenciá
ról röviddel halála előtt a következőket írta: „Szükséges volna, hogy 
a teológusok e konferenciáját, melynek a nyilvánosság akkor még nem 
szentelt elég figyelmet, úgy értékeljék, mint ami kezdete volt egy rend
szeres és energikus fáradozásnak, melynek célja félreérthetetlenül 
atomfegyverkezés ellenes és a világbéke érdekében fáradozó közvé
lemény kialakítása volt” . Referátumomnak is ez volt a célja, melynek 
befejezésénél többek között a következőket mondtam: „Egyházaink és 
teológusaink egy nézeten vannak a tekintetben, hogy a hivő keresz
tyén ma teljes határozottsággal bibliai, teológiai és egyházi indíték
ból mindent megtegyen egy újabb szörnyű vérontás megakadályozása 
érdekében. Közvetlenül a mi lelkiismeretünkhöz is szól Dietrich Bon- 
hoeffer felhívása, melyet a dániai Fanöben felszólalása befejezéseként 
mondott: „Közeledik az óra, amikor a világ újra allig fegyverben, és 
milliók szeméből a gyanakvás rémülete néz ránk. Holnap megfújhatják 
a hadi harsonákat. Mire várunk még? Bűntársakká kell lennünk mint 
soha még? Nem elégedhetünk meg fél szóval, de egész szót kell mon
danunk, bátor és határozott keresztyén szót. Imádkozzunk, hogy meg
adassák nekünk ez a szó, mégpedig ma. Hisz ki tudja, jövőre talál- 
kozunk-e még?”

A konferencián elhangzott referátumok és az azokat követő meg
beszélések a bizonyságai, hogy a két fakultás teológiai tanárai jól ér
tették, hogy az ő feladatuk nem csupán speciális teológiai kutatás, de 
az adott világ mindennapos gondjainak és életének a megfigyelése is. 
E konferencia a maga álláspontjában és határozatában figyelmét a vi
lági kérdéseknek szentelte, mint amilyen az atomfegyverkezés kérdése 
és a békemunka. A konferencia ezt az egyhangúan elfogadott határo
zatában is kinyilvánította, és ez a világos tendencia a KBK további 
munkájában is vörös fonálként végighúzódik. Ezekből szükséges rá
mutatni négy dologra: 1. világos teológiai álláspontra törekvés az atom
fegyverek kérdését illetően; 2. annak tudatosítása, hogy nem elég ki
dolgozni ezt a teológiai álláspontot, de mindent meg kell tenni annak 
érdekében, hogy az atomfegyverkezés elleni küzdelem az egész egy
ház ügyévé váljék; 3. annak tudata, hogy a jelen teológiai és egyházi 
helyzetben a világbékére törekvés ökumenikus feladat; 4. egy egyete
mes keresztyén békezsinat összehívásának a gondolata, melyre meg 
kellene hívni az egész világ egyházainak képviselőit.

A modori konferencia kezdeményezésére, az ott elhangzott gon
dolatok terjesztése érdekében a csehszlovákiai egyházak ökumenikus 
tanácsa 1957 decemberének elejére országos konferenciát hívott össze 
Prágába. A konferencia e kérdéssel foglalkozott: „ A termonukleáris 
fegyverek elleni küzdelem mint egyházi feladat” . A konferencián több 
mint 200 egyházi vezető személyiség vett részt hazánk különböző fele- 
kezeteiből. Figyelemreméltó, hogy a konferncia által elfogadott hatá
rozatban felvázoltuk, hogy az egyháznak az adott helyzetben melyek 
a legfontosabb feladatai.

Örvendetes volt, hogy már ezen a konferencián a csehszlovákiai 
valamennyi nemkatolikus egyházak megjelent képviselői elhatározták 
„a következő évre a világkeresztyénség vezető képviselőinek összehí
vását tekintet nélkül arra, hogy melyik hitvalláshoz tartoznak, vagy
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melyik államban élnek” . Ugyanakkor megfontolásra került egy keresz
tyén béke-világzsinatnak a lehetősége is.

így történt a KBK alapjainak a lerakása. A 25 évre visszatekintve 
elismerés illeti a csehszlovákiai egyházak munkáját, melyet annak ér
dekében tettek, hogy az egyházakban ébredjen fel az emberiség békés 
együttélése és békés fejlődése iránti közös felelősség, és foglaljanak 
állást az atomfegyverkezés ellen. Egyházaink és teológiai fakultásaink 
dolgozói teljes komolysággal azon fáradoztak, hogy a két említett kon
ferencia határozatait megvalósítsák. A KBK megalakulásánál jelentős 
volt az is, hogy egyházaink teljes elhatározottsággal fáradoztak az em
lített határozat 5. pontjának megvalósításán, mely így hangzik: „(az 
egyházaknak) meg kell érteniük, hogy a világban a társadalmi rendek 
megváltoztatása, bizonyos időszerű történelmi feltételek mellett, há
ború nélkül is megvalósíthatók” . A csehszlovákiai egyházak ökumeni
kus tanácsa jelentősen hozzájárult a keresztyének nemzetközi béke- 
konferenciájának prágai összehívásához. Legalább egy bizonyságát hadd 
említsem, hogy a mi egyházunk milyen egyértelműen fejezte ki egyet
értését a KBK létrejöttével. A Csehszlovákiai Szlovák Ág. Hitv. Evan
gélikus Egyház Egyetemes Presbitériuma 1958. december 16-i ülésén 
határozatában szó szerint kinyilvánította: „Azonosítjuk magunkat a 
KBK azon törekvéseivel, mi szerint az a világ keresztyénéinek béke- 
konferenciáját készíti elő minden hitvallású keresztyén számára. . .  a 
leghatározottabban elutasítjuk a háborút mint tömeggyilkosságot, ki
nyilvánítjuk leghatározottabb tiltakozásunkat a nukleáris fegyverek 
ellen és az azokkal történő kísérletekkel szemben. Az Egyetemes Pres
bitérium a maga hatásköre keretében kinyilvánítja, hogy a Szlovák 
Evangélikus Egyház magát a Keresztyén Békekonferencia aktív részt
vevőjének tartja és így bizonyítja összetartozását azokkal az erőkkel, 
melyek őszintén fáradoznak a világ tartós békéjének megőrzésén. Ezt 
az elhatározást azzal az ökumenikus tudattal tesszük, hogy a keresz
tyén egyházak családjához tartozunk. Az a reménységünk, hogy min
denki, akik Krisztust a béke Fejedelmének vallják, hozzájárulnak az 
emberiség boldogulása és élete érdekében, a bűnbocsánat evangéliu
mának hirdetésével, hogy a népek és nemzetek között növekedjék a 
bizalom, erősödjék a barátság, virágozzék a szeretet, és az egész vi
lágon uralkodjék az Isten akarata szerinti tartós béke.”

Az Orosz Pravoszláv Egyház is pozitívan reagált a csehszlovákiai 
Ökumenikus Tanács meghívására, s részt vett a KBK első ülésén, mely 
Prágában, 1958. június 1—4. napjain volt. Az Orosz Pravoszláv Egyház 
részéről ez volt az első béke és ökumenikus konferencia, melyen hat 
küldött vett részt a Szovjetunióból. Ez után az ígéretes kezdet után a 
következő években az Orosz Pravoszláv Egyházzal figyelemre méltó 
módon kifejlődött az együttmunkálkodás. Az Orosz Pravoszláv Egyház 
küldöttei a megbeszélések során kifejezték egyetértésüket, hogy a meg
kezdett munkát folytatni kell, s törekedni kell egy összkeresztyén béke- 
Világgyűlés összehívására.

A KBK fejlődésének történetében határkő jelentőségű az 1961. 
évi I. Keresztyén Béke-Világgyűlés, melyre az Orosz Pravoszláv Egy
ház 12 tagú delegációt küldött. E konferencián az öt szónok egyike 
az akkor még ifjú, de jólképzett Nikodim metropolita volt, aki mé
lyen érdeklődött a békerpunka iránt. Előadása e témáról szólt: „A bé
kemunka mint Krisztus követése” . Hangsúlyoznom kell, hogy az Orosz 
Pravoszláv Egyháznak az Egyházak Világtanácsába való felvételére
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1961 őszén, az I. Keresztyén Béke-Világgyűlés utáni hónapokban, nagy 
küzdelmek után került sor, s már több mint 20 éve képviselői az öku- 
menében rendkívül fontos feladatot látnak el.

A következő esztendőkben a nyugat-európai és amerikai egyházak 
jelentős teológusai is fokozódó megértést tanúsítottak irántunk, ami ki
tűnik a nyugati sajtóban közölt cikkeikből. Ezek egészében pozitív ké
pet nyújtottak a KBK-ról. Ebben az összefüggésben fontos megemlí
teni azt a tényt, hogy a KBK munkáját e cikkekben nem úgy  tüntet
ték fel, mint ami ellentétben volna az EVT érdekével, hanem mint ami 
annak elválaszthatatlan része. Hellmuth Gollwitzer professzor szerint 
a Nyugaton semmiféle ökumenikus konferencia sem pótolhatná a prágai 
békekonferenciát. A KBK béke témában a Nyugat és Kelet teológusai 
számára a dialógus lehetőségét biztosította, ami nagyszerű ökumenikus 
alkalom. ,

A KBK Isten igéjének tanulmányozásából született, vagy ahogyan 
azt Hromádka professzor szokta mondani: „az evangélium iránti en
gedelmesség készségéből”, annak a megértéséből, hogy a béke az em
bernek nem csupán a belső életére, vagy a halál utáni életére vonat
kozik, de e földi viszonyait is kell, hogy meghatározza, az egyes em
berek kapcsolatait és a nemzetek közötti kapcsolatokat egyaránt. Ép
pen ezért a keresztyének kötelesek magukat odaszánni a társadalmi 
kérdések megoldása érdekében végzett együttmunkálkodásra, ami azt is 
jelenti, hogy konkrét társadalmi feltételek között tanúskodnak a hi
tükről.

Teljesen alaptalan volt a mi békemozgalmunknak a meggyanúsí- 
tása, mintha az kontraökumené akart volna lenni, vagy az ökumené 
megosztására törekedett volna. A kritikák ilyen fajtája fékezte a KBK 
munkáját annak kezdeti időszakában, de célunkat nem tévesztettük 
szem elől és tudtuk, hogy szolgálatunk hasznos és nem hiábavaló.

A KBK a maga feladatát nem teológiai vagy politikai nyilatko
zatok megfogalmazásában látta, hanem abban, hogy a különböző tra
díciókhoz tartozó egyházak tagjait testvéri vitára hívja. Így a KBK 
mindenekelőtt testvéri közösséget akart teremteni, ahol olyan jelen
ségek, mint az érdektelenség, közömbösség, önelégültség és passzivitás 
már csak a múlthoz tartozhattak. A keresztyéneknek az őszinteség, 
nyíltság és bizalom légkörének kialakítását serkentően kellene elő- 
mozdítaniok, mégpedig nem csupán az egyházak között, de a külön
böző társadalmi rendszerek között élő népek tekintetében is.

Elmondható, hogy békemozgalmunk kezdeti időszakában két fő ér
dek vezérelt bennünket. Egyrészt az emberiség féltése, másrészt az egy
házért való aggódás. Minden nyilatkozatunk és politikai állásfoglalá
sunk abból a felelősség érzésből eredt, hogy az evangélium igaz tanúi
ként valljuk meg hitünket. Nem deklarációk írását tekintettük főfel
adatunknak, hanem a közös haladást, azaz egymás meghallgatása, né
zetek cseréje, egymás jobb és kölcsönös megismerése, a feladatokhoz 
új munkatársak nyerése volt a célunk, ami nemcsak az egyházak közti 
kölcsönös megértést, de az egész világon a kölcsönös bizalom légköré
nek kialakítását segítheti elő'. Az ilyen munka — nézetünk szerint — 
végtelenül fontos.

A KBK helyes programmal indult, ami nemcsak az európai, de a 
más világrészeken élő egyházak és hivő keresztyének óhajával is össz
hangban volt. Éppen ezért munkája a 25 éves létezése folyamán széles 
visszhangra talált. Az utóbbi időben nagy érdeklődést tapasztaltunk az
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úgynevezett „harmadik világ” egyházai részéről. Reméljük, hogy mun
kánk iránt az érdeklődés a jövőben fokozódik, amit mi szívből kívá
nunk. Szükséges ezért, hogy a KBK üzenetére emlékezve az abban fog
laltak megvalósítására törekedjünk. Ezt az üzenetet abban látom, hogy 
emlékezzünk azokra az alapelvekre, melyekből a KBK létrejött és ma
radjunk hűek azokhoz, indokoljuk meg a béke iránti elkötelezettségün
ket elmélyült teológiai munkával, fejlesszük ezt a munkát mindenek
előtt a magunk egyházában, ami a tagegyházaink és azok képviselői 
közti kölcsönös közeledéshez vezet, juttassuk el a KBK üzenetét mun
kánkkal a világ azon részeibe is, ahol a KBK még nem talált meg
értésre, mélyítsük el az együttmunkálkodást minden egyházzal, más 
vallásokkal és a világi békemozgalmakkal is a moszkvai kongresszus 
értelmében. Meg vagyok győződve, ha minket is hevítenek azok a gon
dolatok, amelyekből a KBK született, akkor tudunk másokat is lelkesí
teni és e munka számára megnyerni, és azután várhatjuk, éppen a 
KBK által végzett munka során, hogy az egyházak a világ lelkiismere
tévé válnak, és ez a lelkiismeret ébresztgetni fogja azokat is, akiknek 
a béke sürgető kérdése iránt egyelőre nincs érzékük, akik azzal kap
csolatban még közömbösek, azt lebecsülik, félreismerik sőt megtorpe
dózzák. Ma nagy szükség van minden békeszerető erő mozgósítására, 
hisz a nemzetközi helyzet ma is, 25 évvel a KBK létrejötte után is 
nagyon komoly, mert egy újabb háború előkészítői még nem mond
tak le gonosz tervükről. Ezt tanúsítja nemcsak a neutronbombák ki
látásba helyezése, de a legutóbbi időben atomrakétáknak Nyugat- 
Európába telepítésével való fenyegetés. Ezért egységünkről és egybe- 
forrottságunkról biztosítjuk mindazokat, akik részt vesznek a nemze
tek közti igazságosságért és békéért való küzdelemben, míg planétán
kon végül is győz a tartós béke. Kinyilvánítjuk határozott meggyőző
désünket, hogy e győzelemben része lesz Jézus Krisztus egyházának is, 
hiszen már 25 esztendeje azon fáradozik a mi békemozgalmunk a Ke
resztyén Békekonferencia.

Fordította: 
Cselovszky Ferenc
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TANULMÁNYOK

Helyesen élés
és gazdálkodás anyagi javainkkal

A lenti — a Lelkipásztor szerkesztője által adott — cím. formáját 
nézve kijelentő mondat, tartalmát tekintve azonban kérdés, mégpedig 
egy nagyon lényeges, nagyon fontos kérdés. Nem újkeletű. Voltakép
pen egyidős az emberiséggel — és mindig, de napjainkban rendkívül 
időszerű. Némi túlzással azt is mondhatnánk, hogy létkérdés az egész 
emberiség számára. De miért?

Egyrészt azért, mert a Föld lakóinak száma robbanásszerűen nő, s az 
anyagi javak termelésének üteme nincs arányban a népesség növeke
désének mértékével. Másrészt azért, — s ez a nagyobb baj — mert a 
megtermelt javak elosztása nem igazságos. E nagy bajt tetézd, hogy a 
világon soha nem tapasztalt fegyverkezési hajsza folyik, amely egyre 
nagyobb, szinte elviselhetetlen terheket ró a Föld népeire.

Helyesen élni és gazdálkodni anyagi javainkkal — éppen az előbb 
elmondottak alapján tehát, — nem csupán elméleti, hanem életbe vágó 
kérdés, így is fogalmazhatjuk: élet, vagy halál kérdése.

A javak

A Magyar Értelmező Kéziszótár a „javak” fogaimét így határozza 
meg: „Mindaz, ami emberi szükségleteket elégít ki.” Nagyon találó, tö
mör meghatározás.

Az emberi szükségletek sokfélék. Nem ás lehet őket felsorolni. Ahány 
ember, annyiféle szükséglet, igény. A szükségletek kielégítésiére szolgá
ló javákat sem lehet mind felsorolni, de lehet őket csoportosítani. Az 
egyik nagy csoportot így jelölhetjük: Anyagi javak. Ide tartoznak mind
azok a dolgok, tárgyak, eszközök, amelyek az emberi lét feltételei, tarto
zékai, mint a levegő, a napfény, a víz, az eledel, a ruházat, az otthon és 
sok egyéb. Ezek egy része köztulajdon, s legalább elvileg — mindenkinek 
korlátlanul a rendelkezésére áll (levegő, napfény).

Az anyagi javak egy része magántulajdon. Ilyenek az egyes embe
rek személyes eszközei, ruha, élelem, otthon, könyvek, járművek, s ami
vel mindezek megvásárolhatók: a pénz.

A javak másik nagy csoportját alkotják a szellemi, erkölcsi javak. 
Ide sorolhatjuk a tudományokat, művészeteket, áltálában a kultúrát, az 
emberi együttélés rendjét, a közrendet, a békét, a becsületet. Egyszóval 
mindazt, ami az emberi életet széppé, nemessé, tartalmassá, kívánatossá 
teszi.
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A javak megszerzésének módja

A javak, elsőrenden az anyagi javak megszerzésének többféle módja 
ismeretes. Etikus módja azonban csak egyféle lehet, s ez a munka. Eb
ben a kérdésben egyezik a Biblia tanítása és minden becsületesen gon
dolkozó ember véleménye.

Minden emberi közösség, társadalom megrontója a munka nélkül 
szerzett anyagi érték. Szocializmust építő, társadalmunknak is egyik 
nagy kérdése a munka és az anyagi javak egymáshoz való viszonya. Ha
zánkban, a mi társadalmunkban minden munkaképes embernek nem
csak az Alkotmányban biztosított joga, hanem a mindennapi élet gya
korlatában lehetősége is van a munkához. Ezt a tényt akkor tudjuk iga
zán értékelni, ha arra gondolunk, hogy a világ nagyon sok országában 
milliók vannak munka nélkül. Közülük sokan ínséget szenvednek, nél
külöznek, de ha a munkanélküli segélyből biztosítani is tudják a min
dennapi kenyerüket, emberi iméltóságukban, személyiségükben károsod
nak. Nálunk mindenki dolgozhat, de nem mindenki dolgozik, illetve 
nem úgy dolgozik, ahogy kellene.

Ha nem is nagy számban, de akadnak a mi társadalmunkban is 
munkakerülők, akik lopásból, mások becsapásából, csalásból, rablásból, 
sikkasztásból, szélhámoskodásból élnek, illetve szeretnének élni. őket a 
társadalom megveti, s a bűnüldöző szervek — legtöbbjüket — eilőbb- 
utóbb elfogják, leleplezik, s az igazságügyi hatóságok szabadságvesztés
re ítélik és munkára kötelezik.

Az emberek legnagyobb része munkaviszonyban van, dolgozik. Csak 
az a kérdés, hogyan, s miért? A dolgozók jelentős hányada becsületesen, 
hivatástudattal, s azt is el lehet mondani, hogy szívesen és nem kény
szeredetten. Közülük kerülnek ki a munka „szerelmesei!” , akik akkor 
érzik jól magukat, ha dolgoznak, és „betegek” , ha valamilyen ok miatt 
nem dolgozhatnak.

Ők nem várnak dicséretet, elismerést a munkájukért. Ők azok, akik 
azt vallják, amit József Attila olyan szépen megfogalmazott: „Dolgozni 
csak pontosain, szépen, ahogy a csillag megy az égen, úgy érdemes.”

De jócskán vannak társadalmunkban olyanok is, akik nem szívük 
szerint, nem szívesen dolgoznak. Nem lelik örömüket a munkájukban, s 
ezt meg is mondják, ők  azok, akik nem szorgalmasan, becsületesen dol
goznak. A munkaidőt nem töltik ki munkával. Olt „lógnak” , lézengenek, 
ahol, s ameddig lehet. Ők azok, akikről elmondható, hogy szívesen el
mennének a munka temetésére.

Nem kétséges, hogy a hivő keresztyén ember azokkal tart, azok kö
zött van, akik a munkájukat becsületesen, hűségesen végzik. Nemcsak 
akkor dolgoznak, ha nézik, ellenőrzik őket elöljáróik, vagy talán egy 
rejtett tévékamera. Illik rájuk, amit Babits Mihály írt a Psyohoanalysis 
ohristiana című versében:

„Hallottunk ájtatos, régi faragókat, 
kik mindent egyforma türelemmel róttak, 
nem törődve, ki mit lát belőle s mit nem: 
tudva, hogy mindent lát gazdájuk, az Isten.
Bár ilyenek lennénk mi.”

A becsületesen, jól végzett munka megtermi gyümölcsét. Ez akkor is 
igaz, ha jól tudjuk, hogy a munka eredménye nem csupán a dolgozó, a 
munkás teljesítményének a függvénye. A  megtermelt javak értéke sok
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mindentől függ, többek között a kereslettől és a kínálattól, vagyis a piac
tól.

A mi gazdaságunk piacra orientált, nyitott gazdaság, amelynek hely
zetét nagyon meghatározza, hogyan alakulnak a cserearányok, s milyen 
minőségű árut, milyen hatékonyan, milyen áron termelünk.

Gazdasági szakemberek összehasonlító vizsgálataiból tudjuk, hogy 
hazánkban áltálában nem elég hatékonyon termelünk, s ennek oka nem 
csupán az, hogy a termelő eszközeink, gépeink nem a legkorszerűbbek. 
A nem kellő hatékonyság oka sok esetben a szervezés fogyatékosságai
ban, a munkaidő nem teljes felhasználásában keresendő. Azok az üze
mek, amelyekben jól szervezik a munkát, a munkaidőt jól kihasználják, 
s becsületesen dolgoznak, a mai nehéz gazdasági helyzetben is eredmé
nyesen, jövedelmezően termelnek.

A javak termelésének objektív és szubjektív feltételei egyaránt 
fontosak. Bibliai látásunk, erkölcsi megítélésünk szerint a szubjektív, az 
emberi tényező szerepe sokkal jelentősebb, mint azt sokan gondolják. 
A lelkiismeretes, becsületes ember kezében a kopottabb szerszám, a nem 
éppen korszerű gép is alkalmas eszköz lehet a jó minőségű munkára. 
Ezért szükséges hangsúlyozni, hogy a munka lelkiismeret, becsület dol
ga is.

Itt, ebben az összefüggésben kell elmondani, hogy a hanyagul vég
zett munka bűn. Kárára van mind a társadalomnak, mind az- egyes em
bernek. A jól, becsületesen végzett munka — a nagy reformátor, Luther 
szavaival szólva — istentisztelet.

A javak elosztása

Az ember létszükségletét képező javak egy -része köztulajdon, min
denki annyit használ belőlük, amennyire éppen szüksége van. Dolgozni 
sem -kell értük, mert a természetben bőségesen adva vannak (levegő, 
napfény -stb.).

A javak többségét az emberi munka révén szerezhetjük meg. Nem 
mindenki termel mindenféle javakat. Mór csak ezért is szükséges a 
javak elosztása. A társadalom egyik legnehezebb kérdése, hogyan osz- 
szuk el a javakat. A történelem tanúsítja, hogy ebben a kérdésben, ezen 
a területen sokféle megoldással próbálkoztak, s többnyire sikertelenül. 
Pedig a javak helyes elosztása kulcskérdés.

De mi a helyes, mi az igazságos?
Az semmiképpen nem, hogy egyesek dúskáljanak a javakban, mi

közben mások nélkülöznek. Ez — sajnos — a világ jelentős részében 
így van. Míg egyesek kezében mérhetetlen gazdagság, bőség van, sok 
millió ember éhezik, s közülük sokan éhen pusztulnak. Ez égbekiáltó 
igazságtalanság, bűn, amibe nem lehet belenyugodni. A mi szocialista 
társadalmunkban — Istennek hála — a javak elosztása terén megszűn
tek az égbekiáltó ellentétek. Nálunk nincsenek dúsgazdagok és nincsenek 
koldusok. Ez persze nem jelenti azt, hogy a „bőség kosarából” minden
ki egyformán meríthet. Ez nem is lenne igazságos. Mert ebbe a „kosárba” 
nem egyformán teszünk. Egyesek többet, mások kevesebbet. Egyesek ér
tékesebbet, mások kevésbé értékeset helyeznek bele.

Az a fontos, hogy mindenki becsületes munkája szerint részesedjék 
a javakból. Ezt az alapelvet nem mindenki tiszteli. Sokan többet szeret
nének kapni, miint amennyit adnak, s ezért nem riadnak vissza becste
len eszközöktől sem (lopás, sikkasztás stb.) csakhogy többhöz jussanak.
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Az anyagi javak kísértése

Az előző fejezetben már szóltunk arról, hagy sokan nem riadnak 
vissza (becstelen eszközöktől sem, csakhogy többet szerezzenek maguknak 
az anyagi javakból. A leggyakoribb „becstelen eszköz” a lopás. Ez a 
kísértés nagyon erős és nagyon gyakori, s igen nehéz neki ellenállni. 
Ez az oka annak, hogy maga a lopás minden korban és minden társada
lomban meglevő jelenség, s mindig keményen küzdöttek ellene. Ezt 
tette a maga idejében Luther is, aki a Nagykátéban nagyon keményen 
ítélte el a lopás minden fajtáját. Ma is tanulságos, amit [régen mondott. 
„Lopni nem más, mint a másikét jogtalanul elkaparintani. Fogalmában 
benne van a másik rovására történő bármiféle előnyszerzés, akármilyen 
viszonylatban is. Ez nagyon általános és elterjedt bűn, anélkül azonban, 
hogy az emberek különösképpen észrevennék és félnének az elkövetésé
től. ú gyannyira, hogyha mind fél kellene kötni, akik tolvajok és még
sem vállalják a tolvaj nevet, a világ hamarosan ugyancsak üres lenne 
és se akasztófa, se hóhér nem lenne elég. Mert nemcsak az a lopás, ha 
valaki zsebet és szekrényt ürít ki, hanem, ha messze megy a nyerészke
désben, a vásárban, a szatócsnál, a boltban, a bor- és sörmérésben, a 
műhelyben, szóval mindenütt, ahol emberek jönnek össze, s áruért vagy 
munkáért pénzt adnak és vesznek.. .  Hasonlóképpen szólhatnék a kéz
művesekről, munkásokról, napszámosokról, akik kényük-kedvük szerint 
járnak ©1, s azt sem tudják, mit kérjenek és mégis hűtlenek és hanya
gok munkájukban.” Luther elmondja azt is: „Tulajdonképpen hallgatni 
kellene a kis tolvajokról, mert a nagy, hatalmas főtolvajokat kellene 
támadni, akik urakkal és fejedelmekkel paroláznak, kik nem egy-két 
várost, hanem az egész országot rabolják k i . . .  Ha a világot nézzük . . .  
bizony olybá tűnik az egész, mint egy óriási istálló tele nagy tolvajok
kal.”

El kell ismernünk, hogy a reformátor rendkívül komoran festette 
le kora társadalmát, s nagyon keményen ítélte meg a kis és a nagy 
tolvajokat, a lopást magát.

Az anyagi javak azonban nemcsak lopásra csábítanak. Hamis érték
rend kialakításához, az emberi kapcsolatok bomlásához, elidegenedés
hez, önzéshez, kivagyisághoz vezetnek. Céllá lesznek eszköz voltuk he
lyett, s ez rendkívül káros mind aiz egyénre, mind a társadalomra nézve.

Az anyagi javak birtoklásénak vágya egyeseken úgy elurálikodha- 
tik, hogy e vágy kielégítése érdekében feláldoznak nemcsak becsületet, 
de saját egészségüket, családi életük boldogságát, gyermekeik kiegyen
súlyozott, tisztes erkölcsi fejlődését, egyszóval mindent, ami valóban ér
ték.

A imagát agyonhajszolt ember, aki nem a létfontosságú javakért dol
gozik, hanem az ún. luxus cikkekért, vagy csupán azért, hogy mind na
gyobb gazdagságot mondhasson magáénak, mind több pénze legyen, leg
többször későn döbben rá, hogy helytelenül cselekedett. Hogy tönkretet
te ;magát, családját, miközben látszólag talán éppen a családjáért „haj
tott” oly nagyon.

Az ifjúság egy részénél tapasztalható cinizmus, a „csövezés” , az al
koholizálás,' „narkózás” , „szipózás” hátterében — a szociológusok egy
öntetű véleménye szerint is — fellelhető a családok némelyikében el
uralkodott szerzésvágy. A  kezdetben indokoltnak mondható, egyenesen 
dicsérendő, céltudatos takarékosság egy elég nehezen meghatározható 
ponton nagyon sajnálatosan öncélú, értelmetlen hanácsolássá változik.
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Egy ilyen esetről ír a Mozgó Világ 1983. májusi számában Kőbányai 
János „Margó — Blues” címen. „Másodikos voltam, — mondja a csövező, 
otthonról elszökött Márta, — akkor költöztünk Budafokra egy teljesen 
új házba. Három- vagy négyszázezer forint volt -azt hiszem a lakás, és 
még plusz a berendezés. Készpénzben kellett fizetni. Ezt mind össze
gyűjtötték (a szülők) ott az albérletben. Látástól vakulásiig dolgoztak 
érte, ez tény és való. Na, egyrészt nekünk is igazunk van, másrészt nekik 
is igazuk van. Mert akkor nem tartanánk itt, ahol tartunk, hogyha akkor 
velünk is foglalkoztak volna. Másrészt meg mi is jobban megkövetelhet
jük azt, hogy igenis le kellett volna ülni beszélgetni velünk, ahogy má
sok teszik. . .  ítt az új helyen ugyanúgy folytatódott ez a hajsza, ez a 
pénz utáni hajsza, hogy hát „robotoljuk . . . ” És szintén reggel mentek 
el. Volt, amikor Apu haza sem jött két hétig, mert lenn voltak vidé
ken . . .  Megint egyedül voltunk. . .  Na most ez olyan dolog a hajszával, 
hogy csak nekünk akartak jobbat, mint általában a legtöbb szülő, aki
nek nem volt semmije. Azt szokták mondani, hogy „ez csak tiértetek 
van, mert nekünk nem volt semmi, ti örülhetnétek, hogy ennyit kaptok.” 
Nem örülünk neki annyira. Szerintem inkább ne legyen egy télen két 
téli-kabátom, meg minden évben új csizmám. El tudom én hordani, mert 
nem tettem tönkre a másikat,. de foglalkozzanak velünk egy kicsit..

„Hajsza a pénz után”, ahogy a Ricsiék éneklik. Mert ezt tényleg an
nak lehet nevezni, erre nincs jobb kifejezés. Reggeltől estig, látástól va- 
kulásig megszakadunk, és minden nap megszakadunk, és már alig bír
juk magunkat vonszolni, de csak hogy több legyen a pénz. Mert itt tel
jesen a pénzre ment a dolog. Hiszen már megvolt mindenünk, tény
leg gyönyörű a lakásunk. (Akárki, aki eddig bárki fenn volt, azt mondta, 
hogy de szép lakásotok van. De nekik még kell, még kell, meg még kell 
valami.” 

Íme, hová vezet a szerzésvágy „ördöge” . Hogyan teszi tönkre egy 
család életét, hogyan lesz a tisztes takarékosságból -értelmetlen harácso- 
lás, egyenesen káros szenvedély. Hankiss Elemér szociológus mondja 
ezzel kapcsolatosan: „Az évszázados nyomor utáin a családok túl gyorsan 
akarnak felzárkózni, a szerzésre összpontosítanak, ami nem kedvez 
az emberi kapcsolatoknak.”

Nem szabad felednünk, hogy az anyagi javak nem célja, hanem 
csupán eszköze az -életünknek. Ebben az összefüggésben lesz érthető és 
meggyőző az Úr Jézus igéje: „Mit használ az embernek, ha az egész vilá
got megnyeri, önmagát pedig elveszti vagy romlásba viszi?” (Lk 9,25) 
„Bolond, az éjjel elkéri tőled a lelkedet, kié lesz akkor mindaz, amit fel
halmoztál?” (Lk 12,20)

Javainkról számot kell adnunk

A javakkal kapcsolatosan általánosan elterjedt az a vélemény, hogy 
a magán-tulajdon „-szent és sérthetetlen” . A magáéval mimdenki azt tesz, 
amit akar. A tulajdonos szuverén ura tulajdonának. Ez a felfogás a római 
jogból származik. Abból a joggyakorlatból, amelyben a tulajdonos valóban 
korlátlan ura volt tulajdonának, teljesen szabadon rendelkezett vele akár 
mint tárggyal, akár mint személlyel. Eladhatta, megsemmisíthette, vagy 
a rabszolga esetében akár meg is ölhette. A -tulajdonnak ilyen szemléle
tétől merőben különbözik a Szentírás tanítása, amely azt hangsúlyozza, 
hogy voltaképpen minden javunk, tehát a személyes tulajdonunk, is 
Végső soron Istené. „Az Űré a föld, és ami betölti” olvassuk a Zsoltárok 
könyvében. (Zs 24,1) Hasonlóképpen szólt Pál apostol is: „Az Úré a föld,
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s annak teljességé” . (1 Kar 10,26). Ez azt jelenti, ihogy Isten a gazda, mi 
csak sáfárok, vagyonkezelők vagyunk, vagyis felelősek vagyunk a ránk 
bízott javakért. Jézus nem hagyott kétséget afelől, hogy Istentől, a meny- 
nyei Atyától kaptunk, illetve kapunk mindent, következésképpen neki 
tartozunk számadással. (Mt 25, 14—30, Lk 16,2.)

„A sáfároktól elsősorban azt követelik, hogy mindegyikük hűségesnek 
bizonyuljon” — mondja Pál. (1 Kor 4,2.) Ügy kell élnünk, gazdálkodnunk 
javainkkal, ahogyan mennyei Gazdánk, az Úristen kívánja. Ő azt akarja, 
hogy a ránk bízott javakból juttassunk másoknak is, hogy ne feledkez
zünk meg azokról, akik valamilyen ok miatt rászorulnak a mi anyagi 
segítségünkre.

Nincs tehát jogunk elzárkózni a világban tapasztalható ínség, nyo
morúság, elesettség elől. Arra kell törekednünk, hogy az anyagi javakból 
mindenkinek jusson. Kézzelfogható segítséget, kenyeret, s más egyebet 
kell adnunk a rászorulóknak. Nem egyszerűen alamizsnát kell osztogatni, 
hanem a nagyobb, a teljesebb társadalmi igazságosságért kell küzdeni 
az egész földön. Ebben a küzdelemben fontos szerepe van az egyházak
nak is. Jó, hogy ezt mind több egyház felismerte, s ennek megfelelően 
cselekszik. Vállalja, hogy leleplezze és elítélje a faji diszkriminációt, s. az 
igazságtalan társadalmi struktúrákat, pedig ez nem veszélytelen vállal
kozás. Hogy mennyire nem az, annak szomorú bizonysága Dél-Afrika és 
Dél-Amerika, ahol az utóbbi időben egyházi személyek szenvedtek vér
tanúhalált ebben a küzdelemben.

Isten ránk bízta az ő „kicsinyeit” . Kötelességünkké tette a diakónia 
gyakorlását az egyes gyülekezetekben, diakóniai initézményeinkben, . a 
közegyházban, egész népünk közösségében, sőt még azon túl is, a népek 
nagy családjában. Nem mondhatjuk, hogy törődjék mindenki a maga 
bajával, hiszen mindenkinek van gondja, baja. Nem lehetünk érzéketle
nek, közönyösek, önző módon csak magunkkal törődök, amikor mellet
tünk, körülöttünk valaki, vagy valakik éppen reánk várnak.

Nem feledhetjük, hogy Isten azért adott nekünk, hogy mi is adjunk. 
Abból adhatunk úgyis, amit tőle kaptunk. Ez akkor is igaz, ha mi fára
doztunk a tulajdonunkká tett javakért.

Jó szívvel, szeretettel kell adnunk és nem kényszeredetten. Vonat
kozik ez az egyházfenntartási járulék megfizetésére éppen úgy, mint a 
különböző célú és rendeltetésű offertóriumokra, adományokra, közegy
házi járulékokra, mindarra, ami egyházunk szolgálatának zavartalan 
végzéséhez szükséges. De arra is, amikor népünk, társadalmunk vezetői 
kérik anyagi segítségünket, adományainkat valamilyen rendkívüli ese
mény (árvíz, földrengés stb.) alkalmával. Az Űr Jézus mondotta: „Na
gyobb boldogság adni, mint kapni.” (Csel 20,35.) Aki jó kedvvel, szívesen 
ad, megtapasztalja, amit Pál apostol mondott: „Az Istennek pedig van 
hatalma ama, hogy minden kegyelmét kiárassiza rátok, hogy mindenütt 
mindenkor minden szükségessel rendelkezzetek és bőségetek legyen min
den jócselekedetre.” (2 Kor 9,8)

Bölcs takarékosság

Az anyagi javakról, a velük való gazdálkodásról nem beszélhetünk 
úgy, hogy ne szólnánk a takarékosságról. Több okból is szükség van erre.

Az első, s talán a legfontosabb, hogy az anyagi jaavak nem állnak 
korlátlan mennyiségben a rendelkezésünkre. Ez a megállapítás egyaránt 
vonatkozik mindenféle anyagra, eszközre, tárgyra, pénzre. Még az olyanra
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is, mint a levegő, vagy a víz. (Közismert például, hogy az Amazonas ős
erdejének az utóbbi években rohamos lépésben történt gátlástalan ki
vágása, pusztítása a tudósok véleménye szerint azzal a veszéllyel fenye
get, hogy a légköriben kevesebb lesz az oxigén, Földünkön tehát meg
romlik, elfogy a levegő. A levegő romlása sok világvárosnak egyik sú
lyos problémája. Hasonló a helyzet a vízzel, a termőfölddel és neim utolsó 
sorban az energiahordozókkal. Az emberi környezet romlása, a külön
böző anyagok fogyása szigorú takarékosságra kell, hogy késztessen min
den józanul gondolkodó embert. De erre indít Isten rendje is. „És fogta 
az Üristen az embert, elhelyezte az Éden kertjében, hogy azt művelje 
és őrizze.” (1 Móz 2, 15)

Az ember feladata, hogy művelje és őrizze a Földet. Ezzel szemben 
az ember nem őrzi, hanem felelőtlenül tékozolja a Föld javait. Nem any- 
nyit használunk a javakból, amennyire feltétlenül szükségünk van, ha
nem amennyire kedvünk tartja. Nem túlzás, ha azt mondjuk, hogy sok 
esetben rablógazdálkodást folytatunk. Ez történik főként az un. fogyasz
tói társadalmakban. Ott szinte felbecsülhetetlen értékű anyagot, energiát 
pazarolnak el és töméntelen sok pénzt. A felelőtlen gazdagok azt gondol
ják, hogy ezt megtehetik és meg is teszik. Köziben sok országban a puszta 
létfeltételeik sem biztosítottak, milliók halnak éhen.

A mi hazánk kicsi ország. Nem tartozunk a gazdag nemzetek sorába. 
Nem bővelkedünk energiahordozókban, s más természeti kincsekben. De 
van — sok más mellett — kitűnő termőföldünk. Ennek védelme, s gyü
mölcsöző felhasználása a jövőben is biztosíthatja népünk kenyerét, s a 
nemzetgazdaság különböző szektoraiban folyó becsületes munkával, a 
randejjkezésünkre álló anyagi javak takarékos felhasználásával hosszú 
távon is reményteljes népünk jövője, élete.

Bölcs takarékosságra van szükség anyagban, pénzben, a családok 
háztartásában éppen úgy, miiint a nagyobb közösségekben, a munkahe
lyeken, a gyárakban, intézményekben, az egyházban, az egész társa
dalomban. Ezt hangsúlyozta — többek között — Hetényi István pénzügy- 
miniszter az Országgyűlés legutóbbi ülésén: „Kötelességünk, hogy meg
szüntessük az ésszerűtlen kiadásokat, a nyilvánvaló pazarlást, a szűkebb 
érdeknek a közérdek elé helyezését, a presztizs-költekezést.” Erre köte
lez bennünket j ózan eszünk mellett a hitünk is.

Nem szabad elkövetnünk, eltűrnünk, elnéznünk semmiféle pazarlást. 
Magunkon kell kezdeni, s azután másokon is számon kérhetjük. Persze, 
osaik akkor, iha 'magunk is megtesszük.

Nemcsak az anyagokkal, a pénzzel kell takarékoskodnunk, hanem 
idővel is. Nagyon sokszor elfecséreljük időnket. Nem arra használjuk, 
amire kellene. A  munkahelyen eltöltött időnek cisak egy része a tény
leges munkaidő. Ez is pazarlás, amelynek végső soron az egész ország 
kárát látja. Nem szabad elfelejtenünk, hogy Isten számon kéri a nekünk 
adott időt is.

A számadás nagy napján a szerint fog ítélni bennünket, hogy jól sáfár
kodtunk-e a ránk bízott javakkal. Hogy magunknak éltünk-e, vagy 
másokért is. Hogy miképpen végeztük a diakónia szolgálatát

Múlandó javaink — örökkévaló kincsünk

Mint minden földi, az anyagi javak is múlandók. Van, amit tönkre
tesz a rozsda, van amit megemészt a moly. Van, amit ellopnak a tolva
jok, van amit felfalnak a rovarok. Semmi anyagi érték nem állandó.
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Éppen ezért a legnagyobb balgaság az anyagiakban bizakodni, azok meg
szerzéséért és megtartásáért becstelen eszközökkel harcoltad.

„A pénznek nincs szaga” — tartja a közmondás. Minél több van 
belőle, annál jobb — mondják a legtöbben. Valóban kell a pénz, kelle
nek az anyagi javak mindenkinek. Igaza van Pál apostolnak, amikor azt 
írja: „Akik meg akarnak gazdagodni, kísértésbe meg csapdába, sok esz
telen 'és káros kívánságba esnek, amelyek az embereket pusztulásba és 
romlásba döntik. Mert minden rossznak gyökere a pénz szerelme, amely 
után sóvárogva egyesek eltévelyednek a hittől, és sok fájdalmat okoznak 
önmaguknak . . .  Valóban nagy nyereség a megelégedéssel járó kegyesség, 
mert semmit sem; hoztunk a világba, nem is vihetünk ki semmit belőle.” 
1 Tim 6, 9—10, 6—7)

Anyagi javaink valóban múlandók, de llehet nekünk örökkévaló kin
csünk. Ezért a kincsért nem kell verejtékesen „gürcölnünk”, mérhetetlen 
áldozatokat hozva „fizetnünk” . Ezt a kincset ajándékképpen kaphatjuk. 
Ez a kincs nem egyesek kiváltsága. Ez a kincs lehet bárkié, aki elfo
gadja. Ez a kincs nem tárgy, hanem élő személy, a megfeszített, de fel
támadott, élő Úr Jézus. Ő a legdrágább kincs. Ha ö  a mienk, s mi az Övéi 
vagyunk, minden a miénk. Miénk a bűnbocsánat, az élet és az üdvösség.

Ha vele, s benne élünk, ha tőle kapunk világosságot, bölcsességet, 
akkor tudunk helyesen élni és gazdálkodni anyagi javainkkal.

Táborszky László

Szociológiai és teológiai szempontok 
a házasság értelmezésénél

I. Minden megváltozott
Több területen is hallható napjainkban a „minden megváltozott” 

kezdetű véleményformálás. Fokozottan érvényes ez a házasság terüle
tére. Bármennyire is felgyorsult az információk közlése a házassággal 
kapcsolatban, mégis kimeríthetetlennek és alig áttekinthetőnék látszik 
a téma mind a mai napig. Általánosítható a házassággal foglalkozó tu
dományos irodalomban, hogy az — talán kivétel nélkül — konstatálja 
a házasság megváltozott helyzetét. Mielőtt mélyebbre mennénk ebben 
a témában, vegyük sorra a változás, átalakulás területeit és esemé
nyeit !

a) A társadalmi átrendeződés és következményei
Bár csak külső körülménynek szoktuk tekinteni, a házasság kérdé

sével kapcsolatban ezen a téren bekövetkezett sorozatos átrendeződések 
szerepe mégis nagyon jelentősnek tűnik. A házasság intézményének 
létrejöttét nagyon nehéz meghatározni. Az azonban nyilvánvaló, hogy 
a tulajdon és birtoklási jog jelentőségének növekedésével intéziménye- 
sedhetett és vált jogilag egyre rendezettebb képletté. Bármennyire is 
divatos a házasság alakulásánál a társadalmi fejlődést első renden a 
női nem szerepének alakulásával végigkísérni, mégis megjegyezhetjük, 
hogy ugyanígy kísérhető végig ez a folyamat a férfi nem szerepéinek 
vizsgálatával is. A primitív társadalmi körülmények között a két nem
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szerepe jobban elkülönült. Világosabb és kötöttébb megosztás volt ta
pasztalható. Az osztálytársadalom kialakulásánál szükségszerű szerep
átrendeződések következtek be. Nem húzható meg egyenes vonal a férfi 
és a nő társadalomban betöltött szerepét tekintve, mert ez a szerep a 
kezdeti időkben épp úgy, mint napjainkban a női nemre nézve is, je
lentős volt. Tévedés lenne egy otthonülő, családi tűzhelyet őrző nő
típust helyeznünk az ősi társadalmakba és egy munkás, harcos, politi
kus típust a modern formákba.

Mai helyzetünk megértéséhez elegendőnek ítélem meg az ipari for
radalmiaktól napjainkig tartó szakasz értékelését. A kört itt is le kell 
szűkítenünk elsősorban európai területre, hiszen ennek a kultúrkörnek 
a hatása egyeduralkodói szereppel rendelkezik a mi családi és házassági 
képződményeinket illetően. A gépesítés és technikád robbanás új kihí
vásokat intézett a nemek szerepének területén az emberhez. Míg addig 
a női munka — eltekintve a kényszerhelyzetektől — elsősorban a csa
ládi szükséglet és igények kielégítésére összpontosult, addig itt kínál
kozott egy lehetőség az aktív munkavállalásra. Az addig elzárt ipari 
területek is a gépek beállítása és a fizikai igénybevétel minőségi vál
tozása következtében -nyitottak lettek a nők számára is.

Először csak elszórtam, később nyíltabb formában, a munkavállaló 
szintjén beléptek nők is a társadalom termelői faktorába. Így vezet 
az út odáig, hogy ma már általánosnak tekinthető, hogy bizonyos ter
melői ágakban nélkülözhetetlen szereppel rendelkeznek a nők. Ez az 
évszázadokra is tehető változási sorozat konfliktus-lehetőségek sorozatát 
is jelenti éppen a házasság intézményére nézve. A termelésben betöl
tött szerepének megfelelően átalakultak a családi élet, illetve a két nem 
együttélésének külső és belső feltételei. Közelebb kerülnek egymáshoz 
a férfi és a női közös munkaterületek növekedésével a nemek. Egyik 
nem sem akar „kiszolgáló” faktor maradni. A társadalmi szerep vál
lalása és megvalósítása szerint egy dinamikus feszültség állandósul a 
nemek között, ami logikus következményként van jelen, de a házas
ság intézményét erős próbának veti alá.

b) A biológiai fejlődés és hatása
A köztudatban sokáig egyeduralkodó szereppel rendelkezett az a 

meghatározás, hogy a házasság az az egyedüli keret, amely a nemek 
közötti szexuális élet társadalmilag is elfogadott lehetőségét kínálja 
fel. Amennyire ennek a tételnek egyik oldala még napjainkban is reá
lisnak tűnik, annyira nem az a másik fele. Az utolsó két évszázadra 
tehetően számolnunk kell egy robbanásszerű biológiai változással is. 
Elsősorban az életkoron belüli felgyorsulás a szembetűnő. Nem vitat
ható tény ma már, hogy gyorsabb lett a nemek érettségének elérése 
és ezzel együtt a belső lelki mechanizmusok működése is. Így számol
hatnak napjaink kutatód olyan kortünettel, hogy lényegesen alacso
nyabb lett az az életkor, ahol a természetes szexuális igény jelentkezik. 
Mivel a házasságot megelőző szexuális élet kérdése és gyakorlata hosz- 
szú ideig — de bizonyos értelemben napjainkban is — tabuként érté
kelődik, ez a kérdés is a házasság területén jelentkezik probléma
ként. Biológiai meghatározottság, külső-belső kényszer egyaránt szapo
rítja a fiatalkorúak házassági igényét anélkül, hogy tizenéves korban 
a házasság funkcióját és feladatát a legkisebb mértékben is fel tudná 
dolgozni. Ugyanilyen fontos a másik oldalon jelentkező biológiai válto
zás, hogy a szexuális élet utáni igény és aktív képesség idősebb korban
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tovább kitolódik. Mindkét változás újabb feszültséggócokat hoz a házas
ság területére. Ezek mellett számolnunk kell a gyógyszergyártás és az 
orvostudomány óriási méretű fejlődésével, színvonalbeli emelkedésé
vel is. Míg a korábbi időben a terhesség és a konkrét szervi betegségek 
területén léptek be ezek a tudományágak erre a területre, addig nap
jainkban állandó kísérői (pl. fogamzásgátlás) az emberi élet szexuális 
tevékenységének, így a házasság területének első renden.

Óriási hiba volna, ha ezt a szempontot teológiai okokra hivatkozva 
felszínesen kezelnénk vagy egyszerűen kiiktatnánk. Hiszen minden, a 
házassággal foglalkozó tudományág rögzíti, hogy a házasélet stabilizáció
jának, külső-belső rendjének egyik alapvető feltétele a szexuális élet 
harmóniája és rendezettsége.

c) Környezeti hatások
Az emberi közösségi élet legkisebb önálló sejtje a család. Még 

gyermekáldás nélküli formájában is közösségi sejt, amit érzékenyen 
határoznak meg a környezet jelenségei. Amikor napjainkban sokat hal
lunk a házasság kríziséről, akikor már ezzel önmagában is egy a modern 
korra jellemző környezeti hatást érzékelhetünk.

Rendkívüli méretekben gyorsult fel az információ közlés. A tömeg
kommunikációs eszközök és „ipar” fejlődése belépett a házasság terü
letére is. Míg régebben évék kellettek egy-egy híranyag világtávlatú 
terjesztéséhez, addig ez ma másodpercék kérdése lehet csupán. Olvas
mányok, művészeti alkotások, film és televízió együttes hatása nem egy
szerűen ízlés- és véleményformáló tényező napjainkban, hanem élet
stílus, életvitel alapjait meghatározó jelentőségű erő lett. Egy televíziós 
film felelőssége ilyen értelemben sokkal nagyobb, mint hogy a szóra
koztatás keretein belül maradhatna. Hiszen világosan meghatározható, 
hogy az ember a házasság kérdésével kapcsolatban is külső informá
cióra szorul. Mit tesznek mások? Hogyan élnek? Hogyan vélekednek 
férfi és nő, férj és feleség mindennapi életéről? Ilyen értelemben rövid 
az út odáig, hogy már a tudat alatti irányítás része lesz az informá
ción keresztül érkezett anyag.

Gyakorlati értelemiben így merül fél ez a kérdés még konkrétabb 
formában: mennyire értékes a tiszta házasság? Mennyire fontos a hű
ségre törekvés? Milyen mértékben kell közös tehervállalást megvaló
sítani? Mennyi időt szánjunk egymásra? Hogyan beszéljünk egymással? 
Ilyen és hasonló kérdésekben az óránként érkező információs anyag ész
revétlenül is alakít.

Egyértelmű szociológiái megállapítás, hogy amilyen mértékben emel
kedett egy-egy társadalmi struktúrán belül az információ és tömeg
kommunikáció fejlettsége és sűrűsége, annyira csökkent a férj és fele
ség egymással eltöltött ideje. Ha ehhez a területhez még hozzászámítjuk 
korunk egyéb jelenségeit, akkor előttünk áll a kérdés: mikor marad 
lehetőség még az önálló, a két személy kapcsolatát egyedül is megtar
tani képes, házassági közösség kimunkálására? Pedig idő- és energia- 
igényes folyamat és feladat lenne ez. Ez az a jelenség, amelyet a mo
dern kor tempóváltásaként definiálhatunk. Bár az átlagéletkor lénye
gesen emelkedett, az egyes élet-feladatok megvalósítására fordítható 
idő és energia nagysága csökkenő tendenciát mutat. Konkrét feszült
ség ez is a házasság területéfl, mivel az egymáshoz csiszolódás lassú, 
türelmet igénylő folyamatát már az ismerkedés és előkészület idején 
egy ideges, rohanó, azonnal teljességre törő jelenség alapozza meg. Ez
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a magatartási forrna az, ami a legtöbb esetben a házasság kudarcá
hoz vezet. A válások nagy százaléka épp azért következik be, mert 
hiányzik a rendezéshez, a gyógyításhoz vagy az újrakezdéshez nélkülöz
hetetlen idő- és energiatartalék. Szociológiai vizsgálatok igazolják, hogy 
a válások nagy százalékában ez a próbálkozó, türelmet, egészséges to
leranciát és teherbíró képességet képviselő motívum teljes mértékben 
hiányzik.

Ezért kell nagyon világosan feltérképezni és feldolgozni az új kör
nyezeti hatásokat. Ezekre a hatásokra fel kell készülni, velük számolni 
kell, hogy élhesse életét az ember a legkisebb közösségi sejtben.

d) A személyiség szerepének új területei
Tévedés volna a házasságot csak a gazdasági, biológiai és jogi mi

volta felől megközelítenünk. Definíciószerűen nehezen fogalmazható 
meg, a házasság mégis férfi és nő között az a szerződésen alapuló kö
zösségi forma, amelyben a személyiség alakulása az egyik legintenzívebb 
területet kapja meg. Erre az aspektusra külön is kell figyelnünk nap
jainkban. Amennyire a fejlett társadalmi forma a közösségi élet irá
nyába mutat, annyira nem következik be ez a nemek egymás melletti 
életében. Ha a hagyományos házassági együttélés mellett más közös
ségi formák is fel-feltűnnek, ezek mégis hordoznak magukban egy n-ö- 
vékvő individuális meghatározottságot. Az a jó házasság, amely szá
momra kielégítő és nékem kellemes. Az élettársi közösség azért és ak
kor ,megoldás, iha a személyes érdekeltségem ezt kívánja. Gyakran le
het találkozni azzal a cinikusnak is bélyegezhető magatartással, amely 
eleve úgy indít egy kapcsolatot, hogy „ennyi magányos között mindig 
találok egyet, áki egy ideig rámszorul” .

Határozottabban jelentkezik ima a személyiség féltése és érzékeny
sége, mint valaha a világtörténelerben. Soha nem játszott olyan nagy 
szerepet pl. a családi élet tervezésében a személyes érdekeltség, mint 
napjainkban. Pedig minden közösségi kapcsolat alapszabálya, hogy olyan 
mértékben közösség, amennyiben a másik léte, személyisége kap lehe
tőséget általam. Igaz ez a házasságra ás úgy, hogy nem mindig kivite
lezhető a ima már sokszor idealizált „mindenben partnerek vagyunk” . 
álma. Adottságunkból fakadóan -ösztönös küzdelmet folytatunk a szemé
lyiségünk felismeréséért, fejlesztéséért, sőt a térhódításáért is. Ebben 
a küzdelemben lényeges az, hogy milyen szereppel -bír, hogyan áll egy
más mellett férfi és nő a házasságban.

A személyiségformálás fő területe a ma egyre jelentősebb mérték
ben  ̂ a -munkahely és a szintén fontossá váló szabadidő-környezet (pl. 
baráti kör), de az állandó — s éppen a felnőtté érés korszakában — 
a házasság területe. Más kifejezéssel erről a folyamatról mint önmeg
valósításról beszélünk. Miint a normális, értelmes emberi élet alapmeg
határozottságával, úgy kell ezzel számolnunk. Ebben az értelemben 
a munkahelyi közösség épp úgy, mint a szabadidő és pihenés közös
sége s-okkal inkább különböző- neműek közössége, mint a korábbi idő
szakokban. így változik meg az a házasságon kívüli személyiségformáló 
környezet, a többnyire homogénből egyre inkább heterogénné válik. 
Férfi és inő egyaránt önálló pályára lép ezekben a környezetekben ak
kor, amikor kilép a házassági közösségből. Ritka munkahely az olyan, 
ahol férfi és nő mint házastársak együtt dolgoznak. Sokkal inkább jel- 
lémző az,, hogy külön közösségben, külön területen mozog személyi
ségük formálása. Az eközben jelentkező élmények, hatások, befolyások
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11. Szemben az árral?
(Az egyházi vélemény kialakulása, helyzete és jelentősége)
a) Intézmény vagy teremtésből fakadó életrend?
Hogyan tekintünk mai teológiai alapállásunkban a házasságra? Mi

nek tartjuk azt? Erre keli valójában felelnünk minden jegyesoktatás, 
esküvői igehirdetés vagy házassági pásztorolás szolgálatában. Erre fe
lelünk akkor is, amikor elváltak felé fordulunk vagy esetlegesen új 
házasságkötésüket áldjuk meg. Ma nagyon sokszor azt gondoljuk, hogy 
a gyakorlat kényszerít minket arra, hogy modernebb felfogásunk ala
kuljon ki a házasságról. Ügy tekintünk, sok teológiai reakcióra, mint a 
„szükségállapot” szülöttére. Pedig igei kinyilatkoztatási alapunk, a Bib
lia ebben az értelemben is teljesen életszerű. A Biblia is tud .testiségről, 
a nemi élet feszültségeiről épp úgy, mint elváltakról és többnejűek- 
ről, paráznákról és tisztákról; vagy elég a kezdet kezdetére gondolnunk, 
a bűn hatására a nemek egymás mellett élésében. A sokszor idézett 
és alkalmazott .reformációd értékelést, amit a házasság „weltlich Ding” 
megjelölése sejtet, sem szabad .kiemelnünk Luther Rómával folytatott 
küzdelmeiből. Dogmatikailag is ez csak azt jelöli, hogy Isten kormány
zása alatt van, ide abban az értelemben, hogyjbenne az Isten igéje által 
megvilágosított értelmével döntsön az ember. A „világi rend”-ibe kerülés 
még egyáltalán nem jelent Isten háta mögé kerülést. A házasságban is 
„Isten előtt” él az ember. Isten áldásban, eredményben részesíti őt, de 
mulasztásaiért és tetteiért felelősséget hordoz benne az ember. A lutheri 
tanítás lényegéhez tartozik az is, hogy a házasság, ha nem egyházi, 
akkor is házasság érvényét jelenti a negyedik parancsolat értelmezése 
álapján, hiszen oda sorolja a házasságot. Amikor a házasságot első 
renden -Gén 2, 18 felől, majd Ef 5, 22 felől indulva értékeljük, akkor 
hangsúlyoznunk kell az isteni eredetet, de el kell határolni magunkat 
a szentségi besorolástól. Nem sorolható a szentségek közé (hiányzik a 
krisztusi elrendelés és az üdvösségünkkel kapcsolatos jegyek közvetí
tése), de a vele és benne való élés olyan mértéket állít elénk, hogy 
Isten ajándékaként fogadhatjuk csak el. Innen ered a felelősségünk a 
megbízatásunk alapján. (Meggondolandó, hogy Luthernél sokszor sze
repel együtt a ifelsőbbség kérdése és a házasság.)

A mai teológiai álláspontunkon a házasságot a teremtési életrendek 
közé soroljuk. Számolnunk kell azzal, hogy ezt a kijelentést nem állít
hatjuk egy konzervatív tendencia egyenes szolgálatába. Ahogy a házas
ságról szóló bibliai igék kontextusa az akkori és ott realizálható világ 
volt, úgy a mi időnkben a kontextus a mi mai világunk. Iránymutató
nak mégis a Gál 3, 28-at választhatjuk: „Krisztusban tehát nincs többé. . .  
sem férfi, Sem nő, mert ti mindnyájan egyek vagytok Krisztus Jézus
ban” . Istennek egyformán drága és értékes mindegyik nem, ahogy ezt 
a_ teremtéstörténettől végigkísérhetjük, ha összefüggésbe állítva szem
léljük a kijelentéseket. Pál apostolt értékelni azért is nehéz ebben az 
értelemben, mert erősen meghatározták a korabeli viszonyok, és ő egy
általán inem akart végérvényes rendezést ezen a területen, hanem csak 
relatív előterjesztést. Ezt igazolja az is, hogy ebben a kérdésben nyo
matékosan megkülönbözteti Krisztus szavát és a saját véleményét.

Nem azonosulhatunk azzal az értékeléssel, hogy intézményként sze
repel életünkben a házasság, mint egy a sok létező közül arra a célra, 
hogy a nemek együttélése, a szaporodás és a védettség rendezetten 
megoldódjon. Mint teremtési irányítottságú életrend, ajándék és lehető
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ség az ember közösségi életében. De nem idegen a Bibliától a testi-lelki 
vonzódás egymáshoz és az ember erotikus meghatározottsága sem. Isten 
a maga ajándékait nem az egyénnél helyezte el, hanem a találkozásiban. 
Nem tudunk .mindent elmondani és kifejezni az agapéról, ha abból az 
erószelemeket teljesen ikí rekesztjük. Az eggyéválás testi-lelki egységé
ben realizálódhat csak, éppen ezért szabad bátrabban nyúlnunk a 
Biblia ide .vonatkozó szakaszaihoz (pl. Énekek éneke) és értelmeznünk 
azokat. Mindezek elé odakerül a keresztyén ember életében az a meg
határozottság, hogy élete Isten színe előtt zajlik, ebben a vonatkozásban 
is. Mint evilági jelenség azonban ki van téve a bűn és a kísértés út
vesztőinek és rontásának.

t
b) Csak konzervatív rezerváció vagy haladó renováció az egyházi 

tanítás ?
Ideje lenne felfigyelni a sok szempontból jogos kritikai véleményre, 

miszerint az egyház házassági tanítására azért sem érdemes túlzottan 
figyelni, mert merev, kategorikus kijelentésekre alapozott etikája nem 
egyeztethető össze a mai ikor dinamikus valóságával. Teológiai véle
ményalkotásunkban mindenek előtt el kell döntenünk, hogy lehet-e egy 
rezerváció a feladatunk? Az az intézmény, amely állandó missziói és 
evaingélizációi lendületből él, gyakorolhat-e egyáltalán merevítő, rög
zítő feladatot? Teológiai gondolkodásunkban a házasság kérdésében 
tapasztalható egy megtorpanás a feladat nagysága előtt. Inkább hall
gatunk, mintsem magunkra húzzuk a vitára és küzdelemre mindenkor 
kész ellenvéleményeket. Nem lehet megállnunk ma imár ott, hogy ismé
telgetjük: a Tízparancsolatban, a jézusi. kijelentésekben, valamint Pál 
apostol etikájában egyértelműen kemény korlátozottságot találunk, meg 
kell elégednünk ezzel. Esküvői és ünnepi, szoligáltatásszerű tevékeny
séggél még nem tettünk semmit, amit éppen az evangélium alapján 
kötelességünk lenne .cselekedni. Ki kellene szabadulni a konzervatív 
rezerváció védőburkából és szembenézni a valós kérdésekkel, merészen 
reagálni a jelentkező tünetekre. Ahogyan többet ér egy magángyó- 
nássá alakuló beszélgetés a válóper előtt állókkal, mint a radikális 
figyelmeztetés, úgy van ez a komplex házassági etika kérdéseivel is. 
Csak emberközelben és életközeiben tevékeny és fejlődő a teológiai vé
leményformálás is. Ez az út lehetne egy tudatosan vállalt haladó reno
váció. Ezen az úton az első reflexió sohasem tehet egy tan, dogma, 
parancs vagy kánonjoggal rendelkező ítélet, hanem a mentés, újjáépítés, 
megtartás szem előtt tartásával egy emberi közösséget (a házasságot) 
renoválni akaró közeledés. Haladóvá úgy válhat ez a magatartás, ha 
szélesre tárt kapukkal, maximális elfogadási képességgel .rendelkezik. 
Az egyház ősi funkciója éppen ez volt, a legszélesebb réteget képes 
volt magába fogadni és az evangélium által az emberi élet és az emberi 
közösség tartalmát, értékét meghirdetni. Ezért a célért kellene sokkal 
nagyobb meghallgatási készséget kifejlesztenünk és lényegesebb mély
ségre törekednünk a házassággal foglalkozó társtudományok művelé
sében. Bár sohasem alakulhat át az egyházi közeledés és gondozás ezen 
a téren sem egy tiszta pszichológiai vagy orvosi szakrendeléssé. Meg 
kell keresnünk a speciális teológiai segítségnyújtás önálló módszerét. 
Amennyire a Biblia a világirodalom legkiválóbb menthálhigiénés szak- 
könyve lehet, úgy kellene a gyakorlati egyházi munkát koordináló teo
lógiának kidolgoznia és tükröznie a mai körülmények között nélkülöz
hetetlen rendszeres tanítását a házasságról.
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A jelenlegi helyzet azt tükrözi, hogy a gyakorlati egyházi élet oldja 
meg a házassági pásztoréiig gondozás elméleti hátterét és alapját. Pedig 
ennél a területnél különösen fontos az elméleti tisztázottság a hosszú 
távú jövőt illetően is. Hiszen a házassági értékelés imái helyzete a jövő 
környezetének aktív formálása. Ha ma hallgatunk a szexuáletika és a 
házastársi közösség gondozásának kérdésében, elveszítjük azt a bázist, 
amely feljogosít az aktív szolgálatra a jövőben.

A gyakorlati életben él egy tendencia, miszerint nem érdemes, nem 
is lényeges az egyházi tanítást figyelembe venni, .mert az úgyis eleve 
„szemben az árral” tanítás és ikeveset fog fel a maii helyzetből. Ha az 
emberi élet közösségi jellegének védelmében szükségszerűen „szemben 
az árral” a keresztyén tanítás, akkor azt vállalhatjuk. Ne legyen „szem
ben az árral” bélyeg rajta azért, .mert esák ismétel, idéz és visszahúzó
dik a kényes, etikai kérdések elől. A családi élet védelméért folyó tár
sadalmi küzdelem szerves része a házasság értékeinek, szükségességének 
és komplex jelentőségének világos, modem egyházi megközelítése. A 
diakómiai alapállással funkciót találó és benne élő evangélikus egyház
nak ezen a téren még nagyobb felelőssége és elkötelezettsége van a 
küzdelemre, mint bármilyen más indításnak. A házassági közösség el
értéktelenedése, a vele való felelőtlen játszadozás magát az emberi éle
tet támadja meg végső soron és veszi el tőle az Istentől kapott méltó
ságot. A valóságban minden igehirdetésünk, megnyilatkozásunk ebben 
a tekintetben ma rendkívüli módon tükrözi döntésünket, hogy egy nem 
sok jövőt és eredményt ígérő, „konzervatív rezerváció” talaján állunk, 
vagy benne élünk a „haladó renováció” küzdelmet, feszültséget 'bőven 
magában hordozó, építő szolgálatában. Jobb itt egy halkan kijelentett, 
reménységet hirdető evangéliumi mondat, mint a dörgedelmes parancs
áradat hangos repetíciója. Átszakadt gátakat csak akkor lehet igazán 
jól helyreállítani, ha az árhullám elvonulásáig türelmes, fenntartó küz
delemben védekeztünk, és utána mindazt feldolgozva, ami történt, ala
poktól erősítünk és építünk. El kell ismernünk, hogy átszakadt gátak 
ma már a modern és a jövő egyháza számára az irányítás és vezetés 
parancsolati, törvényi, ex-katedra állapota, de páratlan lehetőség a 
meghallgatás, az elfogadás és a gyógyítás lelki területe a kezünkben.

c). Az oldás és kötés hatalma a házasságról alkotott vélemény for
málásában

Mind a mai napig sokan keresnék fel lelkészeket házasságkötés 
előtt és tönkrement közösség után is. Rejtetten ott van a közeledésben 
egy érdekes jelenség,, amivel számolnunk kell. Súlya van az élet krízis- 
helyzetéiben és fordulópontjain a szavunknak. Ma már senki sem ke
resi meg a .szolgálatunkat azért, mert szokásos, hagyományos, hanem 
azért, hogy ténylegesen segítséget, valóságos „áldást” vagy „átkot” vár 
rajtunk keresztül. Ezen a téren még mindig hihetetlenül erős az em
berben élő lelki megítélő készség az ősi kijelentés területén: amit Is
ten egybeszerkesztett, ember azt él ne válassza! Azért is kell foglal
koznunk a házasság teológiai hátterével, mert veszélyes visszaélési te
rületeken járhatunk ezen a ponton. Fel kell ismernünk a közeledők 
szándékát, bármilyen nehéz is ez. Csak puszta lelkiisimeret-megnyug- 
tatósi reflex vezette őket vagy súlyos, belső összeroppanás kényszere 
adta az indítást. Ma sem mondhatunk le arról a nehéz és összetett 
szolgálatról, amely szerint a testvéri beszélgetésekben Isten módot és 
lehetőséget ad arra, hogy oldjunk és kössünk. De napjainkra meg kell
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tanúim, minden más meghatározó, erőtől függetlenül, hogy ez a szol
gálati eszköz — épp úgy, mint a törvény vagy evangélium és szent
ségek — a komplex pásztori szolgálat részei. Nem felmentenek a reánk 
bízottak életének és szolgálatának vállalása alól, hanem feltételezik 
ezt. Akkor jogos erről a témáról többet beszélnünk és akkor indokolt 
a gyakorlata, ha a házassági előkészítésben, a kudarcok átvészelésében, 
a problémák feltárásában aktív kísérői vagyunk a gyülekezeteknek. Óriási 
segítség a , pásztori gondozás keretein belül .szerves részként ez a bűn
bánatra és az új életre segítő eszköz, de csak úgy, ha a megtérés evan
géliumának hirdetésével realizálódik.

III. Az egyházi tanítás és cselekvés kritériumai és konkrét lehe
tőségei

a) Kritériumok a házasságról alkotott véleményünk születésénél
Hármas igény az, amin mindenek előtt le kell mérnünk, amit eb

ben a témában tanítani és hirdetni akarunk. Az elvárások egymástól 
elválaszthatatlan egységet képeznek.

1. Csak azt taníthatjuk, ami az igecentrikus teológia alapján áll.
2. Csak úgy taníthatjuk, hogy a krisztocentrikus látásmód követelé

seinek eleget tegyen.
3. Csak azt szabad tanítani és hirdetni, ami tényleges felelet a 

konkrét mai küzdelemben és a realitás talaján nyugszik.
Szükségünk van erre az éles behatárolásra, hiszen éppen az a té

mánk veszélye, hogy vagy elkalandozik a valóság kihívásai elől, vagy 
pedig beletemetkezik a konkrét, de csak elemző leírásba.

b) A konkrét cselekvés területei és lehetőségei
Ennél a kérdésnél felsorolásszerű formában vázolom fel azokat a 

lépéseket, amelyeket elengedhetetlenül fontosnak ítélek meg a mai szol
gálatunk területén hazai evangélikus egyházunkban.

1. A téma intenzívebb vállalása a komplex szolgálatunk területén.
2. Diakóniai teológiánk és a szocialista társadalmi szempontok alap

ján kidolgozott szexuáletika megfogalmazása.
3. Alaposabb felkészülés a pasztorális szolgálat végzésére a krízis

ben szenvedő vagy az ezt megelőzni szándékozó emberek gondozásának 
eredményességéért.

4. Nagyobb nyitottság. és fejlettebb érzékenység a házasság min
dennapi küzdelmei felé.

5. Az igehirdetés aktív szerepének igénybevétele, különös tekintet
tel a felkínált homiletikai alapra.

6. Több és életszerűbb publikáció a házasság témáján [belül az egy
házi sajtó kereteiben.

7. Az ifjúság felkészítése a házaséletre mint hiányterület felszámo
lása (ez a téma nagyon hiányzik tanító jellegű kiadványainkból).

8. Elengedhetetlen: az egyház lényegéből fakadó reménység meg
hirdetése a házasságról.

9. Nagyobb gyülekezeti vállalkozás az ifjú házasok gondozására, 
gyülekezeti alkalmak célirányos szervezése és kimunkálása.

10. A fokozottabb beépítés a megelőzés szolgálatában, már eddig,
is kialakított területeken (lelkészi látogatás, magánbeszélgetések, fel
kínált lehetőségek a lelkészi szolgálat igénybevételéhez). ~ , r .
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Felkészítés a házaséletre
„Egyetemi tanulmányainkhoz szükségünk van az érettségi bizonyít

ványra, ahhoz, hogy autót vezessünk jogosítványra. Hát a házassághoz? 
Ösztönösen tudjuk-e -mindazt, amire ott szükségünk van?” — „Mi min
dent nem tanulunk az iskolában! Hány évi előkészület szükséges hivatá
sunkhoz! Fel lehet-e készülni hasonló módon a házasságra?” — „Túlzás 
erről túl sokat beszélni! Anélkül, hogy bárki is befolyásolna bennünket, 
egyszerűen el kell kezdeni a közös életet. A házasélet során azután min
den megoldódik.” — Néhány fiatal véleménye ez a házasságra való fel
készülésről.

Hogyan is állunk ezzel a kérdéssel? Sajnos azt kell megállapítanunk, 
hogy a házasságra lépő fiatalok nagy része készületlen, sőt -gyakran alkal
matlan annak az új életformának a vállalására, amit a házasélet jelent. 
Milyen végzetes félreértés a nemi érettség és a házasságra való érettség 
közé egyanlőségi jelet tenni! Hibásak azok a remények is, amikor fiata
lok azt várják a házasságtól, hogy fennálló problémáikat egycsapásra 
megoldja, vagy hogy az társuk káros hajlamára kedvezően fog hatná. 
(Spock) Ritkán sikerül házassággal megoldani olyan nehézségeket, me
lyek már a házasság előtt is fennállottak. Sok rövid életű, alapjaiban 
kudarcra ítélt, esetleg egy gyermekkel kierőszakolt, elhamarkodott házas
ság tanúskodik az ellenkezőjéről.

A számomra megadott téma alapján, mivel az egy neveléssel foglal
kozó sorozat egyik tagja, azokat a kérdéseket szeretném megvizsgálni, 
melyek tisztázásával a szülőket segíthetjük gyermeknevelésük egy eléggé 
elhanyagolt területén: a házasságra való felkészítésben. Ma különösen is 
szükség van erre, amikor az emberi kapcsolatokról általában elmondhat
juk, hogy megváltoztak. Bizonyos szempontból megszegényedtek ezek a 
kapcsolatok, gondoljunk a magány, az elidegenedés súlyos problémájára. 
Másrészt viszont közvetlenebbek lettek az emberi kapcsolatok: ez külö
nösein a fiatalok egymáshoz való viszonyában figyelhető meg. A fel- 
szabadultság, gátlástalanság azonban korántsem jelenti, hogy képesek 
megbirkózni azokkal a feladatokkal, melyeket fejlődésük, nemi fejlő
désük hoz magával. Segítségre szorulnak, s óriási a jelentősége annak, 
ha ezt a segítséget a szülői házban, szüleiktől kaphatják meg. Ezért jó 
ezekkel a kérdésekkel foglalkozni s az eredményt szolgálatunk során to
vábbadni.

Vance Packiand amerikai szociológus — jórészt az Egyesült Álla
mokban végzett vizsgálatai alapján — beszél arról a teljes zűrzavarról, 
morális interregnumról, mely korunk fiatalságát jellemzi. Az elavult, régi 
szabályok tarthatatlanok — mondja — de -nem születtek meg az újak, s a 
meglevők inkább a felelősség elaltatására valók. Tapasztalatait így ösz- 
szegezi: az amerikai fiatalság nagy része előbb teszi sivárrá szexuális 
életét, mintsem teljesen felnőne! A sivárság, gátlástalanság, a minden 
kötöttségtől, normától való szabadulni akarás riasztó jelei környezetünk
ben is feltűnnek. Olvasunk, hallunk róla, tapasztaljuk romboló hatását. 
Botét a kép? Úgy gondolom csak reális.

Keveset beszélünk ezekről a kérdésekről, pedig szülők sokszor kér
nek, várnak segítséget tőlünk. Szükségük van tanácsra, útmutatásra 
azoknak a fiataloknak is, akikkel a gyermek és ifjúsági -munkánk során 
kapcsolatba kerülünk. Felszínes magabiztosságuk sokszor teljes tanács
talanságot takar.
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A házasságra való felkészítés kérdését mindig újra át kell gondol
nunk. Mert sokat olvashatunk a nevelésről általában, sok hasznos szak- 
könyv áll e téren rendelkezésünkre. Megismerhetjük azokat a mód
szereket, melyekkel a megváltozott körülmények között a gyermek segít
ségére lehetünk, hogy egészséges, kiegyensúlyozott felnőtt váljék belőle. 
És ugyancsak sok tanulmányt, ismeretterjesztő könyvet, teológiai mun
kát olvashatunk, melyek a házasság kérdéseivel foglalkoznak. A kétféle 
irodalom egy ponton találkozik. Ott ugyanis, hogy mit hoznak a házas
felek közös életükbe gyermekkorukból, hogyan motiválja az a házas
ságukat. Az ifjúságnak szóló, házassággal kapcsolatos munkák nagyrésze 
azonban szinte kizárólag a szexuális felvilágosításra korlátozódik. Az én 
feladatom nem kevesebb, mint hogy egyrészt rámutassak a nevelés és 
házasság közötti szoros összefüggésre, s így a két témakört közel hozzam 
egymáshoz. Azután szeretnék hangsúlyt tenni a házasság teremtésbeli 
rendjére életünkben. Arra ugyanis, hogy „szexuális robbanás” , változó 
erkölcsi normák ellenére mi házasságra nevelünk, és valljuk hogy ez 
Isten által kijelölt és igeneit formája két ember szexuális kapcsolatá
nak. Ezután kerülhet sor a hogyan kérdésének a megválaszolására.

Nevelés és házasság
Az emberi életet korszakokra szoktuk osztani. A gyermekkor külön

böző szakaszai, majd a testi, lelki érés, a felnőtté válás ideje. Ezután 
következik az érett, alkotó korszak, majd a lassú hanyatlás ideje, végül 
az öregkor. A korszakváltások nem zökkenőmentesek. Függenek külső és 
belső tényezőktől, szociális körülményektől. Hatással van az emberre a 
szülői ház légköre, azoknak az embereknek a magatartása, akikkel fejlő
dése során rövidebb, hosszabb ideig kapcsolatba kerül. Vannak örökle
tes alaptulajdonságok, melyek kialakuló egyéniségének jellemző vonásai 
maradnak.. A nevelésnek az a döntő jelentősége, hogy próbálja a gyer
mek meglevő adottságait kibontakoztatni, személyiségét kifejleszteni. 
Mindezt úgy, hogy közösségi emberré, a társadalom felelős tagjává 
váljon.

A keresztyén nevelés az embert, a gyermekeit is, mindig Istenhez 
való viszonyában látja, és értékeli. Reálisan számol a bűn rontó hatá
sával, ezért a nevelés korlátáival is. Ugyanakkor komolyan hangsúlyozza 
a felelősséget, mely teremtettségünkből következik. Emberségünk másik 
döntő jellemzője az embertárshoz való viszony. Isten nem magányos 
embert teremtett. Istenképűségünk alapja a férfivá és nővé teremtettség, 
a polaritás. A férfi a nőben — és viszont — egy más típusú embert lát 
maga előtt. Ez a „másság” más érzéseket, más értékrendszert is jelent, s 
ez sokkal több, mint csupán a szexuális különbség. Az ember akkor tel
jesedik ki igazán emberségében, ha közösségbe kerül a másik féllel, ha 
egymást kiegészítik. A sixtusi kápolna teremtést ábrázoló freskóján szé
pen juttatja kifejezésre ezt Michelangello: mialatt Ádámot életre hívja, 
Éva már a keze alatt van. Heidrikus Berholz: Der Mensch unterwegs 
című könyvében ezt írja: „Az egyes, a magányos sosem válhat igazán 
emberré, hanem úgy, hogy önmagából kilépve a felebarát partnerévé 
válik. A másik tesz emberré engem és én a másikat. Igaz emberré 
Istennel való közösségben és a felebaráttá válás által leszünk.” „Áll ez 
mindenfajta közösségre, de elsősorban is a házasságra. S mivel a házas
ság teremtési rend, ezért a nevelés egyik fontos feladata, hogy a gyer
meket, aki potenciálisan magában hordja nemiségét, erre a reá váró
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feladatra, a partnerré válás életre szóló hivatására felkészítse, alkal
massá tegye.

Mit kell tudatosítanunk tehát és hogyan kell megvalósítanunk a 
gyermek nevelése során a házasságra való felkészítést?

1. Nevel a szülők házassága
Még mielőtt a gyermek a kommunikáció eszközeivel történő neve

lés számára alkalmassá válik, figyelmeztetésekre, tiltásokra reagálni 
tudna, hatással, mégpedig döntő hatással van rá a szülők megélt társas 
kapcsolata, házassága. Megnyugtatja, vagy felzaklatja, aszerint, hogy 
harmonikus, jó a kapcsolat kettőjük között, vagy ideges, feszült a lég
kör. Sok gátlásos, visszahúzódó, egészséges kapcsolatteremtésre képtelen 
fiatalnál ilyen messzire is visszavezethetők az okok. A gyermek három, 
négy éves korától kezdve példát keres az utánzásra. Szülei jó, vagy 
rossz példája, viselkedésformája kínálkozik számára a legkézenfekvőbb
nek. Nemcsak babáival, testvéreivel és' társaival az óvodában játsza el 
mindig újra mindazt, amit otthon átél, szüleinél lát, amitől esetleg szen
ved, hanem minden esetben hat rá ez a férj, vagy feleségmodell, amit 
szülei megvalósítanak, öntudatlanul is ezt a modellt viszi majd magá
val és fogja saját házasságában is megvalósítani.

Gyakran azonban egyáltalán nincs arra lehetőség, hogy a gyermek 
megismerje az egyik, vagy a másik házastársmodellt, mert csonka csa
ládban nő fel. Rendszerint a férj hiányzik a családból, s a gyermeket 
az anya, esetleg a nagyszülők nevelik. Az óvodában az óvónő keze alá 
kerül, majd tőle rendszerint egy tanítónő veszi át nevelését. Azon túl, 
hogy az apa hiányát egy életen keresztül megérzi a gyermek, nem tud 
kialakulni benne a férfi ideál, vagy a férj szerep. Csonka családban fel
nőtt, elvált szülők gyermekeinek házasságában sokszor tragikus módon 
megismétlődik szüleik sorsa: maguk is képtelenek egészséges társas 
kapcsolat kialakítására.

A szülőknek komolyan kell venniük, hogy magatartásukkal, egy
más megbecsülésével, a közös tehervállalással, a szeretet és gyengéd
ség gyakorlásával gyermekeik egészséges fejlődését, és jövendő házas
ságát alapozzák meg.

2. Nevel az otthon légköre
„Az a gyermek, aki meleg otthonban, őszinte családi légkörben no 

fel, aki azt látja, hogy a szülők egymást szeretik, becsülik, egymás 
munkáját tiszteletben tartják, maga is képes lesz jó családi légkört te
remteni, alkalmas lesz arra ,hogy jó apa, illetve jó anya váljék belőle.” 
(Bágyoni—Varjas: Okos szóval, türelemmel.) Az előbbiekkel összefügg, 
abból következik, hogy a gyermek fejlődésére, egészséges emberré, há
zasságra alkalmassá válására döntő hatással van az otthon légköre, 
amelyben felnő. A védettség, a gyengédség, a konfliktusok feloldására 
való készség megtapasztálása, a jó rend, a fegyelmezettség, mind, mind 
összetevői a jó légkörnek. Mindehhez az szükséges, hogy a szülők fel
ismerjék a komolyan vegyék, tudatosan vállalják házastársi, szülői hi
vatásukat. Hogy ma annyi a beteg, érzelemszegény házasság, annak 
egyik oka éppen az, hogy a házasfelek is ilyen érzelemszegény, rossz 
légkörű családban nőttek fel. Gyermekkorukban nélkülözték a biztonsá
got, a védettséget. Ezekben a családokban tanulgatták először, mit je
lent, ha az asszony kilép az otthon falai közül és idejét, erejét hivatás 
és család, munkahely és otthon között kell megosztania. Valljuk meg,
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hogy ez a „megosztás” sok esetben nem sikerült jól. S ennek nagyon 
sokszor az az oka, hogy a férj nem hajlandó még mindig tudomásul 
venni, hogy az új körülmények között, új feladatok, fokozott felelős
ség hárul rá a családban. A férj és apaszerep a régihez viszonyítva bő
vült, gazdagodott, jobban megközelíti, megvalósítja a segítőtárs fo
galmát, szerepét.

A mégváltozott külső körülmények között, melyek a család belső 
arculatát is döntően megváltoztatták, továbbra is az a szülők feladata, 
hogy a gyermek egészséges fejlődése számára oly nélkülözhetetlen vé
dettséget, érzelmi biztonságot próbálják meg biztosítani. Amit gyerme
künk első három évében a szülői házban kap — írja Bovet —, az dön
tő hatással lesz rá egész további életére. Nem mellékes például, hogy 
az államunk által biztosított 3 éves gyermekgondozási segély idejét az 
anya elszenvedi, végig unatkozza, esetleg visszamenekül a munkába, 
vagy pedig tartalommal tölti meg, idejét valóban gyermeke nevelésé
vel tölti, s egyengeti egészséges emberré válásának útját. Ugyanez áll 
az apákra is, mert ez csak együtt, közös ,tehervállalássál valósítható 
meg. Napjaink egyik legszomorúbb jelensége a családdal kapcsolatban 
éppen az, hogy a szülők a gyermekre fordított időt, az őszinte törődést 
sokszor pénzzel, anyagiakkal próbálják „megváltani’’. Az ilyen belsőleg 
megüresedett családban a serdülő fiatal nem találja helyét, gyakran 
kitör onnan, mert őszinte törődésre, gyengédségre vágyik. Ez a vágy 
kergeti őket sokszor meggondolatlan, korai szexuális kapcsolatokba, el
hamarkodott, fiatalon megkötött házasságba. Egy fiatal, akinek az élete 
csődbe jutott, szüleinek ezt így vetette szemére: „Ne lett volna bala
toni villánk, de lett volna időtök a számomra!”

A család jó légkörével kapcsolatban mindig újra hangsúlyoznunk 
kell a testvér, a testvérek formáló, nevelő hatását. A nagy családban, 
testvérek között felnövő gyermek olyan értékes, jó tulajdonságokat 
sajátít el fejlődése során, melyek megkönnyítik társas kapcsolataik ki
alakulását. Megfigyelhetjük, hogy az ilyen gyermek mennyivel köny- 
nyebben illeszkedik be iskolai, vagy más közösségekbe, mint magányo
san felnövő társaik, De a testvérek formáló hatása segítik őt jövendő 
házasságában is, házastársihoz való viszonyában. Ilyen tulajdonságokra' 
gondolok: önzetlenség, segítőkészség, alkalmazkodni tudás, előzékeny
ség, lemondás. Mert a testvérek is nevelik egymást. Szolgálatunk során 
állandóan hangsúlyoznunk kell, hogy a szülők akkor adnak a legtöb
bet gyermeküknek, ha testvérrel ajándékozzák meg. Itt kell megje
gyeznem azt, hogy nagyobb erkölcsi és anyagi megbecsülés járna a sok- 
gyermekes családoknak. Sokszor tekintenek rájuk jóindulatú sajnálko
zással. Visszaemlékezem harmadik gyermekünk születésére: milyen cso
dálkozva fogadta a falu közvéleménye. Nem divat több gyermeket 
szülni! Legyen joga az anyának anyai hivatását „főállásban” gyako
rolni. Ezáltal ne kerüljön hátrányos helyzetbe. Megtérül!

3. Nevel az őszinte, okos szó
Andrey Wending a San Diego-i egyetem tanára szerint az a legna

gyobb baj, hogy a fiatalok szexuális problémáikra nem nagyon kap
nak’ semmiféle tanácsot. „A szülők addig törik a fejüket, hogy mit te
gyenek, amíg végül is nem tesznek semmit, gyermekeik pedig saját 
kortársaikhoz fordulnak tanácsért.” Sajnos, ez általában így igaz. A 
fiatalok elbizonytalanodnak a szülők tehetetlensége miatt, akkor is, ha 
nyegle magatartásukkal próbálják palástolni ezt. A szülők tanácstalansága
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persze onnan adódik, hogy az ő gyermek és. serdülő korukban is hiány
zott az őszinte szülői szó. S míg a felnőttek maguk között egyáltalán 
nem szemérmesek, sőt előszeretettel tárgyalják meg a .szexuális kérdé
seket, tréfálkoznak azokon, nyomban szégyenlőssé válnak, elutasító ma
gatartást tanúsítanak, ha gyermekük ilyen kérdéssel fordul hozzájuk.

Igaz, hogy nem könnyű férfi és nő legintimebb kapcsolatáról a 
gyermekkel elfogulatlanul beszélgetni. Az is igaz, hogy a gyermekben 
szülői beszélgetéseken, iskolai nemi felvilágosításon túl is mindig ma
radnak őket izgató kérdések, melyeket egymással és nem a szülővel 
akar megbeszélni. Mégsem szabad a szülőknek a feladattól visszariadni, 
hogy gyermekével a nemi élet .kérdéseiről időről időre őszintén beszél
gessen. Ha nem élt vissza a gyermek bizalmával, ha nem szoktatta le 
korán az őszinte kérdésekről, akkor a gyermek kérdez és kérdéseire 
feleletet vár. Sokszor készületlenül találja a szülőt gyermeke kérdése, 
és felül kell vizsgálnia a gyermekhez való viszonyát, m int ahogy az 
anya teszi ezt Simone de Beauvoir regényében (Képek káprázatok), 
amikor serdülő lánya nagyon érett kérdések miatt nyugtalankodik. „Ha 
faggatom, kitérő válaszokat ad — töpreng az anya — Nem beszélünk 
közös nyelven. Ügy bántam vele, mintha kisbaba volna, de közben 
szabadjára hagytam, nem is próbáltam beszélgetni vele!” Nem vélet
len, hogy az anyai önvád és a gyermek nyugtalansága mögött egy tisz
tázatlan szerelmi viszony a háttér, amit a kislány ösztönösen megérez.

Első és legfontosabb szabály a gyermekkel való beszélgetésnél, hogy 
mondjunk mindig igazat. Nem kéll többet mondani, mint amire a gyer
mek kíváncsi, ami ,az értelmi szintjének megfelel, de sose mondjunk 
valótlant. Mindig elszomorít, hogy szülők mennyire nem élnek a kínál
kozó lehetőségekkel. Nem készítik fel gyermeküket ,a testvér érkezé
sére, vagy, ami még ennél is rosszabb, még mindig a gólya-mesénél 
tartanak! Pedig olyan kiváló kis könyvek állnak rendelkezésünkre, mint 
amilyen Kurt Seelman: A gólya hozza?, vagy Marie Claude Monchaux: 
A sehány éves kislány. Hívjuk fel a szülők figyelmét az ilyen tárgyú 
könyvekre.

Serdülő .kortól kezdve a szülőnek egyre inkább tudatosítania kell 
gyermeke számára, hogy a szexualitás nem öncél, hanem az a házas
ságban éri el célját és teljesedik ki. A  legtöbb nemi felvilágosítással 
foglalkozó könyv megreked a nemi élet egészségügyi kihatásaival, a vé
dekezés különböző formáival. Ritkán olvashatunk bennük ilyen mon
datokat: „Rá lehet szoktatni a fiatalokat, hogy bizonyos tekintetben 
urálibodjanak kívánságaikon”, vagy: „Minden lány anya akar lenni, de 
erről sokszor megfeledkeznek!” (Szex, szerelem, család). A mi felada
tunk nem egyszerűen a nemi felvilágosítás, szexuális nevelés, mi házas
ságra nevelünk, amely két ember életre szóló kapcsolata. Ehhez első
sorban arra van szükség, hogy maguk a szülők is elfogadják saját 
házasságukra nézve Isten igéjének örökérvényű üzenetét a házasság 
rendjére vonatkozólag, s próbálják megélni és tanúsítani is, mit jelent 
a házasságban segítőtárs voltunk. Csak így lehet gyermekeinket is há
zasságra nevelni. El kell mondani a fiataloknak, hogy Isten akarata 
valósul meg abban, ha két fiatal egymásra talál. Ö adja szívünkbe a 
társ utáni vágyat, mely több, mint fellobbanó szexuális kívánság. Tu
datosítani kell bennük, hogy az ember segítőtárs volta a házasságban 
testi, lelki és szellemi partnerséget is jelent együtt. Hogy ilyen társsá 
válhassanak, ahhoz nem elég a nemi érettség, erre nevelődni, érni kell 
lelkileg is. A türelmetlen birtoklási vágy még nem szerelem. A házas
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ságra érettséghez a várni tudás, a lemondás, a megértés, a társ tiszte
lete is hozzátartozik. Sok ilyen őszinte beszélgetésre volna szükség 
szülők és gyermekek között, s talán így sok meggondolatlan, boldog
talan házasságot meg lehetne akadályozni.

4. Segítsük a gyermeket a felnőtté válásban
Amennyire nélkülözhetetlen a gyermek számára az első években, 

hogy érezze a szülői ház biztonságát, hogy rá tudjon hagyatkozni szü
leire, épp oly fontos, hogy az évek során az érzelmi leválás lassan el
kezdődjön és megvalósuljon. Szabó Magda kifutópálya építésnek nevezi 
ezt a folyamatot. Sok szülő — főleg anya — nem vesz tudomást az idő 
múlásáról; s gyermeke felnőtté válását nem hajlandó segíteni, sőt in
kább gátolja azt. Nem tudja elszakítani azt a bizonyos érzelmi .köldök- 
zsinórt, gyermekét magának akarja megtartani. Az ilyen fiatal nem 
tud sokszor saját házasságában sem felnőtté. fejlődni, nem valósulhat 
meg nála a teremtési rend: „elhagyja... ragaszkodik...” . Egészséges 
kapcsolat, jó házasság csak két lelkileg is felnőtt, függetlenné vált fia
tal között jöhet létre. A kudarcok, csődök oka gyakran az, hogy a szü
lők továbbra is jogot formálnak arra, hogy beleszóljanak, irányítsák a 
fiatalok életét. Bovet szépen fogalmazza meg a szülők feladatát: áldás 
kívánással a távoliba küldeni őket. Az okos nevelésnek jó gyümölcsei 
vannak: nem fogják elveszíteni őket. És végül, mintegy zárszóként ez 
is ide kívánkozik:

5. Legyen a szülő biztos hátvéd felnőtt gyermeke számára is.
Szeretete, törődése, imádsága kísérje tovább is őket az önálló élet

ben. Nemrég mondta egy anya, aki leányát egyedül neveli: alig várom, 
hogy már 18 éves legyen, akkor csináljon, amit akar! Soha ne zárkóz
zunk el előlük, ha tanácsért, segítségért hozzánk fordulnak, még ak
kor sem, ha egyszer nélkülünk, vagy akaratunk ellenére rosszul dön
tötték. Jézus a tékozló fiú példázatával az igazi szülői magatartásra, is 
meg akar tanítani bennünket: útjukra engedni őket, úgy, hogy nem 
zárjuk el a haza vezető utat. Nyitott szívvel és nyitott ajtóval vissza
várni őket, megbocsátásra készen. Ez végsősoran Istentől kapott fel
adatunk.

Felkészítés a házasságra: gazdag, szerteágazó témakör. Meg sem 
kísérelhetem, hogy egy tanulmányon belül minden kérdésre-kitérjek 'és 
azokra feleletet keressek. Erőmet és képességeimet meghaladó vállal
kozás lett volna. Amit szerettem volna — s ez talán sikerült — az az, 
hogy mindenkit továbbgondolkodásra biztassak, néhány könyvre felhív
jam a figyelmet, hogy ezáltal szülőknek és fiataloknak egyaránt segít
ségére lehessünk szolgálatunkban.

Keveháziné Czégényi Klára 

f e l h a s z n á l t  é s  a j á n l o t t  i r o d a l o m

Theodar B ővet: Alltag und W under In dér Fam ilie
T heodor B ővet: Felette nagy titok.
Heidrikus B erholz: Dér Mensch Untarwegs.
Dr. Bágyoni Attila: Szex, szerelem, család.
Dr. Bágyoni Attila: Okos szóval, türelemmel.
Dr. Benjám in S p ock : Tinédzserek könyve.
Irgm ard und Gottfried H op p é: Verliebt — verlobt.
Maria Claude M onchaux: A  sehány éves kislány.
Kurt Seelm an: A  gólyahozza?
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Örömhír gyermekeknek
 

Máté elhívása
Mt 9,9— 13

Cél: Megvilágítani a gyermekeknek, hogy Jézus személyes hívását 
mindenki meghallhatja. Téged is hív!

Bevezetés

Ugye, volt már úgy, hogy mást kaptál, vagy más történt, mint ami
re számítottál? Mi volt? Rossz is és jó is. A mai történetünkben egy ilyen 
emberről tesz szó: aki nem számíthatott a jóra s mégis azt kapott.

A tanítás

1. A nagy meglepetés
Mátéról van szó, akit akkor még Lévinék hívtak. Vámszedő volt. — 

Mi a vám, vámszedés? — Kapernaum városának a kapujában ült és fi
gyelte az embereket: ki mivel jön, mit hoz be vagy mit visz ki a város
ból. Kitől mennyi vámot tehet kérni. Gyűlölték őt általában az embe
rek, ment a római hatalmasság nevében tevékenykedett. Ráadásul töb
bet is kísérhetett a rómaiak által megjelölt összegnél. S ezt általában meg 
is tette minden vámszedő, hogy meglegyen a maga haszna. Ott ül Lévi 
a vámszedő asztalnál, a málhákat, a behozott árut és a befizetett, pénz
összeget figyelte. S képzeljék: arra ment valaki, odaállt elé. Lévi csak a 
kezét nézte, hogy mit is fog fizetni. De ez az ember valami szokatlant 
cselekedett. Megszólította őt: Lévi! — Honnan ismert és hogyhogy szóba- 
áll vetem? Hiszen a hivatalosan szükséges időnél többre senki sem állt 
meg mellette. Mit akarhat, aki nem azt nézi, hogy mit veszek el, hogyan 
adok vissza, nem a kezemet figyeli, nem a részletekkel törődik, hanem 
engem néz? Egyenesen énrám figyel.

Hányszor álltatok már ti is városban egy bolt pénztáránál! Emlé
keztek-e a pénztárosra? Általában nem. Miért? Mert nem őt figyeltük. 
Hát mit? A  pénztárgépet. Azt, hogy milyen összeget ír ki. Azt, hogy jól 
ütik-e be az árakat. Azt, hogy pontosan kapjak vissza. — Mennyire 
meglepődik egy pénztáros már azon is. ha a visszakapott pénz eltétele 
közben azt mondjuk: köszönöm. Többet, mint ami föltétien szükséges. 
Valami jólesőt, amiben a másik megbecsülése, emberszámba vétele is 
benne van. S az igazán meglepetés tenne, ha valami egészen másról be
szélnénk vele, ami. személyesen az ő kérdése. Hát ezért lepődött meg 
Lévi is. A szokásos, nem egészen egyszerű és nem tiszta munkája közben 
valaki megállította és megszólította. Talán már nyílt is volna a pén
zért, de az étet szokásos sodrásában Jézus megállította. Miért? Hogy
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megtudja, hogy több az élet, mint az állandó robot és az anyagiak! 
Hogy mással is kell törődni és más is törődik vele. Ugyan kicsoda? Hát 
legalábbis egyvalaki igen, ez most már biztos: Jézus. Nem veti meg, pe
dig tudja, hogy bűnös ember, talán sokkal inkább, mint a többiek. Ért
hetetlen! Miért teszi?

2. A vámszedő asztal elhagyása
Kövess engem! — ezek a határozott szavak ébresztették föl gondo

lataiból. — Most megtudom, mit akar. Hiszen nem vet meg! — S ekkor 
Lévi egy határozott mozdulattal fölkelt a vámszedő asztaltól, úgy, hogy 
mindennek vége lett, ami eddig volt. L/évi régi életének. Mert Jézus sza
vát személyesen hallotta, aki őt szólította, noha bűnös ember volt és 
addig mindenki utálattal fordult el tőle. Ez megrendítő. Hiszen Ö tudja, 
ki és mi vagyok. Akkor Ö annak ellenére teszi. Igen, követem Öt!

Ma is hív bennünket. Amikor elgondoltad, hogy mit is fogsz csinálni 
és egyszer csak szól: kövess engem. Mégis mást kell tenned, mint amit 
akartál. Amikor el akarsz maradni a gyermekbiblia-körről, egyszercsak 
megszólít: kövess engem. Mégis ott kell lenned. Igen, minden dologban 
változást jelent az, hogy az Űr Jézus hív: kövess engem. Hallod, hogy 
van, aki szeret és személyesen törődik veled. Hallod, hogy az Ür Jézus 
bűneid ellenére szeret, sőt az életét adta érted a kereszten, hogy neked 
ne kelljen örök büntetéssel fizetned a bűnödért. Hallod, hogy hív: kövess 
engem, mert én téged akarlak boldoggá tenni, téged akarlak megváltoz
tatni. Akkor te is elindulsz Jézus nyomán. Ez azt jelenti, hogy először is 
megérted az igéből, hogy téged szólít. Téged szeret és téged hív, S elha
tározod, hogy követed. Azaz: Neki és vele fogsz élni. Ez az új életnek, az 
Úr követésének a kezdete. A megtérés. Hogy megbánod bűneidet és 
hűséggel. követni kezded Jézust. Amikor már nemcsak a vágyak és a 
feladatok sodornak, hanem fölfelé is tudsz tekinteni.

3. Léviből Máté
Teljesen megváltozott ez a Lévi. Semmit sem akart a bűnös és elhi

bázott múltjából megtartani. Semmit sem' akart, ami a régire emlékez
teti. S ebben is segített neki Jézus: új nevet kapott tőle — Máté lett. 
Lévi azt jelenti, hogy körülfont. Máté pedig azt, hogy az Úr ajándéka. 
Az Úr ajándéka volt az új élete. Nemcsak eltörölte Isten a múltat, hanem 
az új kezdetre emlékeztette szüntelen. Hogy ezzel is segítsen megma
radnia az Ő útján. S valóban: Máté a tizenkét apostol egyike lett.

Miért ne lehetne övé egy gyermek is, ha a bűnösöket is így át tudja 
formálni szeretetével és kegyelmével! Te is az övé lehetsz. Csak figyelj 
a szavára! Olvasd és hallgasd az Igét! S ha úgy érzed, hogy hozzád szól, 
akkor Jézus Krisztus hív. Akikor kövesd: tedd, amit mond! Ezt az aka
ratot, ezt a döntést várja, s aztán Léviből már Ö formál téged is Mátévá.

4. Mindenkit hív
Máté — most már mondjuk így — annyira örült, hogy Jézus elhívta 

onnan, ahol eddig ólt, ahol bűnt követett el, hogy a legnagyobbat tette, 
amivel ember a szeretetét kifejezte abban a korban: meghívta egy nagy 
ünnepi ebédre a házába. — Mi is az Űr mellett való döntés után életünk 
minden eseményébe, minden lépéséhez meg kell hogy hívjuk öt. Hogy 
rámutathasson arra, ami rossz és áldottá tegye, ami jó. — Jézus elment, 
örömmel vette a hívást. Máté meghívta eddigi barátait, munkatársait is:
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sók bűnös és vámszedő embert. — Miért? Felelősséget érzett irántuk, 
hogy ők is találkozhassanak azzial a Jézussal, aki hajlandó szóbaállni ve
lük és cselekedni értük. Azonnal másokat is hívott az Úrhoz. Valóban 
Isten személyes hívását mindenki meghallhatja. Ö mindenkit és minde
nütt megszólít. — Sajnos, van aki visszautasítja. .Aki nem érzi szükségét 
a változásnak életében. Aki meg van elégedve magával. Ilyenek voltak 
a farizeusok. Látták, hogy Jézus egy asztalhoz telepszik a vámszedőkkel 
és bűnösökkel és ezen megbotránkoztak. Jézus ezt észrevette és azt 
mondta: Nem az egészségeseknek van szüksége orvosra, hanem a bete
geknek. Nem azért jöttem, hogy igazakat, hanem hogy bűnösöket hívjak 
megtérésre. — Aki nem veszi be a gyógyszert, azon nem lehet segíteni. 
Aki nem ismeri el, hogy bűnös, .az nem fog vágyódni a bűnbocsánatra. 
Az Űr Jézus azt mondta, hogy az, hogy leült a bűnösökkel, nem azt je
lenti, hogy olyan lett, mint ők. Nem lesüllyedt, hanem lehajolt hozzájuk, 
hogy fölemelhesse őket. Azért lett emberré, hogy közénk, bűnösök közé 
ülhessen. S megmutassa szeretetét és amikor már értjük, hogy rajtunk 
akar segíteni, akkor hívhasson bűnbánatra és az Ö követésére, új, Öt 
szolgáló életre. — S lett a farizeusok közül is néhány személy, aki meg
értette, hogy ő is beteg és odament, ottmaradt a nagy Orvosnál. A leg
nagyabbnál. Aki a sátán hatalmából, a bűnből szabadít meg és új életet 
ad. — Megérted-e, hogy mit jelent Jézus szava szerint, hogy beteg vagy 
és hogy ö  a te gyógyítód?

Aranymondás
„Isiten mindeneket engedetlenség alá rekesztett, hogy mindeneken 

könyörüljön.” Rm 11,32. Mit jelent az, hogy rekesztett? Miért ezt az 
aranymondás? Ki a tökéletes? Kin könyörül? Aki kéri. Ki kéri? Aki 
meghallja hívását. Ki hallja meg az Űr hívását? Aki belátja, hogy „be
teg” és élete menetén változtatni szeretne-

Az elveszett juh 
Lk 15,1— 7

Cél: Rávilágítunk arra, hogy Jézusnak az egy is fontos. A gyerme
kek is fontosak 'neki. Addig nem nyugszik, míg meg nem talált. Ez Isten 
öröme.

Ismétlés
Egyszerű malomjáték formájában. Két csoportra osztjuk a gyerme

keket. Az egyik csoport jele O, a másiké +  Mindkét jelből kilenc dara
bot vágunk ki. Fiaméi! is lehet. Készítsünk hozzá egy 3X3 .kockás mezőt, 
szintén flaneléből. Föltesszük az ismétlő kérdéseket, fölváltva a két cso
portnak. Na a válasz helyes, a csoport jelét ráhelyezzük egy üres me
zőre. A gyermekek mondják meg, hogy hova. Amikor betelt az egész 
tábla (9 kocka), összeszámoljuk a malmiakat. Malom =  három saját jel 
egy irányban: egymás mellett, alatt, vagy átlósan. Az a csoport győz, 
akinek több malma van. (A mezőket meg is lehet számozni.)

Mi volt Lévi foglalkozása? Hol szokott tartózkodni? Miért nem sze
rették általában az embereik? Miért lepődött meg? Mit jelentett a neve? 
Hogy hívta el Jézus Lévit? Hova hívta Lévi az Urat, miután követője 
lett? Kik voltak ott együtt? Mit hittek a farizeusok, hogy mit jelent az, 
hogy Jézus letelepszik a bűnösök asztalához? Valójában miért ült oda
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Jézus? Mi volt a farizeusok bűne? Mi Lévi új neve és mit jelent? Mond
jatok olyan embereket a Bibliából, akiknek más lett a neve, miután az 
Űr követőivé lettek!

Bevezetés
Előfordult-e, hogy senki nem akart játszani veled? Miért? — Nem 

szeretünk. Túl kicsi vagy. Nem ismered jól ezt a játékot. — Ugye, na
gyon szomorú lettél, amikor ilyeneket mondtak neked?

Amikor az Űr Jézus a Földön járt, voltak olyan emberek, akiket senki 
sem szeretett. Vámszedőknek hívták őket. Adót szedtek be a néptől, de 
gyakran több pénzt követeltek, mint amennyi jogos lett volna és azt 
maguknak tartották meg. A nép ezért tolvajnak tartotta és gyűlölte őket. 
(Mi az adó?)

De Jézius szerette a vámszedőket. Miért? — Ő minden embert sze
ret. — Egyszer egy csoport vámszedő jött, hogy meghallgassa Jézus taní
tását. Hamarosan más emberek, farizeusok és írástudók is odagyűltek. 
— Kik a farizeusok? A törvényt nagyon pontosan igyekszenek' megtar
tani. Ezért néha különbnek is érzik magukat a többieknél. — Először 
csöndben hallgatták a tanítást, de aztán zúgolódni .kezdtek. Nem tetszett 
nekik, hogy Jézus együtt van a bűnösökkel.

Jézus ismerte őket és tudta, hogy miért haragszanak rá ilyen na
gyon. Ezért odafordult hozzájuk és elmondott egy példázatot az elveszett 
juhról. így akarta, megmutatni, hogy Isten mennyire szeret minden em
bert. Válogatás nélkül. A kicsit és nagyot, a jót és rosszat, a gyengét és 
erőset, okosat és aki kevésbé okos. Mert mindenki elveszett ember az 
Űr Jézus nélkül. A bűn az, hogy Isten nélkül élnek. A rosszcselekede.t 
csak ennek a következménye, jele. Csak ha Ővele járok, akkor vagyok 
azon az úton, amelyik jó irányba: a boldogságra és az üdvösségre visz. 
Jézus keres, számon tart téged is. Minden embert, minden egyes gyerme
ket, téged is. Igen, Ő gyűlöli a bűnt, amit cselekszünk, de minket ma
gunkat nagyon szeret.

A példázat

1. Egy jó pásztor — a Jó Pásztor
Jézus egy jó pásztorról mondott el példázatot. Volt száz juha. Éjjel

nappal együtt volt a jühaival. Dúsfüvű réten legeltette őket, tiszta és 
csöndes patakoknál itatta, hűvös árnyékban deleltette bárányait. Mind
egyik juhát szerette. Tudta azt is, hogy melyiknek mi a neve. Éjszaka 
a közelükben aludt, hogy megvédje őket a tolvajoktól és a vadállatoktól.

Az Űr Jézus valójában emberekről beszólt, amikor a juhokat emlí
tette. S magáról azt mondta, hogy „én vagyok a Jó Pásztor” . — Hogy 
miért, ez majd mindjárt kiderül a példázatból.

2. Egy elveszett
Gondosan őrizte a pásztor a bárányokat. Mégis az egyik valahogy 

elkóborolt. Miért? — Nem figyelt, nem hallgatott a pásztorra. A saját 
útját akarta járni. Minden felnőtt és gyermek elveszett bárány, ha nem 
hallgat az Úr Jézus szavára és nem marad a közelben. Amikor a pásztor 
észrevette, hogy az egyik bárány hiányzik, otthagyta a kilencvenkilencet 
a pusztában és az elveszett bárány keresésére indult.
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3. Kereste
Olyan sok juha volt! Miért törődött annyira azzal az eggyel, ame

lyik elkóborolt? Miért akarta mindenáron megkeresni? — Azért, mert 
szerette ezt a báránykát is.

Ez a keresés nagyon nehéz volt. Sziklás vidékeken, bozótosokon át 
kellett haladnia. Patakokon kellett átgázolni és hegyeket kellett meg
mászni. Veszedelmes állatokra is számíthatott, mert farkasok és medvék 
éltek a környéken. Csak a botjával tudott védekezni ellenük, meg a pa
rittyájával. Mégis folytatta a keresést, a bárányka nevét kiáltozva 
mindaddig, amíg gyenge bégetést nem hallatt. Azonnal abba az irányba 
sietett és meg is találta a kis állatot. (Elmondható, hogy szakadékba esett, 
eltörött a lóba, éhes volt, a bogáncsok is kikezdték a bundáját stb.) 
Azonnal a vállára vette a kisbárányt és noha ő maga is fáradt volt, így 
vitte egészen hazáig.

Miért hasonlítunk az elveszett bárányhoz, Jézus pedig ta jó pásztor
hoz? — Eltávolodtunk Istentől és nem találjuk a Hozzá visszavezető 
utat. Isten Igéjében, a Bibliában ezt olvashatjuk erről: „Mindnyájan, 
mint juhok eltévelyedtünk” Ézs 53,6a. Később az Úr Jézus azt mondja 
saját magáról, hogy „az embernek Fia azért jött, hogy megkeresse és 
megmentse, ami elveszett” Lk 19,10. Ahogy a pásztor elindult, hogy 
megkeresse az elveszett bárányt, úgy jött le Jézus Krisztus is a földre, 
hogy megmentsen bennünket és visszavezessen Istenhez, az Ő közössé
gében, az Ő áldásait élvező boldog életre. Jó helyen akar tudni téged,is 
és engem is. Jézus imaga mondta önmagáról: „Én vagyok a Jó Pásztor. 
A jó pásztor óletét adja a juhokért” Jn 11,10. Az Űr Jézus értünk halt 
meg a kereszten. Magára vette a büntetést -minden rosszért, amit gon
dolunk, mondunk és teszünk. De harmadnapon föltámadt. Fölment a 
mennybe és ott örökké él. Ha az Ő szavára, Igéjére válaszolsz, s befo
gadod a szívedbe mint Megváltódat, akkor te is az Ő nyájának juha 
leszel. Örökre szeret téged, gondoskodik rólad és majd a mennybe vezet.

4. Öröm
Nagyon örült a jó pásztor, amikor megtalálta és hazavihette az el

veszett báránykát. Még a barátait is összehívta, hogy kifejezésre juttas
sa elmondhatatlan örömét. — S a történet végén azt mondta az Űr Jé
zus: Ilyen módon nagyobb öröm lesz a mennyben egy megtérő bűnösön, 
mint kilencvenkilenc olyan emberen, aki igaznak tartja magát és nem ér
zi, hogy szüksége lenne megtérésre. — Ezzel azt mondta Jézus, hogy 
azért megy a bűnösök közé, hogy legalább még egy valakit megmentsen. 
Szereti azt is, aki még nem az övé. S azon tud igazán segíteni, aki érzi 
is, hogy szüksége van a segítségre. Az egy, a bűnös, a kicsi, a gyermek 
— te is fontos vagy Istennek! Mert szeret. Ezért hallgass az Ő kereső 
és hívó szavára, az Ő tanítására. A te javadat és boldogságodat akarja 
szolgálni.

Aranymondás
„Azért jött az embernek Fia, hogy megkeresse és megmentse, ami 

elveszett” Lk 19,10.
A tékozló fiú 
Lk 15,11— 24

Cél: A gyermekek szívébe véssük, hogy ha valami nincs rendben 
körülöttünk, emlékezzenek vissza arra, amit Isten mondott és adott. 
Ami jó volt. — Hogy újból elindulhasson oda, ahol valóban jó, ahol a
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helye van. Hogy visszakapja az Istennel valló élet örömét. A bajban, 
hiányban megtanuljuk értékelni azt, amit eddig oly könnyen, természe
tesnek vettünk. Kulcsszó: magába szállt.

Ismétlés

Egy módszer, ötlet, amellyel azt próbáljuk elérni, hogy a gyerme
kek tudatába játékosain véssük be Isten Igéjét:

Színes kartonból kivágunk egy bárányt vagy egy pásztorbotot. A 
csoport nagyságának megfelelően, hogy hátulról is látható legyen. Körbe- 
lyükasztjuk, a széliektől befelé kb. 1,5 om-re. A tanított anyagból előre 
kérdéseket állítunk össze és kis papírokra fölírjuk. Majd összetekerj ük 
őket és a kartonfiguráin levő lyukakba helyezzük. Az ismétlés idején a 
fölszólított gyermek maga húzza ki az általa megválaszolandó kérdést. 
De lehet úgy is, hogy ő falolvassa és a választ a csoportnak kell meg
adnia. Más változat: alkii jól válaszol, az húzza ki és olvassa föl a kö
vetkező kérdést, s megintcsak tovább: aki erre jók  válaszol, az lesz a 
húzó.

Lehet hogy nem szeretik, vagy unalmas mindig, amikor megkérde
zik, hogy mit is hallottunk vasárnap. így szívesebben és könnyebben 
felelnek. — Nagyobb témakör is átismételhető hasonló módszerrel. A 
témához kapcsolódó kartonfigurát vágjuk ki. Lehet egy kis dobozba is 
beleál lítani az összecsiavart kérdéseiket úgy, hogy egy kicsit kiálljanak 
és a gyermek abból húzza ki. Célunk, hogy a gyermekek szívébe véssük 
Isten Igéjét.

Aranymondás
Most előre vesszük. Nem csupán a változatosság kedvéért, hanem 

hogy a történet során többször is mondhassuk, ismételhessük. „Emlé
kezzél meg, honnét estél ki és térj meg . . .  ha pedig merni, hamar eljö
vök ellened” Jel 2,5.

Emlékezzél meg: jusson eszedbe, amikor szükséges. Honnét estél 
ki: egy jó helyről, állapotból, örömből kikerültél akaratod ellenére, de 
tévedésed következtében. Térj meg: bánd meg, ismerd el, amit elrontot
tál, határozd el, hogy ezen változtatni fogsz és kezdd el követni Jézust. 
Eljövök ellened: Eljön Jézus, most már nem figyelmeztetni, hanem szá- 
monkórni és ítélni.

A példázat

A kisebbik fiú nézőpontjából mondjuk el, mégpedig ahogy az atyját 
látja és ez a látása változik.

Bevezetés: Mennyire vagytok szófogadók? Mikor (miért) nem vagy
tok azok? Volt-e rossz következménye az engedetlenségnek, önfejűség
nek? Mi lett a hatása a ibajnak? Beláttátok-e az elkövetett hibát? Ho
gyan? Hogy reagáltak erre szüléitek?

Istent is sokan úgy látják, mint egy könyörtelen szülőt. Azok, aki
ket a Sátán megtévesztett. Az Urat szigorúnak és könyörtelennek tart
ják. Törvényét és akaratát akadálynak vélik, amellyel boldogulásuk 
útjában áll. Terhes igának, amelytől jó lenne megszabadulni. S amikor 
Isten engedi őket a kikövetelt úton, hamarosan eltékozolják értékes 
éveiket, lelki képességeiket és életük csődbe jut. — A tékozló fiú pél
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dázata világosan elénk tárja Isten könyörülő szeretetét az eltévedtek 
és elveszettek iránt. Noha elfordultak Istentől, Ö mégsem hagyja őket 
magukra és kész a boldogságba visszavezető úton segíteni nekik.

1. A Szigorú Atya — elmegy
Egy embernek volt két fia. A fiatalabbik azt mondta az atyjának: 

Atyám, add ki a vagyonomból rám eső részt. Azért, mert megunta az 
atyai ház fegyelmét. Úgy érezte, hogy atyja korlátozza szabadságában, 
nem tehet, amit akar. Félremagyarázta atyja gondoskodását. Elhatározta, 
hogy önállósítja magát. Mindenét összeszedte és jó messzire elköltözött. 
Majd ő megmutatja, hogyan kell élni! Nincs szívében hála a mindent, 
az életét is adó atyja iránt, nem érez kötelességet, csak jogait keresi. El
megy és elhiteti önmagával, hogy teljesül szíve vágya. Hiszen jól éi, 
vannak barátai. A rossz társaság nem figyelmezteti helytelen életmód
jára, mert ők is azon vannak, hogy kihasználják, kapjanak pénzéből. 
(Ahogy ő az apjával.)

2. Nélküle sem jó — eltékozolja mindenét
Dobzódva élt, eitékozolta, elpocsékolta a vagyonát. Értékes évei, if

júsága elmúlt, értelmét és lelki képességeit elfecsérelte. Mindene, a pén
ze is elfogyott, barátai hátat fordítottak neki. Közben nagy éhínség tá
madt azon a vidéken és elkezdett éhezni. Elszegődött egy gazdához, aki 
elküldte földjeire disznót legeltetni. Olyan éhes és szegény volt, hogy 
szívesen evett volna még a disznók táplálékából is, de abból sem adtak 
neki. Bizony nem jó Isten néfcül!

A Bibliában szó van olyan emberekről, akik „magukat bölcseknek 
vallván, balgatagokká lettek” Rm 1,22. Ez történt a példázatbeli fiúval 
is. Ilyen minden bűnös ember állapota. Jogot formál Isten áldásaira, ter
mészetesnek veszi, ha megkapja, de nem hálás érte és nem igyekszik 
viszonozni szenetetével. Bármi is volt a látszat, most kiderült, hogy az 
Isten nélküli élet az elpocsékolt élet. Die a bajban! önmaga kárán vette 
csak észre. Ugye, mi tanulunk a tékozló fiú példájából?

3. Atyja még mindig gazdag — magába száll
Rájött, hogy olyan életformát választott, amely nem teszi boldoggá 

és arra költött, ami nem elégítheti ki. Egyedül, nyomorúságában magába 
szállt és visszagondolt az atyai házra. S ezzel megtört a Sátán megté
vesztő befolyásai Belátta, hogy szenvedésének a saját önfejűsége az oka. 
Visszaemlékezve tudta, hogy milyen gazdag még most is az ő atyja. Sze- 
retefben is. Ott mindig megvolt minden, ami fontos volt. Ott az élet 
nemi volt gond. De a bűn ellen kellett volna .azért harcolnia. Magába 
szállt és belátta, hogy jobb volt az atyai házban. Ott még a szolgák is 
ibővölködnek a táplálékban, ő pedig nagy függetlenségében talán még 
éhen is hal.

4. Könyörülő Isten — bocsánatot nyer
Magába szállva egy nagy és nehéz elhatározásra jutott: Fölkelek, 

elmegyek atyámhoz .és ezt mondom neki: Atyáim, vétkeztem az ég el
len és teellened. Nem vagyok többé méltó, hogy fiadnak neveztessem. 
Fogadj vissza legalább béresednek, amilyen a többi szolga. — A remény
ség hajtatta haza a tékozló fiút, hogy jobb lesz, atyja talán visszafogad
ja. Az atyai szeretet vonzotta haza. Fölkelt és elindult hazafelé. Amikor
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meggondolatlanul elment otthonról, nem is sejtette, hogy mennyire fáj 
ez a cselekedete az atyjának. Most a nehéz, hazafelé vezető úton sem 
gondolt arra, hogy valaki figyeli, hogy jön-e mér. Az apja volt az. Meg
esett rajta a szíve, hozzá futott, nyakába borult és megcsókolta. A fia 
csak ennyit tud mondani: Atyám, vétkeztem az ég ellen és teellened és 
nem vagyok immár méltó, hogy fiadnak neveztessem. Nem is tudja to
vább folytatni, az apja a szolgákkal azonnal szép új ruhát, sarut és gyű
rűt hozat fia számára. Megparancsolja a szolgáknak, hogy vágják le a 
hízott borjút és rendezzenek lakomát. így mondta: Örvendezzünk, mert 
ez az én fiam meghalt és feltámadott, elveszett és megtaláltatott.

Makacs önfejűségében a tékozló fiú túl szigorúnak tartotta az ap
ját. Az apa ugyanaz, de ő most egész másnak látja. — Miért? Mert meg
bocsátott neki. — Ilyen a mi Istenünk, mennyei Atyánk is. Kész elfo
gadná a megtérő bűnöst, könyörül rajtunk. Megtanít a bajok között ér
tékelni azt, amit addig olyan magától értetődőnek vettünk. Segít ma
gunkba szállni és visszaemlékezni arra, amit mint gondoskodó Atyánk 
adott. Reménységre ébreszt, hogy Ö kegyelemmel és szeretettel vár 
vissza. S amikor már emlékszel Isten szavára, véleményére, tudod az 
akaratát, akkor már el is indulsz a jó irányba. Ha csak egy lépést is 
teszel.  Öfelé bűibánattal, sietve jön eléd, megbocsát és megáld, mert 
végtelenül szeret.

A második elveszett fiú 
Lk 15,22—32

Cél: Ta-nítjuk a gyerimlekeket, hogy különbséget tudjanak tenni 
a gyermeki és a „szolgai” szolgálat között. Az örömmel és hálával, vagy 
pedig a kényszerből és kötelességből fakadó szolgálat között.

Ismétlés
Mivel az előző óra egyik kulcsszava az emlékezés volt („magába 

szállt”), erre utalva egy játékkal folyik a visszakérdezés. Egyforma, (ki
sebbek száméira esetleg számozott) flanellkockákat készítünk, a hátol
dalán bibliai szimbólumokkal, amelyek lehetőleg az előző órák anyagára 
is utalnak. Sima oldallal a táblára helyezzük őket. Minden képből két 
egyforma van. Fölváltva mutathat két kockára egy-egy csoport. Ha a 
két egyformát megtalálták, 1 pontot kapnak érte, s egy kérdésre kell 
válaszolniuk. A helyes válaszért is 1 pont jár. Az összepárosított képe
ket levesszük. Ha nem találták meg a párt, a képeket visszafordítjuk. 
Esetileg harmadik pontot jelenthet annak megmondása, hogy mit ábrá
zol, mi köze van a nemrég hallott bibliai történetekhez a képnek. Az az 

 oldal győz, amelyiknek a végén több pontja van.

Bevezetés
(Ezt a példázatot ne tanítsuk az előzőtől függetlenül, hanem az első 

 tékozló fiú példázata után. A Bibliában ez egy példázat, de egyrészt a 
gyermekeknek talán hosszú, másrészt pedig lehetőleg ne tanítsunk két 
csúcspontú példázatot, két központi igazságot a gyermekeknek. Mindig 
egy üzenetre koncentrálunk. Ezért legjobb két tanításra bontani a Lk 
16,11—32-t.)

Mondjatok olyan dolgot, amit nem szívesen csináltok meg! Amit 
nehezen tettetek meg. Miért? — Nem volt kedvünk, mást akartunk vol-
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na, csak azért tettük, mert kötelességünk volt, mert féltünk, hogy kika
punk, hogy rossz jegyet kapunk. — Vajon mindig kiderül abból, amit 
teszel, hogy nem szívesen csinálod? — Nem mindig. Előbb-utóbb mégis 
kiderül. — Amíg bibliakörösök vagytok, mindnyájan eljöttök kiskoro
tokban, akiket szüleik elhoznak vagy küldenek. Amikor nincsenek ott
hon, nem szólnak, nagyobb letttél és nyafogsz vagy a tévé érdekel, ugye 
hányszor kivívtad, hogy ne kelljen a gyermekbibliakörre jönni. Ekkor 
kiderül, hogy nem szívesen jöttél. Kiderül az, amit az Úristen ugyan 
tudott, de most megmutatja szüleidnek, nagyabb testvéreidnek, bará
taidnak és neked, hogy észrevedd és a helyes irányban megváltozhass. 
— Ma a Bibliából egy olyan példázatot hallunk — az előző példázat 
folytatását — amelyben egy ilyen fiú szerepel.

A tanítás
Emlékeztek, hogy fejeződött be az előző példázat? — A kisebbik 

fiút szeretettel várta az atya és megbocsátott neki. Mi mutatta, hogy 
teljesen megbocsátott? — Nem szóigának, hanem fiának fogadta visz- 
sza. Felöltöztette, borjút vágott, nagy örömünnepet rendezett.

1. A göröngy
Itt még nem ér véget a példázat. A  nagyobbik fiúval is történt va

lami. Kint volt a mezőn és ahogy hazafelé közeledett, hallotta a házuk 
irányából a zenét és a táncot. Megkérdezte az egyik szolgát, hogy mi 
akar ez lenni. A szolga elmondta, hogy az öccse jött meg és apja öröm- 
ünnepet rendezett, mert egészségesen és megváltozva jött haza.

És figyeljetek csak! Most kezdett kiderülni, hagy mi is van a szí
vében! Ami eddig nem látszott, hiszen becsületesen végezte minden fel
adatát. Megharagudott és nem akart bemenni. Valami előhozta azt, ami 
a szíve mélyén volt. Mi? öccse érkezése. Amikor hasonlítgatásra nyílt 
helyzet. Amikor más került az előtérbe. Amikor őt nem dicsérgették. 
Egy kis göröngy megmutatta, hogy milyen gyenge lábon áll hűsége, az 
alázat, szeretet és az atyja iránti szeretet tekintetében.

2. A szerető Atya
Lám, őelé is ki kell mennie az atyjának! Hiszen otthon volt, de 

mégsem érezte otthon magát s most nem akart bemenni. Így szeret az 
Atya! Mindenkit bent akar látni. S úgy, hogy jól érezz'e magát, aki a kö
zelében, vele van. Hiszen most kiderült, hogy a nagyobbik sem érezte 
jól magát atyja mellett, csak á kötelesség visszatartotta a házban. Ki
megy az atya és magyarázgatja, hogy nem az egyiket vagy á másikat 
akarja odabent látni. Nem az egyiknek vagy a másiknak akar örömöt, 
hanem mindegyiknek. Mindenkinek. Nem a nagyobbiktől vett el, amikor 
a kisebbiknek lakomát rendezett, hanem a másikhoz is kegyelmes volt. 
Nem azzal leszünk többek, ha a másik veszít, süllyed, rosszabb lesz 
a helyzete, hanem ha mi kapunk.

Bűn, irigység van a szívünkben. Ha megszidnak a szüleink, hogy 
.mit tettünk, akkor nem változtat a helyzeten az, hogy azt mondom: 
a testvérem is ezt tette. Ha nem mehetek el, mert tanulni kell, ne iri
gyeljem a másikat, ne mondjam, hogy ő se menjen. Ha neked kell 
boltba menni, azt tartod-e számon, hogy ki következik, vagy legköze
lebb is örömmel, készségesen mégy? Az Úristen előtt csak az számít 
szolgálatnak, amit szívesen, örömmel teszel. Az pedig semmi, ha rossz
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szívvel. Mert nem ugyanazt tetted: kevesebb az öröm benned, többet 
kell vesződni a szülőnek az eredményért, idegesíted, rosszul végzed el 
a rádbízott feladatot. S nem sugárzik belőled Jézus szeretete. Akinek 
jó volt a közelében lenni, mert mindenkit megértett, mindenkin segített 
és mindig tudott beteljesülő reménységet ébreszteni a szívekben.

3. Különbség 
Látjátok, különbség van a kétféle szolgálat között. Ha szívből vagy 

kényszerből teszed. Ha valakit irigyelsz vagy -méltatlankodsz helyzeted 
fölött, akkor ez a bűn jött napvilágra. Ezért mondjuk a második fiút is 
„elveszettnek” . Nem volt a helyén, nem volt szívből az atyai házban s 
éppen ezért az első göröngy, baj el is távolította onnan. Így szólt: Lá
tod atyám, én sok év óta szolgálok neked és soha parancsodat át nem 
hágtam. És mégsem adtál nekem soha egy kecskegidát, hogy barátaim
mal elfogyasszam. Amikor pedig ez a te fiad megjött, -aki paráznákkal 
emésztette föl a vagyonudat, levágattad neki a hízott borjút. — Szavai 
elárulják, hogy a várt haszon reményében mondott csak le a bűn örö
meiről. Nem szívből, -nem mint gyermek szolgált otthon. Az atya sze
retettel bánik vele is. Ezt mondja: Fiam, te mindenkor velem vagy és 
mindenem' a tied. Vigadnod és örülnöd kellene hát, hogy ez a te testvé
red meghalt és föltámadott, elveszett és megtaláltatott.

Ráébredt-e az idősebb fiú arra, hogy milyen irigy és hálátlan? Az 
Űr Jézus, amikor elmondta ezt a példázatot, nem mondta el a végét. 
Mert ez a példázat hallgatóinak története volt, az ő életükben kellett 
folytatódnia. S nekik kellett eldönteni, hogy miként. Tanuljunk a na
gyobbik fiú példájából: Ne a jutalom reményében, önzően szolgáljunk, 
mert akkor mi is egyre távolabb -kerülünk az atyai háztól. Hanem sze
rétéiből, mert -fölismertük, hogy bűnösök vagyunk mi is és tudjuk, hogy 
bennünket is csak mennyei Atyáink szeretete menthet meg, mert:

Aranymondás
„Aki nem szeret, nem ismerte meg Istent. Mert az Isten szeretet” 

Un 4,8.

A bűnös asszony megkeni Jézus lábát
Lk 7,36— 50

Cél: 'Különbség van a fenntartásos és az igazi szeretet között.

Ismétlés
Négy gyermek párbeszéd formájában mondja ed röviden a tékozló 

fiú példázatát! (A példázat nagyon alkalmas arra, hogy a két kezünkre 
tett bábokkal játsszunk, mondjuk el a kétrészes, történetet. Az első rész
ben eleve két szereplő van. A másodikban pedig a szolga szavát az idő
sebb fiú mondja, kb. így: Mi ez a világosság, ez a zene? És miért ez 
a vidámság otthon? Hé szolgák! Mi ez a nagy vigasság a házunknál?... 
Micsoda? Hogy hazatért az öcsém?)

A két bábszereplőhöz két hangszínt használunk.

Bevezetés
Emlékeztek a második tékozló fiúra? A nagyabbikra? Addig nagyon 

hűségesen igyekezett végezni a feladatát, amíg úgy gondolta, hogy iga
zán csak őt szereti az atyja, s övé lesz mindene. De amikor újból előke-
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rült az öccse, nem tudta elviselni apjának a feléje is megnyilvánuló 
megbocsátó szeretetét.

Hányszor megtörténik, hogy barátok azért fordulnak szembe egy
mással, mert pl. úgy 'érzik, hogy a másikat jobban értékelik, megdicsé-  
rük a tanulásért, önző, fenntartásos szeretet az, amikor valamitől függ 
a szeretetem. Ha én vagyok előtérben, ha engem dicsérmek, ha én ka
pok valamit. . .  — Ma egy ilyen emberről hallunk.

A történet
1. Simon meghívja Jézust
Simonnak hívták. Nagyon előkelő farizeus volt, akit sokan tisztel

tek komoly életéért. Igyekezett a törvényt megtartani. Egy napon meg
hívta Jézust és .más vendégeket is egy lakomára. Sokat hallott mór az 
Úrról. Mit hallhatott? — Betegeket gyógyít, csodálatosan tanít. . .  — 
Mégegyet hallott, ami nemigen tetszett néki: befogadja a bűnösöket is. 
Kíváncsi volt, hogy ki is igazán, nála mit fog csinálni. Udvariasan fo
gadta, de hiányzott az a szeretet, amellyel az igazán kedves vendégeket 
szokták fogadni abban az időben: a szeretet csókja a fej megkenése 
olajjal és a láb megmosása az út porától.

2. A váratlan látogató
A vendégek már az asztalhoz telepedtek, amikor váratlanul kinyílt 

az ajtó és egy asszony lépett be rajta, alabástrom szelencével a kezében.
— Mi ez? Drágakőből készült edény az abban a korban nagyon értékes 
növényi olaj és különböző kenetek számiára. — Ezt hozott ez az asszony 
is. Ez nem tetszett Simonnak: Hogy mer egy bűnös asszony belépni a 
házamba, akiről mindenki tudja, hogy sok rosszat követett e l !

3. Az asszony bűnbánó szeretete
Ez a bűnös asszony tudta, hogy nem szeretik az emberek. Mégsem 

törődött senkivel, hanem egyenesen odament az Űr Jézushoz. Leborult 
Jézus lábánál és szemléből patakzott a könny. S ahogy az ráhullott Jézus 
lábára, azt hajával letörölte. (Ezután megcsókolta Jézus lábát és bekente 
a nála levő drága kenettél. Minden kincsével, amije volt. (Beszélhetünk 
arról, hogy valószínűleg bűnösen szerezte ezt is.) Elrontott életét siratta, 
bűneinek a terhét rakta le Jézus lábaihoz és kérte rá a bűnbocsánatot. 
Mert tudta, hogy Jézus szereti a  bűnösöket is. Tudta, hogy sok bűnös 
életét megváltoztatta. Tudta, hogy segíthet rajta is. Ezért jött Hozzá. — 
Miért tette ezt a bűnös asszony? — Cselekedetével bűnbánatát, háláját és 
Jézus 'iránti szeretetét akarta 'kifejezni. — Jézus tudta ezt.

4. Simon a mérlegen — egy példázat
Tudta azt is, hogy Simon farizeus miit gondol: Ez, ha próféta volna, 

tudná, hogy bűnös asszony az, aki őhozzá ér és tiltakozna ellene. Jézus 
válaszolt Simon gondolataira. Simon, szeretnék mondani neked valamit. 
Mondd Mester — válaszolt ő. Jézus egy példázatot mondott: Egy hitele
zőnek volt két adósa'. Az egyik ötszáz, a másik pedig ötven dénárral tar
tozott neki. Amikor nem tudták megadni, mindkettőnek elengedte a tar
tozását. Mondd meg, e kettő közül melyik szereti őt jobban! — Simon 
azt válaszolta: Akinek többet engedett el. Jézus így szólt: Helyesen ítél
tél. Majd az asszonyra mutatva így folytatta: Látod-e ezt az asszonyt?
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és ismeretségek nagyiban állítják vizsgahelyzetbe a hagyományos, zárt 
házassági közösségi formát.

A fordulat ott jelentkezik, hogy míg koraibban a személyiség sze
repének a területe a családi, rokoni, házassági képletre koncentráló
dott, úgy most kívülre koncentrálttá válik és alig akar jelentkezni a 
kiscsaládi képlet területén belül. Míg a nagycsaládi, több generációs 
egymásmellettiségben nem tűnt gátnak a házassági életforma, úgy ér
dékes módon a kiscsaládra berendezkedő, modern, fejlett társadalmak
ban annak tűnik (jóléti államok problémái).

e) Normák és értékek az elmerülés és felszínre jutás útján
Nem véletlenül szaporodott meg a „meddig mehetek el?” , „mit en

gedhetek meg a házasság előtt, alatt, kívül?” vagy egyszerűen a „mi
hez tartsam magam?” kérdéstípusok gyakorisága. Nehezen tud feleletet 
adni a ma embere arra a kérdésre, hogy mi az a norma, amelyhez tar
tania kell magát és mi az az érték, amelyre mindenek előtt vigyáznia 
kell (őrzési funkció). Hullámzik az erkölcsi értékelés is világunkban. 
Különböző politikai hátterű, más-más vallási és ideológiai alapállású 
közösségek másként fogalmaznak. Egy mégis nyilvánvaló, hogy erkölcsi 
fejlődés nélkül, morális értékek nélkül nincs fejlődés az emberiség tör
ténelmében. Ezt tükrözi az is, hogy a legnagyobb mértékű erkölcsi fel
adat megoldásánál, a békés egymáis mellett élés feltételeinek kialakí
tásánál is éppen ezért a szilárdnak, állandónak képzelt normáért kell 
harcolni, mert annak csaknem teljes hiánya konstatálható lassan. Té
mánk területét figyelve valamikor értéknek számított a hűség, a ki
tartás, őszinteség, szerénység, önmegtartóztatás, tisztaság, lemondás, 
küzdés a másikért, a legnehezebb körülmények között is együtt ma
radni, sírig tartó közösségben. Norma volt a házasságig megőrzött szü
zesség. Normának tekinthettük a kölcsönös tiszteletadást beszédben, 
tettben, de a szexuális magatartás területén is. Ugyanígy létezett egy 
monmatényező még a házasságon belül is, a szemérmesség megtartásá
val. Mindezekre napjainkban rákerült az elavultság pecsétje. Helyükre 
próbált lépni a természetesség, ösztönösség, begyakorolt és megélt sze
xuális tevékenység a házasság előtt, valamint a kiemelt szabadság a 
testi kapcsolatok területén az egészséges életmód kialakításának felté
teleként. Ez az új morál üzlettel párosultan meg ás hozta századunkra 
fűmben, reklámban, irodalomban és sajtóban a maga kísérő jelenségei
nek teljes tablóját. Benne szenvedésként ábrázolják az egyneműséget, 
majdnem nevetségesként a szellemiekre törő fiatalt, aki tizenévesen 
még nélkülözi az érzelmi viharokat. Kalandra, romantikára vágyódó 
mai emberekben pedig világszerte emelkedik a kiborulok, Idegbetegek 
és beteges kielégülésbe rohanó, önpusztító emberek száma. Szükséges 
napjainkban nagyon komolyan venni az erkölcsi nihilizmus jelensé
geit, mert nyilvánvaló súlyú, klasszikus értékek kerülnek az értékte
lenség bélyege alá és égy felnövekvő generáció vergődése etikai terü
leten általános jelenség. Nem hagyható figyelmen kívül, hogy az alko
holisták és öngyilkosok komoly arányszámát éppen a házasság előtti 
vagy abba éppen belépett generáció szolgáltatja.

Mindezek mellett ott van az a norma- és értékteremtő tendencia, 
amely ébredőben van napjainkban. Ezen az úton erősödik a hagyo
mányos házassági közösség értékeinek becsülése épp úgy, mint a ter
mészetes védelem igénye és vágya az önpusztításig süllyedő amonalitás 
helyett.
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Bejöttem a házadba és nem adtál vizet a lábamra. Ő pedig könnyeivel 
öntözte azt és hajával törölte meg. Nem csókoltál meg, ő pedig a lába
mat csókolta meg. -A fejemet se kented meg olajjal, ő pedig drága ke
nettel kente meg a-lábaimat. Azért ezt mondom neked: Neki a sok bűne 
megbocsáttatott, mert nagyon szeretett. Akinek pedig kevés bocsátta
tok meg, kevésbé szeret.

5. Simon és a bűnös asszony
(Kisebbeknél így fejezzük be a történetet: Még ezt mondta Jézus: 

az asszonynak: Megbocsáttattak a bűneid. Hited megmentett, me-nj el 
békével! Az igazi szeretet hitből fakad, amely Jézusra néz, mert ö  sza
badít meg -a -bűnöktől. Így lesz hálás, fenntartás nélküli szeretetté.) — 
Nagyobbaknál:

Gyerekek! Ez azt jelenti, hogy a bűn-bocsánat a nagy szeretet követ
kezménye? -Hasonlítsuk össze a bűnös asszonyt és Simont! Mindkettő 
kegyelemben részesült. Az asszony azzal, hogy Jézus nem utasította 
el, noha tudta, -hogy bűnös. A  farizeus azzal, hogy Jézus elfogadta meg
hívását és bement hozzá. De különbség is van köztük. Az asszony el
árasztotta Jézust ragaszkodásának jeleivel, a farizeus pedig még csak 
nem is fogadja a szokásos és kellő tisztelettel Jézust.

És most folytatja Jézus. Az asszonynak ezt mondja: Megbocsáttat
tak a bűneid. -A hited megmentett, menj el békével!

A különbség a két személy között nemcsak abba-n van, hogy az 
asszonynak több a bűne, hanem hogy van hite és igazi szeretete Jézus 
iránt. A bűnbocsánat Jézus ajándéka, de nem nélkülünk valósul meg: 
hittel, bizalommal kell fogadni. Ezért áll az, amit az Úr mondott, hogy 
neki sok bűne megbocsáttatott, mert nagyon szeretett, akinek pedig ke
vés -bocsáttatok meg, kevésbé szerelt. Növekedés jellemzi a hit viszonyát. 
Jézus mindenkit magához fogad, szeretetével új életet kezdeményez. S 
ahol hittel találkozik, ott kegyelmet ad. Így lehet a reménységből bűn
bánat, majd bűn-bocsánat.

Az Úr Jézus Simom elé és mieiénk is, mint az igazi szeretet példáját 
állítja oda a bűnös asszonyt, aki messze fölülmúlta Simont szereteté
vel. Nem bűneire, nem az emberek -megvetésére, nem az eddigi kin
cseire nézett, hanem egyedül Jézusra. Mindenét, amije volt, Jézusnak 
adta, mert megszabadította őt bűnei terhétől. Simon nem tudott így 
szeretni és ilyen hálás lenni, mert azt gondolta, hogy ő igaz és nem szo
rul Jézus bocsánatára. — Ha kevesebb is a hibánk, mint a másiknak, 
vegyük észre, hogy mégiscsak van bűnünk! Ha a másik valami ajándé
kot, jutalmat vagy dicséretet k-ap, jegyezzük meg: mi nem kaptunk ke
vesebbet. Ő kapott többet, mint érdemelt. S mi is mindig többet kapunk. 
Mert Jézus mindenkit fenntartás nélkül, igazán szeret. Ezt a szeretetet 
kövessük!

Aranymondás
„Arról ismertük meg a szeretetet, hogy Ő az életét adta értünk” lJn 

3,16a.
Széli Bulcsú
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Böjti igehirdetés —  sorozat

Az evangélium reménységének 
szolgálatában

Kol 1,9—23

Böjti igehirdetés-sorozatunk témáját keresve bukkantam reá a ko- 
lossei levél Krisztus-himnuszára. Végigolvasva a szakaszt, az utalsó 
mondatban ragadott meg Pál személyes vallomása: az evangélium re
ménységéről, melynek szolgájává lett. Két okom is volt rá, hogy ezt 
a szakaszt válasszam. Az egyik mai életünk, helyzetünk a világban, 
a sokféle fenyegetettségben. A másik, hogy néhány hónap múlva a 
Budapesti Nagygyűlés is a reménység témáját hordozza a homlokán. 
A böjti időben felkészülhetnek gyülekezeteink arra a szolgálatra, me
lyet Pál is magáénak vall és amelyről nekünk is jó bizonyságot kell 
tennünk szolgálatba küldő Gazdánk előtt épp úgy, mint a közénk lá
togató testvéreink előtt.

A szakasz egzegézisét elérhetjük Dr. Cserháti Sándor könyvében, 
a Kolossei levél magyarázatában.

Minden egyes témához több éneket is választottam új énekes
könyvünkből. Ezek között lehetnek olyanok, melyek ismeretlenek. Az 
esték egyben alkalmasak lehetnek ilyen esetben új énekek tanítá
sára is.

1. „Ismerjétek meg az ő akarjatát. .  Kol. 1,9
Ajánlott énekek: 264. 289. 290.
Ave crux, spes unica — hangzik az egyház ősi vallomása. Most 

a böjti időben egyre közelebb megyünk a kereszthez, nagypéntekhez. 
A golgotai kereszt, Jézus halála és feltámadása az alapja keresztyén 
reménységünknek. Diakóniai teológiánktól sem idegen a kereszt teoló
giája, — ezt már tisztáztuk többszörösen. Most az ige újból tisztázásra 
hív bennünket. Ahhoz, hogy legyen reménységünk, hogy helyes legyen 
ez a reménység és „ne fogjunk mellé”, szükségünk van újra meg újra 
Isten akaratának helyes megismerésére. Éppen arra, amit Krisztus 
megváltói munkájával mutatott meg nekünk. Pál szüntelen imádko
zik a kolosseiekért, hogy erre az ismeretre eljussanak, mi pedig meny
nyit imádkozunk és fáradozunk azért, hogy a gyülekezetben helyesen 
ismerjük és értsük Isten akaratát?!

Gyülekezeti látogatások szűk családi körben folytatott beszélgeté
sei teszik izgalmassá ezt a kérdést. Találkoztam olyanokkal, akik csak 
„egyes igéket” ismernek és fogadnak el. Semmi ismeretük nincs az 
összefüggésekről, Isten teljes akaratáról. Ismét mások a bibliát a he
lyes morál „tankönyvének” látják. Ügy kell élni és minden rendben
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van! Híveink nagy száma elfogadja a bibliát, mint művelődéstörténeti, 
történeti dokumentumot és igen nagyra becsüli. Vannak azután, akik 
a teljes írást részeire bontva elfogadják az evangéliumok bizonyság- 
tételét, de Pál leveleit már nem veszik olyan rendűeknek, mint ama
zokat. Lehetne még folytatni a sort! „A  naptól fogva”, hogy ez saját 
gyülekezetünk vonatkozásában tisztázódik előttünk, nem kellene-e lel
késznek és gyülekezetnek egyaránt szüntelenül imádkozni és könyö
rögni Isten akaratának jobb megismeréséért?? Most ez a böjti idő al
kalmas arra, hogy meglássuk hiányosságainkat és könyörögjünk „Lé
lektől kapott teljes bölcsességért és megértésért.”

Két dologra van feltétlenül szükségünk, — ezt teszi világossá az 
apostol könyörgése: először arra, hogy Istennek Jézus Krisztusban 
adott kinyilatkoztatását megismerjük, másodszor arra, hogy azt fel
dolgozzuk, magunkévá tegyük, — ez utóbbi értelmi tevékenység, ezért 
kell hozzá a Lélek vezetése. (Lélektől kapott bölcsesség és megértéh”) 
Isten akaratának helyes megismeréséhez kaptuk a bibliánkat, benne Isten 
kinyilatkoztatását. ígéretünk van, hogy kapjuk a Szentlélek tanítását, 
vezetését. Nem magán-bibliatanulmányozásról, valamiféle magántanu
lói tavékenységről van itt szó, hanem a gyülekezet közös bibliatanulá
sáról, tanulmányozásáról. A kinyilatkoztatás megismerésében is áll az, 
hogy: mindenki szolgál mindenkinek! Vannak gyülekezetek, ahol heti 
munkatársi összejöveteleken „vallatják” együtt a vasárnapi textust. 
Vannak-e gyülekezeti bibliaiskoláink? Hogyan áll munkaprogramunk 
a gyülekezet tanításával? Az, amiért itt Pál imádkozik, pontosan ide 
vág. Több „együtt tusakodásra” lenne szükség a kinyilatkoztatás meg
ismerésében.

Ugyanakkor szükségünk van a megismertek feldolgozására is. (V. 
ö. Cserháti: 45. lp. 10. jegyzet!) A „belátás” (Cserháti ford.) nem más, 
mint az összefüggések felismerésének képessége. Mennyire kell imád
koznunk azért, hogy bibliaismeretünk párosuljon helyes értelmi tevé
kenységünkkel. Ne csak szívünket, de gondolatainkat is áthassa és 
tudjuk Isten akaratát összefüggésben is látni; nemcsak „korabeli” , de 
„korunkbeli” összefüggésben is. Ne féljünk attól a kifejezéstől, hogy 
szükségesnek látjuk gyülekezeteink teológiai nevelését! Mindenesetre 
kevesebb lenne a homályos szemlélet, a babonás-mágikus-spiritiszta 
tévelygés, hamis várakozás és a hamis reménység híveinkben.

Többet kell tennünk bibliaismeret-bibliatanulmányozás vonalán, 
hogy tisztuljon reménységünk, középpontban legyen a Krisztus ke
resztje, ne legyen idegen számunkra a via crucis — és mindennek 
következményeképpen tisztultabb, erősebb legyen reménységünk és a 
reménység evangéliumának szolgálata.

2. „Éljetek az Úrhoz m éltóan..."  Kol 1,10—11
Ajánlott énekek: 448. 449. 462. 263.
Az Isten akaratának megismeréséért folytatott küzdelem, a meg

ismerés és belátás, a mai életünkbe való beállítás egyáltalán nem ön
cél. Isten azért ismerteti meg velünk akaratát, Jézus megváltását, a 
világban való munkálkodását, hogy mi „az Úrhoz méltóan” éljünk. 
Ahogyan Jézus munkálkodik e világban és a világért, ahhoz kell mél
tónak lennie Jézus követőinek is. Isten „titkának” megismerésére azért 
van hát szükségünk, hogy hozzá igazíthassuk életünket. Isten szereti 
a világot, ennek adta bizonyságát Jézus elküldésével, — mi sem tehe-
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tünk mást, mint hogy szeretettel fordulunk feléje. Isten Jézus által 
legnagyobb ajándékát a bűnbocsánatban adta az embernek, mi ennek 
a megbocsátásnak követői, hirdetői és gyakorlói legyünk. Van a világ
nak Jézusban reménysége, akkor mi sem mondhatunk le erről a re
ménységről a világunkért végzett szolgálatunkban.

Az Úrhoz méltóan élni tehát azt jelenti, hogy teljes összhangban 
vagyok Jézussal! Ennek etikai következményei is vannak: „Teremje
tek gyümölcsöt mindenfajta jócselekedettel!” Nem kell itt külön bi
zonygatni, hogy hitből való cselekedetekről beszél az apostol, hiszen 
nyilvánvaló az alapokból, hogy „az Úrban” való, „az Úrhoz méltó” 
életről van szó. Részletes útmutatást a levél későbbi szakaszában ad 
az apostol. így a 3,12—17 versékben általánosságban, a 3,18—25 és a 
4,1—6 versekben konkrétan a család és a társadalom életének terüle
tére. (Ebből a gazdag felsorolásból súlypontokat képezhetünk saját 
gyülekezeti szükséglet szerint.)

Az Úrhoz méltó életfolytatásba beletartozik az Isten ismeretében 
való növekedés is. Nem feleslegesen ismétel itt Pál, inkább arra mutat, 
hogy Isten ismeretét soha nem hagyhatjuk abba, soha nem „birtokoljuk” 
teljes egészében a kijelentést, de a gyarapodásunkat is segíti az Úrhoz 
méltó életünk. Gondoljunk Lutherra, aki a „szentírás doktora”-ként azt 
írja fel halála órájában egy kis papírra: „koldusok vagyunk” . De ismer
jük azt is, hogy a hit és élet egymásra való kölcsönhatása milyen hatal
mas erőforrás, mert a gyülekezet közösségében állunk, egymásnak szol
gálunk és a Szentlélek erejét is kapjuk az egyházban. Az erőre pedig 
múlhatatlanul szükségünk van.

Ez az erő „az Isten dicsőségének nagysága szerint” a „teljes állhata
tosságban” és az „örömmel viselt hosszútűrésben” nyilvánul meg. A pusz
tában vándorló népet halálra marják az apró mérges kígyók, A nép 
Mózes által kéri az Urat, szüntesse meg a kígyók veszedelmét. Isten meg
tehette volna, hogy eltünteti a kígyókat a táborból és népe zaklatás
mentesen vándorolhat tovább. Nem ezt teszi, bár ezért dicsőítették volna. 
Ehelyett egy póznára felrakatja az érckígyót, hogy aki hisz és feltekint, 
az megmenekül. Elrejti dicsőségét. Ugyanúgy, mint a kereszten is. A 
kereszt gyalázata az Isten dicsősége! Ki érti ezt? Hit kell hozzá! Ugyan
ezt teszi életünkben is. Nem söpri el a gonoszt, nem szed fel minden 
akadályt, hogy hívei sima úton vándoroljanak, mindig az élet napos ol
dalán. Állhatatossá tesz és a hosszútűrésünket erősíti, ebben mutatkozik 
meg ereje és dicsősége. És az állhatatosság és hosszútűrés tesz képessé 
minket arra, hogy újra meg újra felvegyük a világ gondját, vállaljunk 
részt a világért, a békéért, az igazságért való küzdelemből, ha még oly 
kilátástalannak látszik is. Ne veszítsük el kedvünket, lendületünket, re
ménységünket. Éljünk az Úrhoz méltóan!

3. „Akiben van megváltásunk és bűneink bocsánata. . Kol  1,12—14
Ajánlott énekek: 191. 196. 365. 463.
Szép dolog, amiről eddig hallottunk. Isten akaratát megismerni és 

az Úrhoz méltóan élni. De ki képes erre? Ki alkalmas arra, hogy ilyen 
állhatatossággal és hosszútűréssel végezzen reménységben szolgálatot egy 
reménytelen helyzetben levő világért, vagy emberért? Mai igénk egy 
döntő fordulatról beszél, melynek eredménye az, hogy valamitől meg
szabadultunk és valamire felszabadultunk.

Isten úgy tesz alkalmassá minket, hogy kiszabadít a sötétség rab
ságából, hatalmából. Jézus keresztje az a hely, ahol a bűnös, legyengült,
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enervált, csalódott, kiábrándult ember élete döntő fordulatot vehet. Eh
hez azonban jól kell látnunk, hogy milyen szörnyű az a megkötöttség, 
amely elszakít Istentől. Pál itt jól érzékelteti azt, hogy nem csupán 
egyéni és egyedi elszakítottság az, ami életünket hatalma alá keríti, ha
nem a „sötétség hatalmáról” beszél, vagyis „az egész embervilágra ki
terjedő, emberfeletti megkötöttségünket érzékelteti” . (V. ö. Cserháti 58. 
lp.) Itt tehát nem kisebb-nagyobb javításról, életünk foltozgatásáról van 
szó, hanem generális változásról, döntő fordulatról életünkben.

Ez a döntő fordulat a Krisztussal való találkozás, az élő hitre jutás 
pillanata. Addig van aki próbál szabadulni, van aki beletörődik, van aki 
másokat okol, van aki Istent okolja, van aki mindent egy rajta kívül 
álló „sátán” -ra, az örök zavartokozóra hárít, de  egy bizonyos, nem tud 
kiszakadni a sötétség hatalmából. Mert az elvakultság, mély magát má
sok fölé próbálja helyezni, ugyanúgy a sötétség hatalmának műve és kö
vetkezménye, mint a kirívó erkölcsi bűnök, etikátlan magatartás. Csak 
Jézussal való találkozásban törik össze minden. Amikor nyilvánvaló 
lesz, hogy magamon nem segíthetek, más sem segíthet rajtam. Nem va-  
gyok jobb, inkább a bűnösök között az első. De Jézus önfeláldozó szol
gálata, Isten szeretete úgy ömlik be életünkbe, mint a kihűlt lakótelepi 
távfűtő-vezetékbe a forró meleg a műszaki hiba eltávolítása után. Van 
miért hálát adnunk az apostollal együtt: alkalmassá tett arra, hogy.. .  
a világosságban részesüljetek.

Mindez úgy történt meg, hogy Isten Jézus halála és megváltása nyo
mán „átvitt minket szeretett Fiának országába” . Jézus hatalma, uralma 
alá került az életünk. Hatalomváltozás történt életünkben. És ez már 
nem vágyálom, hanem bekövetkezett. A váltságdíjat már lefizette Jézus.
A keresztségben már magáévá fogadott és lehetővé tette számunkra, 
hogy részesüljünk benne. Hogy lehet, hogy ezt még nem fogadtad el? 
Nem hallottál róla? Nem hirdettük elég hangosan? A szeretet légkörét 
nem tudtuk megvalósítani, pedig ilyen közel van hozzánk, hit által ben
nünk lakozik?! Isten szeretetének csak egyszerű kereskedő-láncszemei 
voltunk, akikről látszik, hogy meggyőződés nélkül kínálják portékáju
kat? Így nem lehet tovább!

Bűn, hitetlenség, közömbösség, vakság és megkötözöttség alól nincs 
más szabadulás, csak a bűnbocsánat útján. A bűneink zárnak ki minket 
Isten országából és Isten bűneink megbocsátása árán visz be minket sze
retett Fiának országába. Ezt a bűnbocsánatot szerezte meg Jézus ne
künk, lefizetve a váltságdíjat. Megszabadultunk az adósságtól, megtör
tént a nagy fordulat.

De a megszabadulás egyben felszabadulás is. Megszűnt a megkötö
zöttség, a sötétség hatalmának félelmetes varázsa, most már szabadon 
élhetünk „az Űrhoz méltóan” . És mindez azért lehetséges, mert nem 
csupán egyéni életemben tört meg a bűn hatalma, hanem Jézus meg
váltása az egész világra méretezve söpörte el a bűn és sötétség hatalmát. 
Megváltásunk és bűneink bocsánata egy új világperspektívát nyit meg 
előttünk.

4. „Minden általa és érte teremtetett. . Kol  1,15—18
Ajánlott énekek: 476. 489.
Nagyon sokszor leszünk egy kísértés áldozatai: reménységünkkel csu

pán az egyházban mozgunk. Úgy gondolkozunk, hogy Krisztus az egyház 
feje, ajándékát, az evangéliumot az egyházban nyújtja nekünk, a bűn-
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bocsánatot az egyházban nyerjük el, az egyház hordozza magán, — ha 
hordozzad) — a krisztusi jelleget. Így hát ezzel a reménységgel az egy
ház kerítésén kívül semmire se megyünk. Ez a kísértés igen sokszor 
fékezi a hívő embereket a világért való felelősség gyakorlásában. Nem 
is gondolunk arra, hogy e mögött a világ krisztianizálásának hamis képe 
lebeg.

Hogyan is állunk hát Krisztussal az egyházban és az egyházon kí
vül? Ez a himnusz kiszélesíti Jézus-hitünket, meghúzza a vonalat a te
remtéstől az új teremtésig. Jézusnak a teremtésben való szolgálatát vall
juk a szentírás alapján. „Minden általa lett és nélküle semmi sem lett, 
ami létrejött” (Jn 1,3), vagy „ezekben a végső időkben a Fiú által szólt 
hozzánk, akit örökösévé tett mindennek, aki által a világot teremtette. 
Ő Isten dicsőségének a kisugárzása és lényének képmása, aki hatalmas 
szavával hordozza a mindenséget. . . ” (Zsid 1,2—3). A mondat mindkét 
szava egyformán hangsúlyos: „általa” és „érte” teremtetett. „Tehát Krisz
tus egyszerre indítéka, eszköze és rendeltetése a benne teremtett világ
nak . . .  Nem a kezdet önmagában, nem is a világ mai arculata viseli 
magán a krisztusi jelleget, hanem az a folyamat, amely elindult a terem
tés idők előtti pillanatában és beletorkollik majd az új ég és új föld idő
kön túli megszületésébe.” (Cserháti: 69. lp.)

A teremtésben résztvevő, szolgáló Krisztus és a megváltás művével 
szolgáló Krisztus egy és ugyanaz. Reménységünknek tehát biztos alapot 
ad ez az egész világra kinyíló Krisztus-szemlélet. Az egész kozmosz 
Krisztusát nem lehet beszűkült látással szolgálni. A szűk látásúak kicsi
nek és szegénynek látják a Krisztust, aki majd legfeljebb a világ végén 
fogja megmutatni uralma, hatalma teljességét, addig sok mindenben te
hetetlen. Ilyennek látjuk mi is? Pedig az a Krisztus, aki feje a testnek, 
az egyháznak, aki elkezdte az új teremtést és feltámadt a halálból, egy
ben teremtője mennynek és földnek, minden láthatónak és láthatatlan
nak, országoknak és népeknek, uralmaknak és hatalmaknak. „A világ 
öntudatlanul és akaratlanul van alávetve neki, de az egyház népe is
meri őt és önként engedelmeskedik neki.”  (70. lp.) Mennyi erőt, bizton
ságot és nyugodtságot kaphat a hívő ember, az egyház, ebből a hitből?!

Ha ez a mi hitünk, akkor reménységünk szolgálata is kiterjedhet az 
egész világmindenségre. Semmiképpen sem „hagyhatjuk magára” a vi
lágot. Az emberiség jövőjéért, a békéért és az igazságosságért még na
gyobb reménységgel vehetjük fel a küzdelmet. Nem reménytelen a híd
építés szolgálata ember és ember, nép és nép vagy akár a kettészakadt 
világ részei között. így realizálódik Jézus kijelentése melyet mennybe
menetele előtt mondott: „Nékem adatott minden hatalom mennyen és 
földön.” Ezt a hatalmat használta fel Jézus, amikor bűntől, haláltól meg
szabadított a kereszten és ezt a hatalmat adja bele ma is az Ő testének, 
az egyháznak szolgálatába, amikor a világért cselekszik. Ez a hatalom 
nem elpusztításra tör, hanem megtartásra, ezért van Krisztusban re
ménységünk a világ számára.

5. „Békességet szerzett a keresztfán . . . ” Kol 1,19—22
Ajánlott énekek: 477. 478.
A sötétség hatalma nem csupán az embervilágot árnyékolja be, de az 

egész teremtettséget is. Nemcsak az ember veszítette el kapcsolatát Is
tennel, de az egész teremtett világ is. A teremtés hajnalának rendje, 
szépsége és harmóniája a kiűzetéskor megszűnt az egész teremtettség 
számára. Isten teremtő akarata mindent jónak teremtett, a bűnbeesés

113



mindent tökéletesen elrontott. „A  teremtett világ együtt sóhajtozik és 
együtt vajúdik ..

De ha Isten a kereszten békességet szerzett, úgy ez a békesség sem 
csupán az embervilágra, hanem az egész teremtettségre kihat.

A kereszten történt békéltetés békességet hozott Isten és ember kö
zött. Ezt hirdeti már Jézus eljövetele, a karácsony örömhíre: „e földön 
békesség” , ezt folytatja Jézus engesztelő halála. Megszűnt a bűn átka, 
felszabadultunk alóla, elkezdődhet az új élet, Istennek az az akarata ér
vényesülhet hit által már, amelyet a teremtéskor megalkotott, belete
remtett a világba.

Ezzel a kereszten történt megbékélés meghozta a harmóniát az em
ber és ember viszonyába is. A kereszt erőforrás is ahhoz, hogy Isten sze- 
retetét ne csak elfogadni, de továbbadni is tudjuk.

De van egy harmadik lépcső is a megbékélés skáláján: Isten Krisztus 
keresztrefeszítésében megmutatta, hogy az egész világgal kész kiengesz- 
telődni. „Krisztus keresztje egyúttal fellebbenti a fátylat Krisztus világ
uralmának legcsodálatosabb titkáról is. Úgy győz, hogy vereséget szen
ved, úgy uralkodik, hogy elvégzi a legnagyobb szolgálatot.” Ismerve ezt 
az erőtlenség alá rejtett uralmát, több erőt nyerhetünk a békéért Való 
munkálkodásra. Ez a „háromlépcsős” békeszolgálat az Isten akarata sze
rint való. Az elsőben elfogadók vagyunk, kapjuk a bűnbocsánatot és 
Isten megbékél mivelünk. A másik kettőben már aktív részt kell vállal
nunk és felelősséggel tartozunk. Itt minden szeretetünket be kell vet
nünk. Az emberek közötti békeszolgálat teljes szélességében az egész 
embervilágra kiterjedően mindig az elé a kérdés elé kell hogy állítson, 
hogy a béke akkor igazán béke; ha nem csupán a fegyverek hallgatnak, 
hanem az emberek ember módján élhetnek. Emberi méltóságukat, igaz
ságos megélhetésüket legalább annyira biztosítani kell, mint azt, hogy 
ne fenyegesse életüket a fegyver, a háború pusztítása. A harmadik lép
cső pedig a természettel való megbékélésünk. Ezt ma az ökológiai kérdé
sek sorába szoktuk beosztani. A megbékélésnek valóban ki kell terjednie 
arra is, hogy ne pusztítsuk el, ne éljük fel ma azt, amire a holnap és a 
holnapután emberiségének is szüksége lenne, s amit Isten számukra is 
teremtett. A béke és megbékélés vonalán igen nagyra nőtt a ma egyhá
zának felelőssége.

Ha valaki azt gondolja, hogy mindez már távol van, idegen a gol
gotái kereszttől, az jól olvassa el a kolossei levelet, jó, hogy hallgatja 
ezt a böjti sorozatot, mert megerősödhet abban a hitében, hogy mindez 
nincs távol, sőt egészen benne van Jézus világot megváltó munkájában, 
„mert tetszett az egész Teljességnek, hogy benne lakjék és hogy általa 
békéltessen meg önmagával mindent, a földieket és a mennyeieket. . . ” 
(19. v.)

6. „EZ nem tántorodva az evangélium reménységétől. . Kol  1,23
Ajánlott énekek: 327. 338. 409.
Szakaszunk záróverse komoly figyelmeztetés. Ha úgy éreztük, hogy 

szédítő magasságokba és Isten terveinek megismerésébe, akaratának meg
valósulásába pillanthattunk bele, akkor nagyon komolyan kell fogadnunk 
a felszólítást a hitre. Mert mindez csak akkor a miénk, csak akkor van 
közösségünk Krisztussal, csak akkor igaz a nevében végzett szolgála
tunk, ha megmaradunk a hitben szilárdan és egyenesen. (Tethemeliome- 
nosz és hedraiosz; Luther: gegründet und fest, Vulgata: stabiles et im- 
mobiles.) A két szó egyszerre mutat arra, hogy a hitünk nem légvárra
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épít, hanem erős gyökere van Krisztusban és ugyanakkor nem a szél
ingatta nádhoz hasonlít, hanem mozdíthatatlan, állhatatos. Ha nem ilyen 
a hitünk, akkor következik be a reménység elvesztése is. Isten terve vi
lágunkkal végbe megy. Az új megszületett, és állandóan, folyamatosan 
születik, míg végre beteljesedik. Akkor reménységünk teljesen valóra 
válik. Annak, hogy ez bizonyosan így lesz, maga Krisztus a garantálója. 
Ezért aki benne hisz, az nem veszíti el reménységének alapját.

A reménység megmaradását segíti, hogy az evangéliumot hirdetjük 
és halljuk. Így nem kell fantáziálnunk, emberi elképzelésekre hagyat
koznunk, filozófiai érveket fontolgatnunk. Az az Isten, aki megterem
tette a világot, annak jövőjét meghatározta, bűn miatti büntetését ki
szabta, az az Isten gondoskodott Krisztusban arról, hogy minden újjá 
legyen. Erről győz meg evangéliumával, mely nem szűk látókörű, keve
seknek vagy beavatottaknak szól, hanem világméretű és világtávlatú. 
„Mert ahogyan az egy ember engedetlensége által sokan lettek bűnö
sökké, úgy az egynek engedelmessége által is sokan lettek igazakká.” 
(Rm 5,19)

„Ennek a népi határokat átlépő, a világ országútjait bejáró evangé
liumnak lett hordozója és teljes életével előmozdító szolgája Pál apos
tol.” (Cserháti: 85. lp.) Figyelemre méltó, ahogyan ezt Pál közli! Nem 
teszi magát előre. Először elmondja az egész Krisztus-himnuszt, bizony
ságot tesz Isten akaratának megismeréséről, megmutatja Krisztus ke
reszthalálának az egész teremtettségre kiható erejét, Krisztus világural
mát. Azután beleszövi ebbe a kereszten szerzett váltságot és bűnbocsá
natot, mely az egész világ harmóniáját állítja helyre, békét szerezve és 
munkálva. Mindezzel erősíti a reménységet és hitre hív, — és csak 
mindezek után mondja el röviden, de érthetően: „amelynek én Pál szol
gájává lettem” . Ez nem hivalkodás, ez alázat! De elmondja, mert el kell 
mondania, hogy ennek a világméretű „kozmikus” Krisztusnak szolgála
tát végzi. Nem helytartó, akinek hatalom van a kezében, csupán szolga, 
aki a rábízott tálentummal felelősen gazdálkodik.

Ezt tesszük-e mi is? A helyesen hirdetett evangélium megnyitja-e 
előttünk az egész világot? Vállaljuk-e a felelősséget Isten teremtett vi
lágáért, annak rendjéért, békéjéért, megújulásáért? Tesszük-e ezt azzal 
a kapott szeretettel, mely előtt minden ellenkezés hiábavaló, mert át- 
forrósítja a szíveket és mindeneket megújít? Böjt, nagyhét; kereszt és 
nagypéntek minden igehirdetésével így erősíti reménységünket. Valóban: 
Ave crux, spes unica! Megvan a reménységünk forrása, táplálója és vég- 
hezvivője, örömmel' sorakozhatunk fel az evangélium reménységének 
szolgálatára! 

Tóth-Szöllős Mihály
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Igehirdető műhelye

BÖJT 1. VASÁRNAPJA
Zak 3,1—7 

Az alapigéről

Zakariás próféta negyedik látomása (melynek első felét tartalmaz
za textusunk) bizonyos szempontból „kilóg” a nyolc éjszakai látomás so
raiból. Jóllehet ez is egy látomásról szóló tudósítás, mégsem rejtélyes 
lények és dolgok titkának a megfejtéséről szól, mint a többi látomás, 
hanem Jósua főpap bűnének altételéről, megtisztításáról ás főpapi szol
gálatának kiteljesedéséről. Az írá'smiagyiarázók között erősen vitatott, 
hogy mi volt Jósua bűne. Egyesek szerint valamilyen személyes vétke 
lelhetett. Mások szerint a perzsa 'királyi udvarnál emeltek valamilyen 
panaszt ellene. Mivel a fogságból tért haza, kultikus tisztátailansággal 
vádolhatták. Van olyan felfogás is, hogy a nép nevében, a nép bűnével 
terhelten áll az ÚR angyala előtt.

Nem Jósua bűnének a tisztázása a döntő kérdés. A hangsúly a vá
doló Sátán eünémítására esik és a főpap bűnének elvételére. Maga Isten 
cselekszik, — aki ótestamentumi vallási, teológiai okból láthatatlan eb
ben a látomásban is —, amikor angyala, tehát követe által levéteti róla 
a piszkos ruhát és tiszta, díszes ruhába öltözteti, vagyis elveszi bűnét 
és új élettel ajándékozza meg. Jósua már eddig is főpap volt, új meg
bízatása azonban már túlment az akkori történeti koron. Személyesen 
időzhet Isten szentségének körében, csaknem úgy, mint a mennyeiek. 
Ez azonban már az üdvkor igazi Főpapja!

Zakariás gondolataiban csak egy kissé kell elmélyedni — mondja 
Kari lEHIiger —, hogy megérezzük, itt arról az emberről történik kinyilat
koztatás, akiiben a Zsidókhoz írott levél szerzője az igazi Főpapot is
merte fel. Jézus Krisztus nyert bejárást az Istenhez és védelmezi gyüle
kezetét, amikor a Sátán vádolja. A Sátán gonoszabb, mint ahogyan 
Zakariás látja, mert Krisztusnak a kereszten kellett megvédelmeznie és 
helyt 'állnia gyülekezetéért.

Részletesebb egzegézds és kortörténeti magyarázat a „Lelkipásztor” 
1955. febr. XXX. évf. 2. számnak 118—120. és az 1962. dec. XXXVII. évi. 
12. számnak 761—762. oldalain található.

Készülés közben
Igehirdetésünket meghatározza a vasárnap jellege. Böjt 1. vasárnap

ján arról a Jézusról kell bizonyságot tennünk, aki érettünk kísértetett 
meg (v. ö. Mt 4,4—11, az oltári ige), hogy kísértéseinkben és bukásaink
ban Ő legyen az erőnk és győzelmünk. A zafcariási látomás is arra az 
igazi Főpapra utal, aki élete odaátdozásáival ment fel bennünket a Sá
tán jbgos vádaskodása aló] és veszi el bűneinket.

Szükségünk van Jézus szabadítására és megtartó szeretetére, hiszen
1. Vád alatt állunk. Még pedig jogosan. A Sátán annak örül,- ha mi

nél több kifogásolni valót, vádolni valót talál bennünk. S még azt sem
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mondhatjuk, hogy az. egész csak kitalált agyrém. Hiszen meg nem bocsá
tott bűneink, rendezetlen kapcsolataink Istennel és az emberekkel, vá
dolnak bennünket. Az „andaxin kora” (a különféle nyugtatok mértékte
len fogyasztásának a kora) sajnos nemcsak rossz divat, hanem sok em
ber nyugalmának és időleges belső békéjének egyetlen „megoldása” . 
Gyakran a megváltoztathatatlan objektív külső körülményekben látjuk 
minden bajunk forrását, pedig jobb lenne kicsit odafigyelnünk nyugtalan 
lelkiismeretűnk vádoló hangjára.

Máskor meg a rajtunk .levő „piszkos ruhát” , a mások számára is 
látható és nyilvánvaló bűneinket sem látjuk bűnnek, legfeljebb emberi 
gyarlóságnak. Az „ördög azonban nem alszik”, alattomos vagy nyilvá
nos vádoló munkáját végzi környezetünkben, bennünk magunkban és 
Isten előtt. S az a szomorú valóság, hogy sokszor nem is álaptalan a vá
daskodása. Nemcsak baklövéseink és botlásaink, de ténylegesen elköve
tett bűneink és mulasztásaink adnak alapot a jogos vádaskodásra.

2. A Sátán vádolásának igaza van, de Isten a vád ellen dönt. A gol
gotái ítélet óta Jézusban védelmezőnk és közbenjárónk van. Ő magára 
vette mindnyájunk „piszkos ruháját”, minden bűnünket. Érette veszi 
le rólunk Isten a „piszkos ruhát” és öltöztet az igazság tiszta ruhájába. 
A ilátomásbeli ruhaváltás értelme: az absolutio, a feláldozás, a bűnbo
csánat. A ruhaváltás, a vetkőztetés és öltöztetés képe Isten cselekvésére 
utal. Ö az, aki elveszi a bűnt, kiragad a kárhozat tüziéből.

„A bűnbocsánat éppen ezt jelenti, hogy Isten előtt valóságos bűnö
sök vagyunk. Sőt minden, ami bennünk van, csupa bűn, még ha min
den emberi igazság a miénk volna is. Ha egyszer az ige bűnről beszél, 
akkor ott valóságos és nagy bűnnek kell lennie. Mint ahogy a bocsánat 
sem tréfa, hanem valóságos bűnbocsánat.

A bűn tehát elveszi minden szentségedet, akármilyen kegyes vagy 
is földi értelemben. Viszont a (bocsánat levesz rólad minden bűnt és 
haragot. Így sem a bűnöd nem taszíthat a pokolba, sem a kegyességed 
nem emelhet az égbe.

Igenis, kegyes akarok lenni a vitáig ellőtt és mindent megteszek, amit 
csak tudok. Isten előtt inkább bűnös akarok lenni, hogy az ige igaz le
gyen. Mert különben a .megigazulásom nem bűnbocsánat és kegyelem 
volna, hanem saját érdemem koronájának kellene azt nevezni. A bűnbo
csánaton kívül csak elkárhoztató bűn van és marad” (Luther).

Az igazi Főpapban, Jézusban valóságosain megtapasztaljuk, amit Za
kariás látomásában átélt. Az „üszkös fadarabot” Isten felfoghatatlan 
szuverén kegyelméből ragadja ki a kánhozat tüzéből. Mert ö  több mint 
igazságosság, mert ő  maga a szeretet!

Ezért mondja Luther egyik 1523-ban elmondott prédikációjában: 
„Nem lehet Istent jobban dicsérni és magasztalni, néki tisztességet adni 
és dicsőséget hirdetni, mintha valljuk, hogy Ö csupa kegyelemből és ir
galomból elveszi tőlünk a bűnt, a halált és a poklot és nekünk az Ő sze
retett Fiát adja és minket valamennyiünket az Ő jóságával megajándé
koz” .

3. Isten azért szabadít meg bűneinkből, hogy új életben járjunk. A 
bűnbocsánat elnyerése Isten akaratának teljesítésére indít. Amikor Isten 
eltörli övéinek vétkét újra szolgálatába állítja. A bűnbocsánat nemcsak 
megszabadít a bűn terhétől, de új élet lehetőségét és kötelezettségét is 
jelenti. A piszkos ruha levételét a tiszta ruhába öltöztetés követi. A tur
bán az ótestamentumi papi hivatás jelvénye volt. Erre is újabb meg
bízatást kap Jósua, de most már ezt is megtisztulva végezheti. Alakja 
utal arra a szolgálatra is, amit az igazi Főpap, Jézus teljesített be és
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végzett el. Aki élete odaáldozásával nyitotta meg az utat Istenhez. És 
aki nem kárhoztatni jött, hanem szolgálni.

Ez a Főpap Jézus azért szabadítja meg övéit is piszkos ruháitól, hogy 
megtisztultan szolgálhassanak másoknak. Erkölcsi tisztaságira törekedve. 
Nem azért, hogy ezáltal felsőbrendűen uralkodhassanak másokon, ha
nem hogy szeretetük őszinte és szolgálatuk hiteles lehessen. Akik egy 
pillanatra sem feledik, hogy ez csak úgy valósulhat meg, ha Jézus út
jain járnak és ha teljesítik azt, amit Ő bízott rájuk. Az Ő útja pedig a 
szolgálat útja, megbízatása pedig az ezen az úton való járás.

Böjt ideje hangsúlyosan is a megtérésre indító bűnbánat ideje. Ami
kor nem lehet, a bűn vádolása alól kitérni. De szabadulni tőle igen. Jé
zusban a védelmezőnkben és szabaditónkban. Vigasztalóan erősítő, hogy 
ez a lehetőség ma is valóság. Őérette Isten ma is leveszi íróiunk bűneink 
piszkos ruháját. És ma is felöltöztet a tisztaság és szeretet szolgáló- 
ruhájába. Megvádolt emberek ma is igazakká lehetnek, papok is és 
gyülekezeti tagok is. Sárkány Tibor

BÖJT 2. VASÁRNAPJA
Ézsaiás 50,4— 9

Textusunk a könyvben a harmadik Ebed Jahve ének. Bár a „szolga” 
kifejezés csak a csatlakozó 10. versben fordul elő és nem magában a sza
kaszban, a „tanítvány” szó azonban egyenértékű a szolgával. Mindkettő 
bensőséges kapcsolatot és ugyanakkor alárendeltséget jelent, olyan sze
mélyt, aki állandóan ura közelében él. A szolgát az Úrra való figyelés 
képesíti szavának közvetítésére, mások erősítésére. Figyelemreméltó a 4. 
vers „tudjam szólni igéjét” kifejezése, amit a LXX. „hogy válaszoljak”- 
kal, a Targum pedig „hogy legeltessem”-mel fordít, — Az igehirdetőt 
nyilvánosain bántalmazzák, verik, sőt arcul is köpik, ami a legmegalázóbb 
tett. Volz szerint azért, mert üdvösséget hirdetett a pogányoknak is 
(42,1.4. 49,6.), nép vezetői pedig ítéletet vártak a pogányokra. Az üldö
zés oka lehetett az is, hogy Kyrost az ,,Úr felkentjének” mert a tanít
vány nevezni, ez is botránkozás volt a zsidóknak. — A tanítvány „nem 
hátrált meg”. Küldetése teljesítésétől a szenvedés sem riasztotta vissza. 
Istenre bízta magát, tőle várta „pere újrafelvételét” , bizonyos voilt abban, 
hogy Isten elégtételt ad végül is neki. Ennek az éneknek ez a bizonyos
ság főmotívuma és alaphangja, ezért nem is panaszéneknek tartják. —

Tudjuk, hogy vannak magyarázók, akik szerint ezt, vagy ezeket az 
énekekeit kollektíve kell érteni, vagyis nem egyetlen személyről, hanem 
Isten népe szolgálatáról és szenvedéséről szólnak.

Mindezen túl azonban ez az ének az Újszövetségre utal. Mind a más 
népeknek hirdetett üdvösség, mind az önként vállalt szenvedés, mind az 
Istentől kapott elégtétel, amit most már nevezhetünk megdicsőülésnek is, 
egyaránt Jézus Krisztusra utalnak, benne teljesednek ki. Az ének többek 
szerint „Jézus Krisztus típusát” jeleníti meg. Böjt második vasárnapján 
különösen is így kell olvasnunk, értenünk és hirdetnünk is, a vasárnap 
összefoglalása is erre mutat: Krisztus meghalt bűneinkért — az Úr szol
gája.

Nekünk pedig, akik a diakóniai teológiát valljuk, különösen is ked
ves ez az ének. Nemcsak azért, mert akár a tanítvány, akár Isten népe 
szolgálatáról beszél. Hanem azért, mert nyilvánvalóvá teszi, hogy ez a 
szolgálat nem valami „etikai teológia”, sőt bizonyos „alkalmazkodás” ,
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amint ezzel újabban is vádolnak minket, hanem az evangéliumból fakad, 
Jézus Krisztus szolgálatának elfogadása a rugója. Ha Jézus Krisztus szol
gálata életünk forrásává lett, akkor nekünk is az Úr szolgáivá kell len
nünk mai életünkben.

Javasolt téma:
Az Úr szolgája nekünk is szolgál

Böjtben az egyház „koncentrál” . Karácsonykor egy üdvözletei kap
tam ezzel a furcsának látszó szöveggel: „a legfontosabb, hogy a legfon
tosabb maradjon.” Ez a felszólítás böjtre is áll. Ezért használtam a kon
centrálás szót. Talán úgyis érthetjük ezt, hogy önmagunkra, belső elmé
lyedésre, méginkább bűneink megvizsgálására, megtérésre kell koncent
rálnunk. Ezentúl arra, amiért vagyunk és itt élünk a világban, a szolgá
latunkra. Mindez igaz, fontos. Egy ilyen eszmélődés soha nem árt, böjt
ben különösen sem. Mégsem szabad itt megállni, van ennnél lényegesebb, 
fontosabb, a legfontosabb: Jézus Kriszus keresztje és feltámadása. Böjt
ben erre kell koncentrálnunk. Úgy, ahogy énekeljük: „Jézus szenvedé
sedről mostan elmélkednem, erőt áldást mennyekből Lelked adjon nékem. 
Jelenj meg most szívemnek ama nagy kínodban, mellyel voltál lelkemnek 
orvosa holtodban.” Enélkül a bojt üres, az egyházi esztendő múló sza
kasza lesz újra, mert a legfontosabb hiányzik.

Segít-e ebben ez az ószövetségi textus? Nem volna-e jobb valóban 
Jézus szenvedéséről, haláláról, egy újszövetségi igét hallanunk? Ha emlé
keztet is minket a lényegre, nem csak áttételesen-e? — Ne tegyük félre 
mégse ezt a nagyszerű szakaszt. Ószövetségi talajon, de evangéliumot hir
det nekünk. Egy éneket hallottunk, ez az ének az Űr szolgájáról szól. 
Nem tudjuk pontosan „kiről mondja ezt a próféta” , de tudjuk: Jézus 
Krisztusban telt be. Ő az egyetlen, akire el lehet mondani egész élete 
mindenestől az Űr szolgálata volt. Szolgálni jött a leg'botránkoztatóbb 
módon, s nem azért, hogy neki szolgáljanak. Igénk erről a szolgálatról 
beszél ószövetségi nyelven. Isten szolgája nekünk is szolgál. Hogyan?

Szolgál szavával. A tanítvány szolgálata „szóközvetítés” . Szolgálata 
ebből a szempontból: venni és továbbadni, illetve hallgatni és szólni. 
Önmagában egyik sem elég. Ezért mondja: „minden reggel fölébreszt 
engem, hogy hallgassam tanítványként.” Ez a mindenkori tanítványok 
mindenkori szolgálata.

Jézus szolgálata azonban ebből a szempontból is páratlan, szolgálat. 
Páratlan az Atyával való kapcsolatában is, ő egyszerre Fiú és szolga, 
ömaga mondotta, hogy nem a „sajátját” mondotta, hanem amit az Atyá
tól kapott. De szolgálata páratlan abból a szempontból is, hogy szava 
igazán és tökéletesen az Atya akaratának, üzenetének közvetítése. Min
denki más rajta kívül csak torzít, gyengít Isten szaván, ő nem. Aki Isten 
akaratát keresi, Jézus szavára kell hallgatnia.

Jézus szava sokszor „felelet” is életünk kérdéseire, eligazít a minden
napi életünk kérdéseiben. Jézus szava „legeltetés” is, táplálék, hiszen ő 
Idézte, hogy „nemcsak kenyérrel él az ember. . . ” Keresztyén életünk 
életeleme Jézus szava. Ezért tanácstalan és erőtlen annak a keresztyén
nek az élete, aki nem figyel Jézus szavára, nem veszi komolyan azt.

Jézus szava erő is. Azért szól, hogy „tudja erősíteni a megfáradottat.” 
Hányan ültek be már fáradtan, főként a keresztyén életbe belefáradva 
szava meghallgatására és hányán kapnak már erőt tőle újra meg újra. 
Szava ma is életet, újulást, életünkben erőt teremtő energia.

Így szolgál szavával ma is az Úr szolgája nekünk. Ez az istentisztelet 
sem egyszerűen a lelkész szolgálata, hanem az övé.
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Szolgál szenvedésével. Urunk nemcsak szavával szolgált. Nála a szó 
és tett összetartozót. Egész 'élete a jótettek sorozata volt. Mégis leg
nagyobb szolgálata, amire böjtben emlékezünk: szenvedése, kereszt
halála és feltámadása. Minden szolgálata hiábavaló a kereszt nélkül, sőt a 
kereszt adja meg minden más szolgálatának is igazi tartalmát, értelmét, 
jelentőségét.

Más szóval: nem hátrált meg a szenvedéstől sem, végigjárta a szol
gálat útját, ami nekünk az élet útja is. A kereszt nélkül ez az út csak 
félig, háromnegyedig járt út lett volna. Jézus azonban nemcsak „feliben- 
harmadában”, hanem egészen segített rajtunk.

Igénk mélységes szenvedésről és gyalázatról beszél. A legmegailázóbb 
valakinek haját, szakállát tépni, arcába köpni. Akivel így teszünk, azt 
nem vesszük emberszámba, vagy nagyon gyűlöljük. Ilyen kiszolgáltatottá, 
megalázottá lett az Úr szolgája. De nem úgy, hogy kényszerült, erre és ő 
tűrte csendben, hanem odaadta magát, önként vállalta a szenvedés nehéz 
útját. Ezzel küzdötte ki számunkra Isten szeretetét, kegyelmét. Így lett 
szenvedése szolgálat: életünk, bűneink bocsánata, üdvösségünk.

Szenvedése még többet is jelent számunkra. Úgy, ahogy énekeljük: 
„Jézus, sebeidnek mélye vigasztalja lelkemet, minden földi szenvedésben 
ott látom keresztedet. Ha kísértnek a bajok és már bűnre gondolok, szen
vedésed emlékeztet, hogy kerüljek minden vétket.” Igen, aki elfogadja 
Jézus szenvedésének szolgálatát, a bűneire a bocsánatot, annak életében 
is jelentkeznek ennek gyümölcsei, kerüli a vétket, tisztán és becsületesen 
éli mindennapjait, jobban szereti a körülötte élőket. Jézus keresztje erő
forrás is arra, hogy életünk mindig újuló, tisztább és szolgálóbb legyen.

Szolgál megdicsőülésével. Nem a szenvedés és a halál az ügy be
fejezése. Isten nem akadályozza meg szolgája szenvedését, de abban hor
dozza szolgáját. Nem úgy, hogy mivel ő ott van vele, abbahagyják a kín
zást, hanem úgy, hogy arca olyan lesz, mint a kovakő. Szenved, de tudja, 
hogy Isten nem hagyja el, nem szégyenül meg. Pedig látszólag Isten is 
elhagyja. Ellenségei szemében abszurdum és groteszk, hogy Istenre hivat
kozik. Ömaga is így kiálthat: miért hagytál el engem? Isten azonban 
ügyét éppen a szenvedés, a kereszt által viszi céljához. Ereje az erőtlen
ségben valósul, a totális ráhagyatkozásban, igazsága éppen abban, hogy 
szolgája bűnösként hal meg! Ez a kereszt ískandalonja, de nekünk üdvö
zítő ereje.

Ezen túlmenően azonban Isten igazán nem hagyja a szégyenben, 
halálban szolgáját, hanem kiemeli onnan. Igénk ezt természetesen ószö
vetségi nyelven fejezi ki, mi pedig így: Isten kiemelte Jézus Krisztust a 
halálból és Orrá tette a szolgát.

Jézus megdicsőülésével is szolgál. Feltámadása, élete, Atyához mene
tele is értünk van, hogy utat nyisson nekünk. Itt, ezen a ponton az ószö
vetségi szakasz korrekcióra is szorul, hiszen Jézus nem azt akarja, hogy 
az emberek olyanná legyenek, mint a „megavult ruha”, hanem azt, hogy 
minden ember eljusson az igazságra és örök életre. Ezért imádkozik, szol
gál ma is szeretettel a feltámadott Űr.

Így lett nekünk egyetlen bizalmunk is Jézus Krisztus, aki átsegít 
minket is a halálon örök szeretetébe. így tekinthetünk rá hittel és hálával, 
Így szolgál ma is népének, sőt így kínál életet és üdvösséget az egész 
világnak is.

Az Úr szolgálatának életünkben is el kell kezdődnie. A kezdet: na
ponta figyelni szavára, vagy alkalomról alkalomra hallgatni őt. Ehhez 
hozzátartozik: elfogadjuk szenvedése és megdicsőülése szolgálatát, hittel
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és hálával. De szolgálatának elfogadása életünkben is aktív szolgálattá 
kell legyen szavunkkal és tetteinkkel. Aki az Úr szolgája, az az ember 
szolgája is, ahogy Jézus tette azt. Ahogy ő megtett mindent az ember 
gyógyulásáért, életéért és üdvösségéért, úgy kell nekünk is. Ez a szolgálat 
lehet egy-egy ember ügyének félvétele, de lehet társadalmi méretű dia- 
kónia is, a lényeg, hogy meg ne hátráljunk. Amennyire őszintén és mé
lyen koncentrálunk Jézus szolgálatára, annyira indít ez a szolgálat szé
les távlatokban cselekedetekre minket. A nekünk szolgáló Jézus, az Űr 
szolgája indítson igaz hitre és diakóniánk teljes betöltésére.

Keveházi László

BÖJT 3. VASÁRNAPJA
Ézs 53,2— 7

1. „A prófétát, akinek szája által Jahve hallatlanul nagyszabású, 
ugyanakkor elragadóan hívogató igékben szólt, a tudomány csak pót- 
névvel ltudja megnevezni . . .  A  követ maga.. .  teljesen eltűnik az üzenet" 
mögött, éspedig annyira, hogy sem nevét, sem működési helyét nem is
merjük, (leginkább Babilonná szoktak gondolni), sőt még életkörülmé
nyeiről sem tudunk semmit.” — Gehhard von Rad írja ezeket a sorokat 
Deuteroézsaiásiról (Theol. des AT’s, II. 252. k. lpk.), a névtelen prófétáról, 
akinék könyvéből való (az egyébként nagypénteki igeként ismert) tex
tusunk.

A titokzatos névtelen próféta művének legrejtélyesebb részei az ún. 
Ebed Jahve-énekek: Ézs 41,1—4; 49,1—6; 50.4—11a; s végül a legne
vezetesebb, az Űr szenvedő Szolgájáról szóló énék: Ézs 52,13—53,12.

Az Ebed Jahve-problóma részletes taglalására itt most nyilván nincs 
lehetőség, de prédikációra készülésünkhöz is hasznos lehet, ha v. Rád 
fejtegetéseinek néhány megállapítását számba vesszük. A fő kérdés ter
mészetesen az, hogy ki ez a titokzatos valaki, akiről ezek az énekek szól
nak. Kartárs próféta vagy maga Deuteroézsaiás? Egy korábban élt ki
rály? Esetleg Izrael népe? Egyáltalán egy személy vagy pedig kollek- 
tívum? Rád szerint az elnevezés annyira többértelmű; hogy megnyug
tató eredményre csak az Ebed Jahve tisztének vizsgálata felől lehet jut
ni. Ezen a nyomon haladva a kifejezés mögött nem királyi, hanem pró
fétai funkciót fedezhetünk fél. S nem kollektívumra (Izrael), hanem 
egy személyre kell gondolnunk: „Ezeknek az énekeknek a Szolgája egy 
univerzális prófétai küldetéssel megbízott személy.” (v. Rád, 272. lp.) 
„Az Isten Szolgájáról, Izraelhez és a világhoz való küldetéséről, s en
gesztelő szenvedéséről szóló kép jövendölés, és mint minden, amit Deute
roézsaiás jövendöl, azoknak a végső csodáknak körébe tartozik, ame
lyeket Jahve magának tart fenn.” (U. o.) Rád végül is a Deuteronomium 
Mézes-tradíciójának vonaléiba véli megtalálni a kérdés megoldását. 
(Mózest az ÓT negyvenszer nevezi Isten szolgájának!) Nagy a valószí
nűsége annak — mondja , „hogy Deuteroézsaiás éppúgy, mint a Deute
ronomium annak a hagyománynak a vonalába tartozik; amely szerint 
egy olyan próf étát vártak, mint Mózes. . .  A Deuteronomiummal ellen
tétben (azonban) nála a prófétai közbenjárónak világra szóló jelentősé
ge áll az előtérben.” (I. m. 273k. lap.)

Az Isten Szolgája képzetnek ez a jövő felé való nyitottsága minden 
bizonnyal közrejátszott abban, hogy az újszövetségi gondolkodás igen 
erőteljesen Jézusra vonatkoztatta, s Jézus, személyével kapcsolta össze
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azt. Ezen túl természetesen elsősorban éppen a Jahve szenvedő Szolgá
járól szóló ének és Jézus földi sorsának egybecsengése kínálta az össze
kapcsolásnak ezt a lehetőségét.

2. Ézs 53-nak mint prédikációs textusnak megközelítése a keresz
tyén igehirdetés számára mindenesetre egyedül Jézus felől lehetséges. 
Vagyis úgy, hogy Benne (ti. Jézusban, éspedig a passió és a kereszt Jé
zusában) látjuk meg ennek a rejtélyes próféciának beteljesülését, célba 
érkezését, őrá figyelve három ponton kristályosodik ki textusunk tar
talma.

Az első az, arait Luther, a kérészit teológusa, a „sub contraria spécié” 
kifejezéssel fogalmazott meg. Hogy ti. „az ellenkező látszat alá” rejtő
zik. Hatalmát a kiszolgáltatottság, erejét a gyengeség, nagyságát a ki
csinység, dicsőségét a gyalázat alá vagy mögé rejti. Ézs 53 szenvedő 
Szolgája pedig éppen így jelenik meg előttünk: „Nem vélt neki szép 
alakja, amiben gyönyörködhettünk volna. . .  Megvetett volt, és embe
rektől elhagyott...” (2—3a). De éppen így Isten Szolgája ő. Csoda-e, ha 
emberi szem nem fedezi fel rajta és benne Isten hatalmát!? (lb)

Ahogy József és Dávid példája is mutatja, „a test szépsége az Ószö
vetségben valami az áldással összefüggő dolog. . .  A Szolgáról pedig 
azt olvassuk: semmi szép nem volt rajta; nem volt megáldott.” (Cl. Wes- 
termann, ATD.) Pedig éppen róla szól így a prófécia: „Eredményes lesz 
szolgám munkája, magasra emelkedik, igen hatalmas lesz” (52,13). Mi 
másról van itt szó, minit éppen arról, ami az Újszövetségben a Mag- 
nificatban felcsendül, ami Pálnál a „keresztről szóló beszédben” (lKor 
1,18 kk.) megfogalmazódik vagy ami Luther thedogia crucis-ában kife
jezésre jut!?

Ézs 53 szenvedő Szolgájának rútsága és gyalázata ugyanazt az Istent 
hirdeti és tanúsítja, mint aki Jézus szenvedése és keresztje mögött 

 is ott áll.
 A második kristályosodási pontot a helyettesítés gondolatában fe

dezhetjük föl. Hangsúlyosan szól erről többek között M. Doerine is (Die 
Alten Episteln, 105. Ik. lp.). S ő kiemeli egyúttal azt is, hogy akik fel
ismerik, hogy Isten Szolgája értünk szenved és hal meg, azoknak új ön
ismeretre kell eljutnia. „Hogy ők maguk a betegek, a bűnösök, a vétke
sek, hogy Isten Szolgájával csak az történik, ami őket illeti, hogy közü
lük senki sem képes a saját maga vétkét hordozni és valamiképpen 
jóvátenni, hogy — ha ennek az igaznak meg kell halnia — ők mind
nyájan halálra méltók. . . ” (106. lp.) Itt éppen arról van szó, amit Wes- 
termanin találó kifejezésével így mondhatunk: „a megterhelt” „hordozó
vá” lesz. Luther számára így mutat Krisztusra az ézsaiási szenvedő 
Szolga alakja: „Amit nekünk kellett volna örökké hordoznunk, azt ő 
hordozza . . .  Magán se tud segíteni, hogy tudna máson?! De Rosszul lát
ták. Mert hiszen a mi fájdalmainkat hordozza. . . ,  Azért van rajta a 
büntetés, hogy békességünk legyen és az Ő sebeivel gyógyultunk meg’. 
Ö bűnhődik, miénk a béke. Mi haragítottuk meg Istent s Ö vezekel érte, 
hogy bűneinktől megváltva, békességhez jussunk. Neki szenvedni kell, 
mi pedig megmenekültünk.” .Jer örvendjünk keresztyének! 154 lp.) fgy 
lesz a helyettesítés az átvállalás csodájává!

S végül a harmadik gondolatkör textusunk utolsó verséből adódik: 
Isten Szolgája ugyanis másként szenved, mint általában az ember: 
„ . . .  alázatos maradt, száját sem nyitotta ki.” Az utóbbi kifejezés csupán 
passzivitásra utal, de az előbbiekben tkp. aktivitás fedezhető fel.

Nemcsak ószövetségi párhuzamok kínálkoznak ezzel kapcsolatban, 
miint pl. Zsolt 38,14—16; 39,10, ‘hanem újszövetségiek is az evangéliumok
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szenvedés történetéből úgy, ahogy l.Pt 2,22—23. összefoglalja a passió 
Jézusának magatartását: „ő nem tett bűnt, álnokság sam hagyta el a 
száját, mikor gyaláztáik, nem viszonozta a gy aláz ást; amikor szenvedett, 
nem fenyegetőzött, hanem rábízta ezt arra, aki igazságosan ítél.” — 
Valójában azonban Jézusnál ennél sokkal többet is látunk a kereszten. 
A némaságát megtörő imádságban az ellenségei iránti aktív, .mentő sze- 
retete nyilatkozik meg: „Atyám bocsáss meg n ek ik ...” (Lk 23,34). S ez 
minőségileg .más, több, mint a szenvedés szótlan elviselése vagy akár 
az igazságot tevő Isten cselekvésére való ráhagyatkozás. Ő az igazi 
Szolga, akinek szenvedéséből, szenvedése mikéntjéből is szeretet sugárzik.

3. Textusunk üzenetét, amelyet igehirdetésünknek böjt 3. vasárnap
ján kell megszólaltatnia, ugyanezen a három ponton találhatjuk meg. 
Célba venni és elérni vele azt az embert kell, akinek életében ezernyi 
formában ott van a szenvedés. Ügy is mint életének sorsszerű velejárója, 
s ügy is mint aminek forrása a maga bűne vagy mások gonoszsága. Ezen 
a ponton azonban nem szabad elfelejtenünk, hogy sosem csupán mi 
szenvedünk mások gonoszsága miatt, hanem mindig mások is a mi vét
keinktől. S arra is gondolnunk kell, hogy a bűn és a szenvedés sosem 
csupán életünk immanens relációit 'érintő ivalóságdk. Sőt elsősorban nem 
azok, hanem mindig Istennel is összefüggenek.

Igehirdetésünknek meg kell találnia azt a mai embert, akire nemcsak 
az jélileimiző, hogy szenved és szenvedést okoz, s ugyanakkor hallatlan 
erőfeszítéseiket tesz az emberi bajok leküzdésére. Hanem az is, hogy 
szinte teljesen elveszítette tartását, erejét az elkerülhetetlen szenvedések 
elhordozására. Fél a fájdalomtól, menekül előle, gyakran .minden áron, 
akár a halál önkéntes vállalásával is. Mintha a technikai civilizációval 
komfortossá tett körülményei közepette elszakadt volna attól az erő
forrástól, amely által a nyomorúságok áldósssá lehetnek életünkben.

Böjt idején ez az Isten szenvedő Szolgájáról szóló ige egészen kü
lönleges módon irányítja figyelmünket Jézusra:

— Szenvedése mögött Istent láthatjuk meg, aki mindig így cselek
szik: a kereszt nyomorúsága és gyalázata mögé rejti szeretetét és kegyel
mét. Legyen vigasztalás ez a magunk szenvedéseire nézve is: azokban 
is közel lehet hozzánk Ő.

— Szenvedése értünk és helyettünk történt. Őrá figyelve érthetjük 
meg Isten irántunk való szeretetét, amelynek lényege a bűnöst mentő, 
gyógyító irgalom.. S rajta keresztül ismerhetjük meg igazán önmagun
kat is.

— Szenvedése példává lehet a számiunkra. De több is: megváltoz
tathat bennünket. Megtaníthat magunkat igazán Istenre bízni. S meg
taníthat „másként” élni: örömmel hordozni a keresztet, és szeretetben 
járni: szenvedést is vállalva enyhíteni mások szenvedését.

S végül hadd illusztrálja két idézet a szenvedéssel kapcsolatos em
beri látás két végpontját!

A mélység iszonyata Fr. 'Nietzsche egyik .mondatában így komorlik 
fel: „Leiden seben ist süss, Leiden machen mocht süsser” . (Szenvedést 
látni édes, szenvedést okozni még édesebb.)

A sötétségen áttörő fényt pedig Devecseri Gábor egy elgondolkoz- 
tatóan szép vers (Krisiztustövis) így érzékelteti:

A szenvedésre emlékezzetek.
A szenvedésben lesz még részetek 
— mint volt is —, de én az Ő tövisével, 
mely ágaimtól szívetekig ér el,
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azt hirdetem, hogy igyekezzetek 
szelíddé tenni próbált szívetek, 
ti emberek kezétől szenvedő 
és embert szenvedtető emberek.
És irgalmasabb lesz majd az idő,
mit úgyis együtt kell töltenetek. Ittzés Gábor

BÖJT 4. VASÁRNAPJA
2M óz 1 fi.ll— 15

Exegetikai megjegyzések

Az egyiptomi rabszolgaságból kiszabadult választott nép a Vörös
tengeren történt csodálatos átkelés, az üldözők kezéből való megmene
külés után a Szín-pusztában jutott olyan kritikus helyzetbe, amely ve
szélyeztette megmaradását. Az előző állomáshely: Mára, csupán kelle
metlenséget hozott. A keserű, élvezhetetlen, ihatatlan víz azonban nem 
jelentett egzisztenciális veszélyt. Isten ezen is átsegítette népét. Sőt 
Élimben, ahol „tizenkét vízforrás volt és hetven pálmafa” (2Móz 16,27), 
gazdagon kárpótolta őket az előbbi „keserűség” miatt. Mire azonban a 
Szín-pusztába értek a magukkal hozott élelemtartalékok elfogytak. Azon 
a sivár helyen semmit sem találtak, ami ehető lett volna. A kilátásta- 
lanság, az éhhaláltól való félelem zúgolódást váltott ki a népből. Isten 
hatalmának korábbi megtapasztalása és az előttük lévő nagy cél, az 
ígéret Földje, a pillanatnyi hiányt és a belőle fakadó nyomorúságot 
nem tudta feledtetni velük. Isten azonban türelmes volt. Nem hagyta el 
népét. Gondoskodott róluk. Táplálta őket. A nálunk is honos, de Észak- 
Afrikáfoam telelő, a fácánfélékhez tartozó, nagy testű vonuló madarak
nak, a fürjéknek az odaparancsolásával adott nekik eledelt. Ezek a ma
darak ma is nagy csapatokban vonulnak Egyiptomba és a Sinai-félszi- 
getre, téli szállásukra. Az Istentől adott másik eledel, a manna egy ta- 
mariska cserje (vagy fa) ménhez hasonló nedve, amely megdermedve 
gömb alakú cseppeklben hullik alá. „Mán hu” , mi ez? — kérdezték a 
meglepett izraeliták. „Ez az a kenyér, amelyet az Űr adott” , válaszol
ta Mózes. így lett a manna az Úr ajándékának máig is használt kifeje- 
jezésévé.

A vasárnap jellege.
Böjt 4. vasárnapján az óegyházi perikópa evangéliumi igéje Jn 

6,1—15. Ebben a történetben Jézusnák azt a csodáját olvassuk, amely
ben öt árpakenyérből és két haliból ötezer embert vendégelt meg. Jézus 
tehát törődik a testi szükségleteinkkel, a test táplálásával. A levélbeli 
igék (Gál 4,21—31 és Róm 5,1—11) azt hangsúlyozzák, hogy Jézus nem 
a földi életre szóló testi gondoskodást tartja csak szem előtt, hanem 
végső célként az örök életet. Ebben a földi életben arra készít fel. Agen- 
dánkban a vasárnap összefoglaló témája éppen ezért ez: „Az élet ke
nyere” . Ez a kenyér pedig Krisztus, aki életet ad a világnak.

Gondolatok az igehirdetéshez
Isten ad életre megtartó eledelt
Isten odafigyel népére. Nem vagyunk tehát kiszolgáltatva a vélet

lennek, a vak sorsnak. „Meghallottam Izrael fiainak a zúgolódását.”  Az
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Úr nem hagyja magára népét. Nem közömbös sorsa iránt. A  korábban 
megtapasztalt isteni vezetést ugyan elfelejtette a nép. Isten azonban tü
relmes és nem fordul el tőle. Elismeri a nép szükségletét és kielégíti 
igényét.

1. Isten a természet világán keresztül táplál és tart meg minket. 
Javunkra adta a természetet, a természeti jelenségeket a mi megmara
dásunkra fordította. Asztalt terített népe számára a pusztában. A für- 
jek vonuló csapatát hozzájuk terelte, a tamariska cserje mézgáját ele
dellé tette az éhezők számára. A csoda abban van, hogy Isten ezen a 
könnyen tovaröppenő, illetve megolvadó eledelen táplálta és tartotta 
meg hosszú időn keresztül népét.

Isten ma is a természet világán keresztül gondoskodik mindennapi 
eledelünkről. Ránk bízza az erdőket, mezőket és réteket, hatalmunkba 
adta az állatvilágot. A természeti jelenségeket: a nappalok és éjsza
kák-, valamint az évszakok váltakozását is javunkra adta. A  természet 
világában ma is megvan az a bizonytalnság, mint a pusztában, hogy 
holnap itt lesznek-e még a fürjek, lesz-e manna? Ma éppen így meg
vannak a bizonytalansági tényezők. Lesz-e termés? Hiszen elviheti a 
fagy, elverheti a jég, elpusztíthatja az aszály. Isten csodája abban van, 
ahogyan az előbb említettek ellenére évről évre előhozza a földből a 
növényeket, és megadja mindennapi kenyerünket. Mind ezeken keresz
tül arra figyelmeztet, hogy a mi kezünkben nincs semmi biztosíték, ö  
az ajándékozó. Ő adhat és el is vehet. Mindig rászorulunk irgalmára.

Isten a rohamosan szaporodó emberiségnek is megadja a szükséges 
táplálékot, a pusztát is élelem hordozójává teheti irántunk való szeré
téiből. Legyünk hálásak Neki, de vigyázzunk is, hogy ne szennyezzük 
környezetünket, elleniben tegyünk meg mindent azért, hogy az Isten ál
tal teremtett és fenntartott természeti környezetünk bűnös beavatko
zásunk következtében nehogy terméketlen, élettelen puszasággá legyen.

2. Jézus, az élet kenyere tart meg az örök életre. Krisztus Urunk 
János evangéliuma 6. részében éppen a textusunkra utal, amikor azt 
mondja: „Atyáitok a mannát ették a pusztában, mégis meghaltak” (49. 
v.). A manna Isten testi ajándéka, a testet táplálja. Az űrök életre nem 
tart meg. A természet világában kapott eledel csak a biológiai létünk 
fenntartására szolgál. Az embert azonban nem arra teremtette az isten, 
hogy a pusztai vándorlás idején, a földi életben végig vegetáljon, ha
nem atyai tervében ott van az ígéret Földje, az Isten Országa, áhova 
el akarja vezetni népét. Ezért ahogyan a Szín-puszta után a Sinai hegy 
következett a vándorúton, ahol lelki eledelt, a törvényt adta Isten né
pének, úgy :a mi vándorutunkon ott van a Golgota dombja, amelyen 
Isten felállította a keresztet, ahol az evangéliumot adta a világnak. Az 
evangéliumnak pedig lényeges része az, amit Jézus önmagáról mond: 
„Én vagyok az az élő kenyér, amely a mennyből szállt le: ha valaki 
eszik ebből a kenyérből, élni fog örökké, és az a kenyér, amelyet én 
adok, az én testem, amelyet én oda fogók adni a világ életéért” (Jn 
6,51). Mind ez ott a kereszten megtörtént. Krisztus halálra adta éret
tünk szent testét és kiontotta szent vérét. Az úrvacsorában így lett 
számunkra az Ő teste mennyei eledellé, az Ő szent vére mennyei itallá. 
Akik a mannát ették meghaltak, de „aki eszi az én testemet és issza 
az én véremet, annak örök élete van” — mondja Jézus (Jn 6,54). Isten 
mában vándorló népe, az anyaszentegyház Krisztusban kapta az élet 
kenyerét. Élünk-e vele, az evangéliumban hozzánk szóló, az úrvacso
rában önmagát ajándékozó Jézus Krisztussal? Nélküle elsorvad a lel-
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künk, elerőtlenedünk, üressé tesz a szívünk. Nélküle elhullunk a ván
dorútra. Csak vele érhetünk célba, az „ígéret Földjére” .

3. Az élet kenyerét ajándékozó Úr a mi Istenünk. Isten eledelt aján
dékozó irgalmának van tehát egy közvetlen célja is. Így mondja: 
„...m egtudjátok, hogy én, az Űr vagyok a ti Istenetek” (2Móz 16,12), 
Nem valami rendikívüli látványban, égre festett délibábban, vagy egy 
megrázó eseményben mutatta meg Isten önmagát népének a pusztában, 
hanem már akkor is a segítő szeretetében. Ezt tapasztalhatta népe a 
Vörös-tengernél, amikor a pusztulástól megmentette őket, de ugyanezt 
élték át a pusztában, amikor az éhhaláltól szabadultak meg Isten gon
doskodó szeretete által. Ezért így is fogalmazhatunk, hogy Isten men
tő, ajándékozó, szolgáló szeretetében ismertette meg önmagát népével. 
Istent nem a természet világából, a tamariska cserje mézgájából, a 
mannából, vagy az odarepült fürjekből, hanem az ajándékozás aktusá
ból, az idejében étkezett segítségből, tápláló, mentő szeretetéből ismer
hették fel Izrael fiai. Isten megismerésének ma is ez az útja. Nem az 
ostya és nem a bor, mint külső jelek, hanem a benne nekünk ajándé
kozott Jézus Krisztus, a vele kapott bűnbocsánat, a mentő szeretet, Is
ten idejében érkezett ajándéka az, ami, illetve aki által megismerhetjük 
Istent, aki a mi Urunk. Isten azt akarja, hogy megtudjuk: Ö a mi Iste
nünk. Ez a tudás, az Isten megismerése, szeretetének a megtapasztalása 
bizalmat ébreszt bennünk. Ez a bíztató hit vallja, hogy Isten nem hagyja 
magára népét. Mindig vele van egyházával. Ö vezeti a pusztaságon ke
resztül is-az ígéret Földje felé. Egyháza, népe nem veszhet el a vándor- 
úton. Ő gondoskodik rólunk. Csodálatos módon előteremti testi, lelki 
eledelünket. Ezért az Istenét ismerő népnek sohasem lehet oka a panasz- 
kodásra, a zúgolódásra. Annál több oka van a hálára. Isten nekünk 
sokkál többet adott, mint első választott népének. Mi Krisztust kaptuk, 
az élet kenyerét, aki áltál Úrnak és Atyának ismertük meg az Istent. 
Úrnak, aki kezében tartja a teremtett világot, rendelkezik vele, Atyának, 
aki szereti népét, és inem akar a világon éhezést, szenvedést, pusztulást 
viszi a végső cél felé népét, az örök élet soha véget nem érő boldog- 
viszo a végső cél félé népét, az örök élet soha véget nem érő boldog
ságára.

Böjt 4. vasárnapján Krisztusra tekintünk, aki nem közömbös földi 
sorsiunk iránt. Ránézünk, aki megszánta az éhező ötezret, és kenyeret 
és halat sokasító csodájával megajándékozta őket. Reá tekintünk, aki 
megszánta a bűnös világot, és önmaga feláldozásával az élet kenyerét 
adta nekünk, amelyből megújult életet, bűnbocsánatot, békességet és 
üdvösséget nyerünk.

Pintér János

BÖJT 5. VASÁRNAPJA
2Móz 32,30—32 

Az alapigéről

Az írásmagyarázók egybehangzó megállapítása, hogy az alapigét 
magábafoglaló 32. fejezet nehezen áttekinthető, eléggé szövevényes, mert 
különböző forrásokból, elemekből szerkesztették. Textusunk a Jahvista 
iratból való.
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A 32. fejezet a választott nép hűtlenségének, gyors eltévelyedésének 
megdöbbentő képét, s az elbukást követő véres megtorlás döbbenetes 
látványát tárja elénk. Az alap-igét megelőző versekben úgy áll előttünk 
Mózes, mint a bősz harag megtestesítője. Haragja Isten haragjának em
beri reflexiója. Az alapi-gében viszont az iszonyúan vétkes népéért cse
lekvő, érette még meghalni is kész közbenjáró Mózest láthatjuk.

A szövetség Isten műve, a törvéhy az ő törvénye, amelyet nem lehet 
büntetlenül megszegni. Mózes tudatéiban van népe bűne súlyának, nem 
kissebbíti azt, de hajlandó fáradozni az engesztelés érdekében. A „talán” 
szó utal arra, hogy az engesztelés szolgálata kockázatos, mivel. Isten nem 
kényszeríthető a megbocsátásra. Még a közbenjáró esetleges élet-áldozata 
sem -biztosíthatja automatikusan a bűnbocsánatot.

Az engesztelés szolgálata nagyon nehéz és kétséges. Csák az alkal
mas rá, áki szolidáris azzal, akinek érdekében cselekszik. Olyankor a 
szolidaritás is kevés. Sakkal több kell hozzá: az önfeláldozó szeretet.

Mózes Isten iránt hűtlen népéért egész egzisztenciájával kiállt — Is
ten elé. Amit cselekedett — közbenjárás és helyettesítő gyónás. Engesztelő 
szolgálata halvány visszfénye annak a szolgálatnak, amit Jézus Krisztus 
végzett el — mindnyájunk érdekében.

Judika vasárnapján is Jézusra tekintünk, aki életének odaáldozá- 
sával bizonyította meg, hogy mennyire szeret bennünket, hogyan szer
zett engesztelést, bocsáinatot mind-nyájunk számára.

Az engesztelés szolgálata

„Amit korábban megírtak, a mi tanításunkra írták meg” — mondja 
Piál apostol. (Rm 15, 4) Ez a megállapítás igaz és érvényes Mózes 2. 
könyvének 32. fejezetére nézve is. Az itt leírt események a maguk mezí
telenségében drámai módon tanúsítják, hogy mi a bűn, a bünhődés és 
az engesztelés.

A bűn itt úgy jelentkezik, mint az élő Istentől való elpártolás, s 
valamilyen isten-pótlék keresése. Az élő Istenbe vetett bizodálom meg
szűnése és az -ember-ailkotta bálvány kultusza. A bűnhödés döbbenete
sen, véresen drámai, egyenesen félelmetes. Az engesztelés önkéntes, 
kockázatos, önfeláldozást is vállaló. Az alapigében az engesztelés szol
gálatáról kapunk tanítást.

1. Önkéntes vállalkozás. Mózes a hegyen volt, amikor népe hűtlenné 
vált szabadító Istenéhez. Az ő távollétében került sor -az arany bálvány- 
borjú készítésére és imádására. Népe vétkéért nem volt felelős. Követ
kezésképpen a -felelősség súlya -nem kényszenítette, hogy vállalja a köz- 
-benjárást, az engesztelés szolgálatát.

Mózes önként vállalta, hogy „felmegy az Úrhoz” , s közbenjár népéért. 
Az „idők teljességében” ezt tette Jézus is. önként jött közénk, önként 
ment az engesztelés hegyére, a Golgotára. Senki nem kényszerítette s nem 
is kényszeríthette. Igaz, hogy az Atya kívánta a Fiú engedelmes szolgá
latát, de nem kényszerítette engedelmességre. Igaz, hogy a gecsemánei 
kertben elhangzott Jézus ajkán „Atyám, ha lehetséges, távozzék tőlem 
ez a pohár” — de így folytatta: ,,mindazáltal ne úgy legyen, ahogyan én 
akarom, hanem amint te.” (Mt 26, 39)

Mi nem vagyunk Mózesek, még kevésbbé Jézusok. Ránk nem -bízott 
Isten olyan feladatot, mint őreájuk. De bizonyos, hogy nekünk is van 
küldetésünk ebben a világban. Egymásra bízott bennünket. Felelőssé tett 
minket egymásért. Egyikünk sem mondhatja Kainnal: „Talán őrizője 
vagyok én a testvéremnek?” (1 Móz 4,8) A jó testvér nem kényszerből
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vigyáz a testvérére, hanem önkiént. Nem a szülei parancsa, hanem a . 
testvér iránti szeretete készteti, hogy ne csak vigyázzon a testvérére, de 
mindenben segítse azt. A testvér, a felebarát, az embertárs iránti szoli
daritásból többre telik, mintsem annak külső segítésére. Az önkéntes, 
közbenjáró, engesztelő imádság nélkülözhetetlen. E nélkül hiábavalónak 
bizonyul sok-sok segítőkészség. Eredménytelen a jóra törekvő igyekezet.

2. Kockázattal jár. Mózes, az Úr szolgája jól ismerte Gazdáját, hi
szen ő hallotta elsőként Isten kijelentését: „ . . .é n  az Úr, a te Istened, 
féltőn szerető Isten vagyok! Megbüntetem az atyák bűneiért a fiakat is 
harmad- és negyedikig, ha gyűlölnek engem. De irgalmasam bánok ezer- 
ízig azokkal, akik szeretnek engem, és megtartják parancsolataimat.” 
(2Móz 20, 5—6) Jól tudta, hogy Isten szigorú Isten, aki nagyon komolyan 
veszi a bűnt, 'és megbünteti a vétkest, a bűnöst. Tudta azt is, hogy Isten 
nem engedi a bűnt bagatelizálni. Éppen ezért tudta, hogy közbenjáró, 
engesztelő szolgálata nagyon kockázatos. Erre utal, [hogy így fogalmaz: 
„Ezért 'fölmegyek az Úrhoz, t a l á n  engesztelést tudok szerezni vétke
itekért.” (2Móz 32, 30) A „talán” szócska világosan jelzi, hogy Mózes nem 
lehetett, nem volt bizonyos vállalkozásának, közbenjárásának sikerében. 
Isten elé sohasem járulhatunk magabiztosain. Őt senki semmire nem 
kényszerítheti semmiféle módon és eszközzel, sem áldozattal, sem kö
nyörgéssel. Előtte mindig a koldus [alázatával és a gyermek bizodalmával 
állhatunk. De mindig remélhetjük, hogy kegyelmét, irgalmát megtaizo- 
nyátja nekünk. 

3. Önfeláldozást is vállaló szeretet kell hozzá. Mózes magatartásában 
az a legszebb, a megrendítő és követésre méltó, hogy népe érdekében 
hajlandó volt a legnagyobb áldozatra, életének feláldozásóira is. Ezt az 
áldozatot Isten inam igényelte, s nem fogadta el. De elfogadta Jézusnak, 
szeretett Fiának életáldozatát. Mi az Ő áldozatából élünk. Ezért részesül
tünk b űnbocsánatban, kegyelemben. Ezért miénk az örök élet.

Jézusnak, Isten Fiának értünk való áldozata egyszer s mindenkorra 
érvényes. Nem kell, de nem is lehet kiegészíteni, kipótolni. Mindnyájunk 
számára elég az üdvösségre. Éppen ezért elutasítjuk azt a tanítást, 
amely szerint Jézus Krisztuson kívül mások (szentek) is közreműköd
hetnek üdvösségünk érdekében. Ugyaniakkor hirdetjük és valljuk, hogy 
Isten önzetlen szeretettet vár tőlünk. Olyat, amely nem csak hogy nem  
keresi a maga használt, de a legnagyobb áldozatra is hajlandó az ember
társ érdekében.

Az anyaszentegyház vándorútján minden időben voltak olyanok, 
akik magukat nem kímélve munkálkodtak vándortársaikért, egyhá
zukért, népükért, az emberiségért. Közülük egyesek nevét őrzi a törté
nelem, de a legtöbbjük ineve ismeretlen. Közülük többen az életüket is 
feláldozták. A mi  időnkben is vannak Olyan keresztyén testvéreink, akik 
saját vérükkel pecsételik Isten iránti hűségüket és felebarátaik iránti 
szeretetüket.

Judika vasárnapja „újabb fordulatot jelent a húsvétra előkészítő 
nagyböjtben. Az egyház figyelme egyre jobban a Keresztre irányuk” (Dr. 
Jánossy) Arra a keresztre, amelyen a tökéletes 'Főpap, Jézus,. teljes en
gesztelési szerzett mindnyájunk számára.

Jézus Krisztus engesztelő szolgálata arra indítja egyházát, hogy sze- 
retetből, önként végezze Urának hűséges szolgálatát, — minden ember 
javára, Isten dicsőségére, — vállalva ennek a szolgálatnak, a diákomé
nak minden terhét, kockázatát.

Táborszky László
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BÖJT 6. VASÁRNAPJA
Zofoniás 3,14— 11

Bevezető megjegyzések

1. Zofoniás működésének ideje a Krisztus előtti 7. század második 
telére, nagyjából Jósiás uralkodáséinak idejére esik. Náhum, Habakuk 
és Jeremiás kor társa. Prófétai igahirdetésben az „Űr napja” a leghang
súlyosabb elem,

2. Ebben a korban a zsidó nép sorsát is meghatározó történelmi erő
viszonyok átalakulóban vannak: Asszíria rohamosan gyengül, Babilónia 
nagyhatalommá fejlődik.

3. Az alapige két, egymástól jól megkülönböztethető részből áll. Az 
első (14. és 15. v.) trónralépési zsoltárokhoz hasonló himnusz, amelyhez 
a 16. v. első mondata kapcsolja a második részt. Az első rész mondani
valója: Isten lett a nép királya. A másodiké: az Úr a nép között van. 
A kapcsoló-mondat valószínűleg redaktortól származik, és megfogalma
zásában az egész könyv fő mondanivalója játszott szerepet.

4. Az első részben az „eltávolítja ellenségedet” kifejezés valamilyen 
történelmi eseményre utal, amelyet ma már nem tudunk azonosítani. 
A próféta azt az istent látja cselekedni, aki népének királya. Ez remény
ségének forrása és örvendezésének alapja.

5. Szembetűnő a vasárnap evangéliumában (Mt 21, 1—9) szereplő, 
Zakariás 9,9-ből való idézetnek és alapigénknek a hasonlósága. Mondani
valónk megfogalmazásakor figyelhetünk erre.

Meditációs csomópontok
1. Indokolt-e Zofoniás öröme? Úgy szól, mintha népe életében min

den megoldódott volna. Ezt ígéri: „Nem kell többé veszedelemtől fél
ned.” (15d) Mi tudjuk, hogy csak ezután jött az igazi megpróbáltatás: a 
templom és az ország pusztulása, a nép fogságba hurcolása. Zofoniás 
mégsem tévedett! A  nép sorsának alakulása nem változtatott a fő dolgon: 
népével maradt Isten. Ez az, aminek örülni lehet.

2. Mi következik a kétszer is elhangzó kijelentésből: „Veled van az 
Ür, Izrael Királya” (15c) és „Veled van Istened, az ŰR” (17a)? Semmi
képpen sem az, hogy mi rendelkezhetünk vele, hogy 'hamis biztonság
ba ringathatjuk magunkat. Nem úgy a miénk, hogy azt tesszük vele, 
amit csak akarunk, ő  rendelkezik velünk, életünkkel és mindazzal, amit 
tulajdonunknak tartunk. Alapigénk nem az ember elvárásairól, hanem 
Isten lehetőségeiről tesz bizonyságot.

3. Ez az Isten, — aki azt tesz velünk, amit csak akar, — a szeretet 
Istene. Minden cselekedetével szeretetét akarja érvényesíteni. Zofoniás 
a vőlegény magatartásának képét használja, aki szeretetében boldog 
örömmel fordul menyasszonya felé. Isten minket körülvevő szeretete 
megújít. Ez a megújulás rendkívül sokoldalú: kihat reménységünkre, 
szolgálatunkra, munkánkra és emberi kapcsolatainkra.

4. Erről a textusról Virágvasán ap, Nagyhét küszöbén prédikálunk. 
Biztatás hangzik felénk: van okunk örömre. Jézus elvette rólunk az íté
letet és eltávolította ellenségünket. Keresztjével átszegezte. Nem árthat 
nekünk és abban sem akadályozhat meg, hogy Isten szándéka és akarata 
szerint éljünk. Jézusban velünk az Isten, Jézus által ö  uralkodik fe
lettünk.

Néhány gondolat vázlatkészítéshez
1. A virágvasárnapi evangélium hallelujázó örvendező embereket 

állít elénk. Ezek az emberek annak örülnek, ami reménységük szerint rá-



vár: közeli valóság számunkra isten uralma, Isten országa. Arról most 
ne szóljunk, hogyan képzeltek el, mit remélteik tőle, miben látták meg
valósulását. Tudjuk, hogy a maguk állmait tartották Isten akaratának. 
Abban azonban nem tévedtek, hogy a szamárháton közeledő Jézus rend
kívüli küldetésben jár: Isten szabadulást hirdető Ígéreteinek beteljese
dését hozza. Zofoniás imént elhangzott szavait ugyancsak áthatja az 
öröm. Népe sorsának alakulásában átélte, hogy Istenben bízni lehet, 
mert hatalmas és cselekedeteit szeretete irányítja. Ezt a tapasztalatát 
kiáltja népe felé: „Veled van az Úr!” , „Veled van Istened!” Jöhettek ne
héz idők népének történelmében! Azok sem változtattak az alapvető 
tényen: az Isten szeret! S míg a jeruzsálemi út embereit a jövendő élteti, 
míg Zofaniásit a jelen boldogítja, addig a múlt biztat: a kereszt feűé 
haladó Jézus lehetővé teszi, amit talán alig remélünk: azzá válhatunk, 
amivé Isten elhívott minket! Fia áldozatával megvásárolt, megváltott 
gyermekei lehetünk. Ma ennek örülünk.

2. Ez az öröm elengedhetetlen, jellemző mozzanata keresztyénségünk- 
nek, de túlmutat önmagán. Fontos, ami megelőzi, és döntő, ami követi. 
Tehát előzménye és következménye van. Mind a kettő fontos, egyiket 
sem lehet a másik fölé helyezni. A kettőről csak egy lélegzetvétellel be
szélhetünk. Ha most mégis különválasztjuk a kettőt, csak a könnyebb 
érthetőség érdiekében tesszük.

3. örömünk előzménye az, hogy hatalmas, irgalmas és szabadító Is
tenünk van. Ilyennek ismerhettük meg Jézusban. Ma elsősorban kereszt
jére gondolunk, de ezt azzal a tudattal tesszük, hogy Jézus életének min
den mozzanata valamiképpen összefüggött keresztjével. A kereszt a vi
lágnak az a helye, ahol megfoghatóvá, megtapasztalhatóvá lesz Isten 
kegyelme és irgalmassága. Isten szeretetének a kereszt a bizonysága. 
Életünkben sok minden teszi kérdésessé Isten szeretetét. Betegség, halál, 
sikertelenség, kudarc mindig elbizonytalanít. Ezekkel találkozva inkább 
Isién könyörtelenségét említjük. Mennyire természetesnek tűnik ilyen 
helyzetben a kérdés, — gyakran találkozhatunk vele — : „Miért büntet 
az Isten? Mit tettem, hogy rámnehezedik ítélete?” A  kérdés világossá 
teszi, hogy ilyenkor csak a szigorúan igazságos, a bosszúálló Istenire tu
dunk gondolni. Ilyen gondolatoktól megkísértve csak Jézus keresztjénél 
ismerhetjük fel, hogy mégiscsak szeret Isten. Ott az ítéletben is meglát
juk a szeretetek Ez a felismerés pedig örömöt adhat olyankor, amikor a 
velünk történteket csak Isten ítéleteként tudjuk értelmezni.

4. Az öröm következménye, hogy megszabadít a csüggedéstől. Ha 
végiggondoljuk életünket, felismerhetjük, hogy nagyon sok rossznak a 
csüggedés a forrása. Az elcsüggedt ember legtöbbször megkeményedik. 
Hitetlenné válik, mert a körülményeket döntőbbnek látja Istennél. Rossz
indulatúvá lesz, mert a csüggedt, kiábrándult szív nem tudja elviselni 
mások örömét, sikerét és békességét. Az elcsüggedt ember igényt tart 
mások megértésére és tapintatára, de képtelen elszánni magát azok szol
gálatára. Emlékezzünk csak: milyen sok ige szól Bibliánkban arról, hogy 
ne csüggedjünk el! Újraa meg újra hangsúlyoznunk kell, hogy Istennek a 
keresztnél megtapasztalt szeretete a csüggedéstől mentes életformára is 
megújít. Bűn az, amelyből Isten téríthet meg.

5. Isten az örvendező embernek örül, mert aki ilyen, az megkötözött- 
ségekből kiszabadított és szolgálatra felszabadított ember. A kereszt felé 
fordulva lássuk és higyjük: velünk az Isten! Ennek bizonyossága tegyen 
hálássá és emberségre alkalmassá mindnyájunkat!

Bohus Imre


