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Egyházunk útján

Hűségesen a szolgálatban
ESPERESI BEKÖSZÖNTŐ

Dolgozószobáim asztalán áll egy fekete kereszt, rajta a corpus 
Christi — Krisztus teste. Ezt a feszületet a zalaegerszegi gyülekezettől 
kaptam a búcsúzás napján. Alkotója egy neves zalaegerszegi szobrász
művész, Szabolcs Péter, aki művének a „Göcseji kereszt” nevet adta. Ezt 
a feszületet Jel 1,5 alapján, ahol János apostol kegyelmet és békességet 
kér attól, „aki volt, aki van és aki eljövendő; és Jézus Krisztustól, a hű 
tanútól” , elneveztem „Hű Tanú”-mak. Nem azért, mert ez a feszület hűen 
tanúskodik a korábbi gyülekezetem irántam való szeretetéről — bár ez 
is igaz —, hanem azért, mert az az első kereszt, amelyet a Golgotán állí
tottak fel, amelyen az Isten Fia szenvedett, hűen tanúskodott Istennek 
a világ iránti mérhetetlen szeretetéről, amint ezt ugyancsak János evan
gélista fogalmazta meg legszebben, amikor így írt: „Úgy szerette Isten 
a világot, hogy az Ő egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, e1 ne 
vesszen, hanem örök élete legyen (Jn 3,16).

A „hű”, a „hűség” a Szentírásnak gyakran használt szavai. A hűség 
elsősorban Isten sajátja, az Ő tulajdonsága. Ő az, aki[megtartja szavát, 
aki megbízható ígéreteiben. Már az Ótestamentum így vall róla: „Türel
me hosszú, szeretete és hűsége (emet) nagy”i(2Móz 34,6). Mózes így szól 
róla énekében: „Hű az Isten, nem hitszegő, igaz és egyenes ő” (5Móz 32,4). 
Az Újszövetség Jézus Krisztust, az Isten Fiát nevezi „hű főpap” -nak 
(Zsid 2,17), aki akkor is hű marad, ha mi hűtlenkedünk, „mert ő meg 
nem tagadhatja magát” (2Tim 2,13). Ezért „hű és igaz tanú” Ő, az 
„Ámen” (Jel 3,14), „Mert valahány ígérete van Istennek, azokra benne 
van az igen és ezért általa van az ámen is” (2Kor 1,20). Ő tud tehát hi
telesen, megbízhatóan tanúskodni Isten irántunk való, mentő szerete
téről.

I. A hű Tanúra, a világ világosságára, Jézus Krisztusra kívánok te
kinteni a reám váró feladatok ellátásában és személyes életeimben -úgy, 
mint a hajósok egykor, akik a világító tornyot figyelték, hogy el tud
janak igazodni a hullámzó tengeren.

Tájékozódásomban naponként figyelek azokra a tanúkra, akik ré
szesei voltak az isteni kinyilatkoztatásnak. A próféták és az apostolok 
azok a fül- és szemtanúk, akik érzékenyek voltak a megszólaló Isten 
m'eghallására, és akiknek, köztük is elsősorban az apostoloknak meg
adatott az is, hogy a testben megjelent Istent szemtől szembe látták, sza
vait hallották és parancsára tanúi voltak a föld végső határáig (Csel 1,8). 
Számomra tehát a teljes Szent írás az a forrás és zsinórmérték, amelyből 
táplálkozik a hitem, és amelyhez igazítom szolgálataimat és cselekede
teimet.

Ugyancsak odafigyelek azokra a tanúkra, akik Krisztus születése 
utáni első századokban, vagy a reformáció korában tételekbe foglaltan
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vallották meg hitüket, hogy ezzel segítsenek másokat is eligazodni a 
hit útján. Mind 'az egyetemes, mind az evangélikus hitvallási iratok 
mindig drágák voltak a számomra, és a jövőben is azok lesznek, mert 
ezeken keresztül azonosulunk az evangélikus keresztyén hitben járó 
eleinkkel, ‘és maradunk meg abban a tiszta hitben, amely — meggyőző
désünk szerint — a lehető legjobban ódákat Krisztusihoz, a mi Urunk
hoz. A hitvalló tanúk között különösképpen dr. Luther Mártonra figye
lek, akinek a Szentíráson alapuló felismerései 500 év távlatában is helyt
állóak. Tőle tudtam meg, hogy Isten nem az ón erőlködésemért, nem az 
én cselekedeteimért, hanem „ingyen, kegyelemből, hit által igazít meg”, 
és részesít az igazsággal együtt az örök élet ajándékában. Mert „Jézus 
Krisztus, az ón Uram és Megváltóm, -áki engem elveszett és megítélt em
bert megváltott, az ördög hatalmából megszabadított és magáévá tett. 
Nemi arannyal, sem ezüsttel, hanem az ő szent és drága vérével, ártatlan 
szenvedésével és halálával, hogy egészen az övé legyek, Ő alatta, az Ő 
országában éljek, neki szolgáljak, örök igazságban és ártatlanságban, mert 
Ő feltámadott a halálból, él és uralkodik mindörökké.” Bizonyára sokan 
ráismernek a mondatokban Luther örökszép megfogalmazására, amit a
II. hitágazat magyarázataként írt 1529-ben, a Kis Kátéban.

Szemem előtt kívánom tartani nagy elődeink példáját, akik itt, 
Orosházán, vagy innét kiindulva végezték a tanúskodás szolgálatát ma
gas szinten, Isten és a magyar nép iránti hűségben. Ezek voltak Szé
kács József és Győry Vilmos, akiktől ima is példát lehet venni a hűség
re és a felelős szolgálatra.

Egyházmegyei munkámban éppen úgy, mint gyülekezeti szolgálatom
ban fokozottan kívánok figyelni azokra a hű tanúkra, akik itt, a m i ha
zánkban szolgálva Jézus Krisztusban meglátták a Kűriosz-t és a Diako- 
nosz-t. Velük együtt vallom, hogy Jézus Krisztus egyszerre Űr és Szol
ga. Úr, akinek adatott minden hatalom mennyen és földön, Szolga, aki 
isteni hatalmát arra használja, hogy önmaga feláldozásával szolgáljon a 
bűnben vergődő világnak. Szolgálatát, diakóniáját ma is végzi az igé
ben és a szentségekben, 'és az ige áltál megújított életű embereken ke
resztül a szeretet cselekedeteiben. Ezt a teológiát, amely a szolgáló 
Krisztusra tekint, diakónia teológiának nevezzük. Tisztelettel említjük 
dr. Káldy Zoltán püspök úr nevét, áki Krisztus diakóniai szolgálatát 
felismerte, és oroszlánrészt vállalt ennek a teológiának a kidolgozásában.

II. Magam is hű tanú kívánok lenni, miközben Krisztusra és azokra 
figyelek, akik az ő tanúi voltak. Éppen ezért az esperességet nem tekin
tem címmék, rangnak, vagy adminisztratív feladatok összességének, ha
nem szolgálatnak. Több és'nagyobb felelősséggel járó szolgálatnak. Szol
gálatomat tanúskodásnak fogom fel, úgy, mint aki az életét tette fel 
arra az ügyre, .amelyet képvisel. Igeszolgálataimiban a keresztre feszített 
és feltámadott Jézus Krisztusról kívánok tanúskodni nemcsak az oros
házi gyülekezetben, de az egyházmegye valamennyi gyülekezetében, va
lamennyi lelkésztestvérem előtt.

Tanúskodni kívánok Jézus Krisztusról úgy is, mint az egyház Urá
ról, aki nemcsak a iNyugat-Békési Egyházmegyének, de az egész Magyar- 
országi Evangélikus Egyháznak is Ura. Szolgálatomat tehát az egyház 
egészére való tekintettel kívánom végezni, hogy egyházmegyénk a hitben 
és a szeretetben való erősödésével egyházunk egészének a javát szol
gálja. 

Fontosnak  tartom 'azt is, hogy magyarorszagi evangélikus egyházunk 
benne egyházmegyénk is a világ lutheranussaga nagy egészében is be
töltse küldetését. Elsősorban a Lutheránus Világszövetségnek a jövő év
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nyarán, Budapesten megrendezésre kerülő VII. Nagygyűlésére gondolok, 
amely előtt bemutatkozik egyházunk. És egyáltalán nem mindegy, hogy 
milyen lesz ez a bemutatkozás. Az előttünk levő, már nem egészen egy 
esztendőben azon áradozom, hogy egyházmegyénk megoldatlan prob
lémái elrendeződjenek, és a hozzánk érkezők hitbelileg és anyagilag 
rendezett gyülekezeteket találjanak.

Hűséggel kívánok tanúskodni az anyaszentegyház Uráról úgy is, 
mint aki már az egyház bölcsőjénél az egységért imádkozott (Jn 7,21). 
Jézus Krisztus a benne hívők egy közösségeként hívta életre az egyhá
zat. Istennek adunk hálát, hogy az emberi gyarlóságok miatt részekre 
tagolódott egyház egységének a fontosságát evangélikus talajon ismerték 
fel, és a mai értelemben vett ökumenikus gondolkodásnak az atyja Sö- 
derblom Nathan svéd érsek volt. Egyházunk kezdettől tfogva részt vesz 
az Egyházak Világtanácsa munkájában, az egyházak egységéért való fá
radozásban. A  kanadai Vancouverben ez év nyarán megtartott nagy
gyűlésen egyházunk rangos küldöttsége vett részt dr. Káldy Zoltán püs
pök úr vezetésével. A  magami részéről az ökumené jó ügyéhez azzal já
rulok hozzá, hogy a testvéri viszony fenntartására törekszem a reformá
tus egyházzal, igyekezem testvéri j obbot nyújtani a római katolikus egy
házinak ott, ahol ez a törekvésünk visszhangra talál. Tiszteletben tar
tom minden imás egyház híveinek a vallásszabadságlát, miközben igye
kezem a jó viszony kimunkálására.

Tanúsítani kívánom szolgálatommal és életemmel, hogy Jézus Krisz
tus, aki Ura a világnak, nem a viliág ellem jött, hanem a világért. Nem 
akar senkit szolgaságba nyomorítani, hanem azért jött, hogy Ő szolgál
jon és adja az Ö életét yálitségul sokakért. Krisztus diakóniai szolgálata, 
amelynek tanúja vagyok, engem ,is arra kötelez, Ihogy mindent megte
gyek, ami szerény lehetőségeimből adódik, azért, hogy a világ ne vesz- 
szen el, hanem élete legyen. Azon fáradozom másokkal együtt, hogy a 
magam szűkébb területén is béke és megértés legyen. Meggyőződéseim 
szerint ezzel is hozzájárulhatunk az egyetemes emberi béke megmara
dásához.

Ugyancsak fontosnak tartam, hogy egyházunk és államunk között 
kialakult jó viszony megmaradásáért, sőt továbbfejlődéséért fáradozzak. 
A  társadalmi-állami szervek és az egyház egymáshoz való viszonyában 
meglevő békés egymásmellettiségben népünk javát kívánom előbbre 
vinni szolgálataimmal.

111. Hűséget és tanúságot kérek és várok az egyházmegye lelkészei
től, a gyülekezetek vezetőitől, presbitereitől és minden tagjától. A  bib
liai hű, hűséges szó a hit szóból származik. Magyarban ez már nem tű
nik ki, de ha csak kimondom is a hit görög szavát: pisztisz, és mellé 
teszem a hű, hűséges szó görög megfelelőjét; pisztosz-t, a görögül sem
mit sem tudók számára is egyértelmű a kettő nagyon közeli rokonsága. 
Bibliai értelemben tehát az a hű, aki hisz Jézus Krisztusban. Tudom, 
hogy a hitet nem lelhet sem kéréssel, sem paranccsal megteremteni a 
szívekben. A  hit Isten ajándéka. Isten pedig az igén és a szentségeiken 
keresztül adja ezt az embernek. Lelkésztestvéreimet ezért arra kérem, 
hogy maguk is legyenek igehallgatákká. Ahol egy lelkész szolgál, ez nagy 
nehézségbe ütközik, de nem megoldhatatlan. Vegyenek iénybe minden 
lehetőséget: lelkészértekezletet, vendégszolgálatot stb., hogy táplálják 
hitüket, mért csak így lelhetnek hűek, így lesz a szolgálatuk megbízható, 
hitelre méltó.

A  hitből fakadó hűség tesz bennünket igaz tanúkká, ügyszeretőkké, 
akik az életüket teszik fel arra az ügyre, amelynek szolgálatába álltak.
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A  tanú szó görög megfelelőjében, a martüsz-ben benne cseng a nálunk 
is ismert mártír — vértanú szó. (A tanúnak életét kell feláldoznia az 
Ügyért. Isten ma tőlünk nem vár vértanúságot, nem a halálunkkal kell 
tanúskodnunk mellette, hanem életünkkel, amelyet alá rendelünk a szol
gálatnak.

Munkatársaimtól és keresztyén testvéreimtől Krisztusról való bi
zonyságtételt, szolgálatot kérek. Jézus ezt mondta tanítványainak: „Új 
parancsolatot adok nektek, hogy szeressétek egymást: ahogyan én sze
rettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást. Arról fogja megtudni 
mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha szeretitek egymást” 
(Jn 13,34—35). Ebben az esetben a Krisztusról való tanúskodás eszköze 
a szeretet. 'Ezt a szeretetet kérem, de nem a magam számára, hanem 
a reánk bízattak számára, népünk számára, szeretett hazánk számára, 
az Isten által teremtett világ számára, amely nyög és „sóvárogva várja 
az Isten fiainak megjelenését” (Róm 8,19), a (szeretet hordozóinak a 
megjelenését, hogy tanúskodásunk a szeretetről életet jelentsen sokak 
számára.

Köszönet szava

Pál apostol szavainak „'Hálát adok a Krisztus Jézusnak, a mi Urunk- 
nák, aki megerősített engem, mert megbízhatónak (hűnek) tartott, ami
kor szolgálatra rendelt” (lT im  1,12).

Isten után dr. Káldy Zoltán püspök úrnak mondok köszönetét, aki 
munkatársává fogadott — az esperes a püspök munkatársa, olvassuk az 
ET II. te. 78. § (1) bekezdésében — és útmutatásával és tanácsával se
gített.

Köszönetét mondok az ÁEH Békés megyei titkárának és a megyei 
tanács, valamint az orosházi városi tanács vezetőinek, hogy bizalommal 
fogadtak, és a viharsaroki meggyökerezésünkben segítségünkre voltak.

Megköszönöm a Nyugat-Békési Egyházmegye gyülekezeteinek, a gyü
lekezetek (presbitériumainak, hogy egyhangú bizalommal választottak 
meg esperessé.

Köszönetét mondok esperes elődeimnek: Koszorús Oszkár ny. espe
res úrnak, aki szolgálatomban minden támogatást megígért; Benkő Ist
ván ny. mb. esperes úrnak, akinek nagy szerepe volt abban, hogy Oros
házára kerültem, és aki az egyházmegyei gondok és feladatok megisme
résében igen sok segítséget adott.

Köszönetét mondok az orosházi gyülekezetnek, hogy szeretetébe fo
gadott, és biztosítja számomra azt a lelki és anyagi hátteret, amelynek 
az alapján végezhetem esperesi szolgálatomat.

Végül hálás szeretettel emlékezem volt gyülekezetemre, a zalaeger
szegi és barlaihídai gyülekezetre, ahol a Nyugat-Békési egyházmegye te
rületéhez hasonló nagyságú szórványban gyakorolhattam az Istennek 
engedelmeskedő és az ember javát munkáló hűséges szolgálatot.

Pintér János
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Tanulmányok
l

„Miután * régen sokszor és sokf éleképpen szólt Isten az atyákhoz a 
próféták által, ezekben a végső időkben a Fiú által szólt hozzánk, akit 
örökösévé tett mindennek, aki által a világot teremtette” — Zsid 1,1—2. 
— Bevezetőiként e vers első feliét akarom aláhúzni: Isten sokszor és sok
féleképpen szólt az Ószövetség korában. Nem lehet egyoldalúan látni, 
egy vonalra hozni mindazt, ami az Ószövetségben van. Isten igéjének 
ószövetségi sokszínűségére szeretnék rámutatni, ráébreszteni a követke
zőkben.

I. Üdv — az Ószövetség szerint

Magyar üdv szavunk megfelel iaz újszövetségi görög szótáriénak, en
nek ószövetségi párhuzamosa a héber jösuá (Jézus neve eredete), leg
alábbis ez a szokásos fordítás. A  szótéria azonban szabadítást, mentést, 
megsegítést jelent egészen általános értelemben, s ugyanígy a jösuá is, 
nemcsak „iüdvasség”-et. (Megmentést, megszabadítást jelent az Ószövet
ségben nemcsak a JÉSA, hanem a NÁCAL ige főnévi származéka is.) A  
szótárak az üdv szónál (Heil) nem ezek valamelyikét, hanem SÁLÓiMöí 
jelzik megfelelőiként. Már e néhány felvillantott szó is mutatja, mennyire 
fontos ia terminológia kérdése, vagyis az — hogyan, milyen szavakkal 
beszéljünk az Ószövetségről, hogy a lehető legteljesebben adjuk át tar
talmát a imának.

A címszó második fele a várakozások, az emberi reménység irányá
ba nyitja ki témánkat. A  várás az Ószövetségben egyenlő a reménység
gel, a QÁVÁ ige legalábbis mindkettőt egyszerire jeleníti: vár és remél. 
Ezeken kívül sok más szó vizsgálata is témánkhoz tartozik, akár az em
beri reménység felől, akár Isten ajándékai, ígéretei felől közelítjük meg 
az ószövetségi üdvvárakozásokat. Éppen ez a döntő kérdés: Mii legyen 
a kiindulópontunk? Mi legyen vezérlő szempontunk?

Elsőként kínálkozik a szabadítás, mentés (üdv), mint kiindulópont 
és vezérlő szempont. Ehhez szorosan hozzátartozik az ígéret fogalma is. 
E megközelítést ibonyálltja azonban, hogy nemcsak mentés-ígéret, ha
nem áldás-ígéret is van , és Isten áldó cselekvése szintén hozzáérthető 
az üdv, üdvösség fogalmához.

Vezérlő szempont lehetne a béke (sálóm) megvalósulása, minit az 
üdv teljességének megvalósulása. (Vannak, akik így értik ezt a szót.) 
E megközelítésnek ellentmond az, hogy a sálom szava, bár sokszor elő
fordul, mégsem mondható központi fogalomnak az Ószövetségben. En
nék ellenére kutatásra érdemes. (Erről később.)

A reménység talán a legígéretesebb kiindulópont. Ennek vizsgálatá
ra (történt már kísérlet. A  puszta szóvizsgálat kudarcának éppen e mun
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ka adja legfőbb bizonyítékát: szerzője, W. Zimmerli kénytelen meg
állapítani, hogy a vizsgálat nagy részében fe l kell adni a reménység- 
szavak előfordulásának figyelését.1 (Bár sok ilyen szó van, mégis alig 
fordulnak elő ott, ahol várnánk őket.)

Vezérlő szempontomat egyszerűbben, s egyben iaz eddigieket is ma
gában foglalóan így fogalmazom meg: az üdv(össég) történet, Isten és 
ember (és a világ) kapcsolatában megvalósuló folyamat.

E történetnek vannak állandó elemei, de valódi történet: változatos, 
mindig valami új történik, új kapcsolatok jönnek létre. Állandó elemeit 
tömören így foglalhatjuk össze — az újabb „Ószövetségi teológiák” fe l
ismerései alapján :2

1. Isten teremt és áld.
2. Isten ment (szabadít) és ítél.
3. Az ember válaszol.
Mindháromban egymást kiegészíti a szó és cselekvés, Isten szól és 

cselekszik, s az ember is szól és cselekszik is válaszában. A  változó szi
tuációkban mindig valami más az „üdv” ! Történet! Fontos témánkat, az 
üdvvárakozásokat, a jövő kérdése felől is megvizsgálnunk. Vitatott a 
„Jahve-hit” jövőre irányultsága: vannak, akik azt állítják, hogy a 
„Jahve-hithez” eredetileg nem is tartozott hozzá a jövő várása. Ennek 
azonban egyrészt éppen az Ószövetség iratainak, a tradíciónak a keletke
zése, másrészt az ÓT sajátos jövő-látása mond ellent. A  tradíció egyik 
gyökere és az írásbafoglalás egyik oka éppen az ígéretek, illetve az íté
lethirdetés jövőre irányultsága volt. Énre példa Gen 18,10: „Egy esztendő 
múlva visszatérek hozzád, és akkor már a feleségednek, Sárának, fia 
lesz!” az ígéret, a meghirdető sző után minden megy tovább, a hétköz
napok múlnak, de a gyermek születésékor az emlékezés feleleveníti a 
jövőt meghirdető szót és rádöbben fontosságára. Csak ékkor lesz belőle 
megőrzendő és továbbadandó ige, azaz hagyomány és tradíció.3 A  ha
sonló, de (még) be nem teljesedett ígéretek őrzését is táplálja e betelje
sedés. A  próféták ítélethirdetése is így hagyományozódik, és utólag lesz
nek szavaikból iratok, könyvek.

Az Ószövetség minden része szinte egybéhangzóan tanúskodik egy
fajta sajátos jövő-látásról és várásról. Az Ószövetségnek nincs eszkha- 
toógiája a „végső dolgokról szóló tanítás” értelmében. A  jövő elsőren
den nem ami jön, hanem aki jön. Aki jön, Isten maga. Kezdettől fogva 
hozzátartozik Isten szabadító (és ítélő!) cselekvéséhez az Ő jövetele az 
egyes emberhez, népéhez, illetve a világhoz (természethez). E jövetelnek 
többféle formája lehet — két alapforma különböztethető meg: epifá- 
nia =  Isten megjelenése szabadításra; teofánia, melynek célja Isten igé
jének (szavának) közlése4 Hozzáfűzhetjük mindehhez azt a megállapí
tást, hogy az ÓT a maga formájában, s ebből következően tartalmában 
sem lezárt, hanem várakozó, a jövőre nyitott könyv.. ,6

II/l. Az üdvtörténet értelmezése

Az üdvösségtörténet nem szűkíthető le Isten szabadító tetteire vagy 
ezek sorozatára. Az Ószövetség (és az Újszövetség) ugyanis nemcsak e 
mentés-történetről szól. Sokkal inkább Isten és az ember (világ) kapcso
latának történetéről, közös történelméről. Ehhez hozzátartozik az egész 
történelem és az egész világ is, csak néha egészen szűk részletére irá
nyul a figyelem. Sajátossága e történetnek, hogy egészen emberi, vilá
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gias történet és egészen Isten műve egyszerre. Isten különleges, szabadító 
cselekvésén kívül, melyet az ember egyszeri eseményként él át, hozzá
tartozik egyfelől Isten ítélő cselekvése, másfelől Isten állandó, folyama
tos áldó munkája, mely az egész világ életét biztosítja. (Ezt a cselekvését 
teremtésnek is nevezhetjük, a creatio continua, a folytonos teremtés 
gondolata lértelmében.)6

Ezt az egész történelmet az Ószövetség szerint Isten igéje mozgat
ja — különböző módokon. Ez azt jelenti, hogy ennek az igének, amely 
szó és cselekvés egyszerre, többféle iránya, célja, többféle típusa van. 
A  legfőbbek a következők:

— teremtő és áldó;
— mentő (szabadító) és ítélő;
— útmutató és parancsoló ige.
Ezek a megjelölések elsősorban Isten igéjére, mint szóra vonatkoz

nak.) E típusok sokféleképpen kapcsolódhatnak egymással.7
Észrevehető, hogy az áldó, mentő és ítélő szónak van egy közös 

sajátossága: mindhárom meghirdető szó. Az ember felől nézve a jövő 
állapotát írja te (áildó), vagy az ezt megelőző eseményt (mentő) vagy a 
jövendőben bekövetkező rossz eseményt és az ezt követő pusztulást (íté
lő) hirdeti meg. Mindhármat úgy, mint Isten cselekvését. S mivel maga 
Isten hirdeti meg a saját cselekvését — embereknek, emberek által — 
tkp. Isten ígérete mindhárom.

Az ígéret szót tehát mint összefoglaló fogalmat használom az áldást, 
a mentést (szabadítást) és az ítéletet meghirdető igékre. ígéret és telje
sedés fogalmai, jelentései igen vitatottak az ó- és új szövetségi teológu
sok körében. Megnyugtató megegyezés egyáltalán nem született. Annyi 
azonban bizonyos, hogy az ígéret csak átfogó fogalom lehet, melynek 
több fajtája van. W. Zimmerli hangsúlyozta, hogy az ígérethez nemcsak 
a szabadítást meghirdető szó (Heilswart), hanem az ítélethirdetés; első
sorban a prófétai ítélethirdetés (Gerichtswort) is hozzátartozik. Magyar 
ígéret szavunk igazolja ezt: tulajdonképpen csak a jövőre vonatkozó 
meghirdető szót jelenti, függetlenül attól, hogy jót vagy rosszat, életet 
vagy halált hirdet-e. Az ígéret szót ennek alapján használom, mint tar
talmilag közömbös, adiaforon kifejezést — Isten ígérete =  meghirdető 
szava. Ezek az ígéretek mindig összekapcsolódnak a történelemmel, a 
történettel, amelyben szerepelnek, amelyet mozgatnak. Formailag több 
csoportra oszthatók: szabadítás-ígéretek — 1. az ún. Heilszusage (üdvki- 
jelentés) vagy Heálsorakel; 2. az ún. Heilsankündigung (üdvmeghirdetés) 
és 3. az ún. Heiilssohilderung (üdvecsetelés). Az 1. típus múlt idejű, pél
da rá Ex 3,7ikk. Ez a típus rendkívül érdékes, mert múlt időben írja le 
a még következőt, a jövőt: ez azt fejezi ki, hogy Istenben már eldöntött 
dolog, számára már megtörtént a szabadítás. Józsué könyvében szere
pel legtöbbször e típus, így: „az ÜR kezedbe adta . . . ” A  2. típus a leg
gyakoribb — ez a szűkebb értelemben vett jövőre vonatkozó ígérete pl. 
Ézs 43,2. A  3. típus az áldás-ígérethez áll közel. iPl. Gén 49,11. Ez már a 
szabadulás utáni állapotot, életet írja le, azt ecseteli. Az áldás szintén 
egy állapotot ír le, de a megelőző szabadulásról nem szól. Mindhárom 
típusú üdvígéretnek megvan az ellenpólusa is — az ítélethirdetésben. 
Példák: 1. típus — lSám 15,23 és 26 — múlt idejű ítélethirdetés Saul
nak; a 2.-iía példa az írópróféták minden Jeruzsálem-ellanes szava; a 
3.-rá példa lelhet Dt (5Móz) 28 átok-hirdetése. Az áldás-ígéret legfőbb 
példája Gén 12,1—3 — ígéret Ábrahámnak.

Az ígéretek nemcsak formailag csoportosíthatók, hanem a szerint
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is eltérőek, hogy kinek, kiknek adattak, kikre vonatkoznak, ki/k ia cím
zettjeik. Ennek alapján általában 3 nagy csoportot lehet megkülönböz
tetni: aiz egyes emberre, egy embercsoportra, illetve az egész világra 
(emberiségre) vonatkozó ígéret-csoportokat.

Az előbb említett Gén 12,1—3 mindhármat egyesíti magában: egy 
emberhez szól, Abrahámnak; de szerepel benine a nagy nép ígérete és 
az egész emberiségre irányul. Az Ószövetségben a középpont általiéiban 
a népre, Isten népére vonatkozó ígéret-csoport. De ennek kapcsolata van 
az egyes -emberre, különösen a királyra, vagy Isten szavának közvetítő
jére irányuló ígéretekhez, és az egész teremtettséghez. A  három kör „üd
vössége”, ígéretei összetartoznak, s erről gyakran megfeledkezünk az ÓT 
és az ÜT olvasásakor. A z ígéretek közvetítőik szerint is sokfélék, külön
bözőek. Az ősatyáknak adott ígéretek közlője Isten maga — szóban, 
álomban vagy emberalakban. Később egymást követik a közvetítők: Mó
zes, Józsué, a látók, a próféták, az ÚR Szolgája; s mindezek mellett az 
istentiszteleti ígéret-közvetítők a papok, és a kultuszi-prófétáik.7 iMind- 
ebből egy igen szövevényes ígéret-történet alakul ki, amelyben nehéz 
eligazodni. Az a szemlélet azonban, amely az egész Ószövetséget csupán 
ígéretek sorának tekinti, nem felel meg a valóságnak. Sok ígéret rövid 
időn ‘belül teljesedik, van ölyan, amelyik folytonosan átalakul, s van, 
ami egyértelműen nem teljesedik, vagy teljesedése még hátravan. He
lyesebb úgy fogalmazni, hogy az Ószövetségben az ígéreteknek azt a tör
ténetét találjuk, amely az Újszövetségben beteljesedés-történetté lesz.3

Az Ószövetség tehát ebiből a szempontból úgy jellemezhető, mint 
ígérettörténet. De mi a szerepe, feladata az ígéretnek Isten és ember 
közös történetében, kinek fontos az ígéret? Közelítsük ezt meg negatív 
oldalról: onnan, hag r̂ milyen lenne ez a történet ígéret, meghirdető szó 
nélkül! Csak kusza emberi cselekvés-halmaz lenne, vagy csak céltalan, 
évi körforgásban folyó emberi cselekvés. 'Éppen az ígéret, Isten meghir
dető szava az egyik rendező erő ebben a történetben (a másik Isten pa
rancsoló, útmutató szava), mely cselekvését, akaratát hirdeti meg! Isten 
persze ígéret nélkül is cselekedhetne, de nem úgy cselekszik. Az ember 
miatt ad ígéreteket, s ezzel közös történelembe vonja be, nem hagyja 
magára!

Áldás-ígérettel van az embernek reménye, reménysége: a csendes, 
állandó növekedésre, gyarapodásra, szaporodásra. Ez is Isten cselekvé
se, és ez is történelem, sőt Isten szabadító cselekvésének is ez a célja: a 
normális, az igazi emberi élet! Az embert fenyegető és ileigázó veszélyek 
— nyomorúság, szegénység, rabság, betegség, ellenségek, természeti csa
pások, halál — iés a bűn miatt azonban ‘szükség van Isten mentő, sza
badító munkájára is, és ennek ígéretére. Ez az ígéret feszültséget teremt: 
Mikor következik be? Mi történik majd? (Mit cselekszik Isten?) Mik a 
jelei? — ezeket az izgatott kérdéseikét váltja ki. És főként ezt: M it te
gyünk irii? Idő-ívet nyit az ígéret: a jövő így nem ismeretlen (ember- 
feletti) de nem is teljesen ismert — itt van helye a hitnek, illetve re
ménységnek és a belőle folyó emberi szónak és cselekvésnek. Az ember, 
a nép a mieghiridetett jövőnek (a Jövőnék-Istennek) nem passzív váro
mányosa, hanem cselekvésével imaga is részesedik vagy. nem részesedik 
e jövőből!9 Itt van a gyökere eszhatológia és etika összefüggésének: ki 
milyen jövőt vár, úgy cselekszik! — fogalmazhatunk. Az ígéretnek ez a 
feszültségteremtő funkciója megmarad az Újszövetségben is. Jézus pél
dázatai ilyesformán mutatják leszihatológia és etika kapcsolatát: K i mint 
ítéltetik (majd), úgy éljen!
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V

II/2. Az ószövetségi történetírás10

Az Ószövetség szerint az „üdvtörténet” Isten és ember közös törté
nelme, s ennek egyik fő vonala az ígénettöntónet: ígéretek és teljesedé
seik, ígéretek és meghiúsulásaik. Ez most a imaga egészében van előt
tünk, de több különböző korokban kialakult, s talán külön iratok formá
jában is létezett történetálhrázdlásnak a kompozíciója. E különböző tör
ténetszemléleteknek, melyek maguk is páratlanok az ókor világában, 
együtt ipedig egészen egyedülálló történetértélmeaést adnak, megvan a 
maguk sajátossága az ígéretek tekintetében is. Időben is első az ún. 
Jaihvista irat. Ennék szemléletéire jellemző a iszabadulás-ígéret és az ál
dás-ígéret, s ennek teljesedése, ÜL kibontakozásának összekapcsolása: 
Gén: 12. Először a világon egy nem csupán népi, politikai történetírás 
ez, hanem összekapcsolódik benne egyes embereknek adott ígéret, a tő
lük származó nép ígérete az egész emberiség teremtésével és annak ígé
reteivé], áldásával (Gén 2—3 és kk). Az ún. Elohista irat 'szemléletét nem 
ismerjük, mert a későbbi szemléletek felvették, illetve áhol saját anya
guk volt, elhagyták történettudósítását. E későbbi iratok a D (Deutero- 
nomium) és1 a 'P (Papi Irat). Dt 26,5—9-ben található a G. v. Rád által 
hangsúlyozott ún. ^történeti Credo” — ez tkp. válasz az Izráel népének 
adott ígéretekre. A  Papi Ihat sajátossága az, hogy az őstörténetet a v i
lág teremtéséig szélesíti ki, s ezzel aláhúzza a teremtettség és Isten kap
csolatát, a Teremtő adja és teljesíti ígéreteit a történelemben! A Józsué 
könyvétől a 2Kir-ig terjedő itörténelemótorázolást nevezik deuteronomista 
történetírásnak. Ennek különlegessége a prófétai történelemszemlélet: 
az ígérettörténet ítélettörténetté lett! Az ún. Krónikás történetírás papi 
szemléletet tükröz.

II/3. Igérettörténet

A  különböző történetszemléletek .kompozíciójából áll most előttünk 
az Ószövetség egyik fontos része — az igérettörténet. Az ígért „üdv” — 
a történet változásai szerint — változó, más és más. Az ígéretek célja a 
normális, zavartalan emberi élet! Mózes öt könyvén, a Tórán belül mind
három típusú ígéret megtalálható, de a két keret-könyvben — Genezis 
és Deuteronomium — az áldás, és ennek megfelelően az áldás-ígéret 
uralkodik, a középső történeti elbeszélésben — Exodus és Numeri ■—■ pe
dig a szabadítás és ennek ígérete a hangsúlyos. Tekintsük át röviden a 
főbb ígéreteket először a Tórán belül!

Gén 1,28 az egész emberiségnek szóló áldást tartalmaz, szaporodásra 
és uralomra a többi élőlény felett — ennek ellenpólusa azonban az özön
víz, mint Isten ítélete az emberiségen. Ezután következik az első nagy 
ígéret az emberiségnek: Gén 8,21ík — bár rossz az ember, mégsem lesz 
többé özönvíz =  teljes pusztulás! Az ígéretnek .e furcsa indoklása tu
lajdonképpen indokolatlansága Isten ígéreteinek fő jellemzője marad. 
Szabadon ígér! 9,13kk az egész teremtettséget Isten áldás-ígéretébe fog
lalja. A továbbiakban a teremtett világról nincs szó, de mindig ezen az 
áldás-ígérettel jellemzett háttéren kell' látnunk, ami ezután történik 
majd. Isten az egészért cselekszik mindig, Gén 12,1—3, amint már szó 
volt róla, a következő történetek kiindulópontja. Ez hármas ígéret: áldás 
ígérete egy embernek, Abrahámnak; egy embercsoportnak, Izraelnek és 
az egész ,emberiségnek. Óriási feszítő ereje van ennek az ígéretnek, ez 
mozgatja az ősatyákat éppúgy, mint a fogságból szabadult Izraelt. Egé
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sze megismétlődik 22,15— 18-ban, részlet-ígéretei: a föld ígérete 12,7-ben 
és azután többször; az utódok ígérete 15,5-től kezdve Ábrahámnak 3- 
szor, Izsákinak és Jákobnak egyszer-egyszer hangzanak el.

Ex 3,7ikk az új szituációban hirdeti meg a szabadítóst az egyiptomi 
szolgaságból. ‘Ez a szabadi tás összekapcsolódik az atyáknak adott áldás- 
ígérettel: a szabadítás célja a föld, amely nem véletlenül viseli így az 
„ígéret földje” nevet — utólag. Ez az ígéret ismétlődik 3,16k; 6,4fck-ben. 
A  szabaditáshoz kapcsolódik ellenpólusként — mint még sokáig — az 
ítélet más embereken, itt az egyiptomiakon (csapások). Ezek az ítélet- 
ígéretek gyorsan teljesednek, mint ahogy teljesedik a szabadulás ígérete 
is, majd 16,lilik ígérete — fürj, manna — is. iA  páska és egyéb törvények 
megalapozása is a föld ígérete! — 12—13. fejezet. Ex 34,10kk arra mutat, 
hogy a „szövetség” eredeti ószövetségi értelme sem más, mint az ígéret! 
Isten úgy „köt szövetséget” , hogy ígér, s válaszul útmutatásának (tör
vény) cselekvését várja! Lev 26-ban hangsúlyosak ezek az ún. „feltéte
les ígéretek” : a törvény megtartása áldás az életre — „ha megtartod, 
megtartjátok. . . ” . Nu 6,24—27-ben ugyan áldást és áldás-ígéretet talá
lunk — áron! áldás —, de a- történetek súlypontja mégis a szabadítás. A 
9. fejezettől ismét a fürjek és a manna ajándékozása jelenti a szalhadí- 
tást, később megjelenik azonban az ellenségektől való szabadítás is. Bá
lám áldása érdekes módon főként szabadítás-ígéret az izraeli királyság 
számára (Nu 24. fejezet).

A  Deuteronorriiumria ismét az áldás jellemző és meghatározó. Követ
kezik ez a könyv tartalmának szituációjából. iE z Mózes beszéde a hon
foglalás előtt: a „majd ha . . vagy Iha majd . . . ’ szituációja a letelepe
dés utáni áldások ígéretével. A  deuteronomiumi „üdvjavak” : a föld b ir
toklása (NaHaiLáH =  birtok) és a nyugalom* az ellenségektől 
(MöNuCHáH =  nyugalom, pihenés) — így G. v. Rád.11 Dt 28—30. f. hatal
mas sorozata az ÜR útmutató szavából, eninek meg vagy meg nem tar
tásából következő áldás, illetve átok (ítélet) ígéreteinek. Ezek is ún. „fe l
tételes ígéretek” — másodlagos ígéretek. Időben is, jelentőségben is má
sodlagosak.

A Tóra az áldásHÍgóreteken és a szabadulás-ígéreteken és teljesedé
seiken [kívüli még valamiről tanúskodik. Arról, hogy Isten megítéli „sa
ját népét” is, azt az embercsoportot is, amelyet megszabadított. Példa 
erre Ex 32. f. az aranyborjú története. Józsué könyvé ben, melyet sokan 
a Tóráihoz tartozónak látnak, az ellenségektől való szabadítás-ígéretek 
sokasága italálható. '(Lásd feljebb.) Ezek az ígéretek nem mutatnak túl 
a könyvön, teljesednek azon belül. Új ígéretet nem is fedezhetünk fel. 
Hangsúlyossá lesz azonban az egy embernek, itt Józsuának, adott ígéret: 
„Veled leszék, mint Mózessel voltam!” — pl. 21,45 és 23,14kk. Az eddigi 
ígéretekéin /alapuló történet folytatódik tovább egészen a 2Kir végéig. 
A  bírákban, mint az első királyokban is, Isten szabadító, ellenségektől 
szabadító cselekvésének közvetítőit látja ez a történetszemlélet, nekik 
szabadítás-ígéretek adatták. Ez a szabadítás-történet (később áldás-tör
ténet) azonban ítélettörténetté lett! Az ígéretek címzettje, Izrael népe 
engedetlensége (ígéret-ihiitetlensége) miatt — mondja ki summázva már 
Bir 2,11— 19. Az ISám 9,17-ben Saulnak adott ígéret (királyságáról) 15,23- 
ban ítéletre — ítélet-ígéretre — változik. A  legkülönösebb ígéret kétség
telenül a 2Sám 7-ben található ún. Nátán-ígéret a dávidi uralkodóház 
fennmaradásáról. Ez tehát áldás-ígéret, de egyedülálló abban, hogy a ki
rályságra, mint politikai intézményre vonatkozik. Ilyen irányú ígéret 
sem előtte, sem utána nem létezett Izráelben.12 iÉs éppen ez az ígéret 
nem lesz teljessé, legalábbis csak néhány századon át valósul meg. 2Kir
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17,7kk ,,bűnvallás” -ai mutatja a meghiúsulást és okát: a nép és királya 
csődöt mondott 'magatartásában — ezt ítélte meg Isten. Sőt, eizt az íté
letet előre meg is ígérte, nemcsak ímegcselekedte: ezt hirdették újra meg 
újra a próféták, elsősorban az ún. írópróféták, Álmosától ’Ezékiélig.

Az előzőekben felvázolt történelemábrázolást prófétai történelem- 
szemléletnek is szokták nevezni. M it jelent ez? Azt, hogy azokat az em
bereket, akik megfogalmazták ezt a történetírást, s akik paipok, papi kö
rök voltak, meghatározta a próféták igehirdetése és annak teljesedése. 
Ez az igehirdetés természetesen korhoz kötött volt, az írópróféták egyé
niségek. Volt azoniban közös (középponti üzenetük: s éz az ítélet ígérete 
volt. (Nem helyes azoniban ezt sem abszolutizálná, úgy, hogy csak ez volt 
a próféták mondanivalója. Isten, a népéhez Jövő, jogosan jön ítélettel, 
de azután ismét irgalmasan eselékszik majd — inkább így lehetne ösz- 
szegezni igehirdetéslüket. Minden prófétai könyvben megcsendül — az 
ítélet-ígéret fő üzenete mellett — a szabadítás vagy áldás: ígérete is, vagy 
legalább ennek lehetősége.13 Változatos ez az ítélethirdetés, de 'ugyan
ilyen változatos az egyes próféták „üdv-ígérete” is. Ezeket nem lehet 
csak a későbbi nemzedékeknek, az iratok összeállítóinak tulajdonítani, 
bár bizonyára a későbbi értelmezés változtatott ezeken.1''* Az egyes pró
fétai egyéniségeknél más és más az ítélet és az ígért üdv viszonya, ará
nya. Az első írópróféta, Amósz jelenti az egyik legnagyobb problémát: 
mintha nem tudna „üdv”-ről az ítélet után. (Ám 9,11—lö-öt általában 
későbbinek tartják.) De 'Ámősz iis tud irgalomról: 5,15 — „Talán meg
kegyelmez az ŰR József maradékának”. Ezenkívül a 7. fejezet látomá
sai is sejtetni engedik a bűnibocsánat eljövendő lehetőségét: „Megbánta 
az Ű R . . . ” — az ítéletet.13 Hóseás tud boldog jövőről: különösen a 2. fe 
jezet 1—3. versében szólal meg ez rendkívüli erővel. (1. még 14. fej.) 
Ézsaiás próféciájában Isten sízaibadiítása, Jeruzsálem megmenekülése je
lentős helyeit foglal el az ítélet-hirdetés mellett. Kiemelkedik ebből is a 
37. fejezet. Ez a szábadulás-ígéret azonban időben korlátozott érvényű, 
s csak Jeruzsálemre, a „maradék” megmenekülésére vonatkozik. Ilyen 
korlátozott iszaíbadulásnígéretek más prófétáknál is megszólalnak, pl. Mik 
4,9—110. Jeremiás a legkritikusabb időben vásárol földet, ezzel tanúsko
dik az ŰR ígéretéről: Fognak még házat, szántóföldet és szőlőt venni 
ebben az országban!” (Jer 32. fejezet.) A z ,,'üdv” kezdete Jeremiás sze
rint a nép megtérése, de ezt is Isten cselekszi népével (Jer 24,7)! Ezékiel 
4 fázisban ábrázolja az üdvtörténetet: (G. v. Rád alapján16). 1. Az ŰR 
önkinyilatkoztatása; 2. engedetlenség; 3. harag; 4. kímélet, megkímélés 
— Ez 16., 20. és 23. fejezetek történelmi összefoglalásai. Izrael helyre- 
állításának ígéretét iEz 36—37. fejezete a .bűntől való megtisztítással kap
csolja össze. Sajátságos, hogy a próféták éppen ákkor kezdenek szaba
dulást fés áldást) hirdetni, amikor az ítéletúgéretek, az ítéletpráféeia 
beteljesedett, vagyis bekövetkezett .a babiloni fogság. Ennek a korszak
nak a prófétája Ezékiel mellett és után Második Ézsaiás '(Ézis 40—'55. fej.), 
az Ószövetség evangélistája. Az ő igehirdetésében .a szabadulás-ítélet 
uralkodik, de tartalmaz áldás-ígéretet is: a szabadulás és hazatérés nála 
párhuzamot mutat az egyiptomi szolgaságból való szabadulással (pl. 
48,21; 52,1(2 minit új Exodus); áldás-ígéretet találunk az 54— 55. fejezet
ben. ÉziS 56—66-ban ez az áldiás-ígéret jellemző és hangsúlyos. A prófé
tai könyveik imái formájukban sok utólagos ígéretet ás tartalmaznak, 
amelyek a fogság utáni gyülekezet értelmezését tükrözik: arról tanús- 
ködinák, hogy igaz volt a próféták ítélet-ígérete, de valóban van lehető
ség az ugyancsak általuk 'meghirdetett új kezdetre. Ezek közé tartoznak 
az úgynevezett „messiási ígéretek” (vagy messiási jövendölések); Szo
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kásosan ezek közé sorolják a következő szakaszokat: Ézs 9,1—6; 11,1—10; 
Mik 5,1—i3; Jer 23,5—6 és 33,15— 16; Ez 17,22—24; Hág 2,20—23; Zak 
6,9—15; 9,9—10. De jogosan jegyzi ímeg Föhrer, hogy az Ószövetség ezek
ben a szakaszokban sehol sem használja a meghirdetett uralkodókra a 
Messiás szót.17 Ez a szóhasználat csak a későbbi időkben alakul ki. Csak 
Zak 4,1—il4-ben van szó két „Messdás”-ról =  felkentről, de ezek élő sze
mélyiek, neon eljövendő uralkodók. E két falként: Zerulbbábel helytartó 
és Jósua főpap. iA z  úm. „messiási ígéretek” egy olyan eljövendő uralko
dóról ibaszélnak, alki iaz ŰR földi helyettese lesz, azaz közvetítő közte és 
népe között. Király ő, de politikai funkciója eléggé homályos. A  tulaj
donképpeni uralkodó itt is az ŰiR, mint az ígéretek másik, ún. theokra- 
tikus típusában. Idetartozó részek: Ézs 24,23; 33j22; Mik 4,7; Zof 3,15 és 
Mai 3,1. Közös vonás, hogy ezek az ún. „messiási ígéretek” mint Dávid 
utódáról beszélnek a jövő uralkodójáról; ő tehát ia „Dávid Fia” . (Ben
nük az áldás-ígéret uralkodik, a jövendő király üdv-őrző lesz.)

Van egy másik, különleges vonal az üdvpróféciában, amelyik az ŰR 
Szolgájáról beszél. Második Ézsaíásnál szerepelnek ezek a szakaszok: 
Ézs 42,1—4; 49,1—6; 50,4—9 és 52,13—53,12. Bár-értelmezésük nagyon v i
tatott, annyi bizonyosnak látszik, hogy bennük egy „univerzális prófétai 
feladattal megbízott személy”-ről van szó, aki mint Mózes, elsősorban 
beszédével, szavával közvetít Isten és az emberek között.18 Szava azon
ban eljut minden néphez, s feladata nem vaiaminék a cselekvése a be
széd mellett, ihaneim szenvedés, mások helyett. Jézus tanítása,' egész ma
gatartása, s főként szenvedése, halála és feltámadása e szakaszokkal mu
tat párhuzamot. Sókkal inkább, mint az ún. „messiási ígéretekkel” . Is
meretes, hogy lÉzs 63 milyen nagy jelentőségű az őskeresztyénség igehir
detésében, az .újszövetségi iratokban nagyon sokszor idéznek belőle.

Másfajta univerzalizímius fejeződik ki az ószövetségi apokaliptiká- 
iban.19 Az apokaliptikus részek a következők: Ézs 24—27; 'Zak 12—14, Ez 
38— 39, Jóéi 2—4 és főként Dániel könyve. Ez a műfaj nem jellemző az 
Ószövetségre, nem sok ilyen rész van.

Az ún. „lapökaíliptifca” eredete tisztázatlan, értelmezésében sok a v i
ta, az eltérő nézet és a bizonytalanság. Az apokaliptikus részek jellemzői 
a következők: univarziaíizrnus — az egész emberiségben való gondolko
dás; a történelemi egységes rendszerben történő ábrázolásának kísérlete; 
a jövő, a „vég” felvázolása és korszakokra osztása, a képekben gondol
kodás. Az apokaliptikus elsősorban látó (álmok) és mindig író, míg a 
próféták élőszóval hirdették az elsősorban hallott igét. Igen jellegzetes 
vonás a dualizmus: a két világikorszaklban való gondolkodás (perzsa ere
det). Az istenelleines világhatalmak pusztuláséival i(ítálet-ígéret) jön el az 
új vilégkorszaJk, ,az ÜR királysága minden népre kihat. A  vég sietve, ha
mar eljön, is belkövetkezik az „üdvlkorszalk” (áldás-ígéret). Az ígéretek 
szempontjából az apokaliptiíka Ikevés újat hoz, de ezek nagy jelentősé
gűek. Az egész világra kiterjedő végítélet gondolata (Jóéi 4) és a halál 
eltörlésének ígérete itt Szerepeinek először (Dán 12, Ézs 25.8). A  zsidó
ságban az apokaliptikus irodalom álig áttekinthető túlburjánzása jön 
létre. Sokatmondó, hogy az Ószövetségi kánonba alig kerültek ibe ilyen 
iratok. — Jézus példázataiban egészen másként beszél isten országéról, 
mint az apokaliptikus könyvek. De az „utolsó időkről” szóló beszédeiben 
sem beszél a kegyesek végső harcáról és világuralmáról, mint az apofca- 
llptika általában. Jézus ezzel megerősíti és igazolja azt a másik vonalat, 
amelyik a népek javára — és nem ellenük — rajzolja meg a fogság után 
megszabadult 'Izrael életét, mint kis gyülekezet küldetését, a politikai 
hatalomtól elválasztva. (Jeremiás, Ezékiel és M. Ézsaiás említett részei.)
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1. Evilágiság. — Az Ószövetség tanulmányozásakor mindig meglepő 
számunkra az iratok „íöUdhözragadtsáiga” . Az „üdv” is ilyen „földhözra
gadt” : az igazi, (teljes emberi 'élet. Erre szabadít meg az ŰR — ellensé
gektől, betegségből, nyomorúságból, bűnből. Ezt az életet adja áldásként; 
ítélete az, hogy ezt elveszi. Külön feladat lehetne élet és halál viszonyá
nak tisztázása az Ószövetségben. Az álláspontok itt is eltérőek. Minden
esetre az Ószövetség — WoMf szavaival — „mítosztalanítja” a halált: 
megtagad tőle (mindén önálló (hatalmat, Isten cselekvésének látja.20 
Másrészt azonban a halált úgy látják, mint ami véglegesen elválaszt az 
ŰRtól, és lehetetlenné (teszi a dicséretet, nem dicséri Istent (Zs 88, Jób 
7,21; Zs 115,17; Ézs 38,'18!k). Csak később, az apdkaliptika látja a halált 
is az ÚR hatalmi területéként és eltörlését jelenti iki (Ézs 25,8).

2. A sálóm (béke), mint az „üdv” kifejezése. — Több textus arra 
Utal, hogy a jelen és a jövő teljes életének legfőbb kifejezésére használ
ható szó a sólóm.21 Maga a szó azt jelenti: zavartalanság, épség, egész
ség, teljesség; fordítható jóléttel és (békével, békességgel, üdvvel, üdvös
séggel is. Jeremiásnál és M. Ézsaiásnál (és több Zsoltárban) mintha az 
„üdv” legfőbb kifejezése és összefoglalása lenne. Ezt érdemes lenne ala
posabban megvizsgálni.

3. összegzés. — Az Ószövetségi hithez szervesen hozzátartozik a jö- 
vőrenézés. Ez a jövő Isten jövetelét jelenti, Ő a jövő. (Ez lehet ítélet is!) 
Nem az emberi reménység vagy vágy a döntő, hanem Isten ígérete és 
jövőbeni cselekvése. Ö azonban a saját ígéreteinek is Ura, nem köteles 
teljesíteni azokat. Önmagáért (teljesíti őket, szeretetéért. Az ígéretek egy 
része nem teljesedik, de az Újszövetség teljesedés-történetről szól, és Jé
zus az, aki az Eljövendő volt, és nekünk újra a „Jövő” . Az ígéretek tör
ténetének még nincs vége.
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Üdvváradalom a keresztyénségben
Az üdvtörténet nincs lezárva. Ahányszor az Apostoli Hitvallást el

mondjuk, emlékezünk erre a tényre is. A  hitvallás ugyanis nemcsak a 
múlt eseményeit foglalja össze röviden, hanem elmondja Krisztusról: 
eljön ítélni élőket és holtakat. Megemlíti a halottak feltámadását és az 
örök életet is. (Erről a jövőről semmit sem tudnánk, ha maga Isten nem 
jelentené ki a Bibliában a prófétáknál, Jézusban és az apostolokon ke
resztül.

A  racionalisták ezt az isteni kijelentést úgy értették félre, hogy 
azt úgy értették, mint a holnapi idő járás jelentést, vagy mint egy „terv- 
javaslatot” az elkövetkezendő időkről. Szerették volna a részleteket is 
kiolvasni, kiszámítani az időpontokat és meghatározni az eseményeket. 
Különösen Jézus vissza jövetele ingerelte őket ilyen számi tgatásokra.

A  Biblia az ilyen számítgatásokat tiltja. Amikor a tanítványok is 
ilyen kérdésekkel fordultak Jézushoz, válasza határozott és világos: 
„Nem rátok tartozik, hogy megtudjatok olyan időpontokat vagy alkal
makat, amelyeket az Atya a maga kizárólagos hatalmával állapított 
meg” (ApCsel 1,6). Ezért van a Biblia minden próféciája úgy megfogal
mazva, hogy az megakadályoz egy „világmenetrend” felállítását.

A  legtöbb próféciát a Jelenések könyve tartalmazza. Sok tekintet
ben nehezen érthető, különleges könyv. Azokat az eseményeket írja le, 
amiket János látomásban látott. Talán a szürrealista festészethez lehet 
hasonlítani, amelyben mély értelmű szimbolika van. Minduntalan talá
lunk benne ótestámentumi próféciákra való hivatkozást, mégsem tudjuk 
azt a hétköznap nyelvére lefordítani. Olyan dolgokat is tárgyal és mutat 
be, amik túl vannak a hétköznapi életünkön. Az utolsó időket úgy 
mutatja be, hogy ott minden elmúlik, minden más lesz, s ahol Isten 
mindent újjáteremt. Azok az emberek, akik majd akkor élnek, megértik, 
hogy hogyan kell ezeket a különleges képeket érteni.

Mégis van üzenete a mi időnk számára is. Bizonyos dolgokat ha
tározottan kiolvashatunk a próféciákból — éppen ezért íródtak! így pl.:
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ez a világ nem áll fenn örökké, tehát nem állnak rendelkezésünkre 
évmilliárdok. íA Teremtő a világnak időben és térben határt szabott. A 
kiszabott idő rövid. Továbbá azt is mutatja határozottan, hogy az állan
dó előrehaladó fejlődésben való hit egy hamis illúzió. Az életkörülmé
nyek a földön nem javulnak állandóan. Isten ellensége, a Sátán, az 
ősi kígyó, szüntelenül munkálkodik, hogy Isten teremtett világát tönk
retegye. Az időben előbbrehaladva a gonosz fokozza tevékenységét: a 
háborúk egyre kegyetlenebbek, a megpróbáltatások meg egyre kemé
nyebbek. Az egyház egy üldözött kis kisebbség lesz. Végül azt lehet 
gondolni, hogy csak a gonosz uralkodik, mint ahogy nagypénteken is 
úgy látszott. De éppen akkor tesz Isten mindent újjá.

Nem véletlen, hogy a nehéz időkben különösen sokan olvassák a 
Jelenések könyvét. Sok mindent, ami ma történik, éppen a végső dolgok 
felől értünk meg. Sok üldözött embernek ad vigasztalást ez a külön
leges könyv. Amiképpen az ÓT rólunk is szól, noha 2000 évvel korábbi 
eseményeket mond el, úgy a Jelenések könyve jövendöléseiben olyan 
is van, ami rólunk, ma élő emberekről szól.

A történelem, és az eschatologia
Nem önkényes a kérdés, hogy mi vár reánk az életünk végén. Aki 

szakszerűen akar az emberrel és világával foglalkozni, az nem tudja 
megkerülni a szenvedés és halál problémáját. Az kétségtelen, hogy a 
modern világban a metafizikai kérdések a háttérbe szorultak. A  ke
resztyének figyelmét is lekötötte a nagy technikai fejlődés, amiben él
tünk. A  70-es években bekövetkezett változás, vagyis a töretlen fejlő
dés gondolatának a bukása, ma újra hétköznapi beszédtémává teszi a 
végső idők kérdéseit is.

A  mai történelemszemlélet tanítja, hogy az embert mindig törté
neti összefüggésében kell vizsgálni. Ez a vizsgálat tehát nem történhet 
a múlt kutatása és a jövő fürkészése nélkül. A  két vizsgálati irányt 
azonban nem szabad csak a közvetlen múltunkra és jövőnkre leszűkí
teni. így életünk metafizikai távlatot is kap.

Bennünket most a jövő, az eschatologia foglalkoztat.
A legkorábbi újszövetségi levelünk is figyelmeztet, hogy az igaz 

keresztyénséget jellemzi a jövő kérdésével való foglalkozás „ . . .  az élő és 
igaz Istennek szolgáltok, és várjátok a mennyből Jézust, az ő Fiát, akit 
feltámasztott a halálból, aki megszabadít minket az eljövendő harag
tól” (IThessz 1,9— 10).

A  legfontosabb eschatologikus kijelentések az ŰT-ban: A  világ vé
gén visszajön az Ür hatalommal és dicsőséggel (Mk 13,26. 14,62. IThessz 
4,15—17. 2Thessz 1,5—10. lKor 15,23. Fii 3,20). Visszatérése váratlanul 
történik, mint éjjel a tolvaj (IThessz 5,2. Mk 13,35. Lk 12,46.), nem 
lehet tehát előre kiszámítani. Ekkor történik a halottak feltámadása 
(Mt 12,41; Lk 14,14; IThessz 4,16; lK or 15,22) és az ítélet is minden 
ember fölött (Mt 10,15; 11,24; 12,36; Jud 6; 2Pt 2,4—9; 3,7). A  Bíró Jé
zus Krisztus lesz, akit Isten erre rendelt, s aki az igazat elválasztja 
majd a hamistól (Mt 16,27; 25,46). A  jók az örök életbe, a gonoszak az 
örök halálba mennek.

Az újszövetségi eschatologia megértésénél figyelembe kell vennünk, 
hogy az iratok az akkori kor képies-vallásos nyelvét használják. Külö
nösen figyelnünk kell a zsidó apokalipszia képeire, amit az írások az 
Ür visszajövetelével kapcsolatban sokszor használnak.
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Az ŰT azért foglalkozik ezekkel a kérdésekkel, hogy a keresztyé
nek magatartását befolyásolja: éberséget, imádságos lelkületet, egy
szerűséget, szolgálatra való készséget akarja fokozni. Tehát itt nem 
a kíváncsiság kielégítése történik. Döntően új ebben az eschatologiai 
üzenetben az, hogy Jézus kerül a középpontba: Jézus személyén fordul 
meg a mi üdvösségünk (Mt 10,32; Lk 12,18). Aki benne hisz, az már 
átment az ítéleten (Jn 3,18).

Az ÜT eschatologiai kijelentései lényegében prófétai, és nem apo
kaliptikus kijelentések, vagyis nem kívülről jövő esemény az üdvtörté
nethez, hanem a Krisztusban megtapasztalt üdveseményből értelmezi az 
utolsó időket. Az ősegyház szerint az üdvösség megkezdődött Jézus fel
támadásával és a Lélek kiáradásával. A  keresztyén ember ezért a már 
elkezdődött, de még be nem fejeződött vég feszültségében él. Ezért le
hetséges a jelenben meglévő üdvbizonyosságot és a jövőben bekövet
kező üdvösséget hasonló fogalmakkal kifejezni. Erre jó példa Jánosnál 
az „örök élet” és Pálnál „az Űrnál lenni” fogalmak.

Dialektikus jogalom: örök élet
János evangéliumában és János apostol első levelében többször 

megtalálható az „örök élet” fogalma, amit Jézus mór a jelenben ad. 
„Ez a bizonyságtétel pedig az, hogy az Isten örök életet adott nekünk, 
és ez az élet az Ö Fiában van. Akiben a Fiú van, abban van az élet, 
akiben nincs az Isten Fia, abban nincs meg az élet sem (Un 5,11—12, 
vö. Jn 3,16; 6,68; 10,28). Azáltal kapjuk meg ezt az életet, hogy elfo
gadjuk a jézusi kinyilatkoztatást (Jn 5.25 kk; 6,63; 7,3; ÍJn 5,13), illetve 
az élet kenyerét (Jn 6,51; 6,54—58).

Jánosnál azonban nem hiányzik az eljövendő „örök élet” fogalma 
sem. „Ne csodálkozzatok ezen, mert eljön az óra, amelyben mindazok, 
akik a sírban vannak, hallani fogják az ő hangját, és kijönnek. Akik 
a jót tették, az életre támadnak fel, akik pedig a rosszat cselekedték, 
az ítéletre támadnak fel (Jn 5,28 vö. 5,21).

Ezek a kijelentések feszültségben vannak egymással. A  főhangsúly 
kétségtelen a jelenre vonatkozó kijelentésen van: a bűnök bocsánata, 
a Lélek vétele, az igazságból eredő szabadság, a Jézussal való belső 
közösség — ezek mind az örök élet mai ajándékai. De csak a jövőben 
lesz az élet tökéletessé: „Szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk, de 
még nem lett nyilvánvalóvá, hogy mivé leszünk. Tudjuk, hogy amikor 
ez nyilvánvalóvá lesz, hasonlóvá leszünk hozzá, és olyannak fogjuk őt 
látni, amilyen valójában” (U n 3,2).

Dialektikus fogalom: Krisztussal lenni
Ezt írja Pál a Filippi levélben: „Mert nekem az élet Krisztus és a 

meghalás nyereség. Ha pedig az életben maradás az eredményes mun
kát jelenti a számomra, akkor melyiket válasszam: nem tudom. Szo
rongat ez a kettő: Vágyódom elköltözni és Krisztussal lenni, mert ez 
sokkal jobb mindennél: de miattatok nagyobb szükség van arra, hogy 
életben maradjak” (Fii 1,21—24).

„Krisztussal lenni” szóhasználat csak itt fordul elő. Hasonló kife
jezéseket azonban máshol is találunk Pálnál: „az Ürral lenni” (IThessz 
4,17), „vele élni” (IThessz 5,10), „Jézussal együtt minket is feltámaszt” 
(2Kor 4,14), „vele megfeszíttettünk” (Róm 6,6), „vele együtt szenvedünk, 
hogy vele együtt dicsőüljünk meg) (Róm 8,17).

Az ilyen kifejezésekben egyrészt a földi létünkről van szó (Róni 6,
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Gál 2,19; Fii 3,10), másrészt eschatologikus jelentésű (IThessz 4,14; 17; 
5,10; 2Kor 4,14; Fii 3,12). Eltér ezen igehelyektől Fii 1,23, mert itt Pál 
a saját haláláról beszél. Érdemes megfigyelni, hogy a parusiában 
„Krisztussal lenni” nem jelent nagyobb dolgot, nagyobb istenismeretet, 
mint amit Pál halálakor vár.

Tehát Pálnál is bizonyos feszültség van a jelen és a jövő közt. 
A  hivő már Krisztussal van, vele szövetségre lépett, de a végleges létet 
Krisztussal csak a jövő hozza el. Hasonlóan a jánosi elgondoláshoz, a 
végső megvalósulás csírája a jelenben van. Halálunk után leszünk tel
jesen hasonlóvá a Fiúhoz (Róm 8,29), de ez már a keresztyénségünknél 
kezdődik, keresztyén életvitelünkben formálódik.

Individualizmus és eschatologia
Az eschatologia kérdése igehirdetéseinkben ritkán jelentkezik. A  

perikóparendek az egyházi esztendő utolsó három vasárnapjára össz
pontosítják ezeket a kérdéseket. A  mi gyakorlatunk sajnos az, hogy csak 
az utolsó vasárnap kerül be az igehirdetési rendünkbe, kivéve, ha mind 
a 27 szentháromság utáni vasárnap létezik az egyház esztendőben. Ezért 
a paruzia kérdése (Szth utáni 25. v.) és az örökítélet felelőssége (Szth 
utáni 26. v.) ritkán hangzik a gyülekezeteinkben.

Ha mégis megszólal, akkor legtöbbször temetési vagy temetéssel 
kapcsolatos igehirdetésekben hangzik, és ezért individualista beállított
ságú. Az TJT egész üzenetéhez képest, ez az egyénre néző igehirdetés, 
megszegényedést jelent. (Talán ezzel is magyarázható híveink egyoldalú 
ismerete vagy ismerethiánya az utolsó dolgokról, illetve a szekták ha
tása, amikor az utolsó idők „menetrendjével” hengerelnek.)

Az ŰSZ szerint az egyén dolgait nem lehet a kozmosztól és a gyü
lekezettől függetlenül nézni. Isten az egész világ megmentését szorgal
mazza (Jn 3,16; lT im  2,4). A  világegyetemet a saját uralma alá fogja 
hajtani (lKor 15,24—28). Az új ég és új föld megvalósul attól függetlenül, 
hogy mit csinál az ember (Jel 21,1—9). A z egyes ember akkor menekül 
meg, ha az új emberiségnek részese, aminek az új Ádám, Krisztus 
a feje.

Az újszövetségi írók, különösen Pál, együtt látják Jézus sorsával 
az egyes emberét. Azáltal, hogy Krisztus Lelkét kaptuk, hasonlóan részt 
veszünk abban az életben és feltámadásban, amiben Jézus is részes 
volt (2Kor 5,14 kk).

Megdicsőült test
A feltámadás nem kevés fejtörést okoz a mindent saját eszével 

magyarázni akaró embernek. Már Pál is foglalkozik ilyen kérdésekkel: 
hogyan fognak feltámadni a halottak, milyen testük lesz? (lKor 15,35). 
Prófétai látás alapján mondja, hogy különbség van a földi és a meny- 
nyei test között (lKor 15,40). A  feltámadás után az ember teste más 
lesz, de közelebbi meghatározást Pál sem ad.

Az ember feltámadását is Jézuson keresztül, Jézus feltámadásán 
keresztül kell néznünk. Jézus feltámadása nem azt jelentette, hogy 
visszatért egyszerűen a földi, a múlandó életbe, hanem magára vette 
a romolhatatlan öröklétet. ,/Krisztus, aki feltámadt a halálból, többé 
nem hal meg, a halál többé nem uralkodik rajta. Mert aki meghalt, 
az meghalt a bűnnek egyszer s mindenkorra, aki pedig él, az az Isten
nek él” i(íRóm 6,9— 10). A  feltámadó® utáni testünket Pál Jézus mieg- 
dicsőült testéhez hasonlítja: „Jézus az ő dicsőséges testéhez hasonlóvá
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változtatja a mi gyarló testünket” (Fii 3,21). Az evangéliumok még azt 
mondják el a feltámadott Űr testéről, hogy az teljesen más, mint a régi 
földi test. Egyrészt hangsúlyozzák annak tapinthatóságát és érzékelhető- 
ségét, vagyis valóságát (Lk 24,36—53; Jn 20,24—29), másrészt a feltá
madott Jézust csak akkor láthatják és csak akkor ismerhetik fel, ha 
azt Jézus is akarja (iLk 24,16—31; Jn 21,4).

Az utolsó ítélet
A  művészek képzelőerejét már a középkorban is megragadta az 

ítélet képe. Ezért találunk igen sok képi ábrázolást az ítélkezés lefolyá
sáról -vagy a bűnösök szenvedéséről. Ezeket a képeket és leírásokat a 
Biblia inspirálta, de elmaterializálják annak mondanivalóját. A  legtöbb 
képzőművészeti alkotás nem tudja érzékeltetni azt sem, hogy a Biblia 
a személyes felelősséget akarja megéreztetni velünk az ítélet képében. 
A  bírói szó visszavonhatatlanná teszi az életünkben kimondott és meg
valósított életdöntéseinket. Akik a szeretet cselekedeteit nem gyakorol
ták, azok mennek az örök gyötrelemre, azok lesznek az átkozottak. 
Akik viszont cselekedték a jót, vagyis életdöntésük jó gyümölcsöt te
rem, azok mennek az üdvösségbe (Mt 25,46). Pál szerint is az ítéletnek 
örök következménye van (2Thessz 1,9).

A Krisztusban elhunytak
Pál a Krisztusban elhunytakat elaludtaknak tekinti. Jézus úr az 

élők és holtak felett (Róm 14,9), ezért ők továbbra is Jézushoz tartoz
nak. „ . . .  sem halál, se é le t... nem választhat el minket az Isten sze- 
retetétől, amely megjelent Jézus Krisztusban, a mi Urunkban” (Róm 
8,39). Ezek szerint tehát a halál és Jézus visszajövetele közt sem sza
kadunk el a mi Urunktól (Fii 1,23).

Űrök élet
Az ŰSZ-ben az eschatologiáról való tudósítás nem tételes tanítás az 

utolsó dolgokról, hanem a keresztyén reménység felmutatása. Ezért 
mondjuk az Apostoli Hitvallásban: H iszem ... a testnek feltámadását és 
az örök életet” . A  reménységre akar elvezetni bennünket a Biblia, mert 
remény nélkül élni embertelen élet, s ebben élnek a pogányok (IThessz 
4,13).

Ennek megfelelően a mai igehirdetésünknek is ezt az örvendező 
reménységet kell ébresztenie és erősíteni: „Am it szem nem látott, fül 
nem hallott, az ember szíve meg nem sejtett, azt készítette el az Isten 
az őt szeretőknek” (IKor 2,9). A  ránk váró életet mi nem tudjuk el
képzelni. Az örökélet szépségének és tökéletességének mértéke Isten 
végtelen szeretete. Ezért nem az az izgalmas kérdés, hogy mit vár a ke- 
resztyénség élete végén, hanem az, hogy K i vár bennünket életünk 
végén? Az az Isten, aki a mi Urunk Jézus Krisztusnak atyja, az irga
lom Istene és minden vigasztalás Istene (2Kor 1,3), aki tulajdon Fiát 
nem kímélte, hanem mindnyájunkért odaadta — hogyne ajándékozna 
nekünk vele együtt mindent (Róm 8,32)?

A  keresztyén reménység lehet bizonytalan az örökélet idői kezde
tében, megvalósulási módjában, de neim bizonytalan az örökéletet adó 
és megvalósító Istenben.

Missura Tibor
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Békére és hazafiságra nevelés 
a gyülekezeti gyermek- és ifjúsági 

munkában
1. Ami körülvesz minket

Sajnálatos módon általános vélemény -— még egyházon belül is —, 
hogy nagyon keveset tehet az egyház a gyermekek és az ifjúság ne
veléséért. Ezt a véleményt csak felületes nyilatkozatnak tekinthetjük, 
hiszen nemzetközi méretekben is, hazánkban is éppen napjainkra került 
az egyházi élet érdeklődési területének egyik fő helyére az ifjúság előtti 
bizonyságtétel fontossága. Ez a helyzet nem azért alakult ki, mert az 
idősebb generációk felfedezték a fiatalok elhanyagolt voltát, hanem 
azért, mert a fiatalok maguk egyre intenzívebben érdeklődnek az egy
háziak tanítása lés tevékenysége iránt.

A  másik jelenség, amely indokolttá teszi témánk tárgyalását, az az 
ellentmondás, hogy ma — amikor egyre élesebben és égetőbben jelent
keznek azok a kihívások, amelyek stabil erkölcsi és politikai tartást 
követelnek — egyre gyengül ifjúságunk felelős jelenléte és politikai 
küzdelmének dinamizmusa. Nem tekinthető egyetlen társadalmi rend
szerben sem, semmiféle történelmi környezetben sem természetesnek 
a béke és hazafiság egészséges jelenléte és gyakorlása. A  mindkettőre 
való készséget fejleszteni kell és érlelni. Ez pedig minden társadalom
nak önálló és újra megküzdendő feladata.

A  harmadik tényező egyházi vonatkozású. Amíg az egyház nagyon 
sok munkaterületén komoly és elkötelezett küzdelem folyik a békéért, 
amíg a határozott politikai vélemények megfogalmazásáért komoly ál
dozatokat hoznak egyházi erők, addig a gyülekezeti gyermek- és ifjú 
sági munka erősen nélkülözi ezt a karaktert. Belső ellentmondáshoz 
vezet ez a kettősség, ha csak egy kis csoport védelmi szigeteként van 
jelen az egyházi szolgálat a fiatalok között, és képtelen a nagyobb ösz- 
szefüggésekre tekinteni és ezekre nevelni. íNem fogadható el ma az a 
mentalitás, hogy elég a csend, a közös éneklés és bibliaolvasás, és fe 
lesleges ennél távolabbra tekinteni.

Hazai egyházi életünkben ezen a téren még mindig érezteti hatá
sát az a lendületvesztés, amit a nagyon kiépített és módszeresen meg
alapozott, szervezeti formát is elért egyházi ifjúsági munka a felsza
badulás és az államosítás évei után elszenvedett. Az új formák és le
hetőségek kihasználásához, azok tartalmi és formai alakításához általá
ban hiányzik az elkötelezettség tudatosabb érzése, a szolgálatvállalás 
nagyobb akarása, valamint az ifjúság egyházpolitikai jelenléte. Egyér
telmű dolog, hogy ennek a munkának az elvégzését nem lehet az idő
sebb generációktól várni, hanem csak a mindenkori egyházban élő ifjú 
ság saját maga dolgozhatja ki. Ahhoz azonban, hogy ez elvárható le
gyen, sokkal nyitottabb és minőségileg érettebb gyermek- és ifjúsági 
munkára lenne szükség, mint ami napjainkban általánosnak tekinthető.

Ha a mai környezetünket csak ennyire is átvizsgáljuk, láthatjuk, 
hogy szükség van egy modernebb és nyitottabb nevelési gyakorlatra, 
amelyben szerves helyet kell kapnia békének és hazafiságnak, sőt ezek 
nemzetközi kihatásainak.
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Egyik legnagyobb tévedésünk a mai hittan- és bibliaórai gyakor
latban, hogy megelégszünk egy-egy bibliai történet átadásával. Ered
ményesnek tekinthetjük szolgálatunkat, ha a gyermekek ismerik a so
ron következő bibliai történetet vagy szereplőit, főként ha az tetszé
sükkel találkozik. Nevelési munkánk alapjai ezek az információ köz
lések. De nem elég megmaradni náluk. A  bibliai történetek minden 
esetben önmagukban hordoznak valami nagyon lényeges mondaniva
lót. Ezt pedig külön is meg kell fogalmaznunk. Nagyon lényeges ebből 
a szempontból az ószövetségi történetek feldolgozása. Nem a testvér
harc és küzdelem jogosságát kell kiemelnünk pl. Kain és Ábel, Ézsau 
és Jákob vagy Dávid és Saul történetéből. Sokkal inkább koncentrál
nunk kell már ezeknél a történeteknél is a pozitív tartalomra. Azokra 
a sokszor csak teológiai kifejezéseknek elkönyvelt egyszavas igazságok
ra, mint hűség, reménység, szeretet, megbékélés, megújulás stb. Nem 
a büntetés vagy a vereség megjegyzése a jó alap ezen történetek taní
tásánál, hanem az, ha meg tudunk rajzolni megoldást jelentő utakat 
emberi sorsok történetében. A  történelmet formáló Istenről nem a ne
gatívumok erejével lehet bizonyságot tenni gyermekek előtt, hanem ép
pen a pozitívumok felfűzésével és a nagy végső pozitívum felé meg
húzott, világos irányvétellel.

Egy-egy bibliai történet ilyen előadása a legkisebbeknél is félel
meket és szorongásokat old fel és bátrabb életszemléletre sarkall.

A  (Biblia egészét ezen a nézőponton keresztül kell megközelítenünk. 
Benne a rengeteg emberi gyarlóság, a bűn realitása, háborúk és gyil
kosságok sorozata csak egy végső pozitív kicsengés fényében érthető 
meg, továbbadása csak így lehetséges.

A  lutheri tanítás ismeri a büntetés, a törvény elrettentő, fájdal
masan nevelő szerepét, de ezt mindig az evangélium, az örömhír fe l
szabadító erejének összefüggésében hajlandó csak tárgyalni. Ezt a mód
szert már a tanítás és a bibliaórai gyakorlat területén is alkalmaznunk 
kell, nemcsak teológiai és elméleti területeken. A  jóra, a nemesebbre 
sohasem a negatív, az elrettentő beemlékelése késztet, hanem a felsza
badított akarat, értelem és érzelem, amelyek csak szabadon képesek 
alkotni és funkciójukat betölteni.

(Békére nevelni a bibliai történetek alapján nem az elrettentés és 
a pusztulás színes ábrázolásával lehet, hanem a bizalom, a jövőlátás és 
a reménység kiemelésével.

A  bibliai történetek anyagától elválasztva kell gondolnunk ennél 
a témánál Jézus életére és szolgálatára. Külön kell vizsgálnunk, hiszen 
napjaink kulturális, művészeti élete épp úgy, mint az általános emberi 
eszményképek jelenléte együtt igazolják, hogy a keresztyén és nem
keresztyén világ együttes Jézus-elfogadása gyakorlati tény. Nem két
séges, hogy a tiszta és pozitív történelmi alakok között fontos szerepe 
lett a Jézus-képnek. Keresztyén és nemkeresztyén körök együtt foglal
koznak etikai tanításának vizsgálatával, különböző hátterű alkotók fe l
rajzolják ugyanazt a jellemet, pl. békesség fejedelme, szeretet prófétája, 
a megbékélés, a kereszt, az áldozatvállalás, övéiről való gondoskodás 
példája stb.

Mindezeket figyelembe véve megkérdezhetjük önmagunktól, nem 
sekélyesedett-e el a Jézusról szóló tanításunk? Nem lett-e túl elvont és 
elméleti tolmácsolásunkban a Jézus-élet? Nem távolodott-e el nagyon 
egymástól a gyakorlat Jézusa és az egyház Jézusa?

2. Az a la p o k  le ra k á sa
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Az Újszövetség egész tudósítása egységet mutat abban a tekintet
ben, hogy Jézus egész küldetésének és jelenlétének legfontosabb tar
talma a béke Isten és ember, ember és ember összefüggésében. Am i
kor mi más alapra akarjuk ezt áthelyezni, akkor nem egyszerűen ko
runk kérdéseitől távolodunk el, hanem elveszítjük alap-meghatározott
ságunkat.

3. A  hazafiság kérdésének elméleti tisztázása

Amennyire problémamentesnek tekinthető a béke teológiai meg
alapozása, annyira nehéznek tűnik a hazafiság kérdésének tisztázása. 
Nem jelent minden összefüggésében pozitívumot, ha a történelmi úton 
visszatekintünk. A  békére való törekvés, a békéért folytatandó harc és 
a békevágy mindenestül egyetemes igényű feladat. Ugyanakkor a fe 
szültségek egyik legfőbb okozója lehet egy túlméretezett patriotizmus. 
Onnan indulhatunk el talán, hogy megállapítjuk: az egyetemes emberi 
élet egysége minden időben a meghatározott kultúrák és népek sokszí
nűségéből jöhet csak létre. A  sokszínűségből születendő egységhez el
engedhetetlen az egyedinek, a sajátságosnak szeretete és megőrzése, 
így  a hazafiság, a hazaszeretet fogalma nem egyszerűen a földrajzi 
egységnek, tájnak az ismeretét és tiszteletét jelenti, hanem az ott meg
honosodott kultúrának, eszméknek és kialakult emberi szokásoknak 
tartását és építését is magában foglalja. Az igazi hazaszeretetnek pedig 
kritériuma, hogy képes legyen hozzájárulni az egyetemes emberi élet, 
gondolkodás, egység építéséhez az ellentétek kiélezése helyett. Világos, 
hogy ma már nem beszélhetünk hazafiságról olyan módon, ahogyan 
századokkal ezelőtt beszéltünk. A  hazafiság szava csak az internaciona
lizmus kifejezésének összefüggésében szemlélhető. Rendkívüli módon 
indokolja a hazafiság érzésének ápolását és fejlesztését az a meghatá
rozottság, hogy a családi, népi, faji közösségek kisebb sejtjei azok a 
területek, ahol a legközvetlenebb módón egymásrautaltak, egymásra bí
zottak vagyunk mindannyian. így fejthető ki a hazafiság kérdése Isten 
gondviselő munkájából azzal a lényeggel, hogy Ö bíz egymásra minket. 
Egymásrautaltságunk döntően fontos eleme a nyelvi és vérségi kötelé
kek alapján a haza, az ország, amelyben élünk. Ezen a téren történelmi 
és társadalmi szempontból, szokások és törvényszerűségek alapján örö
kösök vagyunk mindannyian, s ez az örökölt rész meghatároz minket 
már születésünk pillanatában.

Hazafiságra nevelés ezek szerint azt jelenti, hogy ébresztenünk és 
táplálnunk kell a minden emberben már kicsi gyermekkorától meglévő 
képességet az emberi környezet fent körvonalazott köre irányában. A  
tisztelet kiépítését épp úgy jelenti ez, mint értékteremtést, múltunk 
felidézését épp úgy, mint jelenünk megbecsülését. Szükséges, hogy ki
alakítsunk egy egészséges alapállást. De ugyanígy szükséges, hogy bí
ráljunk és megszüntessünk helytelen és téves befolyásokat. Az egyház 
benne él egy meghatározott társadalmi rendben és egy meghatározott 
népi közösségben. Jó lelkiismerete és igazságlátása alapján szükség- 
szerű tevékenysége, hogy ezt a közös értéket védje és építse.

Magyar nemzetünk történelme minden tekintetben összeforrt a ma
gyar egyházak magyarságáról alkotott véleményével és gyakorlatával. 
A  keresztyénség felvétele épp úgy beletartozik ebbe a folyamatba, mint 
a reformáció elterjedése vagy a nemzeti függetlenségért folytatott har
cok ideje. Napjaink történelmi eseményeiben, a megelőző évtizedek 
történ'etében is jelen van a keresztyén magyarok magatartása, munká-
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ja és helytállása. Természetes, hogy nemcsak pozitívumok jelzik ezt a 
kapcsolatot, hanem téves állásfoglalások is. Ezek nem jogosítanak fel 
arra, hogy az alap-hozzáállást kérdőjelezzük meg. A  magyar evangéli
kus egyháznak is megvannak azok a speciális múltbeli és jelenben is 
élő adottságai és jellemzői, amelyek kötik és meghatározzák teológiáját 
és életét. Ezeket átadni a fiataloknak kötelesség és feladat, nem egysze
rűen a hagyományőrzés területe. Magyar népünk múltjában és jelené
ben létrejött negatívumok, elbukások és kudarcok épp úgy részei en
nek a kapcsolatnak, mint a sikerek, eredmények és a ma is élő, haladó 
hagyományok. Azért is vállalnunk kell az átadásnak ezt a feladatát, 
mert népünk és nemzetünk az a közösség, amellyel elválaszthatatlan 
kötöttségben élünk.

Hazafiság — amire nevelnünk kell egyházi tanító szolgálatunkban 
is — az az érzés, az a kötődés, amely magyar népünk egészében be
töltött helyünket és szerepünket minden időben biztosítja és fenntartja. 
Az egészséges nemzeti öntudat személyes megnyilvánulása nélkülözhe
tetlen feltétele a társadalomban betöltött szerepvállalásnak is, az egy
ház aktív társadalomszolgálatának is.

4. Béke és hazafiság jelenléte a komplex gyülekezeti munkában
Ma már mindenki előtt világos, hogy létkérdés a békéről vallani 

és a békéért tenni, ahol erre csak mód és lehetőség kínálkozik. Mégis 
sok esetben nem vállalja ezt a feladatot a gyülekezeti struktúra. Az 
istentiszteleti gyakorlatból nem ritkán marad ki a békéért hangzó 
imádság. Az igehirdetés is gyakran megmarad egy „szent beszéd” vagy 
„tanító beszéd” szintjén. Ritkán vállaljuk a konkrét politikai és tár
sadalmi kérdések bátor feldolgozását és megvitatását olyan módon, 
hogy ezeket a speciális keresztyén szemszögből próbálnánk nézni és 
megközelíteni.

a) Az ifjúságot békére és hazafiságra nevelő egyházi szolgálat első 
lépése: az összgyülekezeti munka példája.

A  fiatal generáció természetes jellemzője, hogy kíséri és megfigyeli 
a felnőttek magatartását. Ilyen értelemben nagy segítség lehet egy 
őszinte, a fenti kérdésekben korrekt felnőtt gyülekezeti magatartás. 
A  rendszeres presbiteri gyűlések pl. kiváló alkalmak arra, hogy a jelen
lévők körültekintsenek a világban és környezetükben. Ne csak anyagi 
kérdések, a gyülekezet konkrét feladatai tartozzanak a megtárgyalt té
mák közé, hanem jelentsen ez széles körű tájékozódást és kitekintést. 
Külön lehetőség volna, ha a különböző nemzetközi konferenciák ma
gyar résztvevőit előadásokra, beszámolókra felkérnék, ha nemcsak a 
hétköznapi élet sokszor prózai anyaga töltené meg gyülekezeti alkal
mainkat. Ennek alapfeltétele természetesen, hogy fiatalokkal feltöltött 
presbitériuma legyen gyülekezetünknek. Nem szabadna félnünk attól, 
hogy harmincéveseket vonjunk be a gyülekezet tényleges felelősséggel 
bíró vezető gárdájába.

Felhasználható lehetőségnek tekinthetjük a különböző béke-felhí
vások és társadalmi akciók komolyabban vételét is a gyülekezeti élet 
keretein belül. Vannak gyülekezetek, ahol minden természetes, de van
nak gyülekezetek, ahol teljes a passzivitás ezen a téren. Nézet- és 
hozzáállás-változásnak kell bekövetkeznie több területen ahhoz, hogy 
a mai feszült világpolitikai helyzetben egyáltalán a véleményünket el 
tudjuk mondani. Ahhoz, hogy a gyermek- és ifjúsági munka mene-
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tében ezen a téren áttörés következzen be, alaposan reformálnunk és 
újítanunk kell az összgyülekezeti gyakorlatot.

b) Aktuális kérdések — mint a „természetes kontextus”
Nem egy előadáshoz felhasználható illusztráció ma már a fegyver

kezési hajsza, az ellenség-képlet építésének tendenciája vagy a fa ji 
kérdés és az éhezés, hanem kiindulási alap, valóságos kontextus, ami
ben élünk és szolgálunk. Ezt tudomásul kell vennünk minden ige- és 
előadói szolgálatunknál. A  gazdasági élet fokozódó küzdelme, ingerül
tebb és labilisabb emberi magatartás, családi élet bomlása nem csupán 
tárgyalandó szociáletikai kérdés, hanem jelenünk valósága és annak 
jegyei.

Az ifjúsági bibliaórák elengedhetetlen követelménye, hogy egy ré
szében megszólaljanak a közösség aktuális kérdései. Újságok, televízió 
és egyéb hírforrások anyagát hivatott ez a közösség is értékelni, fe l
dolgozni. Nem elhallgatni kell ma ún. kényes kérdéseket, hanem min
den erőt és képességet bevetve kell tisztázni és egymást nyílt állásfog
lalásra ösztönözni. Nemcsak az országos ifjúsági konferenciák eddig is 
jól végzett feladata az élet aktuális kérdéseinek tárgyalása, hanem a 
helyi gyülekezeti életnek is. Hány ifjúsági bibliakör nyúl hozzá hetente 
csak az Evangélikus Élethez vagy annak legalább ifjúsági rovatához? 
Az ott megjelenő sorozatok abból a célból is születnek, hogy jelentős 
segítséget nyújtsanak az aktívabb szolgálathoz. Ugyanígy segítségnyúj
tás a Lelkipásztor gyermekeknek szóló sorozata, ami nemcsak gyerme
kek előtt használható, hanem ifjúsági témaként is jól feldolgozható. 
De használhatunk nem egyházi sajtókiadványokat is ezeknél a kérdé
seknél. Csak ezen az úton érhető el az, hogy a bibliai alapüzenet a 
mai életben valóságos irányítást és tartást nyújtson.

c) Szemben a nihilizmussal és a kiábrándultsággal
Amikor két konkrét témában mozgósítani szeretnénk, látnunk kell 

azt, ami az aktivizálást legjobban akadályozza és zavarja. Gyakori 
jelenség ifjúságunk sorában az a nézet, amely szerint éppen elég má
ról holnapra élni, nem szabad nagy kérdéseket komolyan venni, gondot 
és terhet magunkra vállalni, ha nem muszáj, nem érdemes, hiszen sok 
értelme az egész életnek nincs. A  legveszélyesebb jelenség napjainkban 
az, hogy minden erkölcsi elkötelezettség nélkül, felelősségvállalás nél
kül képzeli el sok fiatal és tartja ideálisnak a munkát, a családi és 
társadalmi életet. Ez a réteg nem csupán jelenlétével nehezíti az akti
vizálás folyamatát, hanem mint alkalmatlan, felkészületlen közeg le
hetetleníti a békéért és hazaszeretetért végzett szolgálatnak már a pusz
ta megszületését is. Nehezen képzelhető el hosszabb távon az egyház 
élete, ha e felé a réteg felé nem képes nyitni, ha őket nem tudja meg
szólítani és ha nem tud gyógyító erőként fellépni. Az ifjúságnak nem 
a nagyobb része tartozik ebbe a veszélyzónába, de mégsem annyira ke
vesen, hogy ne kellene reálisan számolnunk vele. Idetartozik a „félre- 
vonulás” elleni küzdelem is. A  mai fiatalság nagy rétege él úgy, hogy 
kibúvókat keresve elszigeteli magát a legtöbb közösségi megkeresés elől. 
Egyházi területen is találkozunk ezzel a problémával. Amíg valaki 
egy egyházi közösségen belül nyugodtan, egyedül élhet, addig jól érzi 
magát. Amint valaki mozgósító közeledéssel lép fel. akkor teljesen visz- 
szahúzódik és leépít minden kapcsolatot maga körül. Természetes,, hogy 
ma még nem vagyunk készen ezekben a kérdésekben az útkereséssel és 
a módszerek kidolgozásával. Azt tudnunk kell, hogy a fenti és hasonló 
sorsok felé leginkább az egyháznak kell nyitnia, szót találnia egyének 
és közösségek gyógyulására.
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5. Reménységgel a jövő emberi társadalma felé
Amikor a béke és hazafiság kérdésénél azt vizsgáltuk, hogy milyen 

módon tudnánk a kérdéssel kapcsolatos legtöbb pozitívumot átadni egy 
nem minden szempontból megfelelő ifjúságnak, akkor végső soron re
ménységről vallottunk. Személyes, társadalmi és világtávlatú méretek
ben igaz, hogy a jelen értelme mindig a jövő. Akik ma még alig vál
lalnak konkrét szerepeket, mégis a jövő teherhordozói és alkotói lesz
nek. Ilyen értelemben fontos tudatosítanunk az ifjúság nevelésénél, 
hogy sohasem egyszerűen a jelennek, de legfőképpen nem a múltnak 
nevelünk, 'hanem a jövőnek. Ha a béke és hazafiság az átadandó tarta
lom, akkor ezt úgy kell átnyújtanunk, hogy a címzetteknek minderre 
a jövőben kell alkalmassá válniuk. A  jövőbe tekintésnek csak úgy van 
értelme, ha célt tudunk megrajzolni. (Ezért nagyon határozottan kell 
állást foglalnunk igehirdetésben, pásztori szolgálatunkban arról, hogy 
Isten teremtett világának a jövőben is értelme és életlehetősége van. 
Isten gondoskodó és fenntartó munkája nem ideig-óráig tartó esemény, 
hanem átfogja világunkat. Ezért amit keresztyén hitnek és életvitel
nek hirdetünk, az — a növekvő feszültségek és gondok közepette is 
— magabiztos és szilárd jövőszemlélet. Ennek nemcsak a személyes 
kegyesség területén értelmezhető eleme az új élet, hanem társadalmi és 
egyetemes emberi értelemben is. Magyar népünk egész történelme be
lehelyezhető abba az irányba, hogy milyen szenvedéseken és veszély- 
helyzeteken tudott felülkerekedni, hogy mind a mai napig él és jelen 
van a lakott földön.

Ezen az alapon van jogunk és kötelességünk arra, hogy éppen az 
elmúlt évek békés idejének összefüggésében tudjunk őszintén békére 
és hazafiságra indítani fiatalokat gyülekezeteinkben. Lehet, hogy né
hány gyülekezetben ez a feladat eddig még nem került napirendre, de 
itt az ideje annak, hogy egyértelmű és világos békefelhívással és egész
séges magyarság-tudat ébresztésével szolgáljunk.

Ezen a téren is leghitelesebb nevelési módszer a példa. Ha a gyü
lekezeti élet egésze hordozza ezt a kettős tartalmat, ha a lelkész sze
mélyes élete és társadalomban betöltött szerepe igazolja ezt, aligha 
kell külön programot meghirdetnünk e célból. Békére és hazaszeretetre 
sohasem egy-egy plakát vagy felhívás nevel, hanem az az igazi nevelő
eszköz, ha mindkettő átsüt az életünkön és a szavainkon.

Szabóné Mátrai Marianna

Micsoda az em ber...?
(ANTROPOLÖGIAI VÁZLATOK)

„Micsoda az ember, hogy ily 
nagyra tartod, és hogy így 
törődsz vele? (Jób 7,17)

A  dolgozat témája, címe látszólag nagyon egyszerű. Antropológiai 
összefoglalót sejtet, valójában pedig a lehetetlenre akar vállalkozni. 
Az emberiség a civilizáció első napjától kezdve hallatlanul sokat áldo
zott arra, hogy uralma alá hajtsa a világot. A  tudományok, elsősorban
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a természettudományok hatalmas fejlődése mellett mindig ott él az a 
kérdés is: a természet rendjében mi okból, milyen szándékkal kapott 
helyet az EMBER; kicsoda Ö, vagy fogalmazzunk személyesebben: 
ki vagyok én? Mivégre élek?

Hogy mennyire nem szónoki a kérdés, bizonyságául álljon itt Martin 
Heidegger megállapítása: „Egyetlen kor sem tudott az emberről olyan 
sokfélét, mint a mi korunk. De egyetlen kor sem tudott kevesebbet 
arról, hogy mi az ember, mint éppen a mai. Egyetlen korban sem lett 
oly kérdésessé az ember, mint a mi korunkban.”1

Teilhard de Chadrin így vélekedik: „Pusztáin pozitivista szempontból 
ítélve az ember a legtitokzatosabb és a leginkább zavarba ejtő mind
azok között, amelyek a tudománynak valaha is tárgyát alkották. S való
ban, be kell vallanunk, a tudomány még mindig nem talált helyet az 
ember számára a Világegyetem fogalmai között. A  fizika már hozzá
vetőlegesen körülírta az atomok világát. A  biológia már bizonyos ren
det teremtett az élet építményei között. A  fizikára és a biológiára 
támaszkodó antropológia is megmagyarázta bizonyos mértékig az emberi 
test szerkezetét és fiziológiájának néhány mechanizmusát. Ám ezek a 
vonások még együttesen sem vázolják fel a valóságnak megfelelő képet. 
Az ember, amint a tudomány ma beállítja, olyan állat, akár a többi 
— anatómiailag alig különböztethető meg az emberszabásúaktól, úgy 
hogy az állattan korszerű osztályozása, Linné felfogása alapján, együvé 
sorolja őket, az ember-félék felső családjába. Ám, megjelenésének 
biológiai eredményei után ítélve, nem kell-e valami teljesen másnak 
tartanunk?

„Parányi alaktani ugrás; s egyszersmind hihetetlen felfordulás az 
Élet szférájában: ez az emberi paradoxon .. ,”2 

Váci Mihály költői tömörséggel így fogalmaz:
„K i értette így az embert,
— és ily kevéssé önmagát?”3
Fontos lett az ember. Sokféle tudomány teszi vizsgálat tárgyává, (pa

leontológia, pszichológia, orvostudomány, szociológia, biológia stb.) azzal 
a céllal, hogy a szaktudományok által megrajzolt mozaikokból egy logi
kailag összefüggő, a valóságnak megfelelő emberkép alakuljon ki-

Joggal teszi föl az olvasó a kérdést: de miért kellett erre idáig 
várni?! Pontos ismereteink vannak a napenergiáról, magfúzióról, a Hold 
túlsó oldaláról, Bach passióiról, az elektromosságról és Kant filozófiá
járól, pont az ember talány?

Az ember: titok?
„Vagyok, mint minden ember ...
. . . ,  titok, idegenség”4

Olyan titok, amely megfejtésre vár. Az ember titka, hogy látszólag 
gyökértelen. Benne él egy világban, amely az övé, és amely tőle mégis 
idegen. (Genezis 1—3)

Csak kemény munkával képes otthonossá, lakhatóvá, egyáltalán el
viselhetővé tenni ezt a maga számára. Az ember világa sokféle okosan 
fogalmazott kérdésre ad pozitív feleletet. A  paleontológus kérdése, hon
nan jött a homo sapiens? Tudja, hogy a választ csak föld melye old
hatja meg, tehát ás, kutat. Rengeteg holmit talál, ami a kívülállónak 
vicik-vacak csont, neki pedig féltett kincse. Sejtelmesen hangzó neveket
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ad a leleteinek, utalva a korukra, lelőhelyükre. A  paleontológusok se
rege szívós munkával szedegette, szedegeti össze az emberről szóló 
információkat. A  földtörténet harmadkoráiig jutnak el a kutatók, ahol 
emberre utaló nyomot találnak. (Kb. 15 millió év, +5 millió év) A  ter
mészetben új egyed jelent meg

Itt egy kis kitérőt kell tennünk. Ahhoz, hogy megértsük az élővilág 
mai állapotát, történetiségében kell megvizsgálnunk. Vannak bizonyos 
vitathatatlan tények. Például: nem volt mindig élet, az élő szervezetek 
az élettelen világban is föllelhető anyagokból építkeznek, az élővilág 
folytonos fejlődésen ment keresztül. Mivel a fejlődésről közvetlen tapasz
talatunk nincs, ezért szigorúan véve csak fejlődéselméletről beszélhetünk, 
noha a természettudósok ma már ténynek tekintik az evolúciót. A  fe j
lődés nem azonos az egyedek növekedésével, hanem nemzedékek hosszú 
során, évmilliók alatt bonyolultabb és ezzel együtt egységesebb organikus 
képződmények kialakulása. Az evolúció mellett három tényt szoktak 
fölhozni: az élet folyamatosságát (élet csak élőtől származik), a vérroko
nok alapvető hasonlóságát, valamint azt, hogy az élőlények megjelenése 
és örökletes alapja öröklődő változások (mutációk) miatt átalakul.

Az élőlények evolúciójának sajátossága, hogy a fejlődés, nem egye
nesvonalú és nem folyamatos. Ez nem azt jelenti, hogy élet-lánc meg
szakadna, hanem hogy a magasabb rendszertani csoportok hirtelen, 
ugrásszerűen jönnek létre. A  valódi átmeneti formák hiánya minden 
állattani vagy növénytani csoport kialakulására érvényes egyetemes 
jelenség. Az evolúció jellegzetessége még: az irányítottsága. Megint 
hangsúlyozni kell, hogy nem lineáris fejlődést jelent ez. A  fejlődés irá
nyát az angol „trend” fogalommal jelzik; törekvést, tendenciát, uralkodó 
hajlamot értenek rajta. Jó példa erre a ló: a rókanagyságú „eohippus”- 
tól a mai „equus”-ig meglehetősen jól nyomonkövethető a változás és a 
változás iránya is.

Az evolúció pontos tényezőit és oksági kapcsolatait a mai napig sem 
ismerjük teljesen. A  fejlődés jelenségei mind megannyi nyitott kérdést 
jelentenek, ezek ellenére összességében a biológiai evolúcionizmus jogo
sultsága nem vitatható.

A kis kitérő után térjünk vissza az eredeti témákhoz.
A  fejlődéselmélet tanúsága szerint az ember jellegzetes tulajdonságai 

(testi-lelki) a harmadkorban lejátszódó folyamatos átalakulások soroza
tának köszönhetők. A  homonizáció (emberréválás) folyamata során ala
kultak ki az ember ismertető jegyei: egyenes járás, szabad mellső vég
tagok, „aránytalanul” nagy agykoponya. A  biológiai jegyek változásával 
egyidőben fejlődtek, illetve jöttek létre az ember szellemi tulajdonságai: 
a gondolkodás, a nyelv, a kultúra.

Amikor hominizációról beszélünk, nemcsak az eredetet kutatjuk, 
hanem az alaktani leíráson túlmenően azok magyarázatára és megoko- 
lására is törekszünk. Az ember alaktanilag kétségkívül a magasabb- 
rendű emlősökkel, az emberszabású majmokkal rokon vonásokkal ren
delkezik. Éppen e rokon vonások miatt a vulgáris nézetek zoológiái 
kérdésnek tekintették az ember eredetének megmagyarázását. E nézet
tel meglehetősen egyszerű szembeszállni. A  hominizádó produktuma 
nem egy szuperállat. A  biológus, a paleontológus egyetért abban, hogy 
az ember és bizonyos ásatag főemlősök közötti alaktani határ elmosódó- 
ban van. Az elmosódó horizonton azonban nem sikerült rátalálni a 
„közös ősre” .

„A z ember belegyökerezése a természetbe — az élőlények fejlődése 
a kezdetleges formáktól egészen az emberis? — a természet legnagy-
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szerűbb és a teremtő Istenhez legméltóbb jelensége. A  hominizáció 
ténye független attól, hogy a természettudomány még nem ismeri minden 
részletében és nem tudja maradéktalanul megokolni grandiózus folya
matát. Feltehetően sohasem éri el a biológia ezt a célt, amelyre azonban 
állandóan törekednie kell: filozófiai—teológiai szempontból nézve a ter
mészettudomány nem képes teljesen megmagyarázni a hominizációt. 
A hominizáció során minőségi különbség, metafizikai értelemben vett új 
faj jelenik meg, s ezt lehetetlen természettudományos módszerekkel 
tökéletesen megmagyarázni.”5

A minőség forradalma
Úgy 10 millió éve megjelent az ember. Közhelyszerű a fölsorolás, 

mégis a kényszerűség miatt meg kell tennünk. Miben különbözik az 
ember az állattól, vagy az állatvilágtól? A  külső alaki jegyek olyan ter
mészetességgel adódnak, hogy ezeket most él is hanyagolhatjuk. Az em
berrel megjelent a természetben a tudat, a lelki—szellemi jelenségek 
sorozata. Az ember nem az anyagi világ „terméke” csupán. A  világnézeti 
vízválasztó az anyag—tudat viszonyának kérdése. Persze síkos talajra 
lépünk, ha az anyagot akarjuk meghatározni, hiszen az anyagról a szak- 
tudományok (fizika, kémia) is bölcs mérséklettel szólnak. Minél többet 
tudunk az anyagról, ontológiailag, annál problematikusabb helyzetben 
vagyunk. Az anyag nem határozható meg közvetlenül.

Valahogy így vagyunk a tudat (lelki—szellemi) meghatározásánál is. 
A  tudati jelenségek igen szoros kapcsolatban vannak az anyagi alapokkal. 
A szaktudós Rubinstein így fogalmaz: „ . . . a  pszichikum anyagi alapjai 
a meghatározóak; a pszichikus azonban megőrzi minőségi sajátszerű
ségét; nem lehet az anyag fizikai tulajdonságaira visszavezetni és nem 
válik tétlen epifenoménné.”6

Az élet tehát nem vezethető vissza maradéktalanul az élettelen 
anyagi világra. Mégis élő és élettelen harmonikus rendben fejlődik, 
hitünk szerint a Teremtő akaratának megfelelően. Ezen a ponton a_ vizs
gálódásunk új irányt vesz. Szükséges, hogy figyelmünket a Szentírásra 
irányítsuk, vajon az eddigi megállapítások bizonyítékai vagy cáfolatai az 
Isten igéjének?

És a Biblia ...?
A  Szentírás nagyon sajátosan, de mindvégig konzekvensen beszél az 

emberről. Jelképek sűrűjén kell áthatolnunk, hogy kibontsuk a bibliai 
üzenet magvát. Az ember bibliai értelemben nem autonóm, hanem 
lépésről lépésre föltérképezhető a viszonylatrendszere. A  két teremtés- 
történet (Gén 1,1—2, 4a; Gén 2,4b—25) bár egymástól eltérő módon,, de 
ugyanazokra a megállapításokra jut. Nevezetesen: nem volt mindig élet, 
aztán lett élet, az élet, az élővilág fokozatosan, mintegy minőségi ugrá
sok sorozatában fejlődött. Az életlánc végén pedig megjelenik az ember 
A  legfontosabb megállapítás, amely egyben hitvallás: mindenek mögött 
a Teremtő Isten áll. Az ember kiváltsága, hogy a teremtésben ő áll leg
közelebb Istenhez. .

A  kreáció csúcsán álló ember nemcsak önmagában vizsgálandó 
(ez az immanens tudományok módszere), hanem viszonyulásában is. 
A trancendens látásmód roppant távlatokat nyit meg a megismerés folya
matában. Nem anatómiai térképet mutat csupán, hanem a lelki szellemi 
világhoz való kapcsolódásra is próbál feleletet adni. Az istenképűseg 
(imago Ded) bűneset utáni mozaikjai azért hűen tükrözik és őrzik ennek

155



a képnek a valóságát is, meg a hiányát is. Nem véletlen, hogy Arnold 
Gehlen az embert „hiánylénynek” nevezi. A  teremtési rendben minden 
egyed az optimális életét éli — a madár dalol, a hangya gyűjt, a növé
nyek fajtájuknak megfelelően fejlődnek — az ember csak vágyaiban 
és álmaiban élheti totális önmagát.

A  mélylélektan huszadik századi fejlődése új utat nyitott meg az 
ember pre-historikus története megértéséhez is. Ebben a munkában el
évülhetetlen érdemeket szerzett C. G. Jung (1875—1961) svájci pszicho
lógus, aki az analitikus iskola egyik legnagyobb alakja. A  lélek leg
mélyebb rétegét kollektív tudattalannak mondja, amely alatt az embe
riség fejlődésének örökséganyagát érti. Valójában a lélek archaikus gyö
kereit fedezte fel Jung. Ez az a réteg ahonnét sokféle vágy, félelem, 
szándék indul, hogy motiválja lépteinket, tudatos valónkat. Lehetséges, 
hogy ez a réteg őrzi a létünk legmélyén azt a fölismerést, hogy Isten és a 
világa jó, hogy valamit az ember tragikusan elrontott... (Gén 3)

Valószínű, hogy a lelkűnknek ez a rétege a legfogékonyabb a transz
cendenciára.

„Jung a pszichológus úgy találja, hogy az ember Isten képét hor
dozza magában, s ez az a pont, ahol Istenhez kapcsolódhatunk. Lélek
tani képtelenségnek tartja, hogy az emberi psziché tudomásul vehessen 
valamit, valakit, rezonálhasson valakire, akiről nem tud, mert annyira 
más, hogy semmi kapcsoló-pontunk nem lehet vele.”7

A nyelv

Az emberi kommunikáció legfejlettebb formája a nyelv, amely egy
ben a világban való tájékozódás eszköze is. A z értelmező szótár szerint 
a „szavakat alkotó beszédhangokból álló jelrendszer, mint a gondolatok 
kifejezésének és a társadalmi érintkezésnek az eszköze”  a nyelv.8

Kommunikációs jelrendszerekről az állatvilág esetében is beszélhe
tünk. Gondoljunk csak arra, hogy a kutyaugatás hány és hány infor
mációt jelenthet: idegen jön, megérkezett a gazdi; éhség, ingerültség, 
sőt még betegség is jelezhető vele.

Az emberi nyelv mégis más. Nem csupán anatómiai—fiziológiai 
különbségek fedezhetők föl ember és állat között. Az emberi nyelv az 
emberi lét kifejezése. A  gondolat hangi jelrendszerré formálható, amely 
a legadekvátabb módon az anyanyelvben juthat kifejezésre. A  lejegy
zett hang, az írás, az interperszonális kapcsolatteremtés idői—távolsági 
kereteit is leküzdi. Mivel a nyelv nemcsak egy interakció jelrendszere, 
hanem fölülemelkedhet az aktuális szituáción, egyetemessé lesz. A  ma
gyar nyelven való szólás lehetősége minden magyarul tudóval meg
engedi a szótértést, de megérteni engedi például a legősibb magyar 
nyelvemlékeket. Nem csoda-e, hogy ugyanúgy értem Balassi, Petőfi 
nyelvét, mint a rádióbemondót. A  nyelv elvisz a múltba, úgy hogy mégis 
a mában maradok.

A  fantázia faggatja a jövőt. Milyen lesz? Hogyan él majd az űrkor
szak embere? Az elgondolásainkat (mégha azok hamisak is) rendszerbe 
foglalja a nyelv, mintegy megelőlegezve a jövőt. Ez a nyelv csodája. 
A  gondolatok, az emberi létezés minden hangulata, árnyalata azonban 
mégsem fejezhető ki maradéktalanul. A  nyelv soha nem képes kinyil
vánítani a létezés totalitását. A  nyelvben, sajátságaiban benne van a 
határa is. A  mindennapi beszéd, a költői stílus, a tudós szaknyelve a 
valóságból építkezik, de mégsem fogja be az egész valóságot.

Van-e a nyelvnek transzcendens, Istenre utaló jellege? W. Pannen-
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berg szerint az ember sajátos nyitottsága, amely megkülönbözteti őt az 
állattól, hogy az istenkérdést hordozza magában,9 azaz nyelviségében is. 
A  Szentírás arról tesz bizonyságot, hogy Isten mindig az ember számára 
érthető nyelven közli akaratát. A z Isten-ember nyelvi harmónia a bűn
esetben törik meg. A  megérett információ ellenére is lehet ellentétesen 
cselekedni. Ez az ember szabadsága a bűnre. Maga a nyelv is lehet a 
bűn forrása. „A  nyelv által jöhet halál is, élet is” (Péld 18,21) A  romlott 
nyelvtől ered a hazugság, csalás, kétszínűség, megszólás, rágalmazás. 
(Zst 10,7; Zst 57,5; Jer 9,7; Jer 18,18)

A  bűn büntetése a Genezis 11. fejezete szerint a nyelvek összeke
verése. Az Isten nélküli gőg magasbatörő vágya olyan „kicsinységen” 
bukik meg, mint a nyelv. Ahol nincs közös nyelv, ott nincs koproduk
ció sem. A  pünkösd vetett véget az emberi megértés megosztottságának, 
hiszen a Lélek által mindenki megértette, a maga nyelvén hallotta az 
evangéliumot. A  Lélek Isten eszperantója, hogy egyetemes Krisztus
arcú egyház szülessen, és „minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Űr 
az Atya Isten dicsőségére”. (Fil 2,11)

A létezés korlátái
Az ember teljes valójával az immanens világ része, ennek a világ

nak a polgára, de álmai, vágya, hite a határtalan felé, a határtalan irá
nyába vonzzák. Reálisak ezek a vágyak és hitek? Erre szeretnénk meg
nyugtató feleletet kapni.

A létezés térbeli és időbeli korlátai determinálják az embert. A  tér
beli határokat viszonylag könnyen földolgozzuk, hiszen a kötődéseink 
révén mégsem kívánjuk a végtelen távolságot, (otthonhoz, családhoz, 
munkahelyhez való ragaszkodás)

Az idő más. Szorongással tölti el az embert, ha élete léptékét tör
téneti távlatba állítja. Amikor arra keres választ: mi volt régen? A  ta
valyi esztendő, a gyerekkorom, a 48-as szabadságharc, Amerika fölfede
zése, a honfoglalás, az athéni demokrácia, vagy éppenséggel a földtör
téneti harmadkor? Minél távolabbra tekintünk, annál nyomasztóbbnak 
érezzük részint a távolságot, részint életünk összehasonlítható tartamát. 
Itt lesz nyomasztóvá a kérdés. Az emberélet néhány évtizede, a csepp 
az időtengerben, hogyan lehet értelmessé és célossá? Mit gondoljunk a 
körülvevő valóság természetéről, amely évmilliókban méri önmagát, de 
nekem néhány évtizedet enged? Ezekre a kérdésekre csak egyféle alap
állásból lehet biztató feleletet kapni. M ivel a valóság, matematikai ki
fejezéssel élve, végtelen sok változós egyenlet, ezért nem számítható 
sokféle jelensége a kétszer kettő bizonyosságával. Az emberi érintkezé
sekre is áll ez a tétel. A  hétköznapi életben mégis nagyjából — egészé
ben eligazodunk, megélünk. A  helyzet kulcsa a bizalom. Bizonyos érte
lemben kiszolgáltatottá teszi az embert, legalábbis annak számára, akibe 
helyezi a bizalmát. Mégis a bizalomláncolat, a megelőlegezett jóindulat 
„helyre teszi az embert”. Megveszem a konzervet, bízva abban, hogy 
nem mérgező, beülök az ismeretlen autójába, bízva abban, hogy jól 
vezet és vigyázni fog stb.

„Az élet megköveteli, hogy némítsuk el az elméletileg végeszakadat- 
lanul fölvetődő kételyeket, kiváltképpen akkor, amikor sohasem küszö- 
bölhetők ki a mérési hibák.” A  bizalom bölcsője valahol a világrajövetel 
előtt van, és a gyerek-ember életének fontos szükséglete. „A  bizalom 
mennyisége, mely a gyermek legkorábbi tapasztalatainak az eredménye, 
nem az élelem és a gondoskodás abszolút mennyiségétől függ, hanem az 
anyai kapcsolat minőségétől. A  gyermek bizalmát anyjához oly gondozás
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váltja ki, mely beleérez az újszülött individuális szükségleteibe, és ez
által a kiismert környezeten belüli egyéni megbízhatóság és önbizalom 
erőteljes érzelmeit ülteti el a gyermekben. Í gy alakul ki az emberi azo
nosság alapja.”10

Ez az azonosság, az identitás fontos szerepet kap, amikor a valóság 
megismerése következik, különösképpen az egzisztenciális kérdések meg
válaszolásánál. Az Isten-kérdésre különösen áll ez. Amikor gondolati 
rendszereket alkotunk, akkor a tapasztalat által megbizonyított, el
fogadott elemekből építjük föl. Az Isten transzcendenciája azonban sem
miképpen sem kényszeríthető bele gondolati sémákba. Itt van az emberi 
dilemma. Az Isten, Akit megérteni szeretnék, de be nem foghatok, Aki
nek végtelenségét véges szimbólumok teszik valamelyest hozzáférhetővé 
— számomra milyen?

Erre már van feleletünk. Olyan Istenünk van, Akit Jézus Krisztus
ban megismertünk. A  jézusi végtelenség befogadja a házasságtörő asz- 
szonyt, a beteg vakot, süketet, bénát, másféle életrendet enged meg, és 
követel a helyesebbnek tűnő megszokottnál, (Mt 5) a teljesség igényével. 
Az élet véges tragikumát is föloldja a keresztrefeszítés utáni nagy-nagy 
esemény: van élet a halál után. Nem a vágyakban, nem a kivetített 
kollektív akarat okán — Isten mondott igent az életre, az emberéletre 
is. Itt mozdulhat valami a lélek legmélyén. A z  emberi tragédiák láttán, 
vagy részeseként együtt mondjuk-e Radnótival: „ Í gy végzed hát te is” ,11 
vagy bizalommal tekintünk egy új valóság felé?

A  létezés korlátáival való találkozáskor elsősorban a jövőre va
gyunk kíváncsiak. A  jövő azonban nem számítható, pontos információt 
várni balgaságnak tűnhet. A  heti időjárás előrejelzésével sem tudunk 
megbirkózni, a nagy tudományos apparátus ellenére sem, hogy várhat
nánk ezt el a mégnagyobb jövőtől?

A  jövő igazi lényegét nem is a számíthatók határozzák meg, hanem 
az esetleges véletlen „ú j” . De mit hoz ez az új? Itt dől el, hogy egyálta
lán értelmes dolog-e a bizalom, a reménység, vagy csupán csalóka szi
várvány, gondot feledtető délibáb? A  nagy kérdés: várhatunk-e valamit 
(esetleg pozitívat) a halál után is?

Csak akkor értelmes a jövő perspektivikusan, ha az nem pusztulást, 
hanem a beteljesülést, a megérkezést hozza. A  kívánt optimizmus azon
ban mindig konfrontálódik a legnagyobb ellenséggel, a halállal. Az, aki 
sokszor kényszerül megállni koporsó mellett, az kiváltképp érzi ezt a 
paradoxont. Itt egyszer s mindenkorra vége az életnek, a terveknek, 
a céloknak és mégis „van valami” , amit elmondhatunk, és el is kell 
mondanunk.

A  halál, — bár Freud szerint mindannyian hiszünk a saját halhatat
lanságunkban, — a személyes életünket teszi semmissé, úgy, hogy ezt 
előre tudhatjuk. A kiváltságos ember azonban a maga élete rövidségé
nek tudatában, ezzel a tudásával teljesen magányos az élők között.

„Nádszál az ember, semmi több, a természet leggyengébbike; de 
gondolkodó nádszál. Nem kell az egész világmindenségnek összefognia 
ellene, hogy összezúzza: egy kis pára, egyetlen csepp víz elegendő hozzá, 
hogy megölje. De még ha eltaposná a Mindenség, akkor is nemesebb 
lesz, mint a gyilkosa, mert ő tudja hogy meghal; a Mindenség azonban 
nem is sejti, hogy mennyivel erősebb nála.”  — vallja Blaise Pascal:12

Furcsa az ellentmondás: reménnyel, bizalommal, nyitottsággal várni 
a jövőt, mikor minden nap az elmúláshoz visz közelebb. Ez skandalum 
a természetes értelemnek. Az életet szeretnénk meghosszabbítani, az 
élethatárt amennyire csak lehet kitolni.
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Valószínű ebből az ősi vágyból táplálkozik az antik görögség el
képzelése a halhatatlanságról. Platón, Arisztotelész arról beszélnek, 
még — ha csekély különbséggel is —, hogy a lélek önálló szubsztancia, 
túléli a testet. A  lélek tovább él egzisztál, bármi történjék is a testtel. 
Talán nem másról van itt szó, mint az élet lineáris folyamatáról, 
amely ha a testben meg is szakad, lelki—szellemi síkon tovább folyta
tódik. A  mai napig sokakat kísért ez a filozófia. A  keresztyén remény
ség azonban egészen más.

A keresztyén reménység — a föltámadás
Először is tisztázzuk a tényeket. A  halálban nem marad semmiféle 

emberi szubsztancia, amely átvészelné a legrosszabbat. A  halál igenis 
radikális pusztulást jelent — ezt nem figyelembe venni komolytalanság. 
A  halál, mint mindent elpusztító valóság, mégsem teljesen értelmetlen; 
akkumlálja az élet egészét és megszünteti komolytalan jellegét. A  halál 
tehát nem „átváltás” a lélekben való életre, nem is rossz álom csupán 
— sokkal több annál.

Fontos volt fölsorolni ezt a néhány megállapítást, hogy kontrasztosan 
lássuk: a föltámadás nem továbbélést jelent.

A  legnagyobb immanens hatalmon a legnagyobb Transzcendens 
győzött. Ez a keresztyén reménység alapja. Nem emberi akaratról van 
teháit szó, hanem isteni aktivitásról. Itt „megáll a tudomány” . Nem tud
juk, egzakt módon megfogalmazni ezt a kibeszélhetetlen titkot. Segítsé
günkre vannak azonban a jelképek és a példázatok. Pál apostol is több
ször ezek segítségével írja le az új állapotot. (lKor 15)

„Az a tény, hogy a vallások minden időben képekben, hasonlatokban, 
és paradoxonokban fejezik ki magukat, csak annyit jelent, hogy nem 
lehet más eszközzel megragadni azt a realitást, melyre vonatkoznak. 
De ez nem jelenti azt, hogy nem valódi realitás.” — írja Werner Hei- 
senberg.13

Az ember és az ember-kérdés végül az Isten-kérdésbe torkollik. Ösz- 
szefoglalásul álljanak itt Emmerich Coreth szavai: „A  személy abszolút 
értékének ellentmond a halálban való megsemmisülés. Ebből fakad az 
emberiség vallásaiban uralkodó vágy az örökkévalóra, az emberi létezés 
beteljesülésére. A  lélek halhatatlanságának gondolata viszont a dualista 
görög emberkép, kivált a platoni gondolkodás származéka. Ebben a 
modellben a szellem csak külső kapcsolatban van a testtel, melyet el
viselhetetlen nyűgnek érez, s amelytől szabadulnia kell. A  tiszta, a test
től elválasztott szellemi lélek halhatatlansága viszont azért problema
tikus, mert a szellem a test lelke, a test pedig a szellem közege. Hogyan 
élhetne egy testetlen lélek és hogyan valósíthatná meg magát? Egészen 
biztosan nem adható erre filozófiailág bizonyítható válasz. A  filozófiai—- 
antropológiai megállapításoknak — mind a szellemi — személyes lét és 
tevékenység lényegi transzcendenciájának, mind a lélek és a test ugyan
olyan lényeges egységének — sokkal inkább megfelel a testtől elválasz
tott lélek halhatatlanságánál a „test feltámadásának” keresztény tana, 
azaz az ember életrekeltése és továbbélése a maga testi—szellemi egy
ségében — egy új, egészen más létezési formában, ami nem mérhető 
össze világunk tér—időbeli dimenzióival, ezért nem képzelhető él, és 
nem fogható föl fogalmilag, de amelyben ennek az életnek megtörtsége 
és ideiglenessége után végleges beteljesülést remélhetünk.” 14

Ez az igazi reménységünk, és itt oldódhatnak meg a létezés egyelőre 
még homályos, nagy kérdései is. Varsányi Ferenc
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Örömhír a gyermekeknek

Isten vetésének sorsa 

Mt 13,3— 9

Bár a tanítás megadott alapigéje a szorosan vett példázat, a 
katechézis során figyelembe kell vennünk a tanítványokkal való beszél
getésnek azt az izgalmas mozzanatát, amelyben Jézus a titokról beszél. 
Vajon Isten igéje nem mindenki számára hozzáférhető? Vannak, akik 
előtt rejtve marad Isten szeretetének drága örömüzenete, mert Isten 
maga zárja el előlük a megtérés lehetőségét? Ez a mozzanat a gyerekek 
tapasztalatával is találkozhat: Krisztus egyháza, a hívők közössége egyre 
szűk-ülőbb körre korlátozódik világunkban. Erről hallhatnak szüleiktől, 
nagyszüleiktől is. Nem mindenkié a hit? — Látszólagos kudarcról is 
szól ez a példázat: csak a negyedrész -hoz termést. Riasztó a kép, amit 
Jézus elénk rajzol? Csak reális.

Hol a hiba? Nem a magban: életet, növekedést, a gyömölcstermés 
lehetőségét rejti magában. Nem a magvetőben: pazarló bőséggel, min
denhova szórja a magot. A  talaj nem megfelelő. Az igehallgatókban 
látja Jézus az okot: a felületesség, a közöny, a szalmaláng-lelkesedés, a 
félelem áll a gazdag termés útjában. S az akadályok mögött a sátán 
munkáját, magvetését kell felismernünk.

Munkátok nem hiábavaló!

Szeretjük munkánk eredményét látni! Így vannak ezzel a felnőttek: 
jó érzés, ha tudják, hogy megbecsülik őket munkahelyükön, vagy a köz
életben. Örülnek, ha ez anyagiakban is kifejezésre jut. Örülnek, ha el
készül egy munkadarab, ha felépül a ház, ha megjelenik egy tanulmány. 
Ti is örültök, ha szorgalmas tanulásotok, egész évi munkátok eredménye 
egy jó bizonyítvány. Ha kitartó gyakorlás edzés gyümölcse egy rangos 
helyezés valamilyen sportágban, vagy éppen az úttörő olimpián. Ha nyári 
munkátok keresetéből végre megvehetitek a régen óhajtott kerékpárt. 
És nincs csüggesztőbb, mint a hiábavaló, eredménytelennek tűnő 
munka.

Ezen a mai órán azon gondolkozzunk közösen, hogy mi a sorsa a 
hirdetett igének. Mi az eredménye a világszerte hangzó sok-sok ige
hirdetésnek. Tudjátok-e, hogy csak a mi egyházunkban egy vasárnap 
délelőtt 4—500 istentisztelet és ugyanennyi gyermekbibliakör van ország
szerte. Mi az eredménye a sokfelé hangzó igehirdetésnek? Történik-e 
valami változás az ige nyomán az igéhallgatók életében? Nem hiába
való az igehirdetők fáradozása? Erre a kérdésre válaszol Jézus a mag
vetőről szóló példázatban. Miről szól a példázat?

1. Pazarló bőségről. Talán első hallásra is feltűnik nektek mégha 
a mezőgazdasági munkában járatlan városi gyerekek vagytok is hogy 
a magvető mindenhova szórja a magot: a kitaposott gyalogútra, a sovány,
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sziklás talajra, tövisek és bozótok közé, ahonnan alig várható termés 
Csak kevés mag — az egynegyede — jut a jó földbe Palesztinában nem 
volt ritka az ilyen rosszminőségű, szegényes talaj. Azt is jó, ha tudjátok, 
hogy Jézus korában a magvetés meg a szántás előtt történt, így valóban 
sok mag ment veszendőbe.

A  példázatban Jézus az igehirdetés munkáját hasonlítja a magve
téshez. Isten a „magvető” vetés közben van: gazdagon, bőségesen hinti 
az ige magvát. Minden korban, minden néphez küldi követeit, hirdetteti 
igéjét, embereket használ fel a magvetés munkájában. így jutott el hoz
zátok is a Jézus Krisztusról szóló evangélium, az igehirdetés.

2. Kudarcról is szól a példázat. Amilyen gazdag a magvetés, olyan 
megdöbbentően kevés mag hoz termést. Az útfél, a sziklás, a bozótos, 
tövises talaj nem hoz termést. Elpusztul a jó mag. Így beszél Jézus 
azokról, akikhez bár eljutott az ige, mégse történik változás az életük
ben. Egyszer a farizeusoknak ezt így mondta: az én igémnek nincs helye 
nálatok. Ezt fejezi ki a példázat a különböző talajok leírásával. A  ke
ményre taposott gyalogút, a sziklás, tövises talaj nem tud helyet adni 
a magnak, hogy meggyökerezzen, szárba szökkenjen és kalászt érleljen.

Így kíséri az igehirdetés munkáját is mindig a kudarc, a sikerte
lenség. „Eljön a gonosz és elragadja!” A  sátán is munkában van: meg
keményíti a szíveket, elvonja figyelmünket az igéről. Azt akarja, hogy 
ne is emlékezzünk arra, amit az igehirdetésen hallottunk. Elhiteti ve
lünk, hogy minden más sokkal fontosabb, mint az ige: feladataink, örö
meink, vagy gondjaink háttérbe szorítják az Isten dolgait, örömmel 
hallgatjuk, lelkesedünk az igéért, de ha kinevetnek, vagy csúfolnak 
érte, elbizonytalanodunk, vagy gyáván visszahúzódunk! Mennyi kudarc! 
Ugye mindenki tudna a maga életéből példákat sorolni?

3. Bőséges termésről is beszél Jézus! Mikor éri el célját a mag
vetés? Ha jó földbe hullik a mag, ott meggyökerezik és sokszoros ter
mést hoz. Előfordul, hogy egy kalászban 30, 60, sőt 100 szemmé sokszo- 
rozódik az egy elvetett mag.

Mikor lesz szívünk jó talajjá? Ha nemcsak hallgatjuk, de szívünk
be is fogadjuk, meg is tartjuk Isten igéjét. Azt akarja Jézus, hogy fe
lelősséggel hallgassuk az igét. — Nem mindegy, hogy az iskolában úgy 
ültök az órán, hogy gondolataitok egészen másutt járnak, vagy figyel
mesen hallgatjátok, próbáljátok megérteni, amit tanárotok mond, sőt 
utána is néztek a hallottaknak. Így hallgassátok mindig az igét, fogad
játok be szívetekbe. Ennél még többről is szó van: Jézust magát fogad
játok be, hadd vegyen Ö szállást a szívünkbe. Ö segít bennünket, hogy 
egyre többet érthessünk meg igéjéből, egyre többet ismerjünk meg sze- 
retetéből, és cselekedjük akaratát, vagyis életünk gyümölcstermő életté 
válhasson.

Nem hiábavaló hát az igehirdetés munkája, mert általa Isten aka
ratát és üdvözítő szeretetét ismerhetik meg mindig többen és többen.

Ezért tanít így Jézus; „Boldogok akik hallgatják és megtartják Isten 
beszédét.”

Ének: E. É.: 294., 286.
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A feltartóztathatatlan történés 

Lk 13,18— 21

A  mustármag és kovász példázata az úgynevezett kontraszt példá
zatok közé tartozik. Mondanivalójuk éppen a bennük rejlő ellentétben 
jut kifejezésre. A  parányi mustármag hatalmas fává növekedése és a 
kicsiny kovász, mely a nagymennyiségű tésztát átjárja és kenyérré for
málja: az első egy külső, szemmel látható változás (extenzitás), a má
sodik belső, nyomon nem kísérhető, titokzatos hatás (intenzitás). Isten 
országa ilyen nem várt módon, feltartóztathatatlanul terjed és jut végül 
teljességre.

Biztos cél felé

Az elmúlt órán arról beszélgettünk, hogy bár Isten igéje sokszor 
nem éri el célját egy-egy ember szívében, a gazdag magvetés mégsem 
hiábavaló, mert mindig vannak, akik nemcsak hallgatják az igét, de 
meg is tartják, termik is gyümölcseit.

A  ma hallott két példázatban is Isten országáról beszél Jézus: an
nak növekedésére és célbajutására akar figyelmeztetni bennünket.

1. Kicsiny kezdet. Olyan apró, mint a mustármag — mondták Ga- 
lileában, amikor valamilyen elenyészően kicsi, jelentéktelen dologról 
volt szó. Valóban, a gombostűfej nagyságú magocska a legapróbb volt 
valamennyi vetőmag közül. Ezt a magocskát azonban valaki kézbevette 
és elültette a kertjébe.

Ilyen kicsinynek, jelentéktelennek tűnt Jézus ügye ebben a világ
ban. A  szegény ácsmester fia tanítványokat gyűjtött maga köré, taní
tott, gyógyított, hirdette Isten országának eljövetelét. Ellenségei kereszt
re juttatták. Harmadnapon feltámadt és tanítványaira bízta, hogy foly
tassák az elkezdett munkát. Azután felment a mennybe. Így kezdődött 
Isten országának ügye. — Egy régi legenda szerint Jézus mennybe
menetele után Gábriel angyallal letekintett a magára maradt kis csa
patra, a tizenkettőre: szánalomraméltók voltak, amint elbizonytalanodva 
bandukoltak Jeruzsálem felé. Erre a kis csapatra építi az én uram az 
egyházat? — gondolta Gábriel. És megkérdezte Jézust: ha ezek csődöt 
mondanak, van-e egy másik terved is, Uram? Jézus mosolyogva nézte 
őket: ők az én egyetlen tervem! — válaszolta.

Jézus biztatása van ebben a példázatban: sokan lekicsinyelték, meg
vetették amit Ö tett és hirdetett, a tanítványok is sokszor bizonytalan
kodtak, mégis a kicsiny kezdetnek lesz folytatása!

2. Ígéretes folytatás. Az elvetett mag kikelt, meggyökerezett és nö
vekedésnek indult. És beszél a példázat a kicsiny kovász szerepéről is: 
elenyészően kevésnek tűnik ahhoz a lisztmennyiséghez képest, amely
hez az asszony keveri kenyérdagasztáskor. De a kicsi kovász az egész 
tésztát átjárja, megkeleszti, mindenütt kifejti erjesztő hatását.

í gy terjed Isten igéje ebben a világban 2 ezer év óta: Krisztus egy
háza terebélyes fává növekedett. S az evangélium örömüzenete itt is, 
ott is érezteti hatását, átjárja ennek a világnak életét. Egy orvos az 
afrikai őserdő betegeinek gyógyítására szánja életét. Egy gyenge asszony 
Indiába megy, hogy segítsen a hajléktalanokon, az éhezőkön, betegeken 
és haldoklókon. Krisztus szeretetének melegét ezrek és ezrek érezhet
ték meg szolgálatán keresztül. Asszonyok, akik az élet továbbadói, min
denütt a világon egységesen küzdenek azért, hogy ne pusztuljon el vi-
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lágunk, hanem valósuljon meg a karácsonyi örömüzenet: „a földön bé
kesség!” Valamit ebből az ígéretes folytatásból mi is láthatunk majd 
ezen a nyáron: Budapesten gyűlnek majd össze a világ különböző tájain 
élő evangélikus egyházainak küldöttei, hogy bizonyságot tegyenek Jézus 
Krisztusban való hitükről. Hatalmas, sokszínű lesz ez a gyülekezet, és 
hatalmas élmény lesz arról megbizonyosodni, hogy Jézus ígéretei a’ mi 
korunkban is valósulnak.

3. Biztos jövő. Mindaz, amit most láthatunk és tapasztalhatunk, elő
képe annak a teljes örömnek, és dicsőségnek, ami Isten népére az üd
vösségben vár. A  kicsiny mag hatalmas fává növekszik, ahol a madarak 
fészket raknak, oltalmat találnak. Az ószövetségi próféták ezzel a kép
pel jövendöltek arról a boldog időről, amikor a pogány népek is Isten
nél találnak menedéket. Jézus erről a biztos jövőről szeretne meggyőz
ni bennünket. Isten országában mindnyájunknak lesz helye. Ott ledől
nek a válaszfalak, megszűnnek a különbségek, megszűnik a bűn, nem 
lesz sátán, aki Isten munkáját korlátozza ebben a világban. Ö lesz min
den mindenekben. Erről a biztos jövőről szól a 454. énekünk. A  7. vers
ben ezt énekeljük:

„Jő minden tájról, együtt énekel,
És együtt ujjong, együtt ünnepel,
Ó hála ének szállj az égbe fel!
Halleluja, halleluja, halleluja!”
Legyen reménységünk az a Jézus, aki elkezdte üdvözítő munkáját 

ebben a világban, ma is gyűjti népét ebben a világban, és a biztos cél 
felé vezet bennünket.

Tanuljuk meg:
„Aki elkezdte bennetek a jó munkát,
elvégzi a Krisztus Jézus napjára.” Fil 1,6.
É: K. É.: 454.

Kicsoda igaz Isten előtt?

Lk 18,9—14

Amikor a farizeus és vámszedő példázatának mondanivalóját pró
báljuk a gyermekek számára megfogalmazni, világosan kell látnunk, 
hegy a kérdés nem egyszerűen ez: hogyan imádkozzunk? Erről tanít 
Jézus a Hegyi Beszédben. Történik ugyan utalás a hogyanra is. A  fa
rizeus felhívta magára a figyelmet (stellt sich sichtbar: Zürcher Bibel), 
míg a vámszedő egy sarokba húzódott: nem emberek, Isten elé állt. 
A  farizeus imádsága „sokbeszédű”, míg a vámszedőé egy rövid mon
dat csupán.

Sokkal lényegesebb ennél, hogy a két imádság egy-egy magatartást 
tükröz. Imádságukban nyilvánvalóvá válik, mit és hogyan hisznek. A  
farizeus imádsága egy önmagával, vallásos teljesítményeivel megelége
dett, látszatkegyességet tükröz, mely Istennek nem ajándékaiért ad há
lát, hanem azért, amire önerejéből eljutott. A  vámszedőé a bűnös maga
tartás, a koldusét tükrözi, aki üres kézzel áll Isten elé. Tudja, hogy 
beteg és orvosra van szüksége.

Még egy dolgot szeretnék megjegyezni: a farizeus imádsága nem 
karikatúra akar lenni, a vámszedő nem példakép, hogy a keresztyén
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magatartás az állandó bűnbánat és rettegés. Sokkal inkább örömhír 
hangzik a példázatból: Isten előtt egy ember helyzete sem remény
telen, kegyelme minden ember számára drága lehetőség a megtérésre.

Isten az alázatosaknak kegyelmet ád.
Megalázkodás-e az alázat? — figyeltem fel a minap a gyermek

rádió műsorában egy beszélgetésre. Jézusnak erről a példázatáról mond
ták el gyerekek a véleményüket. Mi az alázat? Nem alázatoskodás — 
mondta az egyik, hogy az nem őszinte magatartás. Az alázatos ember 
ismerheti értékeit — hangzott egy másik vélemény. Végül így össze
gezték: az alázat nem önmagunk fitogtatása, hanem a másokért való 
élet és szolgálat.

Én szeretném veletek ezt a beszélgetést ott folytatni, ahol abbama
radt. Mert itt nem egyszerűen az a kérdés, hogy hogyan látjuk mi 
emberek egymást, hanem, hogy hogyan lát bennünket Isten! Az én 
egyik kérdésem Jézus példázatával kapcsolatban így hangzik:

1. Hogyan állsz Isten elé? A  jól ismert példázat két emeber imádsá
gáról tudósít minket. Az első egy kegyes ember imádsága. Benne egy olyan 
embert ismerhetünk meg, aki a törvényt maradéktalanul igyekszik tel
jesíteni, sőt többet is tesz, mint amit a törvény kiszab: hetente kétszer 
böjtöl, azután is fizet tizedet, ami után nem volna kötelező. Egy meg
elégedett ember imádsága ez, aki jól látja a maga helyét: magasan 
mások fölé emelik teljesítményei. Hálaima a farizeus imája: csakhogy 
nem Isten ajándékaiért mond köszönetét, hanem a maga teljesítmé
nyeiért.

Hogyan állsz Isten elé? Magad mögé utasítod mindazokat, akik 
Istenről tudni sem akarnak, akik istentisztelet helyett a TV  előtt ülnek, 
akik nem tudnak Isten ügyére zsebpénzükből áldozni. Te sok mindent 
fel tudsz mutatni, s ezzel meg is vagy elégedve. Vagy?

Milyen a vámszedő imája? Egy elrontott élet minden bűnét viszi Is
ten elé. Becsapott és megcsalt másokat, és bűneit nem is tudja jóvá 
tenni. Reménytelen a helyzete. Egy valamint tud azonban: Isten a bűn
bánó, megtört szívet nem veti meg! (Zsolt 51). Ezért áll Isten elé üres 
kézzel, mint egy koldus és irgalomért könyörög.

Jézus ebben a példázatban arra akar bennünket megtanítani, hogy 
emberek előtt sok mindenre hivatkozhatunk: képességeinkre, teljesít
ményeinkre és szorgalmunkra, de Isten elé mi is csak bűnbánó szív
vel és üres kézzel állhatunk. Csak kegyelméből élünk! A  másik kérdés 
így hangzik:

2. Hogyan látod embertársaidat? Ha Isten igéjében igazán magunk
ra ismerünk, máshogyan fogjuk látni az embereket is, akik között 
élünk. Megvalósulhat az, amit az említett beszélgetésben egy gyerek 
ilyen szépen fogalmazott meg: az alázat nem önmagunk fitogtatása. 
hanem másokért való élet és szolgálat. Nincs annál nehezebben elvi
selhető magatartás, mintha valaki családban, iskolában, baráti körben 
magán öntelten mások fölé emeli, saját értékeit, teljesítményét fitog
tatja. És nincsen annál visszataszítóbb, ha egy keresztyén ember gőgös, 
rátarti és lenézi a többieket.

Hogyan állsz Isten elé és hogyan élsz az emberek között? Eszerint 
az ige szerint ettől függ a bűnbocsánatunk és az üdvösségünk, mert: 
„aki felmagasztalja magát, megaláztatik, aki pedig megalázza magát, 
felmagasztaltatik” .

Ének: KÉ. 319. Keveháziné Czégényi Klára
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Isten országának az értéke 

Mt 13,44—46

Néhány megjegyzés az igéhez:

M ivel ezek az előkészítők nem közvetlenül a gyermekeknek íród
nak, hanem a gyermekek tanításával foglalkozóknak, szükségesnek tar
tom, a textus feldolgozása előtt, néhány dolgot az igével kapcsolatban 
megjegyezni. Ahhoz, hogy a textust jól tudjuk megérteni és alkalmazni, 
nekünk kell először átgondolnunk.

Látszólag két ellentétes rövid példázatot kapcsol össze a kijelölt 
szakasz. Az első példázat a v á r a t l a n u l  kincset találó földművest 
állítja elénk. A  másik a k e r e s ő - k u t a t ó  embert, aki végülis egy 
értékes gyöngyre lel.

A  két példázat mégis inkább kiegészíti egymást, mintsem ellent
mond egymásnak a következőkben:

1. Mindkettőben rátalálnak, rábukkannak a kincsre. Ez a kifejezés 
érzékelteti, hogy ennek megtörténte nem a mi erőfeszítéseink eredmé
nye, hanem váratlan ajándék.

2. Mindkét példázat a talált kincs rendkívüli nagy értékéről szól, 
mely nem mérhető össze az eddig ismert értékek egyikével sem.

3. A  megtalálás, rábukkanás öröme megváltoztatja az egész eddigi 
életet és meghatározza a jövőbeli cselekvést.

M i az, aminek megtalálása ilyen nagy érték és ennyire megvál
toztatja az életet?

Mindkét példázat így kezdődik: „Hasonló a mennyek országa...” 
Egy modern fordítás így adja ezt vissza: „A z új világ, amibe Isten 
hív minket, olyan, mint a kincs. . . ” Aki Isten hívását megérti, úgy 
tesz, mint a kereskedő . . . ”

Egyszerűen fogalmazva így mondhatnánk: a Jézusra találás, a 
Vele való találkozás öröme változtatja meg így az életet, hiszen Isten 
országa (a mennyek országa) Őbenne van jelen közöttünk.

A  tanítás célját tehát így fogalmaznám meg: A  Jézussal való ta
lálkozás olyan öröm, ami mindenestül megváltoztatja életünket.

Tanítási vázlat
Bevezetésképpen beszélgetést lehet kezdeni a gyermekekkel: tör

tént-e velük olyan esemény, amikor hirtelen és váratlanul valami szé
pet, értékeset találtak? örültek-e neki? Miben nyilvánult meg ez az 
öröm?

Jézus két rövid példázatot is mondott, amiben valami hasonló vá
ratlan dolog történt két emberrel.

Egyik egy napszámos ember volt, aki más földjét dolgozta, hogy 
Így teremtse elő családjának a mindennapra valót. Amint a földet szán
totta, az eke hirtelen megakadt valamiben. Ahogy közelebb ment, látta, 
hogy nem kő, hanem egy nagy korsó tele kinccsel. Már régóta ott fe
küdhetett a földben. Gyakran így rejtették el az emberek kincseiket, 
mikor háborúk idején menekülniök kellett. A z is előfordult, hogy többé 
nem tértek vissza, a kincs ott maradt a föld mélyén. Mit tegyen vele, 
aki megtalálta? Hiszen a föld nem az övé, így a kincs sem. Gyorsan 
kellett cselekednie. Elhatározta, megveszi a földet, hogy vele a megtalált 
kincs is az övé legyen. Sietve elásta újra a kincset és hazamenve min
denét pénzzé tette, hogy megvegye a földet. (Itt felvetődhet az a kér
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dés: miért hallgatta el a tulajdonos előtt a felfedezését? Egyes magyará
zók szerint az akkori jognak megfelelően korrektül cselekedett. Semmi
képpen nem ezen van a hangsúly. Jézus más példázatában is vannak 
hasonló „megbotránkoztató” mozzanatok.) Barátai talán csóválták a fe 
jüket könnyelműségén, hogy mindenét eladta, de ő tudta, mit tesz. Be
futott ember lett. Olyan kincs birtokába jutott, hogy új dolgokat vá
sárolhatott a régiek helyett és még mindig maradt elég arra is, hogy 
mindent megengedjen magának.

A  másik ember, akiről Jézus beszélt, egy kereskedő volt. Drága 
gyöngyökkel kereskedett. Űtjai egyikén egy olyan szép, nagyértékű 
gyöngyre bukkant, amit még eddig soha nem látott. Összehasonlíthatat
lanul szebb, csillogóbb volt, mint az összes eddig látott gyöngy. Ha ez 
a gyöngy az enyém lehetne — gondolta. Megrettent azonban, mikor 
meghallotta az árát. Mégis úgy döntött, eladja mindenét. Felszámolta 
az üzletét, mindent pénzzé tett, hogy ezt a soha nem látott értékű 
gyöngyöt magáénak tudhassa.

Miért mondta el Jézus ezt a két történetet? Talán holmi „kincs- 
keresés”-re akart vele buzdítani? Hátha tanítványai is egyszer várat
lanul nagy kincs birtokába jutnak? Nem.

Ha elővesszük a Bibliát és elolvassuk belőle ezt a két rövid pél
dázatot, észrevehetitek, mindkettő így kezdődik: „Hasonló a mennyek 
országa. . . ” Mit hasonlít Jézus az elrejtett kincshez, a nagyértékű 
gyöngyhöz? Az Isten országát. Hol lehet ezt megtalálni? Ahol Jézus 
van. Ahol emberek Vele találkoznak, Benne hisznek, ahol Ö uralkodik 
emberek életében — ott van Isten országa.

Valóban olyan nagy kincs, ha valaki erre rátalál? Valóban olyan 
nagy öröm, hogy megváltoztatja egész eddigi életet?

Itt lehet emlékeztetni bibliai példákra. Emberekre, akik Jézussal ta
lálkoztak és ezt a kincset felismerték Benne, s attól kezdve életük leg
nagyobb értékévé vált ez a Jézussal való kapcsolat. Vannak köztük rá
bukkanok, mint pl. a samáriai asszony, Zákeus, Pál, stb. S vannak 
keresők, mint pl. a János tanítványok, Kornéliusz, Lídia stb. Mind
nyájan olyan kincsre találtak Jézusban, ami egész addigi életüket meg
változtatta, és Jézus megtapasztalt szeretete eddig elképzelhetetlen öröm 
forrása lett számukra.

Ma is vannak ilyen emberek? Ismerünk-e ilyeneket?
Lehet aznban elmenni emellett a kincs mellett úgy, hogy nem fe

dezzük fel, észre sem vesszük.
Isten felénk hangzó igéje segít abban, hogy rátaláljunk.
Erre biztat egyik új énekünk is: „Gyűjteni mennyei kincseket sies

sünk. Hol a kincsünk, ott a szívünk — szól Isten igéje. Ő a k i n 
c s ü n k !  ö vé  legyen szívünk!”

Isten bizonyos és gyors segítő 
Lk 11,5—8; 18,1—8

Néhány megjegyzés az alapigéhez:
Mindkét példázat Lukács evangéliumának különanyaga. Mondani

valójuk megértéséhez közelebb visz néhány kortörténeti kiegészítés.
11,5—8. A z éjszakai utazás nem volt ritka Jézus korában. Mivel a 

vendéglátás szent kötelességnek számított, a váratlan vendég kellemet
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len helyzetbe hozhatta a háziakat. A  három darab kenyér egy személy 
egyszeri étkezésére szolgált. A felkeltett barát kellemetlen helyzetét az 
okozta, hogy az egész család egy szobában aludt, s az ajtót gerendával 
torlaszolták el, melynek elmozdítása zajjal járt, felkeltette a bent al
vókat.

18,1—8. Jézus meghökkentő, merész példázata. A  bíró munkája, 
feladata volt abban a korban az igazságszolgáltatás. Tehát, hogy ítél
kezzék az egy faluban vagy városban lakó emberek közti vitás kérdé
sekben és kiderítse az igazságot. Különösen is fontos lett volna ez az 
özvegy esetében, aki védtelenül, egyedül állt ellenfeleivel szemben, nem 
volt más segítsége. Arra tett fel mindent: meghallgatja-e a bíró? A 
bíró tisztére való méltatlanságát hangsúlyozza a példázat, mikor kétszer 
is megjegyzi: Istent nem félte, embereket nem becsülte. Más szóval: 
Nem érdekelte az emberek gondja és a saját feladata. Csupán azért en
gedett az özvegy kérésének, hogy megszabaduljon tőle. Ezen a külö
nös háttéren lesz fokozottan hangsúlyos Jézus mondanivalója: „Vajon 
az Isten nem szolgáltat-e igazságot választottainak...? ”

Mindkét példázattal a kitartó, hűséges imádkozásra buzdít Jézus.
Az adott körülményeket figyelembe véve kell eldönteni: nem sok-e 

mindkét példázat feldolgozása egy tanítási egységben, nem elegendő-e 
csupán az egyikről beszélni?

Tanítási vázlat:

K i szokott imádkozni? Mikor? Mit szoktatok imádkozni? Aki nem 
imádkozik, miért nem? Talán a beszélgetés során előjön, hogy sok gyer
mek nem látja vagy nem tudja az imádság értelmét. M i is tulajdon
képpen az imádság? Miért olyan fontos, hogy tudjunk imádkozni? 
Van-e értelme az imádkozásnak? Mikor van értelme? Ha meghallgat
ják. Dehát valóban meghallgatja Isten a mi imádságunkat? Igen. Hon
nan tudjuk ezt ilyen biztosan. Jézustól magától.

Jézust sokszor látták a tanítványai imádkozni. Emlékeztek ilyen 
esetekre. (Ha nem, soroljunk fel néhányat: mielőtt gyógyított, a kenyér
csodánál, a Gecsemáné kertben, a kereszten, stb.) A  tanítványok meg
sejtettek valamit abból, hogy Jézus számára nagyon fontos az imád
ság, hiszen ez a Mennyei Atyjával való beszélgetés alkalma. Nemcsak 
a tanítványokban támadt fel a kíváncsiság, hogy Jézus tanítsa meg őket 
imádkozni, de Jézus maga is fontosnak gondolta, hogy akik Hozzá tar
toznak, tudjanak imádkozni.

Két példázatot is mondott ezzel kapcsolatban tanítványainak.
Egyik példázata két barátról szólt. Egyikőjükhöz éjszaka váratlan 

vendég kopogtatott be. Feltehetően messzi útról érkezett ilyen késői 
időpontban. A  vendéglátást Jézus hazájában szent kötelességnek tar
tották. A  vendégről gondoskodni kellett. Ezt a házigazda is tudta, de 
semmije nem volt otthon, amivel vendégét megkínálhatta volna. Az üz
letek is zárva voltaik miár ilyenkor. M it tegyen? Mentő gondolata tá
madt. Elmegy a barátjához, tőle kér segítséget.

Éjfél volt, amikor bekopogtatott a barátjánál. " Barátom, adj nekem 
kölcsön . . . ” A  kérés teljesítése nem volt könnyű az ige magyarázatában 
kifejtett okok miatt.

Segítség nélkül ment hát haza ez az ember? Nem — fejezte be Jé
zus — , mert „barátja, tolakodása miatt fe l fog kelni és megadja neki, 
amire szüksége van” . Kérése nem maradt meghallgatás nélkül.
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Jézus másik példázata még inkább hangsúlyozza ezt.
Egy özvegy asszony élt egy városban. Ellenségei kihasználták véd- 

telenségét és ki akarták forgatni a vagyonából. Egyetlen segítségre szá
míthatott. A  bíróhoz fordult, akinek kötelessége volt az igazságszolgál
tatás. Ez a bíró azonban nem vette komolyan ezt a feladatát. Nem igen 
érdekelte az özvegy asszony ügye. Egy ideig rá se hederített. Az asz- 
szony kitartó könyörgése végül is más belátásra indította. Hogy meg
szabaduljon folytonos zaklatásától, igazságot szolgáltatott neki.

„Vajon Isten nem szolgáltat igazságot.,.?” — kérdezte a példázat 
végén Jézus. Nem szabad belefáradni az imádkozásba! Nem szabad azt 
gondolni, hogy nincs értelme! — mondta ezzel Jézus. Isten sokkal in
kább meghallgat minket!

Mire tanított Jézus ezzel a két példázattal?
1. Van értelme az imádkozásnak, mert Isten meghallgatja imádsá

gainkat.
2. Gyakorolnunk kell az imádkozást hűségesen és Isten iránti bi

zalomban.
(Ha van rá lehetőség itt beszélgethetünk a rendszeres imádkozás 

fontosságáról, a meg nem hallgatott kéréseink „teljesítéséről” , az imád
kozás bennünket is formáló hatásáról stb.)

Jézus maga biztat minket: „kérjetek és adatik, keressetek és talál
tok, zörgessetek és megnyittatik nektek.” Lk 11,9.

Ki az én felebarátom?

Lk 10,29—37

Néhány megjegyzés az igéhez:
Ha nem is mondjuk el a gyermekeknek, mindenképpen figyelembe 

kell venni a 25. verstől a textust. Így jobban érthető a törvénytudó 
kérdése és Jézus példázatával adott válasza.

A  törvénytudó ismeri Isten akaratát. Jézus mindkét kérdésére (27. 
és 37. vers) helyesen válaszol. Jézus válaszai a tudott igazság cselekvé
sére teszik a hangsúlyt: „tedd e z t . . . ” , „hasonlóképpen cselekedj”.

Jézus nem mond újat az ótestamentomi törvénnyel szemben. Ez 
eredetileg tágabb értelemben vette a „felebarát” fogalmát, beleértve 
nemcsak a zsidóságot, hanem a velük együtt élő elenyésző számú idegen 
lakosságot is. Később ez a fogalom — talán a történelmi események 
is belejátszottak — leszűkült a zsidóságra. Jézus korában több volt az 
idegen az országon belül, akikkel a zsidók találkoztak: római katonák 
és hivatalnokok, görög és szíriai kereskedők stb. Ezek között a körül
mények között talán valóban nehezebben igazodtak el az írástudók is: 
hol van a felebaráti szeretet határa? Mint ahogy ez újra és újra kí
sértés bizonyos helyzetekben a keresztyének számára ma is, hogy le
szűkítsék vagy „házon belül” húzzák meg a szeretet határát.

„megszánta” : ezt a kifejezést az evangélium Istennel illetve Jézus
sal kapcsolatban használja másutt (pl. Lk 15,20). Ennek a szeretetnek 
lényege, hogy a másikkal azonosítani tudja magát, átéli a helyzetét és 
nem marad tétlen, hanem segít.

Jézus megfordítja a törvénytudó kérdését. „K i a felebarátom?” — 
kérdezi a törvénytudó. Jézus kérdése ez: „ki volt a felebarátja annak,
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aki a rablók kezébe esett?” Ezzel a nézőpontot radikálisan megváltoz
tatja. Az én helyébe a másik ember — a segítségre szoruló — kerül.

A  gyermekek tájékozottságának megfelelően valamiképpen tisztáz
ni kell néhány fogalmat. Pl. kik voltak a törvénytudók, a leviták, a 
samáriaiak stb.

Tanítási vázlat:

Ahol több gyermek együtt van, gyakran esik szó arról, hogy vala
kit nem szívlelnek, vagy valakire rá se néznek. Azokhoz akarnak csak 
barátságosak, szívesek lenni, akiket szívlelnek, akik szimpatikusak a 
számukra. Ezzel ők választják meg, ki legyen a barátjuk. Valahol meg
húzzák a határt. Tovább már nem kell szeretnem, nem kell barátságos
nak, segítőkésznek lennem — csak azokhoz, akiket én felebarátomnak 
tartok.

Valójában ki a felebarátunk? K i az embertársunk, a másik ember, 
akit szeretnünk kell? Kire gondolt Jézus, amikor ezt mondta: szeresd 
felebarátodat, mint magadat?

Egy törvénytudónak is ez volt a kérdése, mellyel Jézushoz fordult. 
Ki a felebarátom? — kérdezte. Ismerte ugyan Isten akaratát az Ószö
vetségből, mégsem volt egészen tisztában vele, hogy kit kell szeretnie, 
hiszen olyan sokféle ember élt körülötte. K i a felebarátom? — kérdez
te Jézust, s titokban azt remélte, hogy Jézus sem tud erre kielégítő 
választ adni. Ha pedig Jézus azt mondja a honfitársaid a te felebará
taid, azokat kell szeretned, akkor a törvénytudó igazolva érezte volna 
magát. Szíve szerint úgyis csak a neki szimpatikusokat szerette. Jézus 
egy történettel válaszolt. Mint mindig, ha valami nagyon fontosat akart 
megmagyarázni, amire a törvénytudó sem jött volna rá magától.

Történetét az akkori mindennapi életből vette. Egy ember ment 
hazafelé Jeruzsálemből Jerikóba a sziklás, magányos hegyi úton és 
rablók támadták meg. Kifosztották, összeverték és otthagyták félholtan 
az úton. Nem sokkal utána arra jött egy pap: látta, de elment mellette. 
Kis idő múltán egy templomszolga is arra ment: látta, de elment mel
lette. S akkor jött egy harmadik ember is arra. Egy idegen, egy sa- 
máriai, akikkel a zsidók régóta ellenséges viszonyban voltak. Remél
hetett ettől a sebesült ember segítséget? Mégis: ez a samáriai nem ment 
el mellette. Így mondta Jézus: meglátta és megszánta. Nem tudott el
menni mellette, mint a másik kettő. Az sem jutott eszébe, hogy ellen
séggel van dolga, hogy sietős az útja, hogy várják otthon.. .  Magáról, 
a maga dolgairól megfeledkezve csak eggyel törődött: hogyan tud segí
teni? Nem tett valami különös nagy dolgot. Azt tette, amire a másiknak 
szüksége volt. Kimosta sebeit, bekötözte, elvitte a legközelebbi fogadó
ba. Mikor továbbment másnap a fogadósra bízta a beteget: viselje 
gondját, amíg szükséges. Amit rákölt, megtéríti.

Emlékeztek még rá: miért mondta el Jézus ezt a történetet? (Vá
laszként a törvénytudó kérdésére: ki a felebarátom?) Tudunk erre a 
történet ismeretében válaszolni? Egyértelmű helyes választ nem ka
punk belőle. De figyeljünk a 36. versre! Feltűnt nektek valami? Jézus 
megfordította a törvénytudó kérdését. Nem azt kérdezte: „ki a fele
barátom?”, hanem ezt: „kinek vagyok én a felebarátja?” .

Talán hallottatok már róla, hogy régen az emberek azt hitték, a 
Nap forog a Föld körül. Hogy van ez valójában? Éppen fordítva! Igy 
akarta Jézus is megváltoztatni a törvénytudó gondolkodását, hogy ne ő, 
hanem a másik ember legyen a gondolkodása középpontjában.
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A törvénytudó számára azért jelentett kérdést, hogy ki a feleba
rátja, mert ő minden embert aszerint ítélt meg: szimpatikus-e neki 
vagy nem? A z előbbieket jobban kell szeretni — gondolta —, mint a 
másikakat. Azt gondolta: Isten is ezt teszi. Azokat segíti, akik megér
demlik, akik rászolgálnak. Természetesen magát ezek közé sorolta. Hon
nan derül ez ki? („igazolni akarta magát”) És hogy így gondolkozott, 
ebben volt a nagy tévedése. Ezt akarta Jézus megértetni vele.

Hogyan cselekszik Isten? Különbséget tesz az emberek közt? Nem. 
Minden emberen könyörül. Mindenkihez kegyelmes. Honnan tudjuk ezt? 
Jézus mindenkiért meghalt a kereszten.

Mivel Isten így könyörült rajtunk, azért kell nekünk is mindenki 
számára könyörülő, segítő felebaráttá lennünk.

„Legyetek irgalmasok, amint Atyátok is irgalmas.” Lk 6,36.

Sárkányné Horváth Erzsébet



Az igehirdető műhelye

NAGYCSÜTÖRTÖK  

2Móz 24,1—8

„Új szövetség, az én vérem által”

Nagycsütörtök estéje gyülekezeteink életében, még a nagyheti ige
hirdetés-sorozatokon bélül is az egyik legmeghittébb, legcsadádiasabb al
kalom. Sok helyen ilyenkor vesznek úrvacsorát a presbiterek, gyülekezeti 
munkások, a „gyülekezeti mag” , a rendszeres templomlátogatók. Vala
mit ereznünk és érzékeltetnünk kell ilyenkor a jézusi utolsó vacsora lég
köréből, a tanítványók feszültségéből és Jézusnak feszültségeket felol
dó csendes szavaiból és cselekedetéből (lábmosás története!), valamint 
az első keresztyén gyülekezetek örömteli úrvacsorázásából. Jézus asztal
közösséget vállal övéivel, ugyanakkor valami titok is lappang szavai 
mögött, amit nem azonnal értenek meg a tanítványok.

Igénk mimdennek ószövetségi előképe, első hallásra talán szokatlan 
a szövetség megkötésének ceremóniája, külső jelei (nyilván nem is kell 
ezek részletes magyarázatával töltenünk az időt), de az kétségtelen, hogy 
Mózesnek, .Áronnak és fiainaik, a hetven kiválasztott vénnek, majd az 
egész népnek ez a mélyéntelrnű szertartás feledhetetlen és hit által ért
hető volt, amely akkor és későbbi nemzedékek életében létüket, hitüket 
alapvetően meghatározó esemény volt. Bárcsak ilyen lenne minden úr
vacsorai istentisztelet is mai keresztyén gyülekezetek számára!

Két fontos vonást szeretnék aláhúzni, amelyek mai úrvacsorázá
sunknak is nélkülözhetetlen elemei kell, hogy legyenek.

1. Megismerni az Úr akaratát, rendelkezéseit és engedelmeskedni 
azoknak.

Sokan úgy gondolják, hogy az úrvacsorára való helyes felkészülés 
abban éli, hogy többszörösen körüljárjuk önmagunkat, átgondoljuk vét
keinket, fájdalmainkat, „nyaldossuk sebeinket” és azután az egészet oda- 
ömlesztjük Isten elé, hogy ő adjon oldozást, belső megkönnyebbülést, 
jó lelki közérzetet. Pedig áhhoz, hogy önvizsgálatunk helyes legyen, bűn- 
bánatunk igazán Istennek tetsző, előbb az Ő akaratát kell újra meg újra 
megismernünk, rendelkezéseit, üzeneteit, parancsolatait tartanunk tü
körként magunk ©lé, hogy megítélhessük, mit is hibáztunk el, miben is 
kellene alapvetően megújulnunk. iA z úrvacsoravételre nem életlkörülmé- 
nyeink alakulása, sikereink vagy kudarcaink, érzéseink és hangulataink 
készíthetnek fed igazén, hanem annak felismerése, hogy Isten azért kö
tött szövetséget népével és azért kötött új szövetséget Jézus Krisztus élet- 
áldozata által, hogy valóban népévé legyünk, akaratát cselekedjük, neki 
szolgáljunk.

Mózes igehirdetésére a nép egyhangúan válaszol: „Megtesszük mind
azt, amit elrendelt az Úr !” Amikor Jézus azt mondja: „Ezt cselekedjé-
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tek az én emlékezetemre”, „példát adtam, nektek, hogy amint én tettem 
veletek, ti is úgy tegyetek” — egy új életformát kínál fel nekik. Aki ezt 
az engedelmességet, az új életforma vállalást nem köti össze úrvacsorá- 
zásával, az éppen a legnagyobb ajándékot, az életújulást játssza el, amely 
a szövetségkötés gyümölcse.

2. A vér Isten bűnbocsátó szeretetének biztos jele.
Általában az áldozatok bemutatásánál a feláldozott állatok vérét az 

oltárra, vagy annak aljára öntötték. A  vér — Istené volt. Mózes azonban 
egy váratlan mozdulattal a népre hintette, jelezve ezzel, hogy nem Isten
nek van szüksége az áldozatokra, hanem a népnek van szüksége az oltár
ról vett vérre, Isten szövetségesének bizonyságaira.

Jézus szenvedése és halála nem „emberi sors” , nem egy mártír ön
feláldozó áldozata. Jézus vére is — Istené. A  bűn büntetése. De Isten 
visszaadja, a kereszt-oltárról, nekünk. Amikor Jézus szenvedéstörténeté
ben a nép így kiált: „Szálljon ránk és gyermekeinkre az ő vére!” (Mt 
27,25) — még fogalmuk sincs, hogy tudtukon kívül milyen nagy igazsá
got mondtak. Még a mai orvostudomány is „életmentő vér” -nek nevezi 
azt a vért, amelyet egyik ember ad egy ismeretlen társának. Jézus vére 
életmentő vér, mert noha ismer bennünket, ismeri méltatlanságunkat, 
önzésünket, felületességeinket — mégis ránk hinti vérét, a bűnbocsánat
nak, megtisztulásnak zálogaként. Ezért valljuk, hogy az úrvacsora nem 
csupán „jelkép” , nem csupán emlékezés, hanem valóságos találkozás Jé
zussal bekapcsolódás az Ő életébe, értünk áldozott élete által a bűnbo
csánat teljes elfogadása.

Érdekes megfigyelni, hogy az áldozati szertartásban nemcsak Mózes, 
Áron és fiai vesznek részt, hanem „néhány izráeli ifjú” is, akik a béke
áldozatul szánt állatokat levágják. Az úrvacsorában egymással is közös
ségbe kerülünk, emberi kapcsolatainkból is „vizsgázunk” . Nemcsak saját 
békességünkről és örömünkről van szó, hanem arról is, hogy mit teszünk 
szeretteink, embertársaink békességéért és öröméért. Hányszor gátoljuk 
meg életünkkel, viselkedésünkkel, indulatainkkal családtagjaink vagy 
mások örömét, esetleg úrvacsorázását is. Az ifjak előkészítő munkája is 
fontos része a szövetség megkötésének, a szertartás sikerének. Amennyire 
szomorú tény az, hogy keresztyén felekezetek tagjai nem tudnak együtt 
az úrvacsorához járulni, annyira szomorú az is, ha ott csak magunkra 
gondolunk, ha nem tudjuk felajánlani a bennünket kegyelmével elhal
mozó Istennek egész életünket, testünket, lelkünket, szolgálatra való 
készséggel.

Nagypéntek előestéjén érzékelnünk kell az óriási különbséget a 
régi és az új szövetség megkötése között: „Krisztus pedig nem is bakok 
és bikák vérével, hanem a tulajdon vérével ment be egyszer s minden
korra a szentélybe és örök váltságot szerzett...” (Zsid 9,11—14). A  mi 
mostani ünnepünk ceremóniája egyszerűbb és csendesebb, mint a mózesi 
időkben volt. Az Úr akaratára való figyelés, az engedelmesség és Krisz
tus vérének váltságszerző, felszabadító erejének örömteli átélése azonban 
ma is betöltheti szívünket, meghatározhatja életfolytatásunkat.

Szirmai Zoltán



Exegetikai megjegyzéc.

A  zsoltár eredete szerint közösségi ének, amit minden bizonnyal kó
rus énekelt, esetleg hangszeres kísérettel. A  közösség és az egyén fá j
dalmának és vigasztalódásának kifejezése volt. Mivel Krisztus ebből a 
zsoltárból idézett a kereszten, az ÚT népe világosan és egyértelműen 
mindig a Krisztus által megszentelt zsoltárt látta benne. Luther szerint: 
„M i nem az írás misztériumai alapján világítjuk meg a valóságosan meg
történtet, hanem a világosan megtörtént alapján az írás misztériumát, 
vagyis az ÖT-ot az evangéliumból magyarázzuk meg és nem fordítva.” 
Ezt Luther éppen ennek a zsoltárnak a magyarázatánál írta. Az igehir
dető tehát úgy tekintse, mint Krisztus szenvedésének és vigasztalódásá
nak, egyben a kereszt üzenetének zsoltárát. (Egyébként a zsoltár bő exe- 
gézisét megtaláljuk Pálffy: A  zsoltárok könyve c. exegetikai kiadvá
nyunkban.)

Az igehirdetés vázlata

A  leghatalmasabb zenei képlet: a csend. Bach a János passióban 
Krisztus kereszthalála beálltát rövid csenddel fejezi ki. Megdöbbentő és 
elmélyülésre késztető ez a csend. Nagypéntek eseménye minket is ilyen 
elmélyülő csendre késztet. Ne engedjük még azt se, hogy régi, megszo
kott nagypénteki fájdalmas melódiák adják meg ennek a napnak „han
gulatát” . Ezen a napon csak ő szólhat az „elvégeztetett” befejezettségével. 
(A zsoltárokban az olykor előforduló „szela” is ilyen elgondolkoztató 
szünetjel.)

1. Lenyűgöző a zsoltár kora. Háromezer évesre tehető. Népdalként 
énekelték a „Hajnali szarvas” dallamára (Érdemes összevetni a „Mint a 
szép híves patakra” énekünkkel!) Dávid is cégjelezte. A  keresztyénség 
pedig egyik legszentebb zsoltárnak tekinti, hiszen Jézus is ebből idézett 
a kereszten, s így önmagára vonatkoztatta. Az „Én Istenem, miért hagy
tál el engemet” Jézus ajkán is már ezer éves mondat idézete volt.

A  föld megrendült ezen a délutánon a Golgota táján. De micsoda 
megrendülés lehetett az, amikor a keresztet körülállók a zsoltár idézésé
ben felismerték a Krisztusban beteljesülést!

Ez immár nem az én fájdalmam zsoltára. Nem az én gyötrelmeim
nek sírása és jajszava, mint volt egykor Izrael népe ajkán. Ez a zsoltár 
Öt prédikálja! „A  világosan megtörténtben nyílik meg az Írás miszté
riuma” — magyarázza Luther. A  szép sírás, a költői jajgató felzokogás 
kilépett egykori medréből és Krisztusra mutató újjá keményedett. Így 
lett egyetemes csúcspontja az egész Írás isteni történésének. Ez az egy
kori kedvelt ének, a minden szenvedő vigasztaló forrása Krisztusban v i
lágosan megmutatja, hová ágyazta be Isten egész megmentő művét. A  
katonák, asszonyok, Jeruzsálem leányai döbbenten ismerhették fel az 
ezeréves zsoltárban a szemük előtt játszódó golgotai eseményt. S bár az 
ezer évet megtoldhatjuk az azóta eltelt kétezer évvel, döbbenten csodál
kozhatunk el mi is azon, ami szemünk előtt játszódik le: mit tett Isten 
értünk!

2. Lenyűgöző a zsoltárban Krisztus töretlen egysége az Atyával. No
ha a zsoltár szavai megdöbbentően megvalósult próféciává nőnek a Gol-

NAGYPÉNTEK

Zsolt 22,17—20
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gotán, s noha valóság a „miért hagytál el engem” , mégis ebben a zuha
násban is az Atyára apellál: „Ne légy távol, erősségem, siess segítségem
re” . Itt még erősebben teljesedik be a Getsemáné kerti jelenet: „ha le
hetséges, múljék el tőlem e keserű pohár, de ne úgy legyen, amint én 
akarom, hanem amint te!” Elhagytál Uram, mégis beléd fogózom. Te 
más vagy, te erős Isten vagy, te vagy a bázis! Mintha a taszító kézbe fo
gózna, s ebben Isten hallatlanul áldozatos, Fiát is odadobó szeretete nyil
vánul meg irántunk, de egyben Jézus hallatlan engedelmessége és egy
sége, odaadó készsége is.

Thurneysen, a híres svájci igehirdető egyik prédikációs kötetének 
előszavában használja azt a képet, hogy olyanok vagyunk Isten színe 
előtt, mint egy lapos és korlát nélküli toronytetőn álló ember, akit egy 
kéz taszít a torony széle felé, s amikor már-már zuhanunk, nincs más 
lehetőségünk a menekülésre, minthogy belefogózunk a taszító kézbe. Ez 
az igehirdetés is: a taszító kéz az Isten törvényének hirdetése, s az evan
gélium a kézbe fogózás. A  keresztről való beszéd bolondság mindaddig, 
amíg kívül állok. De mentő tény, ha belefogózom. Ezért mondja Remé- 
nyik az „Elkéstetek” c. versében, hogy „kinek választóvize Jézus vére a 
kárhozatra, vagy az üdvösségre” .

Így történt, hogy Jézus egysége az Atyával a kereszten is a rosszból 
jót hozott ki, a kárhozatból üdvösséget, az elhagyatottságból pedig ne
künk bűnbocsánat lett.

3. Lenyűgöző a zsoltárban, hogy Jézus éppen ebben a döbbenetes 
helyzetben rátalált a gyülekezetre.

A  kereszt tövében lévők még nem lettek „néppé” . Lehet őket psy- 
chológiailag analizálni, elemezni, akár igehirdetést is lehetne építeni bár
melyikük alakjára, helyzetére, viszonyulására. Mária, az asszonyok, Já
nos, a sehol sem lévő tanítványok, a katonák, a pogány százados stb., 
de ezek még nem lettek néppé. Csak alakok.

Mi pedig hitben már tudjuk, hogy a kereszthaláltól, s abban a győ
zelem tényétől elválaszthatatlan a feltámadás ténye. A  kettőt csak együtt 
tudjuk látni.

Ám a „keresztről való beszéd” pünkösdkor „népet” teremtett! így 
prédikálunk ma a gyülekezethez, mint Isten népéhez.

Egy egyháztól elidegenedett egykori komoly hivő mondotta egy há
nyódó, tanácstalan pillanatában: tudod, két kincsetek van nektek, hitben 
járóknak, amit azóta sehol nem találtam meg s nincs pótlása semmiféle 
tanításban, filozófiában, érvelésben, ez a kettő a bűnbocsánat és a fe l
támadás.

Igen, a kereszt alatt a bűnbocsánatban megtanultunk igazán emberré 
lenni, bár Isten cselekedetét szemléljük, aki elhagyta egyszülött Fiát 
érettünk. És a feltámadásban megtanuljuk ennek isteni csodáját, Isten 
kifürkészhetetlen bölcsességét, bár éppen emberségünk látja az örökké
valóságba torkolló utat.

Nem történelmi emlékezés a golgotai kereszt alatt állani, hanem erre 
a kérdésre kényszerít felelnem: megtalálom-e magamat és a gyülekezetat 
a bűnbocsánatban és a feltámadásban.

D. Koren Emil
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NAGYSZOMBAT

Ézsaiás 26,19—20

Nagyszombat homiletikuma
Nagypéntek árnyékában, a közelgő húsvét fényében könnyen elho

mályosul nagyszombat ünnepének világos üzenete. Igazán talán már nem 
is jelent valódi ünnepet gyülekezeteink tudatában és életében. „Beszo
rult” a két nagy ünnep közé, s gyakran az igehirdető lelkész is tanács
talanul áll a szószéken: mi is a speciálisan nagyszombaton ránk bízott 
üzenet? Az egyik alapkérdés, hogy nagypéntek vagy húsvét felől kell-e 
megközelíteni ezt az ünnepet? Nagyszombat óegyházi evangéliuma, Jé
zus temetésének története (Mt 27,57;—66) inkább azt sugallja, hogy nagy
péntekre, Jézus halálára kell még mindig koncentrálnunk. De ugyan
akkor éppen ezévi igehirdetési textusunk, Ézsaiás próféciája már a fe l
támadás, húsvét fényét engedi beszűrődni az igehirdetésbe.

Ezt a feszültséget kívánja talán feloldani Agendánk nagyszombatra 
szóló tematikai meghatározása: „Az élők és elhunytak Üdvözítője” . Ez a 
megjelölés egyben komolyan figyelmeztet, hogy soha, még nagyszomba
ton se, lehet igehirdetésünk „témája” a halott Jézus! Csak akkor szabad 
szószékre állnunk, ha az élő Jézusról van mondanivalónk! Ez a monda
nivaló nagyszombaton többek között valóban lehet az a speciálisan nagy- 
szombati üzenet, hogy Jézus a híd, a kapocs a földi gyülekezetek és az 
előre mentek mennyei gyülekezete között. Erről a titokzatos hídverés- 
ről üzen nagyszombat epistolája is, mely még az Apostoli Hitvallásban 
is lecsapódott: „ .. .  alászállt a poklokra . . . ” (lP t 3,18—22). Komoly hiány
nak érzem gyülekezeteinkben, hogy az előre mentekkel való összetarto
zás tudata nagyon elhomályosult. Pedig ez a keresztyén reménység egyik 
legmarkánsabb vonása volt évszázadokon át. Ennek még ma is látható 
jele és bizonyítéka a temetőkertekben épült templomok sora (Csővár, 
Maglód, stb.), ahol még fizikai értelemben is közel van egymáshoz a két 
gyülekezet. Megrázó élmény volt számomra az elmúlt őszön Kiszeli Sán
dor kollégánk temetése, aki a csővári temetőben csupán 2—3 méterre 
pihen sírjában eddigi földi, szolgálati helyétől. Ennek az összetartozásnak 
a tudata gyönyörűen jelentkezik 454. énekünkben, ahol az 5. versben 
éppen erről az „áldott egységről” vallhatunk.

Világosan hangot kap ez az összetartozás az úrvacsorái liturgia sanc- 
tus részében, ahol „ az üdvözültek mennyei seregével” együtt magasztal
hatjuk Isten szent nevét. Mi sem bizonyítja jobban, hogy a keresztyén 
reménységnek ez a vonása elhomályosult, mint, hogy sok gyülekezetünk
ben időhiányra (?!) hivatkozva elmarad az úrvacsorának ez az igen fon
tos, igazi keresztyén örömre, eucharistiára hívó bevezető része. Ez az el
hagyás annál is inkább érthetetlen és indokolatlan, mert a sanctus új 
énekeskönyvünkben is szerves része az úrvacsorái liturgiának!

Textusunk is lehetőséget ad ennek a tűnőben levő összetartozási tu
datnak az újjáélesztésére. Emellett még több, speciálisan nagyszombati 
üzenetet is megszólaltathatunk alapigénk nyomán.

Isten ítélete: a hallgatás
Igénk világosan beszél Isten ítéletéről, az Úr haragjáról. Számunkra 

ez az ítélet nagyszombat ünnepén elsősorban abban jelentkezik, hogy 
Jézus ezen a napon valóban néma. Nagypéntek délutánján még a keresz-
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ten, az agónia perceiben is van mondanivalója, s húsvét hajnalán ismét 
megszólal. Nagyszombaton néma, s a beszélő Isten legnagyobb ítélete 
rajtunk, ha elnémul. Ezt az ítéletet nyomasztóan érzi magán a XX. szá
zad embere is. Gondoljunk csak a jólismert Bergman filmtrilógiára, mely 
utolsó tagjának még címében is Isten nyomasztó csendjére utal. Manap
ság a modern világ zajától megcsömörlött ember szinte megváltást vár 
a csendtől. Tény, hogy idegileg túlterhelt, kifáradt emberek számára jó
tékonyan hathat a csendkúra. Életünk igazi feszültségeire, belső zajára 
és zűrzavarára nem ad gyógyulást a csönd. Az áhított csönd ugyanis ha
mar átváltozhat kongó ürességgé, nyomasztó némasággá. A  mai embernek 
is elsősorban jó szóra, gyógyító beszédre van szüksége. Ezért nagy lehe
tőség és felelősség, hogy Isten gyógyító szavát, jó hírét, evangéliumát 
megszólaltathatjuk.

Isten egyik legnagyszerűbb ajándéka, hogy beszélhetünk egymással, 
sőt beszélhetünk Neki is egymásról az imádságban. Nagy ítélet rajtunk, 
ha már se egymás számára, se Isten számára nincsen mondanivalónk. 
Ezt a megnémulást nem lehet csupán a modern kor néhány technikai 
eszközének túltengésével  magyarázni. Tény, hogy sok családban csak a 
TV „beszél” esténként, de ez nem egy hírközlő eszköz bűne. Jézus csak 
egy napig hallgatott, mi sokszor évekig tartó hallgatással büntetjük egy
mást és önmagunkat. Hogyan lehet megszabadulni ebből a bénító néma
ságból?

Isten kegyelme: újra megszólal
Nagyszombaton az a puszta tény, hogy igét hirdethetünk, máris ke

gyelem, örömhír. Igénkben erőteljesen szólal meg az az örömhír, hogy 
Isten haragja, ítélete csak egy „rövid pillanatra” kényszeríti elrejtőzkö- 
désre Isten népét. Isten igazságos haragjánál és jogos ítéleténél ugyanis 
sokkal nagyobb bűnbocsátó szeretete. Isten „nem sokáig bírja a hall
gatást” , újra megszólal, mert ahogy éppen a sanctust követően imádkoz- 
zuk: „elítéled a bűnt, de életedet adtad értünk bűnösökért” . Isten szere- 
tetének jele, hogy nagyszombaton is megszólalhatunk a szószéken, és 
hirdethetjük, hogy Isten ítélete, a némaság, a halál is csak átmeneti ál
lapot. Végre a magyar könyvpiacon is megjelent Moody „Élet az élet 
után” című világhírű, sok vitát felkavaró könyve a halálból újraélesztett 
betegek élményeiről. A  címlapon egy alagutat látunk, amely ugyan sötét 
és ijesztő, mégis túlsó kijárata már reményt keltőén látszik. Ez a nagy- 
szombati örömhír lényege is: az alagút vége, húsvét fénye már közel!

Gáncs Péter

HÚSVÉT ÜNNEPE
Jn 20,1— 10

Győzelmes húsvéti hit
A  magyar perikoparend szerint az ünnep jellege: A  halál legyőzője. 

Az ősi epistola a keresztyén hit mindent átható újdonságára figyelmez
tet: lKor 5,6—8. A  két textust együttlátva szószéki feladatunk idén: a 
minden régit legyőző húsvéti hitre hívni. Ezért a hitért imádkozunk 
egyénileg és az egész egyház közösségében. Ajánlott énekek: 220, 388, 213 
(különösen 3. vers). Imádságra készülésben segítségül lehet énekesköny
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vünk imádságos részében Luther húsvéti imádsága a 711. lapon, vala
mint némi átalakítással a Sírunk című a 770. lapon és a Mindig útra ké
szen című a 769. lapon.

Húsvét homiletikuma
A  húsvéti hit egyfelől személyes hit, másfelől az egész egyház, fele

kezeteket átölelő közös hite. Személyes hit, mert személyhez kötött és 
személyes meggyőződést kíván. Krisztus személyéhez kötött és az én sze. 
mélyes meggyőződésem. Ugyanakkor az egész egyház, minden hitvallá
sában megvallott hit, amely segíthet, ha személyes hitem ingadozik, hal
ványul. Azért kell újra hallanunk mások ajkáról a bizonyságtevést: 
Krisztus feltámadott! — hogy a mi szívünk is felbátorodjék a helyes vá. 
laszra: Bizonnyal feltámadott! Hogy az alapvető keresztyén hitet el ne 
feledjük azért ünnepelünk húsvétot és azért ünnepelünk a gyülekezetben 
minden vasárnapot is. Keresztyén hitünk minden részletkérdése innen 
válaszolható meg, mint ahogyan keresztyén életünk igazi erőforrása is ez: 
Krisztus győzött a halálon. Hitünk húsvét miatt új hit, életünk húsvét 
miatt új lét. Ehhez képest minden régi, csak a húsvéttal kapcsolatos új.

A  legősibb keresztyén ünnep mondanivalója: Jézus feltámadt, nem 
maradt a régi világ, a hálái világának foglya. Az Atya igazolta Öt, amit 
hirdetett, ahogyan élt, amit áldozathalálábain vállalt kedves volt Isten 
előtt. Ellenségei azit hitték legyőzték, elnémították, a valóság az, hogy 
újra él, többé már nem helyhez ós komhoz kötötten. Igéje hatalom'. Fel
támadásával új korszak kezdődött — többé már nem a halál uralma 
alatt, hanem az élet, s az ÉLŐ uralma alatt. Ez az üdvtény a történelem 
singularissimusa, éppen ezért hasanlíthatatlan, a természetben és ember- 
viilágban semmi párhuzamba nem állítható vele. Még a földi Jézus cse
lekedetei sem analógiák, csak jelzések: a feltámasztott Lázár, vagy a 
naini ifjú újra meghalt: Jézus él. A  húsvéti homiletikai feladat nehézsége 
abban áll, hogy lehetetlen képék nélkül beszélni, noha tudjuk a képek 
nem fejezik ki adequát módon a húsvéti mondanivalót. A  titkot megfej 
teni nem léhet, csak körülírni. Az új élet születését nem lehet experi
mentálisán vizsgálni, csak bejelenteni lehet. Az Élőt csak imádni sza
bad. — A mi időnkben nemcsak azt te li hangsúlyoznunk, hogy ünne
peink mind húsvéttól nyerik fényűket, hanem azt is, hogy minden va
sárnap húsvétban nyeri igazolását. Amikor már a szabadszomnbat is ál
talános, önálló pihenőnap a vasárnap keresztyén jellegét, specifikumát 
húsvét és a húsvéti hit adja meg. A  feltámadott Krisztus gyülekezetében 
egymást erősítik a hívek a húsvéti hitben és a keresztyén új életben. 
Egy szabadidőre orientált társadalomban a vasárnap keresztyén megün
neplésének értelmét a húsvéti esemény ad ja — Jézus él — ezért és ebből 
élünk mi is. A  VI VIT felirat az eredeti Luther rózsán nem elhanyagol
ható, dekoratív elem, hanem éppen a lényegre mutató.

Textusunk. Tipikusan jánosi igeszaikasz. Mind a négy evangélium jó 
érteleimben vett tendenciózus irat, de Jánosé a leginkább tudatosam és 
következetesen megkomponált, pontosan megtervezett : minden sora kö
vetkezetesen azért íratott meg, hogy olvasói „higgyenek és ebben a hit
ben -életük legyen” Jn 20,31. Minden részlet csak arra való, hogy a fő- 
mondanivalót hitelesítse. Ez így van pl, a kánai mennyegző leírásánál és 
a passió történeténél, így van a húsvéti történeteknél is. A szemtanú 
vall itt, de már évtizedek távlatából, amikor az események igazán he
lyükre kerülnék, fontosságuk megérlelődött s besorolhatók az említett 
ars theologica rendjébe. A  sírboltba behatoló tanítvány látja a lepedőket
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és a fejkendőket, a gondosan rendben hagyott sírbelsőt. Az író emlékszik, 
hogy az idősebb Péter ment be a sírba elsőnek, mert ő a fiatalabb vissza
riadt egy pillanatra, de aztán ő is (követi az öreg halászt és „látott és 
hitt” . Semmi természetfeletti nem volt érzékelhető, még az Írás bizony
ságtétele sem erősített. Még csak egyénileg, személyesen kellett eldönte
nie írni is történt és ő a hit merészségére bátorodott: látott valamit (az 
üres sírt) és hitt a Láthatatlanban (Feltámadott Urában). Amire Tamás 
képtelen volt: elhinni látatlanban a hihetetlent azt János előlegezett bi
zalmában elfogadta: látott és hitt. Itt a Krisztus-hitnek olyan eleme je 
lentkezik, amit a Héber levél fogalmaz meg: ,;A hit a remélt dolgokban 
való bizalom 'és a nem (láthatók létéről való meggyőződés. A rejtély 
egyik magyarázata az lehet, hogy János, aki egyedül maradt a kereszt 
alatt, már a kereszten szenvedőben felismerte Isten (Fiát (Jn 19,35) és 
hitt benne. Akárhányszor olvasom textusunkat mindig azt érzem, hogy 
Isten húsvéti cselekedete ez a legötletesebb, legfantáziadúsabb megle
petés nem érte váratlanul Jánost. Az ő értelmében villant fe l legelőször: 
a lehetetlen (lehetséges, a hihetetlen megtörténhetett. Bizalomra ébredt, 
hitre bátorodott. Ez a bizalom a legmélyebb válasz Isten meglepő csele
kedetére. Az üres sír önmagában még csak negatívum, Isten meglepő 
cselekedete a (pozitívum, erre rezonál a szeretett tanítvány, akiben a 
„szeretet soha el nem fogyott” . Számiára az a sír már nem megfejthetet
len rejtvény, talány, hanem jel, süniből olvas, ami Isten cselekedetére 
utal. A  jel láttán hit fakad, mint János evangéliumában a „jelek” után 
szinte kivétel .nélkül ezt olvassuk. Érdemes ezeket az igehelyeket hús- 
vétkor is tanulmányozni, hogy János gondolkodásmódjába beleéljük ma
gunkat: Jn 2,11; Jn 4,53; Jn 6,14; Jn 9,38; Jn 111,45. — Jelentős, hogy 
János még az általa is közölt Christophániák előtt jut hitre, ö  aki utol
sónak maradt Vele, elsőnek hitt Benne. Így lett az utolsóból első. A  hű
séges teológus János, aki hallotta az utolsó jézusi szavakat most szó 
nélkül hisz. Az édesanyáért felelős János (Íme Anyád...) a legemberibb 
sóhajtást is halló tanítvány (Szomjazom) hallotta a régi lezárását (Elvé
geztetett), tudta, hogy Mestere műve céljához ért, az inkarnáció teljes
ségre jutott, a csendes temetési szertartás után elmondhatta a testté lett 
ige valóban részt vállalt a teljes emberi sorsiban: eltemettetett — most 
megértette egy szempillantás alatt, hogy valami új kezdődött. (Ez már 
nem az inkarnáció története, ez már a megdicsőült Úré, a halált győző 
Krisztusé. A  régiek elmúltak — újjá lett minden, a sír üres: látott és 
hitt. A (magdalai Mária híradása még emberrablásra gyanakszik: „Elvit
ték az Urat a sírból és nem tudjuk hova tették”. Péter még csak csodál
kozott (Lk 24,12), a szeretett tanítvány látott és hitt. János művészinek 
is mondható komipozíciójában fokozat ismerhető fel: hiedelem, csodál
kozás, bizalmas hit. A  (magdalai (Mária hamisat hitt, Simon Péter még 
nem- tudja rászánni magát a hitre, János felismeri a jelben Isten meg
lepetést készítő, leleményes szeretetét és hitt. Ahhoz a Christophániák 
legutolsója, 'Krisztus Lelkének pünkösdi kiáradása (kellett, hogy Péter 
úgy tudjon prédikálni, hogy Acta 2-ben olvassuk (22., 24., 36. vers!). 
,,Isten igazolta a názáreti Jézust... s miután feloldozta a halál fájdal
mait, feltámasztotta, mivel (lehetetlen volt, hogy a halál fogva tartsa 
ő t ... Úrrá és Krisztussá tette ő t : azt a Jézust, akit ti megfeszítettetek.”

Szekuláris homiletikum. így szoktam nevezni, ami a levegőben van, 
amit a ihomiléta kell hogy figyelembe vegyen ugyanúgy, mint textusát.

Manapság gyakran foglalkoznak társadalmunkban a halál „kérdésé
vel” , jelenségével. A  TV-ben a „Memento mor i . . . ” sorozat nagy 'érdek
lődést váltott (ki. Az adások meghirdetett célja Zeley Zoltán, a forgató-
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könyv írója szerint az volt, hogy „a kép és a szó, a tudomány és .az iro
dalom erejével szálljon szembe a torzképpé vált halál embertelen, ijesz
tő mivoltával”. Pszichológus, orvos, szociológus, teológus, lelkész, esz
téta jut szóhoz a tiszteletre méltó műsorban.. .  Nézők, hallgatók sokat 
tanulhatnak ée szabadon alkothatnak véleményt. — R. A. Moody: Élet 
az élet után című könyve az elmúlt karácsonyom az Ecclezia gondozá
sában és Bolbaritz Pál teol. akadémiai tanár tanulmányával került piac
ra s napok ailaitt elkapkodták. Hamarosan új 'kiadás jelenik meg belőle. 
A  klinikai halál állapotából visszatértek vallomásainak gyűjteménye ez 
a könyv. Sikere a jogos kíváncsisággal igazolható csak. Nem keresztyén 
mondanivalót íejt ki, hanem egyszerűen szóba hozza az eddig tabuként 
kezelt témát. Tartalma és főleg hatása elgondolkoztató mindem igehiir- 
dető számára. — Halálvágy és halálfélelem párhuzamosan jelentkezik 
nálunk :ma. Az előbbi nem egy kifinomult Hölderiin vagy Schopenhauer 
gandolatrendszerében, hanem öngyilkossági kísérletek nagy számában 
(v. ö. Magyar Nemzet érdekes riportsorozatát a Korányi Kórház öngyil
kos osztályáról. Példabeszédek 1984. január). Az utóbbi viszont két 
vonatkozásban is tapasztalható: a tömaghalál sejtelme az atomháborúval 
kapcsolatosan jogos aggodalomra adhat okot, a másik vonatkozás nem 
is a haláltól, hanem a halál előszobájától való rettegés, az intenzív osz
tályúk, kémiai és fizikai eszközök, orvosi műszerek világában elnyújtott 
haldoklástól való iszonyat. A  család melege, szerető kezek tartása helyett 
személytelen kórterem világa vár sok emberre és ettől joggal borzad 
mindenki. A kitolt életkorhatár önmagában még nem vigasztalás, az 
önökólet tartalom nélküli emlegetése sem, hiszen van, akinek az élete 
tartalma, a betegség lett ós egyetlen életérzése a „beteg vagyok” , ha ezt 
a fajta életet vetítjük az örökkévalóságba ez igazán nem kívánatos, 
valóságos pokol.

A magyar „halálirodalom” mindig európai szinten állt, ma is. Re
viczky és Vajda halál-lírájálnál a „halál rokona” , Ady szava erősebb 
csak. A  mii korunkban Illyés Gyula, Devecseri Gábor, Örkény István, 
Déry Tibor, Pilinszky János írásait nem azért kell olvasni lelkészeknek, 
hogy dobálózhassunk jól hangzó nevekkel, hanem mert ezek a kartár
saink művészi módon fejezik ki azt, amit mások is éreznek, csak meg
fogalmazni úgy nem tudnák. Ha nevűket nem lakarjuk megemlíteni a 
szószékein, gondolataikat kifejezéseiket, jelzőiket ismerni kell éppen 
húsvétkor!

Elgondolkoztató a krimi ós horror filmek begyűrűzött divatja. Űgy- 
látszik izgalmat már esák a halál és a halálos tud kiváltani. Ez dekadens 
korjelensóg. A  halálra orientált szórakoztatóipar éppen olyan beteges 
tünet, mint korunk gazdasági és egyéb válságjelensége. — A keresztyén 
mondanivaló életorientált éppen húsvét miatt. Pontosabban az Élőre 
orientált. Az Élő, haláltgyőző, újrakezdő Jézus miatt mindent máshogyan 
látunk és láttatunk. Húsv ét ünnepe próbatétel: kérdés elé állít — va
lóban húsvéti hitünk felől közelítünk mindent? Kiben hiszünk mi va
lójában? Márta hamis hitét elutasítva, Péter bizonytalan csodálkozását 
túllépve János bizonyosságáig kell eljutnunk.

A húsvéti igehirdetés célja idén is ugyanaz, mint János evangéliu
máé volt: hitre juttasson és ebben a hitben valóban új élet támadjon. 
A  régi legyőzetett, elvégeztetett — valami gyökeresen új kezdődött. Ez 
a hit a győzelem, amint később János maga is megfogalmazta (1Jn 
5,4—5).

Dr. Hafenscher Károly

180



HÚSVÉT 2. NAPJA
Jn 11,21—27

Karrier Károly János evangéliuma magyarázatában Krisztus aján
dékáról szólva kiemeli, hogy „a negyedik evangélista gondolkodása tel
jesen bele van ágyazva az eszkatológiába” . A  döntő eszkatológiai ese
mény, hogy Jézus eljött, „az I ge testté lett” . Valóságos történeti esemény 
és mégis a történelem fölé emelkedő valóság.

Így eszkatalogikus az az ajándék is, amit Jézus hoz, az „örök élet” . 
Ez magyarázza azt a feszültséget is, ami Márta várakozása és Jézus ma
gatartása, Márta szavai és Jézus válasza között van. A  Jézussal való 
személyes találkozás Mártában új reménységet ébreszt. Még nem tudja, 
hogy tulajdonképpen mit is remélhet, de szavaiból érződik a Jézus irán
ti bizalom, annak tudata, hogy vele közel van Isten segítsége. Az imád
ság csodatevő erejét ismeri Márta, és nyíltan reméli, hogy Jézus tud 
tenni valamit a testvéréért. Mégis, Jézus szava: „Feltámad a testvéred” 
— akkora ígéret, hogy Márta nem mer hinni neki. A  halál közel, a fe l
támadás messze, az egyik bizonyos, a másik bizonytalan, az egyik ke
serű tapasztalat, a másikra csak hite tekinthet. Szaván érződik, hogy az 
utolsó napi feltámadás tudata csak lehangoltságot váltott ki belőle. Eb
ből a rezignációból emeli ki Jézus szava: „Én vagyak a feltámadás és 
az élet” . Márta szavai megrendülésről tanúskodnak. Azt érzi, valóban 
jelen van Jézusban Isten segítsége és szeretete, de amit hall, az min
den ismeretét és tapasztalatát meghaladja. A lig meri hinni, hogy Jézus
ban közel jött, megjelent a halál feletti győzelem ereje és öröme. Vála
sza az ujjongó öröm felkiáltása helyett egy sokkal általánosább hitval
lás arról, hogy Jézusban a Krisztusra vonatkozó ígéret beteljesedését 
hiszi.

Jézus kérdése: „Hiszed-e ezt?” — felhívás személyében és nevében 
bízó hitre, mert az örök élet ajándékát hit által lehet elnyerni. Ez a hit 
elfogadja Jézus „tanúbizonyságitételét” és bízik ígéreteiben, ahogy az 
Jin 3,14—15; 36; Jn 5,21—<24; Jn 6,40 igékben is hangzik felénk. S a ta
nítvány hite által látja meg Krisztus dicsőségét.

Jézus szavát Lázár feltámasztása, majd sakkal inkább saját magá
nak a halál feletti győzelme hitelesíti, és mégis mindennek megmarad 
a történelem feletti jellege, amelyhez ma is hozzákapcsolódik Jézus 'kér
dése: „Hiszed-e ezt?”

„Az Ószövetség minden csodája könnyebben megemészthető, mint 
a feltámadás — mondotta egy egyetemista fiú, majd így folytatta: Aki 
a feltámadást komolyan veszi, annak az életében igen nagy változások 
mennek végbe, hasonlóan a tanítványokhoz, akik nem féltek életüket 
áldozni Krisztus feltámadása örömhírének hirdetéséért. De hol van ma 
az a keresztyén, aki nem inkább a félelemtől gyötört tanítványokra em
lékeztet?” — Ez a megnyilatkozás is mutatja, hogy Jézus kérdésére ma 
is nagyon bizonytalanul hangzik a felelet, még azok ajkán is, akik bíz
nák benne.

Jézus szava bátor hitre hívja a gyülekezetét, hogy merje remélni, 
Vele és Általa van feltámadás, szabadulás a halál hatalmából, és van 
örök élet. Nem a feltámadás lehetőségének racionális bizonygatásával 
akar meggyőzni és bátorítani, hanem mentő szeretetének szaván keresz
tül áradó és reménységet adó erejével. Isteni kinyilatkoztatás hangzik 
felénk Jézus szavában: „Én vagyok a feltámadás és az élet” , s ez a k i
nyilatkoztatás Benne bízó hitet vár: „Aki hisz őnbennem, ha meghal 
is él.”
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1. Nagyon sok panaszos emberrel találkozunk. A  panaszok mögött 
mindig csalódottság van. Csalódunk emberekben, mást várunk tőlük, 
mint amit kapunk. Kevés a türelmünk és szeretetünk, hogy elhordozzuk 
őket. Csalódunk önmagunkban is. Kevesebb az erőnk, mint képzeltük, 
megalapozatlan vágyaink áldozataivá válunk. És hányan elmondják, 
hogy csalódtak Istenben. Vártak valamit, amit nem kaptak meg, s ezzel 
indokolják, hogy nem tudnák benne bízni. Kétségekkel teli kérdéseink 
belső nyugtalanságunk és erőtelen hitünk kifejezéseként törnek elő. Hol 
Isten szeretete? Miért nem segít? Hogy engedheti meg? Hol a hatalma?

Éppen a halál közelségében, súlyos betegségben vagy gyászban ta
lálkozunk ezekkel a kérdésekkel leggyakrabban. Mintha csak Márta sza
vait hallanánk: „Ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem.” 
Lehet, hogy Márta ajkán ennek nem volt panaszos hangsúlya, csak ép
pen ténymegállapításként hangzott el, mégis árad belőle a csalódottság. 
Valahogy így: Uram, van hatalmad, csak éppen akkor nem vagy itt, 
amikor a legnagyobb szükség van rád. — Nagyon sok keresztyén ól ma 
is ilyen lesántult hittel. Sokszor megtapasztalta, felismerte Isten hatal
mát, de azért mégsem mer bízni benne egészen, mert hátha nem úgy 
cselekszik, ahogy ő szeretné. Kétségeket táplál a szívében, mintha a 
visszavonulás útját akarná biztosítani. Ugyanakkor igényelné is Isten 
szeretetét. Kétségei azonban akadályozzák, hogy bízni tudjon abban, Is
ten ott van akkor is, amikor a legnagyobb szükség van rá. Nincs erő
forrás, amelyből reménysége táplálkozzék.

Minden egyes felismeréssel, amikor életünkben újra és újra meglát
juk Isten gondviselő szeretetét, vagy átéljük imádságaink meghallgatá
sát, Isten a szeretete után szomjazó ember szomjúságát enyhíti. Am i
kor azonban azon akarjuk lemérni Isten hatalmát és szeretetét, hogy 
hogyan viseli gondunkat, ákkor minden egyes újabb segítségért kiáltá
sunknál ott a félelmet rejtő kérdés: Szeret-e még? S ha nem úgy tör
ténik, ahogy mi elgondoltuk, akkor ezt a kérdést ki is mondjuk: Csak 
eddig tartott a szeretete? Csak így lehet benne bízni? — A szomjúságot 
érezzük, de az „örök életre buzgó forrást” nem találjuk, -mert erre az 
életre akarjuk leszűkítem, korlátozni Isten szeretetét és hatalmát. Saját 
igényünkre figyelünk s nem Isten szavára és ajándékára. Ezért vagyunk 
csalódottak.

2. Isten szeretete gazdagabban árad felénk, mint ahogy mi elkép
zeljük. Áttörte emberi életünk, történelmünk korlátáit. A végső cél és 
a végső események felé, hatalmának és szereteténeik kiteljesedésére irá
nyítja hitünket és reménységünket.

Ennék „tanúja” az a Jézus Krisztus, aki ott állt Márta előtt hihetet
len kinyilatkoztatásával: „Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz 
énbennem, ha meghal is él” . Aki így vigasztalta a testvérét halálában is 
féltő Mártát: „Ha hiszel meglátod az Isten dicsőségét” . Aki megállt a 
halál feletti győzelmét lehetetlennek tartó Tamás előtt, hitetlenségét 
megbocsátó szeretettel és bátorítással: „Ne légy hitetlen, hanem hivő” .

Szava a irmai ember számára ás reménység és élet forrósa, vigaszta
lás és a halál feletti diadal örömhíre. De egyúttal a mai embernek is 
feltett kérdés: „Hiszed-e ezt?”

Hogy Krisztus „megtörte a halál erejét és az evangélium által vilá
gosságra hozta az elmúlhatatlan életet” (2Tim 1), az ma is csak hittel ra
gadható meg. Hitünk látássá csák akikor válik, amikor Krisztus győzel
mében részesít s halálból életre visz. De a felénk hangzó evangélium s

Van erő fo r rá s
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abban Jézus Krisztus szava Benne bízó hitre bátorít: „Boldogok, akik 
nem látnak és hisznek (Jm 20).

3. Hol van az a keresztyén, aki nem. a félelemtől gyötört tanítványok
ra emlékeztet? Van-e látható ereje annak a reménységnek, amely bízik 
Krisztus feltámadásában és örök életre vivő erejében? Luther azt mond
ja, hogy Krisztus feltámadása nem tétlen diadal, hanem arra való, hogy 
erőforrássá legyen.

Erőforrás a hit és reménység számára. Luther: „Tagadhatatlan, hogy 
elcsüggesztő látvány egy emberi holttest. De mi többet tudunk, mint 
amit a szemünk lát és az eszünk megért. Mi tudjuk azt, amire csak a 
hit taníthat meg. Mert lám, az ige azt mondja, hogy Krisztus nem ma
radt a sírban, hanem feltámadt halottaiból. És pedig nem magáért, ha
nem érettünk. Feltámadása tehát a miénk. Mi sem maradunk a sírban, 
hanem feltámadva Vele együtt testileg is örök húsvétot ünnepiünk” 
(JÖRK 183).

Erőforrás az élet számára. Luther: „Aki hiszi ezt az igét, hogy 
Krisztus az ő javára halt meg s támadott fel, azon Krisztus feltámadása 
megmutatja erejét. Újjászületik tőle, azaz Isten képmása szerinti új te
remtmény lesz belőle. Szentleiket vesz, megismeri Isten kegyelmes aka
ratát, s tudja amit a képmutató cselekedet szent nem tudhat, hogy az 
ember nem a törvény cselekedetéből, még kevésbé a maga igazságáért, 
hanem egyedül Krisztus szenvedéséért és feltámadásából igazul meg s 
üdvözül” (JÖRJK 184).

Ott találhatjuk meg ma is azokat a keresztyéneket,  akik nem a fé
lelemtől gyötört, hanem az evangéliumot örömmel világba vivő tanít
ványokra emlékeztetnek, ahol hit és élet erőforrásává válhat Jézus 
Krisztusnak Lázár feltámasztásával és saját feltámadásával hitelesített 
szava: „Én vagyok .a feltámadás és az élet, aki hisz énbenniem, ha meg
hal is él.

Aki ebből az erőforrásból tud meríteni, az hálás örömmel ragadja 
meg Isten egész életünket átfogó, megmérhetetlen szereitetét s vele együtt 
az örök életet. Az megtalálta az örök életre buzgó forrást, hogy minden 
szeretétet sóvángó szomjúságában szaruját elégíthesse és új erőt kapjon.

Magyar László

HÚSVÉT UTÁN 1. VASÁRNAP

János 5,24—25

Exegetikai megjegyzések
Egy „vénremenő” hatalmas vitának rövid szakasza mai textusunk. 

Előzménye, hogy Jézus szombaton a 38 éve beteget meggyógyítja a Be- 
tesda tavánál. A  meggyógyított elhíresztelte a szombati gyógyulását. 
„Eredménye” , hogy a zsidók üldözni kezdték Jézust, mint törvénysze
gőt (16. vers). Ezt követi Jézus nyilatkozata a 17. versben, mely meg 
nagyobb felháborodást kelt.

Textusunkban Jézusnak két ünnepélyes nyilatkozata hangzik, mely
az életre vonatkozik. .......... „

„Aki hallja az én igémet. . . annak örök élete van.’ 24. vers. Aki 
hisz Jézusban annak örök 'élete van. A  hallás, melyről Jézus beszél és 
feltétele a hitnek nem egyszerű meghallást jelent. Ment valamit meg
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hallani, még nem lényegében semmit sem jelent. A  hallás itt arra vo
natkozik, elfogadom, magamévá teszem mindazt amit hallok Jézustól, 
Jézusról. Sőt meggyőződéssel vallom. Az ilyen meghallásnak eredménye 
az örök élet. Az az örök élet, mely nem egyszerűen az eszkatonra vonat
kozik, hanem már itt a földi életben valósuló folyamat. Mert ha itt el
fogadom Jézust és hiszek annak, aki elküdte őt, már itt Jézussal élhe
tek, s Jézussal élni végtelen perspektívát nyit meg. („Átmenet a halál
ból az életbe.” )

„A  halottak hallják az isten Fiának hangját.” 25. vers. Ez a vers 
sem utalható mindenestül a testi halál utáni időre. „Most van” mondja 
Jézus. Most hallják. Elsősorban tehát a lelki értelemben halottakról be
szél Jézus, akik elvesztették hitüket, reménységüket Istennel való kap
csolatukat. Ha hallják Jézus szavát — az előző vers értelmében — meg
elevenednek, életre kelnek. A  „most van” sürgető is. Most lehet hallani 
Jézus szavát, most lehet megragadni az élétre mozdító, indító, hitet te- 
teremtő szavát. El ne szalasszuk a felkínált lehetőséget.

Néhány gondolat igehirdetés előtt
1. Nem tekinthetünk el attól, hogy éppen egy hete hirdethettük meg 

Isten életet igenlő és igénylő szeretetét, a feltámadásról szóló örömhírt. 
Isten szeretete Jézusban győzött a halál felett, s megnyitotta, az utat az 
élet felé. Van lehetőség tehát ismét találkozni az élő Jézussal, aki szá
munkra az élet forrása. 2. Azt sem hagyhatjuk figyelmen kívül, sőt ige
hirdetésünk felépítésének, mondanivalójánák megfogalmazásában nagy 
súlyt kell fektetni arra, hogy konfirmandus gyermekeink ezen a vasár
napon járulnak először az Úr asztalához, s veszik Jézus testét és vérét.

Úgy kell számukra is meghirdetni az élő Jézus valóságát, életet for
máló szeretetét, hogy „kedvük legyen” Jézussal járni, Őt befogadni, s 
ünnepi alkalmunk neki konfirmálódásukat eredményezze.

3. Igét meghallani. Jézus igéje az élet igéje, de csak akkor ha nem 
egyszerűen hallgatói vagyunk, hanem meghalló i. Kell" ehhez az is, hogy 
rendszeresen hallgassuk, odafigyeljünk. Nem elég ünnepi keresztyének 
módjára egyszer-egyszer hallgatni, így nincs meghallás. A  Szentlélek ott 
végezheti el munkáját, ahol hangzik az ige. „Én jó keresztyén vagyok” 
— hallhatjuk sok nagyünnepi keresztyéntől is. „Jó keresztyén” csak az 
lehet, ákd rendszeres hallgatója az igének. Csak rendszeres hallgatással 
van meghallás.

4. Csak a meghallásból lesz hit. Nem akármilyen hitről beszél Jézus. 
Nem olyanról, melyről mindenki mondja, hogy kell valamiféle hit az 
élethez. Olyan hitről, mely feltételek nélkül hisz abban, Aki elküldte 
Jézust, az Atyában és az Ő Fiában. S ez a hit nem valami langymeleg 
állapot, hanem bizalom és állandó mozgás, cselekvés.

5. Ez a hit vezet el az örök életre. Vigyázzunk, ha az örök életről be
szélünk — s ezt nem kerülhetjük el — maradjunk Jézus gondolatainál. 
Ne akarjuk leszűkíteni az eszkatonra.

Az örök élet — igazi élet, tartalmas élet, melynek valósulása itt kez
dődik. Ha elfogadom, befogadom Jézust akikor már itt enyém az örök 
élet. S ez meghatározza hétköznapjaimat, alapállásomat és cselekvései
met is. Vele járok.

S ez -hallatlan nagy távlatot ajándékoz életemnek. Tudom, hogy ho
vá tartozom és mi a dolgom.

Az örök éleit részeseként tudom munkálni a földi életet, az élet kitel
jesedését másokban is. Hallatlan nagy mozgató erő ez. Így tudok táv-
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latokban gondolkozni. A  világ életéért, a békéért mindent megtenni. Így 
Tudok a nyomorultakon — különböző szenvedélyek rabjain is — segíteni. 
Így tudom a rámbízottalkat segíteni. Így tudom munkámat (becsülettel 
elvégezni. Így tudok szeretni és terheket hordozni nemcsak a gyüleke
zetben, (hanem nagyon tág ölelésben. Ha enyém az örök élet nem tehetek 
mást, hisz Jézus is ezt tette, munkása vagyok az életnek, az egész világ 
életének (Jn 3,16). Vigyázzunk azonban arra is, hogy mindez ne csak 
nagy szavakban valósuljon, hanem egészen konkrét formában.

6. Most! Nem véletlenül mondja Jézus, (hogy most van az az óra. 
Nem fegyegetés, de komoly figyelmeztetés. Most kell — mert most lehet 
— Őt befogadni, másít (kell az örök életben elindulni, mert most hangzik 
az Ő szava. S ha elmulasztjuk a „most” lehetőségét kérdés, hogy lesz-e 
még egy -most a számunkra. Most kell a szeretetet adni, mert most igény
lik sokan. Most' kell a világ békéjét megőrizni, mert ha elmulasztjuk az 
alkalmat, késő lehet!

 Most kell a családok összetartozását erősíteni, mert ha elkésünk, 
katasztrófa lehet! Most kell az alkohol rabságából szabadulni és sza
badítani, mert hálál lehet. Most kell elfogadni Jézus bűnbocsánatát, mert 
ha később akarjuk, bűneinkben halhatunk meg. Most kell megbocsátani, 
síron túl már nem lehet. Most kell a gyermekeket elvezetni Jézushoz, 
mert így  (lehet teljes életük. Most kell egész egyházunknak Jézusra te
kinteni, mert később talán nem lehet! Most van a megtérés, megújulás 
ideje!

Élő Urunk van — most élhetünk!
Bevezetés: Azért örvendezhetünk ma konfirmandus gyermekeinkkel 

együtt, ment élő Urunk van. Ő akar ma konfirmandust és szülőt, mind- 
annyiunkat megkonfirmálni, hogy életünk lehessen.

I. Hallgassunk az Ö szavára.
Hallgassuk és halljuk meg szavát, de ne csak fellángolás legyen. 

Figyeljünk állandóan Reá. — Egyedül Ő az, aki olyan utat, életet tud 
adni, mely értelmes élet.

II. Merjünk Benne hinni.
Olyan hitet ad, mely minden körülmények közt megtart, erőt ad. 

Merjük rá bízni életünket, jó kezekben leszünk.
III. így lehet örök életünk.
(Itt valósuló élet. —  Szeretetéből tudunk élni, és azt tudjuk megélni! 

Itt kell szólnunk az „élet” munkálásáröl.
Befejezés: Most van annak az ideje, hogy Jézus megszólít, nevün

kön nevez és hív, ne szalasszuk el a drága alkalmat.
Ifj. Kendeh György

HÚSVÉT UTÁN 2. VASÁRNAP
Jak 5,16—20

Exegézis és meditáció
a) Jakab levele ablakot nyit az ősegyház egy sajátos szeletébe. A  

levét írója előtt egy eleven, mozgékony, tevékeny egyház, ill. gyülekezet 
terve-útja formálódik ki. Egy olyan közösségé, amelyik gyorsan tud 
reagálni a külső környezetből és a gyülekezet belső életéből érkező ki
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hívásokra, problémákra. — Nagyon szimpatikus, hogy pásztori intel
mei sorát ,az imádsággal fejezi be. S ezzel az „elevenséget” nem a 
„nyüzsgéshez” köti, hanem annak kiindulópontját az Isten előtt- meg
álló, arra hittel építő bizalomra helyezi. — A  mi, mai gyülekezeti éle
tünket, annak tervezését is itt „végén”, az imádságnál kellene kezde
nünk. Mert hiába kezdünk másként, kudarcaink, ínségeink úgyis meg
tanítanak arra, hogy dolgainknak úgy is „ez a vége” : az imádsággal 
kell kezdenünk!

b) Alapigénk a 13. verssel kezdődő egységes gondolatsor egy része. 
Az imádságban kifejezésre jutó testvéri összetartozás, — a különféle 
„élethelyzetek” felvillantása során — alapigénkben érkezik el a „bűnei
vel küszködő” és az ^igazságtól eltévelyedett”  ember gondjának hordo
zásához. Ez utóbbinál „valószínű, hogy hitbeli eltévelyedést, téves, ha
mis hitet tart szeme előtt a levélíró” . (Lásd: Groó: Jakab levele 168. o.).
— S bár bizonyára az egész egységről prédikálnunk egyszerűbb volna, 
ne bánkódjunk, — sőt örüljünk. Talán Isten így akar rákényszeríteni 
bennünket arra, hogy olyan égető kérdéseinkről is szóljunk a szószé
ken, mint a „gyónó-közösségünk” fellazulása és a hitükben „megtor
pantak” , vagy hitüket „elvesztettek” iránti testvéri felelősségünk. — S 
ha engedünk, — a „kevesebb” — Isten Szentlelke által — „több” lehet 
a mai gyülekezetnek.

Van-e „közünk” egymáshoz?
a) A gyülekezet közösségi élete — ma egész egyházunkban „kulcs

kérdés” . Éspedig elsősorban nem azért, hogy miképpen tudjunk a „fe l
színen” maradni, — tehát nem „önfenntartó érdek” fűződik hozzá. Bár 
ne kerüljük meg ezt a kérdést, ilyen összefüggései is lehetnek. — Amiért 
azonban igazán döntő számunkra a gyülekezeteink közösségi élete az az: 
ettől függ szolgálatunk „hatékonysága” . Eleven közösségi élet nélkül, 
tehát valódi, „napra-kész” szeretetkapcsolatok nélkül, az igehirdetés 
üresen kongó „szent beszéd”, — hiszen kapcsolat híján, múlhatatlanul 
„elszakadt” a hallgatóitól. — Talán nem ártana néhány mondatban ar
ról beszélni, hogy ez alatt szenvedünk mi lelkészek nem egyszer. De 
szenvednek a híveink is, amikor nem „nekik” kenyér az igehirdetés sza
va. — Valódi testvéri kapcsolatok nélkül az istentiszteletünk: „idegen 
emberek összeterelése, vagy összehívása” a templom megszentelt falai 
közé. — Az igaz, hogy a gyülekezet közösségét a hirdetett igében és a 
kiszolgáltatott szentségekben maga Krisztus teremti az istentiszteleten. 
Ez az óra alkalom kellene, hogy legyen arra is, hogy a „közös út 
porát” , az embertársaink, az egymás elleni vétkeinket, a közös szolgá
latban szerzett „sebeinket” , valahol meggyógyíthassuk. Ha a templomon 
kívüli életben nem is ismerjük egymást, ha semmi közös „élményünk” 
nincs a hitből folyó „diakóniai életvitel” mai útján, akkor az isten- 
tisztelet csak a töredékét adja annak, amit adhatna: az igazi „közösség- 
re” -találás örömét és békességét. Az Egy hitben állók, az Egy remény
ségben várók és az Egy szeretet-küldetésben járók testvéri közösségei,
— a Communio Sanctorum — Krisztus legnagyobb ajándéka földi gyer
mekei számára. — De egy ilyen közösséggel adhat legtöbbet a „vilá
gért is” — akikért meghalt!

b) Hogyan építsük ki gyülekezetünk közösségi életét?
Szentigénk három dolgot említ, — magam még egy negyediket is
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hozzágondolok, hogy megközelítően olyan „életes” legyen ez az üzenet, 
mint aminek a maga korában a levél írója szánta.

1. „Valljátok meg egymásnak bűneiteket.” — Úgy gondoljuk a köl
csönös bűnvallás a testvéri közösség „magasiskolája” . Pedig azt hiszem, 
— az igazi „közösségi élet” ott kezdődik, amikor a bűneinkről tudunk 
a keresztyén közösségben, a gyülekezetben szót ejteni. Amikor elő me
rünk hozakodni a botlásainkkal, az elrontott kapcsolatainkkal. Amikor 
meg merjük mondani, hogy az életünk ebben, vagy abban a dologban 
zsákutcába került. Amikor nyugtalan lelkiismeretünk féltve „lefojtott” 
zsákját végre megnyithatjuk a gyónás, a testvéri beszélgetés bizalmas 
közösségében — akkor találtam meg a gyülekezetben azt, amit keres
tem. — No és ha erre megállapítjuk, hogy híveink, gyülekezetünk egy 
jelentős része, — néhol bizony a nagyobbik része — évek óta nem 
„gyónt”, hogy ilyen őszinteség a mi együttléteinktől nemigen remél
hető, ez lehet. Akkor azonban ez az ige megkérdezi tőlünk: és akkor 
mi közünk van nekünk keresztyéneknek egymáshoz? Az udvarias, mél
tóságteljes fejbólintás a templomban? — az unalomig semmitmondó: 
„Hogy vagy? — Köszönöm jól.” érdeklődés jelentené a közösségünk ki
fejezését?! Ugye, ha az ember belegondol, mindnyájan érezzük, hogy 
ez mélységesen kevés. Mert az anyaszentegyházat, s benne a gyülekeze
tei éppen azért „fundálta” Krisztus, hogy ott olyan „testvérekre” talál
junk, akikkel együtt tehetjük le minden terhünket Urunk kezébe: gyó
gyulásra, szabadulásra. A  gyülekezetben nem „bírákkal” találkozunk és 
nem is „orvosokkal” , hanem hozzánk hasonló „bűnös emberekkel”, akik 
vállalják a „bűnösökkel a közösségeet” , mint ahogyan „velük is vállal
ta” megfeszített Uruk!

2. „Imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok.”
Nem mindegy ugyanis, hogy milyen „légkör” uralkodik egy gyüle

kezetben. Mert ahol a gyülekezet tagjai imádkoznak egymásért, ott va
lahogy érzi az ember, hogy ezek törődnek egymással, érdeklődnek a 
testvér gondja iránt. — A  közöny öl, pusztít, — néha szó szerint, nem 
egy embert kergetett már az öngyilkosságba! Az imádságban a krisz
tusi szeretet „empátiája” jut kifejezésre vigasztaló, erőt adó módon: 
megértettük és vállaljuk a testvér kínját, betegségét, gyötrelmét. — A  
gyülekezet imádsága azonban több is ennél: annak jelzése, hogy nem
csak „vállaljuk” , hanem „hordozzuk” is a testvér terhét. „Ügyünkké” 
lett a másik ügye! Hiszen az életben pontosan az, ami kibírhatatlan, 
amikor magunkra maradunk; amikor „egyedül” marad az ember és 
nem lát segítő kezet, mely feléje nyúlna. Amikor napról napra kilátás
talanabb, súlyosabb lesz a reánk nehezedő teher. — S ami tehát az iga
zán biztató, — szent igénk üzenete szerint, — hogy az így imádkozó 
gyülekezet testvéri közösségében „meg lehet gyógyulni!” Tehát nemcsak 
„esőházat” talál a gyülekezetben az élet viharaitól „meghurcolt” lélek, 
hanem a közösen kért bocsánatban, a közösen könyörgött erőben Krisz
tus gyógyító hatalmát kaphatjuk ajándékba. Az Isten előtt egymást 
hordozó testvéri közösség „hátterével” , mint „védőpajzzsal” a háta mö
gött, válik lehetségessé az elrontott élet újrakezdése, a „visszatalálás” a 
régi „normális élet” hétköznapjaihoz: de most már meggyógyultan. És 
hogy vissza ne essünk a régi bűnökbe, a régi szenvedélyek rabságába, 
s hogy újra gyökeret ne verhessenek szívünkben a régi félelmek, a 
régi „didergések” , ahhoz is szükséges az értünk imádkozó gyülekezet 
hordozó közössége.
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3. Menj az eltévelyedett után. — Mert bizony nincsen olyan gyüle
kezet, ahol ne jelentene problémát azoknak a testvéreknek a sorsa, — 
beleértve „földi”, de „örökkévaló” sorsát is, — akik akár családi életük
ben, akár munkahelyükön, vagy éppen a gyülekezet tagjaival való kap
csolatukban, — hitbeli, vagy erkölcsi „zsákutcába” jutottak. — Amelyik 
gyülekezetben „leírják” ezeket a testvéreket, ott a közösségnek csak a 
látszata van meg. Ahol Krisztusban igazán kiépült a gyülekezet közös
sége, ott a „Jó Pásztor” szeretete hatja át a keresztyének szívét. Úgy, 
ahogy Uruktól tanulták: „és nem megy-e addig az elveszettért, amíg 
meg nem találja?” (Jn 15,4) — Aki pedig fél azt végiggondolni, amivel 
Jakab befejezi levelét, hogy az „elveszett megkeresésének jutalma van” , 
annak mondjuk csak nyugodtan: majd ha egy testvért „visszaimádko
zott”, „visszaszeretett” Krisztushoz és a meggyógyult élethez, — akkor 
majd megismeri, hogy mi ennek a szolgálatnak a „jutalma” . Meg azt 
is, mit jelent az, amikor annyi csetlésem-botlásom után végre látha
tom, hogy valamire mégis felhasználtatott az én Uram!

4. Becsüljük meg gyülekezetünk kisebb közösségeit.
Ezer evangélikussal nem lehet ilyen együtt imádkozó, egymást hor

dozó közösségben élni. De hiszen ott vannak a sokszor unalmassá váló 
bibliaóráink, a presbiteri összejövetelek, a gyermekbibliaórák, konfir
mációi órák alkalmai. A  gyülekezetek diakóniai munkaközösségei, fia
tal házasok bibliaórája mind-mind „iskolája” lehet az igazi gyülekezeti- 
közösségi élet tanulásának. „Kicsiny mustármagok”, de csak ezekből nő
het ki az egész gyülekezet, az egész egyházunk testvéri közösségének 
„nagy fája” . Mely nemcsak nekünk ad „árnyat”, hanem mindazoknak 
is, akik a mi — igazi emberi kapcsolatokra éhes világunkban — keresik 
az igazi közösség életre melengető szeretetét. — A  Krisztus-testében, az 
egyházban, Urunk ezt akarja odakínálni mindenkinek.

Csizmazia Sándor

HÚSVÉT UTÁN 3. VASÁRNAP
IThessz 5,16— 24

1; A  levélről
Az objektív körülmények miatt Pál apostolnak félbe kellett szakí

tania a Thesszalonikában megkezdett missziói munkát (ApCsel 17,1 kk.). 
Bár útraindulásakor maga mögött hagyta szeretett tanítványát, Timó- 
teust, mégis úgy érezte, befejezetlenül, dolga-végezetlenül távozott a 
városból. Ezért levélben próbál pontot tenni néhány félbemaradt mon
dat végére, választ adni a visszamaradt kérdésekre. Nem ront ajtóstul 
a házba. Mielőtt a lényegre térne, szól a gyülekezet alapításáról, saját 
imádságairól, hogyan tusakodott a thesszalonikaiakért, vágyáról, hiszen 
újra szeretne személyesen közöttük lenni, s végül a jó hírekről, ame
lyek a gyülekezet életéről hozzá érkeztek. Ezután tér a lényegre. Nem 
akar senkit tudatlanságban (4,13a), vagy bizonytalanságban hagyni sem 
a keresztyén élet, a megszentelődés, sem a feltámadás, vagy az utolsó 
ítélet dolgában.

2; Textusunk
Perikopánk első fele látszólag egymás mellé helyezett imperati- 

vus-ok sorozata. Örüljetek, imádkozzatok, ezt vagy azt tegyétek, így
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meg úgy cselekedjetek. Ha nem keressük meg azt a fonalat, melyre 
ezeket a felszólításokat fel lehet fűzni, akkor valóban összefüggéstelen
nek tűnik az egész mondat-sor. Ezért kell nagyon figyelnünk az előző 
szakaszra, melynek igénk is szerves része, folytatása. 5,1— 11-ben Pál 
apostol arról is, hogy Krisztus visszajön, és érkezése váratlan pillanat
ban történik. (A negyedik fejezet végén tkp. a feltámadás kapcsán már 
erről beszél!) A  váratlan, meglepetésszerű Krisztus érkezés nem lehet 
félelmetes a keresztyén ember számára, hiszen a sötétséget elhagyva a 
világosságban él. Az a nap különben is a világosság, a nappal fiai szá
mára nem a harag, hanem az üdvösség boldog napja lesz.

Igénk első fele tehát egyértelműen eschatologiai meghatározottságú. 
Azért kell és lehet örülni, imádkozni, hálát adni, reálisan mérlegelni, 
mert Jézus Krisztus visszajön, s a keresztyén ember egész élete Őrá 
való várakozás.

Igeszakaszunk második fele pedig arról szól, honnan van erő, ké
pesség, reménység ahhoz, hogy ilyen Krisztus-váró életet éljünk. Pál 
kívánságként mondja el mindazt, ami tanítványi életünk lényege: min
den Isten cselekedetén nyugszik. Ö az, aki megszentel, Ő az, aki egyedül 
képes megőrizni lelkünket, értelmünket, testünket épségben. Ő az, aki 
tisztává, feddhetetlenné "tehet. Ez a tény kizár minden emberi önbi
zalmat, beképzeltséget, önteltséget. Isten a cselekvő. Ő cselekszik is. 
Nem csak ígéri, meg'is teszi.

3; Az Agenda kontextusa
Húsvét után 3. vasárnap mottója ez: „Ujjongó gyülekezet”. A  hús

vét reggelén felzendült ének, ujjongás nem halhat el. Sőt az igék sora 
hétről hétre mutatta meg húsvét öröm-üzenetének gazdagságát: van 
okunk az örömre. A  keresztyén gyülekezet a feltámadás fényében néz 
előre, s tekintete is fényességet lát. Nem sötét, félelmetes véget, mint 
talán a középkorban sokan. Nem is borzalmas világ-pusztulást, mint 
ma jónéhányan. Fényt, Krisztus fényét. Ezért lehet ujjongó gyülekezet, 
hiszen nem a pusztulást, hanem az életet akaró és hozó kegyelmes 
Krisztust várja.

4; Gondolatok a készüléshez
Ez a textus, a keresztyén élet egészére tekint, s arról beszél, hogy 

mit jelent az, hogy minket a jövő határoz meg, mit jelent józanul gon
dolkodni a jelenben, s honnan az energia, honnan meríthetünk, mi az 
erőforrás a tanítványi életben.

a; Keresztyén életünket a jövő határozza meg. Krisztus visszajöve- 
tele. Ez kell, hogy jelen legyen minden lépésünkben, cselekedetünkben, 
döntésünkben. Mi nem máról holnapra élünk. Nem beszűkült a látás
módunk. Hatalmas perspektíva nyílt meg Jézus Krisztus személyében. 
Ezért nem céltalanul bolyongunk a világban, hanem nagyon is céltuda
tosan, mint akik tudjuk, mi, illetve ki vár ránk, s tudjuk közben azt 
is, miért vagyunk itt, mi a feladatunk, mi a mandátumunk.

Ennek alapján biztat az apostol: Mindenkor örüljetek! Pálnál szin
te refrén-szerűen visszatérő gondolat, hogy van okunk az örömre (lásd 
Fii 4,1 k k .  Pál reális ember. Számol bajjal, gonddal, szorongattatások- 
kal, váratlanul nehéz szituációkkal. És mégis örvendezésre biztat. Nem 
ragadhatunk le a napi gondoknál, nem béníthatnak le megoldhatatlan
nak látszó problémák, nem csüggeszthetnek el kilátástalan helyzetek. 
Örömünk vidámságunk, alapvetően pozitív látásunk nem egyszeri ese
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ményekben, ünnepi alkalmakban, kiemelkedő találkozásokban gyöke
rezik. Örömünk forrása: jön Jézus Krisztus. Az, akit megismerhettünk 
a nagyheti és a húsvéti eseményekben. Egy mai magyar fordítás (Bé
kés—Dalos) így mondja: Legyetek mindig derűsek... Ez nem a külső 
szemlélő derűjét jelenti, aki nem törődik az eseményekkel. Az esemé
nyekben benne álló, de messze előre látó ember derűje ez.

Pál következő biztatása: szüntelen imádkozzatok. Nem elvonuló 
zárkózott szerzetesi életre hív Pál, hanem annak a Krisztusnak a kö
vetésére, aki egész földi élete alatt szüntelen kontaktusban állt az Atyá
val. A  szünet nélküli imádság (ahogy egy modern német fordítás fejezi 
ki) állandó kapcsolatot, forró drótot jelent Istennel. Élő vonalat, ame
lyen folyamatos a kétirányú közlés. Az elmúlt évben magyarul is meg
jelent Luther imádságos könyv hangvétele talán elárul valamit abból, 
milyen is ez az állandó kontaktus. Nem mesterkélt, nem elvont, hanem 
természetes. Ezek mögött az imádságok mögött egy olyan reformátort 
érezhetünk, aki valóban szüntelen imádkozott.

A  harmadik biztatás így hangzik: mindenért hálát adjatok! A  ke
resztyén életben a hálaadás létszükséglet. Aki elfelejt hálát adni, az 
nem tudja igazán elfogadni Isten ajándékait sem. Aki viszont tuda
tosan keresi Isten ajándékozó kezének nyomát, abból természetesen 
szakad fel a mondat: köszönöm Uram! Krisztus visszajövetelének szem
szögéből elrendeződnek a dolgok, események az életünkben, helyére ke
rül minden. Ezért nem egyszerűen hálaadásra biztat Pál, hanem min
denért való hálaadásra. A z eschatologikus várakozásban élő ember tud
hatja az apostol nagyszerű felismerését (Rm 8,28): „akik Istent szere
tik, azoknak minden a javukra szolgál!” Így lehet mindenért hálát 
adni. De hogy véletlenül se feledkezzünk meg a biztatások mögött rejlő 
pozitívumról, Pál még egyszer nyomatékosan aláhúzza: ez az Isten 
akarata Jézus Krisztus által a ti javatokra.

b; A Krisztus várás józan gondolkodásra int. Figyeljünk és vigyáz
zunk a valódi értékekre, de szűrjük ki mindazt, ami értelmetlen, vagy 
Isten ellen való. Az Útmutató évi igéjének egyik üzenete ez: a józanság 
lelkét kaptátok. Isten Szentlelke a legváratlanabb időben, módon és 
formában működik közöttünk és bennünk. Sokszor talán éppen ez a vá
ratlanság, vagy formabontás vált ki belőlünk, s gyülekezeti tagjainkból 
ellenkezést, meg nem értést, vagy bezárkózottságot. Vigyázzatok — 
mondja Pál — a Lelket ne oltsátok ki. Egy-egy rossz mozdulat, szere
tetlen mondat, helytelen hangsúly, végig nem gondolt döntés, s már 
alszik is a növekedésben lévő kis Láng. Vigyázzunk — csúszós pálya — 
különösen nekünk, lelkészeknek. Nem csak vizsgázni, vizsgáztatni is ne
héz feladat. Talán még nehezebb. Józan gondolkodásra int a már sok 
döntés elé került apostol: mindent vizsgáljatok meg, a jót tartsátok 
meg, a gonosz minden fajtájától tartózkodjatok.

c; A keresztyén élet energiaforrása. A  XX. század legégetőbb kér
dése az energiautánpótlás. Kimerülőben vannak a ma ismert forrásoké 
Hogyan pótoljuk azt, amit feléltünk, hogyan állítsunk elő új energia- 
hordozókat? A keresztyén élet rendkívül energiaigényes. Örömhöz, 
imádsághoz, mindenért hálaadáshoz, józan ítélőképességhez sok erő kell. 
S a ma embere érzi, hogy míg a hétköznapi feladatait saját erejéből 
meg tudja oldani, s erre büszke is, addig a Krisztus-követéshez már 
nem elegendő az emberi tehetség, képesség, a legjobban koncentrált 
erő sem. Belső energiából ez nem megoldható. Pál az erre rádöbbenő 
embernek hirdeti az evangéliumot: az Isten képes Krisztus-tanítvánnyá
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tenni (megszentelni). Van ereje és hatalma arra, hogy a ránk lesel
kedő lelki, szellemi, testi veszélyektől megőrizzen, sőt még arra is, 
hogy letisztítsa rólunk a külső, belső szennyet (feddhetetlenné tesz). 
Istennél nincsen energiaválság. Cselekszik, tisztít, javít, újraformál. Sok 
építkezésnél látjuk manapság: belekezdtek, azután elfogyott az anyagi 
eró. Belekezdhetünk-e, reálisan folytathatjuk-e keresztyén életünk nagy 
építkezését? Nem kell majd félbehagynunk? Képesek leszünk tető alá 
hozni? Nem a magunk erejében kell bíznunk. Hanem abban az Istenben, 
aki hűséges, s erő adásával nem fog cserbenhagyni bennünket menet köz
ben. „Hű az, aki elhív erre titeket és meg is cselekszi azt!”

A  Krisztust váró, a Krisztussal való találkozásra készülő élet így 
lesz örvendező, imádkozó, hálaadó, józan, s ezzel az örömmel, imád
sággal, józansággal másoknak szolgáló élet.

Ifj. Hafenscher Károly

HÚSVÉT UTÁN 4. VASÁRNAP
Jel 15,3— 4

A Pathmosz szigetén látomások egész sokaságát átélő János az „üveg 
tenger” mellett Isten hárfásainak különös énékét hallja. Évezredeket 
átívelő, Isten egykori és majdani cselekvését történetileg egybekapcsoló 
eseménysor húzódik az ének mögött. Az ószövetségi citátumok egész 
sorát alkalmazza énekében a könyv szerzője, de mögöttük újszövetségi 
eseményekre történő asszocíálás rejtőzik. „Nagyok és csodálatosak mű
veid . ..” — igéjébe belesűríthető az egész váltságmű.” Ahogy egykor 
Izráel népe a Vörös tengeren való csodás átkelés után Isten dicséretét 
énekelte, akként magasztalják a győztesek, akik a Bárány szabadító 
hatalmában részesültek, Isten (megváltó) tettéért” (Eduard Lohse)

Az Ószövetség legszebb hitvalló éneke ez az Újszövetségben. Him
nusz, amely istentiszteleti ünnepélyességet hordoz. Egyszerre tükröződik 
benne Isten nagysága és szentsége, irgalmassága és megváltó szeretete. 
Igényében pedig eschatologikus beteljesedésre utal.

Tartalma szerint három gondolat köré csoportosítható textusunk:
— Nagyok és csodálatosak Isten művei: Isten váltságot szerzett népének.
— Igazak útjai: munkája és világot irányító bölcsessége felülmúlhatat
lan. Az ellene lázadót magához téríti.
— Előtte térdre borul minden nép: váltságműve teljességre jut.

A Cantate vasárnapján textusként kapott ige alapján magától adó
dik a kérdés: egyáltalán miért énekel a gyülekezet?

Nem elég csupán igét olvasni, igehirdetésre figyelni és imádkozni? 
Az ének személyiségünk belső érzelemvilágának tükröződése. A keresz
tyén ember éneklése hódolat Isten előtt, amikor érzelmei az ének dalla
mában, hitének tartalma az ének szövegében szólal meg. A z éneklésre 
való biztatás mindig időszerű a gyülekezetben, ezen a vasárnapon külö
nösen. Emlékeztessük a régi latin közmondásra: Qui bene cantat, bis orat. 
Aki jól énekel, kétszeresen imádkozik. Egyik ifjúsági énekünk szövege is 
elgondolkoztató: „Boldogabban éneklünk Neked, óh, Uram, boldogabban 
éneklünk, csak nézz le ránk s mi éneklünk, csak nézz le ránk s mi ének- 
lünk boldogan!”
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D icsérjü k  Isten t bo ldogan !

1. Ez hitünk megvallása is. —

Amint az igében hangzott: Nagyok és csodálatosak a te müveid. 
Nem csak Izrael népe, de minden nemzet átéli Isten cselekvésének 
hatalmas voltát. Történelmet formáló munkája meglepetéseket hordoz, 
szándékának megvalósítására mindenkit felhasználhat, előtte nincs aka
dály. Ahogy váltságműve minden emberi képzeletet felülmúló módon 
lett a történelem választó vonala és mégis mindeneket egybekapcsoló 
tette.

Nagyok és csodálatosak a te műveid, óh Isten — nincs nagyobb meg
lepetése a történelemnek, mint megváltásunk: az ellene lázadt, a romlott
ság részesévé vált embert új emberségre akarja juttatni. „A  Jézust fel
támasztó Isten a világ jö vő je ... Ahol Isten meghirdeti a maga jelenlétét, 
ott fájdalmassá válik a világ Istentől elhagyatottsága. És mi megtaláltuk 
a reményt a világ számára, egy olyan jövő ígéretét, amely a hiába
valóság, a múlandóság és a halál ellen szól.” (Moltmann)

Aki Istent dicséri, Isten nagy tetteiről, Jézus értünk történt haláláról 
és győztes feltámadásáról énekel. Hitét úgy vallja meg, mint aki meg
találta a reményt. Közismert, hogy az első keresztyének éneke, isten
tisztelete milyen mélyről fakadt, mekkora tűz volt benne és mily soka
kat vonzott meggyőződést sugárzó melegével. Így énekel-e gyüleke
zetünk? Vagy álmosan, kényszerből, a tradíció szorításában? Dicsér
jük Istent boldogan!

2. Ez belső elkötelezettségünk jelzése is. —
Ki ne félne téged, óh Urunk, és ki ne dicsérné a te nevedet. Az üveg 

tenger melletti látomás hárfásainak belső személyes hitből fakadó vallo
mása ez az éneksor. Nagynak, igaznak látják Istent. Ilyennek bizonyí
totta meg magát személyes életünkben. Síkra száll sokszor személyes 
életünk eseménysorában, hogy hozzátérjünk, rátaláljunk, rácsodálkoz
zunk nagyságára és jóságára. Í gy válnak hitelessé Gerhard Pál énekei, 
aki tengernyi nyomorúságban, koporsók komor közelségében, a halál 
és gyász sötét éjszakájában állás és otthon nélkül is Isten-dicséretet 
zengett: Minden elhagy, elfed. Isten vég nélkül szeret.

A  lélektani felismeréseiben sokat vitatott C. G. Jung írja szemé
lyes elkötelezettségre valló soraiban: „Minden gondolatom úgy kering 
Isten körül, mint bolygók a Nap körül, s ahogyan ez ezeket vonzza, 
úgy vonzza Ő is gondolataimat ellenállhatatlanul. A  legdurvább bűnnek 
kellene éreznem, ha ezzel a hatalommal szemben ellenállást , tanúsítanék.”

Szabadságom alatt feledhetetlen élményt jelentett egyik gyülekezet
ben egy férfi testvérünk éneklése — belső elkötelezettséget sugárzó, a 
gyülekezettel együtt Istent dicsérő, lelkes szárnyaló éneklése. A  gyüle
kezet éneklésének nemcsak zenei élményt nyújtó „varázsa” van, de 
töltése és kisugárzása is.

Hans-Otto Wölber ny. hamburgi püspök írja: A  kegyesség — így az 
éneklés is — bátorság a személyiség megélésére, amely jelzi, nem számok 
vagyunk a tárgyias világban, hanem önálló értékeket hordozó személyi
ségek.

Belső elkötelezettséget sugárzó-e énekünk? Vagy csak önmagunk 
hangját akarjuk hallani? Dicsérjük Istent boldogan, belső elkötelezett
ségből !
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3. Ez közösséget teremtő erő is. —
Hiszen egyedül te vagy szent és a népek eljönnek mind és leborulnak 

előtted — írja János a Bárány énekében. A  szent Isten teremt közösséget 
gyülekezetében, ahol nem a vétkek sötét árnyaiban járó ember ül az 
asztalfőn, hanem Ő maga. Ő gyűjti egybe gyülekezetét itt a földön, hogy 
képviselje Őt, hogy hirdettessék dicsősége és hálaéneket zengjen gyüle
kezete. S ez az ének — a Bárány gyülekezetének éneke —  közösséget 
teremtő erő. Magával Istennel és egymással is. Aki az Istent dicsérők 
hatalmas kórusából kirekeszti magát, ne csodálkozzék, ha Istennel sem 
találkozik. S ez önmagában jelzi, hogy Istent nem csupán éneklésünk
kel lehet dicsérni, de életünk egésze, szavaink és tetteink kell, hogy 
hirdessék, közösségben vagyunk vele.

Örvendetes, hogy gyülekezeteinkben az ifjúság milyen szívesen éne
kel. Jelzés ez arról az örvendetes tényről, hogy hazai ének és zenei neve
lésünk előbbre lépett: könnyedén tanulnak énekeket. De felfedezése az 
elmagányosodásra hajló korban és ének közösséget teremtő erejé
nek, az összetartozás és közös hit kifejező lehetőségének. Érdemes 
Luthert idéznünk: „A z éneklés a legjobb tudomány és gyakorlás, nincs 
a világgal semmi dolga, sem a civakodásokhoz, és a viszályokhoz nincs 
köze. Az énekeseket nem is nyomasztják gondok, vidám emberek ők 
és a gondokat énekszóval űzik messzire.” (Asztali beszélgetések 199. o.)

Amióta az istentisztelet előtt negyed órával a templomunkban ének
tanítás folyik, egészen megváltozott az istentisztelet légköre... Másként 
zeng az ének.

Néhány hete idős, megfáradt testvérünk élete utolsó perceiben kérte 
az úrvacsorát. Már alig tudott emlékezni és összefüggően beszélni. Meg
rendítő volt, amikor felcsendült ajkán az az ének, amelyet egész éle
tében szívesen énekelt: Előtted állok drága Jézusom, Reád szorult én 
kétséges sorsom... S ez elég volt, hogy e földi életből átkísérje az örökké
valóba az érte is meghalt Bárány Jézus.

Az egyház, a keresztyén gyülekezet azt a mandátumot kapta, hogy 
dicsérje Istent boldogan. S amikor minden térd meghajol előtte és 
minden nép leborul a hatalmas és élő Isten előtt, akkor beteljesedik 
küldetése, mert ott már sohasem némul el ajkunkon az ének.

Szebik Imre


